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[Nummer 25]
hans verhagen | het nieuwe zeeland1
cinerama aan den lijve
in 1 oogopslag 2 jaar te dichtbij om waar te zijn, ik
(1 oogopslag geleden nog een mooi maar antiek 16 mmbeeld, een Atlantische spiegel,
waarin elke oogopslag een fotogenieke herinnering: Zeeland
- praten & inslapen onder gedachten dronken van duinwater,
een zeewering in meisjesruggen
van verschoten vlas; allerlei lichtzinnigheden na het binnenhuids feest naar de wet der ontbinding: Het
nieuwe Zeeland, zonder religie,
Cinerama aan den lijve, ontrolt zich), ik
konstrueer 1 oog vanbuiten & 1 oog vanbinnen & een ijzeren
long i.p.v. de gebruikelijke jukebox.
De doorsnede = Poëzie. = De doorsnede v.e. Sluizencomplex.
= Zeewaardige poëzie. (Zie voor resterende poëzie de poëzie).
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een onbemande dichter I
Ik
in mijn dode 1tje, maar op een voltage voor 3.
Het brein
een crematorium voor mijn besmette bemanning
Kijk
duikboten - zonder herinnering - minutieus becijferd.
Duikboten òm duikboten,
boordevol formules & roosters van leven
En luister
de fabriekshal, waar de afd. Staalbewerking
concerteert.
U staat bewonderend stil. Ik leef verder Buiten mezelf.
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Zeeuwse reportage
Zeeuwse reportage: Aktueel is de branding,
en natuurlijk het bazalt,
en geen teken van leven geeft de passerende voetstap.
Het zand heeft veel mensenkennis opgedaan,
en 30.000 jaar herinneringen vastgelegd:
geen lamp die deze wiskunde wil lezen.
Ornithologisch of lyrisch klapwiekt de mens voorbij,
schijngestalte v.d. maan uit zijn agenda;
hem gaat geen licht op.

innerlijke regie
Pernis slaapt, maar zijn geweten is wakker,
kracht & vreugde delvend uit zijn ondoorgrondelijke
spoelbakken. Cf. Uw bloedeigen dynamo.
Cf. De Zeeuwse eilanden. Hoge voltvelden door 1001
amoureus getinte kabelleiding. Het wingewest
van strenge vorst en onderdanige legenden.
Cf. Het (on-)menselijk lichaam. Het hart,
levensgeest met voorwielaandrijving
tornt op voorgoed verlaten religieuze stranden.
3x dezelfde innerlijke, blinde, niets ontziende regie.
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Walcheren
sociologisch & erotisch
Het is een koud huis zonder kindje. Maar de antenne
vangt warmte uit alle windstreken op:
interlokale liefde.
Tractoren aller landen zetten zich symfonisch
in beweging.
Mijn lichaam opent zich en spreekt: Televisie
voor vrouwen. Miljoenen
vruchtbare woordjes sneeuwen over hen heen.
Evenzovele
tractoren komen tot stilstand op het eiland.
Buiten in de duinen, waar mijn jeugd bevriest, verliest mijn liefde de liefde; liefste,
alles is weer even eeuwig als altijd;
ook je telefoontje heeft me te
laat bereikt.
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De Nieuwe Rotterdammer
lijkend op H.S.
Wat maakt dit gezicht zo beschaafd?
Kontakt met ingenieurs?
A Scientific Dental Cream? Heinz' Sandwichspread?
De Nieuwe Rotterdamse Courant?
Dat maakt dit gezicht zo beschaafd.
Romantische verlangens?: Tonic,
een chemisch gereinigde geest geen tumor zonder ventilator.
(Dat maakt dit gedicht zo beschaafd).
Een roestvrij voorwerp, uitgebeiteld,
bijgevijld,
liefdevol geforceerd.
Het verlengstuk v.e. antenne.
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1, 2 & 3
1.
De moderne mens: Eindelijk een Godje
dat ik kan becijferen
Zijn eenzaamheid mijn kassucces.
Zie de affiches op het politiebureau.

2.
Steeds meer mensen zonder koolhydraten: Wit op wit op wit. Geld & sherry
compenseren u. Niemand behoeft zich gelukkig te schamen.

3.
Wij zijn zo gelukkig als 5 cent; geluk doorstroomt ons als een leucemie. - Alle
alcoholica ten spijt in een koud lichaam. De medische oplossing is eenvoudig en
zakelijk.

134
Wat vindt men in de operatiekamer?
Bomscherven uit 134 harten.
(: Echokamer v.d. Tweede Wereldoorlog).
Wat treft men aan in het gedicht?
Bomscherven uit 134 harten.
(: Wereldoorlog III werpt zijn schaduw).
Poëzie als een voorspellende echo.
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een onbemande dichter II
Centraal verwarmd. Communisme maakt mij zwanger
van eendracht, vol
perspectief als een vuist, een nieuw détail,
een tablet Benzedrine. Alsmaar motorischer
herkauw ik mezelf;
muurvast in de mij omringende architektuur
leef ik verder, normaal-menselijk, of hóger
opgevoerd dankzij
de Prov. Zwse. Elctr. Mij. Dit alles:
in mijn dode 1tje, maar op een voltage voor 3, in deze
mij volslagen vreemde
wereldvreemde wereld.

het skelet v.d. zee
Dock & Shipyards. Engine Works. Het skelet v.d. zee.
& drijft niet de maan
als een Philips hoogtezon
boven mijn zwaartekracht?
Ontmaskert niet mijn eigen schijn?
De misdaad van mijn groei?
& groeide ik niet met de wetten
v.d. innerlijke mens?
Alle elektronica ten spijt? (In een koud huis?)
Materiaal, waar niemand
weg mee weet.
De vertrekken v.d. hartslag staan nog leeg.

Eindnoten:
1 voor Hans Sleutelaar & Cornelis Bastiaan Vaandrager
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simon vinkenoog | wie oren heeft...
Over tien dagen komen de jongens voor. Job, en André, en Klaas - die lang aanhield,
gisterenmiddag aan de voordeurbel. Ik wist dat hij uit de inrichting waar hij werd
verpleegd, was ontsnapt. Men was hem al tweemaal op straat tegengekomen, met
een zakdoek of een rolletje verbandgaas tegen de neus gedrukt. Ik drukte de deur
open, hij stommelde de trap op, en kwam binnen.
‘Niet hier’, gesticuleerde hij, terwijl de penetrante ether-geur door de kamer drong
en zich in mijn kleren vastzette. ‘I want to speak to you - you are my writer.’
Elize kwam uit de slaapkamer tevoorschijn, waar ze met het kind was beziggeweest.
Ze gebood ons naar boven - de lucht maakte haar misselijk.
Klaas schreeuwde, achter me aan op de trap: ‘You are my writer’. ‘Gaat zitten’,
commandeerde hij, eenmaal binnen in mijn werkkamer, ‘en schrijft op’.
Gewillig nam ik achter mijn bureau plaats, greep een ballpoint en papier, en toen
er niets kwam ging ik aan de tafel zitten, en zette het draagbare radio'tje aan, dat ik
net had aangeschaft.
Klaas manipuleerde omstandig met het flesje, dat hij uit de binnenzak van zijn
jasje had gehaald, moeizaam ontkurkte hij het, goot ether op het vuile gaasje en snoof
diep. ‘Ik kan niet denken zonder dit’, kondigde hij me aan, en telkens wanneer hij
het tijdens het praten begaf, moest hij weer een nieuwe dosis tot zich nemen.
God heet Klaas.
‘Klaas is god, maar een klootzak’, zegt hij zelf, ‘want ik kan niet schrijven’. ‘Jij
moet het doen van god’, gilt hij opeens, terwijl ik nog nadenk, ‘jij, jij, enzovoort,
enzovoort Ik huil.’ Ik kijk op van de notities, die ik niet meer zal kunnen herlezen,
hij huilt niet, maar heeft mijn blik gevangen. Ik verlies hem niet uit het oog: hij stampt
met zijn voeten op de grond, de vuisten op tafel, rood aangezet schreeuwt hij halve
zinnen, in slecht Engels, dat ik automatisch verbeter.
‘Ik zal het u vertellen, als het me gegeven wordt, verdomme’, en hij maakt een
gebaar naar boven.
‘Ether en lucht, het is allemaal hetzelfde. NIET ROKEN!’ (Ik wilde mijn sigaartje,
dat was uitgegaan, weer aansteken.)
‘Weet ge wat er gebeurt? Hebt ge een gootsteen?’ Hij wil mijn lucifers pakken,
ik houd ze van hem weg.
‘OK dan’, en hij gaat me vooruit naar de gootsteen, waarin hij een paar druppels
ether laat vallen. Ik nader met een lucifer, en gooi die er brandend bij.
‘Whoeoeoeoeoei’, en een lichtpaarse vlam likt aan de zijden van het ronde
gootsteentje, proeft aan de onderkant van boeken en mappen een plankje hoger, en
dooft uit, verdwijnend in de afvoerbuis. Ik laat water nalopen, Klaas lacht me uit.
‘Hebt ge het gezien? Ziet ge wat de elementen zijn? Vuur en lucht, alles is hetzelfde.
Het komt er vandaan. Alleen de verslaving is de redding. Ik weet het, Jezus.’
Ik houd Klaas aan het lijntje, ben bang voor de woesteling die op een vreemd pad
is geraakt, en telkens schreeuwt, met lange uithalen: ‘Wie oren heeft, die hóóóóóre!’
Hij begint een anekdote, zegt dat hij in de gevangenis heeft gezeten - Jehova's
getuigen riepen hem voor het Victoria-hotel na, dat hij de duivel was. Hij nam het
niet, was teruggelopen, roepend dat het niet waar was, dat hij god was, god zelve!
Vandaag is hij priester. ‘Welke kerk dan?’ vraag ik hem nieuwsgierig. ‘In welk
klooster ga je studeren en je voorbereiden?’
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‘Een pastoor studeert’, scandeert hij luid, zijn woorden kracht bijzettend met
ritmische slagen op de tafel, ‘maar een priester wordt gezonden door god’.
Ik moet even weg, vlees halen, laat Elize die op het geluid af is boven gekomen,
bij hem achter. Ik breng een broodje voor hem mee, dat hij opzij slingert. ‘Eten en
ether is één woord, rot en god is één letter!’
‘Nu moet ik even denken’, kondigt hij aan, en snuift weer - het flesje is bijna leeg.
Hij
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drukt op zijn broek, en kondigt klagelijk aan dat god verliefd is. ‘Op een meisje. Op
Jeanne. Ik ben ook met haar naar bed geweest. Wel tien keer. Maar ik kan geen
kinderen krijgen’, snikt hij bijna. En lacht: ‘Allebei’.
Dan weer woedend: ‘Kijkt gij me aan! Ik wil dat gij mijn schrijver zijt!’
‘Ik probeer je te begrijpen, Klaas’, zegt de jeugdleider in mij, zo rustig en
meelevend mogelijk, ‘maar hoe hoger je wordt, hoe méér god, hoe minder de mensen
je begrijpen.’
‘Wie oren heeft, die hore! Zo sprak ik ook tegen de Jehova's getuigen’ - valt hij
zichzelf in de rede, opeens weer helder.
‘Er kan niets gebeuren. Omdat ik het zeg. Met heel de wereld niet.’ Hij laat zijn
hoofd in zijn handen zakken, snuift weer.
‘Is het erg, in die inrichting, Klaas?’ vraagt Elize zacht. Ze kijkt zo meewarig als
ik haar nooit heb gezien. Ik houd van haar.
‘Ja het gaat goed’, roept hij onophoudelijk achter elkaar uit, wel twintig keer achter
elkaar, duidelijk iemand imiterend, het hoofd langzaam van links naar rechts
bewegend. ‘Ja het gaat goed’, afzwakkend, de ogen wijdopen zonder ons te zien. ‘Ja
het gaat goed’, fluistert hij. ‘Zo zijn ze.’
We knikken begrijpend.
Hij wordt lastig, mijn eten is klaar, ik probeer hem de kamer uit te loodsen,
vriendschappelijk grijpt hij me vast, hevig, alsof begrip een kwestie van lichamelijk
doordringen tot iemand is.
‘Ja, ik ga weg van u; op één voorwaarde’ (terwijl ik mijn eten naar binnen probeer
te krijgen, en hij in de huiskamer voor het open raam de laatste restjes ether uit het
flesje snuift).
‘Ja’, zeg ik vermoeid, ‘ik begrijp je. Ik zal je naar een apotheek brengen’.
Hij wil mijn zoon zien, Elize houdt hem Matthias voor, die hij geen blik waardig
keurt. Dan rijd ik met hem weg, het is moeilijk rijden: telkens slaat hij een van zijn
armen uit naar links, naar rechts, soms werpt hij ze beide tegelijk omhoog. De
Herengracht-apotheek verwijst naar twee apotheken, op zondag open. Bij de eerste
kan hij niet meer terugkomen, daar is hij al twee keer geweest, de andere is in de
Haarlemmerstraat, waar ik hem heenbreng. Hij is voortdurend achter me aan het
woord, knijpt me - om zijn woorden kracht bij te zetten - in de schouders, ik gil het
bijna uit van de pijn.
Ik laat hem achter, kom thuis en verklaar Elize dat het met Klaas is afgelopen.
Bij Gustav Schenk (Das Buch der Gifte) zoek ik op, wat ether-snuiven inhoudt.
Niet zo mooi.
Een kwartier, een halfuur later gaat de telefoon: Jeanne, die me verwijtend vraagt
wat ik ‘in godsnaam’ met Klaas heb uitgespookt. Ze huilt nog na, hij heeft haar bont
en blauw geslagen, ze moet nu het huis uit waar ze logeert op voorwaarde dat Klaas
er nooit zou komen, het stinkt naar ether, haar man gaat nu scheiding aanvragen en
zij krijgt haar kinderen niet.
Ik stel haar zoveel mogelijk gerust, vraag haar langs te komen, als zij niet alleen
durft te blijven. Op dat ogenblik gaat de deurbel. ‘Wacht even.’ Ik luister naar Elize,
die het raam openschuift: Klaas. Ze zegt hem, dat ik er niet ben, laat hem niet binnen.
‘En de scooter dan die voor de deur staat?’ vraagt hij slim. ‘Simon is gaan lopen.’
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‘Gooi me een dubbeltje op.’ Ze doet het, hij verdwijnt over de brug. Ik praat verder
met Jeanne, die zegt de politie te willen waarschuwen. ‘Kom maar hierheen’, bied
ik haar aan. Tien minuten later is ze er, verwaaid.
Ze doet haar lange lijdensverhaal, we proberen haar op te beuren, en horen haar
uit. Ik stel voor de psychiater te bellen, verbonden aan de inrichting waar Klaas
verpleegd werd, ze stemt toe, geeft me zijn naam en adres. Ze kende hem al, moest
eens bij hem komen: Of ze goed voor Klaas wilde zijn - er ging zo'n gunstige invloed
van haar uit. Hij luistert naar mijn telefonisch verhaal, vraagt me of ik weet waar hij
heen is gegaan.
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Ik kijk Jeanne vragend aan. ‘Hilda’, fluistert ze me toe, en ik geef haar adres op.
Jeanne vertelt verder van Klaas: hij mocht wandelen in de buurt van Amersfoort.
Als ze op bezoek kwam, nam hij haar mee naar een hol, dat hij in het bos had
uitgegraven, aan de rand van de heide, uitziende op het kruis van het
oorlogsmonument, waar god hem verschenen is - het hol ligt bezaaid met flesjes
ether, als op een altaar gerangschikt. Dode takken hadden het hol afgeschermd, hier
zat hij uren alleen. God nog aan toe.
Op bittere toon verwijt ze Maja en Jenny hem het hoofd op hol te hebben gebracht
op elke bezoek-woensdag, met hun verhalen uit Amsterdam en hun meegebrachte
hasjisj, zodat hij pleinwee kreeg, en die dagen ontsnapte.
‘Ik heb hem één keer laten begaan, en toen kon ik niet meer van hem afkomen’,
bekent ze. ‘Hij heeft zelfs mijn man eens tegen de grond geslagen, en toen ging ik
het huis maar uit. Niemand mag weten waar ik woon; dat is de voorwaarde. Ik vind
hem zo zielig, en hij zoekt me telkens weer op. Nu is hij al achter mijn adres gekomen
ook; hij heeft me zeker eens een keer achtervolgd.’ Ik breng haar op de scooter naar
haar kamers, vlakbij de apotheek in de Haarlemmerstraat hoe had ik dat kunnen
weten?). De volgende dag komt hij op de krant langs, terwijl ik in de kamer van de
hoofdredactie ben. Ik hoor hem schreeuwen: ‘Klaas’. Men kondigt aan: ‘Klaas’. Naar
zijn achternaam gevraagd, had hij ten antwoord gegeven: ‘He knows’.
Ik weet het inderdaad, ruik het inderdaad, laat telefonisch jacht maken op de
psychiater, die ik bitter verwijt niets aan Klaas te hebben gedaan. ‘Mag ik hem even
aan de telefoon hebben?’ vraagt hij beleefd.
Ik ga naar Klaas toe; hij is door de afsluiting van de balie gedrongen, zit vol
aandacht voor de lucht die hij verspreidt in het open raam, aan de binnenplaats, het
verbandgaas voor de mond.
‘Er is telefoon voor je, Klaas’, zeg ik. Hij lacht sarcastisch: ‘De politie zeker?’
‘Hoe kun je dat denken?’ vraag ik gekwetst, en leid hem naar het toestel in de
inderhaast voor ons ontruimde kamer.
‘Dokter F -?’ Hij luistert nauwelijks naar de stem aan de andere kant van de draad.
‘Weet u hoe lang ik bij u weg ben? Sinds maandag! Dat is nu zeven dagen. Zeven
dagen! Het is volbracht, volbracht! Fuck you!’ en hij smijt de hoorn op de haak.
Ik leid hem voorzichtig de trap af, hij blijft herhalen dat ik zijn schrijver ben (ik
kan er niets aan doen), hij laat me het nog bijna volle flesje zien, die ochtend gekocht,
doet op de trap weer wat ether in het gaasje, gaat opgeruimd weg, zijn aanhouding
tegemoet. Als ik weer bovenkom, staan alle ramen open. Overal ruikt het naar ether.
Dag Klaas. Ik heb je nooit bezocht in Amersfoort, toen je je nog rustig hield (toen
je ‘clean’ was, gebruikte Jeanne het voor haar nog zo nieuwe idioom).
Wat hebben ze je aangedaan? Wat heb je hen gedaan?
Dat kun je niet maken, man. Herinner je je nog: ik kon er niets aan doen en ik wist
van niets. Elke ervaring voorbij. Ook deze. Hoe gaat het met je?
fragment uit ‘Hoogseizoen’, te verschijnen bij de Bezige Bij
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rené gysen | dagboek voor de waanzin
Een stad is een grote ring, waarbinnen duizend, tienduizend, honderdduizend,
miljoenen mensen wonen uit gewoonte van binnen die ring te Wonen. Dat zijn de
burgers van die stad. In het hart van die grote kring, zuigt een draaikolk met
aantrekkingskracht, die we noemen: burgerlijkheid. En in het centrum van die kolk
verbergt zich een beweeglijke, een verblindende achaïsche figuur, die ik moet leren
rechtstreeks te aanschouwen: de Alwijze Moeder. De stad is de werkelijkheid, het
niets de burgerlijkheid, en het iets van het niets de Moeder. Slechts aan de zelfkant
ontstaat de middelpuntvliedende kracht, waardoor de singel kan overschreden worden.
De stad dringt zich op als ons ronde oog.
Alle waarheid die niet actief is, is waardeloos. Onpersoonlijke waarheid dient
geactiveerd, wat hetzelfde is als geactualiseerd. Wat men weet over de stad is geen
waarheid; het is afwezigheid van het heden. De waarheid wordt opnieuw aanwezig
door een persoonlijke daad van kennismaking. De stad moet bek, oog en lied zijn.
Dit lijkt eenvoudig, en is het ook voor de meeste mensen. De noodzakelijke
voorwaarde wordt bij hen vervuld. Ze zijn nl. vervuld van zichzelf. Om een burger
te zijn, moet men van zichzelf vervuld zijn, en om van de stad vervuld te zijn, moet
men van zichzelf vervuld zijn. Dat is één en hetzelfde. Het andere is vervuld te zijn
van wat niet is, d.i. van zijn bewustzijn, m.a.w. het is geen vervulling, maar een te
vervullen leegte. Deze andere mensen worden moeilijk vervuld, zijn bijna steeds
verveeld, onbevredigd, ontevreden. Zo'n andere was ik toen ik na de dood van mijn
vader naar zijn huis in de stad ging wonen. (Of droeg ik reeds veel vroeger de
onuitwisbare stempel, het kruis van de voorbestemming?)
Dit nooit geheel vervuld zijn van mezelf, van de wereld, die innerlijke leegte, werd
weerspiegeld, verbeeldde ik me, in de blauwe ijlheid van mijn ogen. Ik haatte die
wazige flauwheid van mijn blik. Soms maakte ik me woedend, enkel en alleen, om
mijn ogen een tijd die vastheid te geven die ze gewoonlijk ontbeerden. Bevredigend
was ook dit niet. Die woede, waar ik me zo onmiddellijk kon buiten stellen, ook zij
vervulde mij niet. Ik was op hetzelfde ogenblik woedend en afwezig aan mijn woede.
En terwijl ik dit overdacht, en naar mezelf in de spiegel keek, vloeide mijn blik weer
uit in zijn gewone nietszeggendheid.
Om gelijkaardige, wanhopige redenen voelde ik me in die tijd ook aangetrokken
door liederlijkheid. Aangezien de daadwerkelijke liederlijkheid me zo klein en
belachelijk voorkwam (de last van een goede opvoeding), ging ik niet licht tot daden
over. Wanneer ik toch bezweek, betekende dit een helaas al te tijdelijke, maar
werkelijke verlichting. Maar ook gebeurde het dat ik opzettelijk liederlijke fantasieën
verzon, om me te vervullen, maar dan was het dikwijls zó dat mijn gedachten
herhaaldelijk afweken, van wat toch als wellust bedoeld was, dat ik na enige tijd
vaststelde dat ik me helemaal niet meer bezig hield met nochtans bekoorlijke tonelen
van uitspattingen, maar met heel redelijke en verstandige bespiegelingen over b.v.
de verbetering van de Vlaams-Waalse verhoudingen in ons land. Zo christelijk kon
mijn duivel zijn. Ik lach niet. Omgekeerd geschiedde het ook dat ik, terwijl ik me
met de beste voornemens tot iemand wendde, plots overvallen werd door allerlei
vijandige gevoelens van afkeer ten opzichte van de persoon, die ik toch juist zelf met
grote haast opzocht, aansprak, en waarvoor ik tevoren nooit bijzondere antipathie
voelde, wellicht juist het tegendeel. Zo kon het me evengoed overkomen dat iemand
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me vertelde over iets dat me aanvankelijk interesseerde, maar dat ik weldra links en
rechts begon te kijken, jeuk kreeg op onbereikbare plaatsen, alsof iets onverdraaglijks
me er toe noopte een uitweg te zoeken langswaar ik aan zijn verhaal kon ontsnappen.
Sommige mensen zijn zozeer te goeder trouw, of zozeer vervuld van zichzelf, en dus
van wat ze vertellen, dat ze een half uur of langer op die manier met me praatten
(met me dachten te praten), zonder wat ook op te merken. Soms was ik een hele tijd
met mijn gedachten elders, hoe lang kon ik
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met de beste wil niet schatten, en vond mezelf terug nog steeds knikkend, in eerbiedig
luisterende houding, alsof een mechaniek in me zorg voor me droeg, d.w.z. eigenlijk
voor het acteren van een leugenachtige rol. Het was absurd en beschamend.
Juist dit afwezig zijn, die actuele leegheid, maakte me in werkelijkheid toegankelijk
voor de willekeurigste gevoelens en gedachten. Ik leed daar zeer onder, want hoe
dikwijls waren die gevoelens negatief, of liever ze waren bijna nooit aangepast, of
zelfs maar toepasselijk op de omstandigheden. Ontvluchtten een verhouding tot het
aanwezige heden. In de actuele werkelijkheid, waarvan ik nooit vervuld was, stond
ik volkomen hulpeloos, op drift, een schip in nood. Toch lijkt het me dat in die tijd,
en wel juist wegens dit nooit vervuld zijn, wegens die openheid en bereidheid, mijn
mogelijkheden tot een scheppende daad, tot scheppende arbeid, juist dan het grootste
waren. Meer nog, dat dit een algemeen kenmerk van het soort mensen is, dat ik hier
tracht te beschrijven, en waartoe ik toen zozeer behoorde. De anderen, de burgers,
de van actuele werkelijkheid en dus van zichzelf vervulden, de aangepasten en
tevredenen, met het prachtige zelfvertrouwen, dat ik benijdde en haatte, zijn in zekere
zin de dommen, de dwazen, de bekrompenen. De Conservatieven. Belangrijker dan
de werkelijkheid is het Niets, dat wat niet is, en misschien nooit zal zijn.
Het bewustzijn is niets, het tooit zich met dat waarvan het vervuld is, daarom
hebben de burgers karakter en persoonlijkheid. Ik was niets, integendeel, d.w.z. de
meest tegenstrijdige zaken konden bezit van me nemen, er was geen samenhang
tussen wat ik dacht, voelde en beleefde, anarchie kenmerkte mijn mogelijkheid tot
creativiteit. Maar juist omdat ik geen persoonlijkheid bezat, kon ik met de grootste
objectiviteit rationele samenhangen ontwerpen. Dit betekende dan alleen dat eigenlijk
niets me interesseerde, het minst van al dat waar ik met zoveel talent over peroreerde.
Of misschien was het zó dat me op zulk ogenblik juist interesseerde, dat waar ik het
niet over had (niet om de zaak zelf, maar omdat ik het er niet over had). Ik kon dan
ook geen enkel belang hechten aan de wijze vermaningen, aan de verheven
opvattingen, de verbale opwekkingen, waarmee soms personen uit mijn omgeving,
zoals die oude pater Burvenich, bezield met de beste bedoelingen wellicht, poogden
me aan te zetten tot een definitieve terugkeer in de stal. Al die prachtige woorden
hadden geen enkele werkelijke betekenis voor me, en ik was zeker alle dagen even
mooie, steeds nieuwe systemen te kunnen opbouwen, in de aard van die waarmee
men me wou overtuigen. Evenzeer als ik overtuigd was van de nutteloosheid hiervan.
Zonder duidelijk mijn toestand te overzien, wist ik in het diepste van mezelf ook
toen reeds dat het dringendste voor me was te kunnen opgaan in de mensen die ik
ontmoette, of in een werk dat ik aanvatte, en de voorwerpen en de instrumenten, die
ik daarvoor gebruikte, kunnen opgaan in een schouwspel dat ik nadrukkelijk,
wanhopig aanstaar, helemaal opgaan in wat me overkwam op het ogenblik dat het
me overkwam. De ogenblikken dat ik daarin slaagde, of dat iets ten opzichte van mij
daarin slaagde, zijn ook degene die me zijn bijgebleven, als de belangrijkste uit die
pijnlijke, wanhopige dagen. Over mijn gewone dagelijkse toestand van afwezigheid,
verwarring, haat en wanhoop zal ik daarom verder niet meer denken. Och, en ik ben
er toch al zeker van, dat het telkens weer achter het hoekje zal komen kijken. Ben ik
zelfs wel ooit veranderd?
En is het dan normaal dat reeds zo donkere wolken, violetduister nu, worden, en
grauwwitte wolken nu ook nog lichtgroen?
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(de kwestie: zich niets voelen t.o.v. anderen; de lieden bekleden hun ik met het
prestige van dat waarvan ze vervuld zijn, omdat dit belangstelling wekt, het voelen
aansteekt,
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het samen- of medevoelen (sym-pathos), belang wekt, wakker maakt, een affect
ontsteekt; wie echter van niets vervuld is, is niet belang-wekkend)
Ik ondervond werkelijke verlichting in het gezelschap van mensen die helemaal
vervuld waren van iets waar ik ook zelf wel voor voelde, maar veel te lauw. Hun
aanstekelijk enthousiasme deed me soms mee opgaan in het ‘onderwerp’. Daarom
hield ik zo van kinderen. Maar mijn aanvankelijk lauwe belangstelling was soms
ook geheel of gedeeltelijk het produkt van een principiële goedkeuring (een gunstig
vooroordeel), zodat het door aansteking opgewekt ‘enthoesiasme’ plots als een
doorprikte ballon in elkaar kon zakken. Wanneer ik dan de mij toch sympathieke
persoon geen leed wou aandoen, was ik verplicht nog een hele tijd voort te huichelen,
waardoor ik soms onverwacht in zenuwachtige woedebuien uitbarstte, een prikkelbare
overgevoeligheid, of wanneer ik me beheerste verviel tot een onverklaarbare,
melancholische moedeloosheid, een ongeneeslijke droefgeestigheid. Ja, ja, iets zo
eenvoudigs als dwarrelen van bladeren in de herfst.
De aanstekelijkheid hield ook in dat, waar er tegenwoordig zoveel oneigenlijke
mensen rondlopen, geheel vervuld van het verlangen om te doen geloven dat ze
vervuld zijn van dat wat ze voorwenden te zijn i.p.v., zoals iedereen, van zichzelf,
door hun toedoen mijn verwarring toenam. Het eigenaardige was dat ik die het niets
van de opvattingen, idealen, systemen doorzag, aan dit niets ontzaglijk leed (terwijl
die massa van geestelijke middenstanders die nog steeds geloofden in al dat rationeel,
verstandigzedelijk denken, het zichzelf richtlijnen voorschrijven, zich in de grond
helemaal anders gedroegen ‘als het er op aankwam’, plots heel slim werden, alle nu
nutteloze richtijnen zonder moeite over boord smeten en zonder nadenken dierlijk,
instinctief en doelmatig handelden, en dan ook veel minder leden aan wat ik geneigd
ben te noemen: ‘de dwaasheid van de westerse intelligentie’.). Mijn wanhoop was
al dat mooie, verhevene, verstandige niet in mezelf terug te vinden, integendeel
allerlei onzinnigs, afschuwelijks. Ik nam het allemaal te ernstig op. De idealisten, de
sociale werkers en al dat soort mensen bleken zich integendeel voor zover aan te
passen dat ze hun leven ordelijk inrichtten, promotie maakten, carrières opbouwden,
de juiste personen als toevallig op de juiste wijze groetten, en eigendom verzamelden,
allemaal zaken waarvoor talenten vereist zijn, niet alleen van rationeel, zakelijk
denken, maar ook van het zich vanzelfsprekend schikken naar irrationele factoren
als daar zijn: geld, macht, geweld, door geboorte willekeurig verworven plaatsen in
de hiërarchie, allerlei overgeleverde gebruiken, publieke gedragingen, die bij een
werkelijk rationeel overleg niet kunnen gerechtvaardigd worden, maar door algemene
aanvaarding hun prestige verwierven, behielden of vernieuwden. Zo kon ik b.v. nooit
begrijpen hoe nationalisme (de nationale belangen) te verzoenen zijn met een
rechtvaardige, waarheidslievende houding t.o.v. buitenlandse personen en culturele
waarden. Of het officiële optimisme bij toespraken met de minder fraaie, maar
werkelijke aspecten van het onderwerp, waarover niet gesproken werd (waarom?).
Of eerbied voor de koning, met doorzichtige, kunstmatige, belachelijke, gemene,
kruiperige, leugenachtige vleierijen die klaarblijkelijk door alle ernstige mensen als
de ‘bon ton’ beschouwd worden. En een koning is er wel in elk gezelschap. Hoe
comfortabel moet het leven van die mensen zijn, hoe prettig. Zijn dat soms de
eenvoudigen van geest, waarover pater B. eens sprak, en die door hun bijgeloof het
Ware Geloof bezitten? Waarom moet dit geluk mij ontzegd blijven? Ik voelde
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nochtans dat het verkeerd was me uit de wereld terug te trekken, daar ik dan de baan
vrij liet aan mijn niet-bestaande verbeeldingen, romantische dromerijen - ging terug
in de wereld, hoewel de mensen me niet interesseerden, legde mezelf op me ervoor
teintereseren - mislukkingen met de mensen, en ook met mezelf, daar ik naast de
mensen leefde in mijn niets.
Hoesten... koorts... op blote voeten door natte bladeren lopen. Warm toegedekt, bij
het vuur, thee wordt geserveerd, men voelt de hete dranken door de slokdarm lopen,
heerlijk zweten, broeierig, overhit klimaat waarin grootse gedachten bloeien
(tropische).
Dat wat ons vervult is de stad waarin we wonen, het is de verschijning van onze
burgerlijkheid. Daarbuiten, weiden, velden, bossen, oerwoud, gebergte, zeeën, en de
ijselijke polen. Onze hele natuur.
Soms denk ik dat het begon met mijn aanleg voor de mathematica. Er ontstond daaruit
de illusie het hele leven met mijn verstand aan te kunnen. En dan weer te weinig
wiskundig talent om me er helemaal aan te wijden, een leven van rustig kamergeleerde
in te richten, die zijn successen buiten het leven haalt. Misschien echter is ook dat
een dagdroom.
Contact tussen mensen ontstaat, wanneer ze van hetzelfde vervuld zijn: sym-pathie
= samen-voelen. Wie van niets vervuld is, is dus eenzaam. De kuddemens, die van
zijn ik, van idealen, van opvattingen vervuld is, maar daarom nog niet van zichzelf,
d.w.z. van wat hij werkelijk is, zou zich onverdraaglijk eenzaam voelen, als hij zich
niet zonder weerstand liet vervullen van de groep, het met-velen-zijn.
Mijn onbehaaglijke seksualiteit: zelfs in de medeplichtigheid, koelheid, distantie tot
de partner. De andere is een onpersoonlijk wezen, het voorwerp van een seksualiteit
die zich enkel tot zijn soort richt. Zodra bevrediging, verwijdering. De andere blijft
steeds een vreemde, alleen zijn (haar) lichaam (bepaalde lichaamsdelen) staan
vertrouwelijk tot je beschikking; de schok, de terreur van de seksuele vervreemding
is een andere mogelijkheid, een vervulling dan, waar echter de andere als
onderscheiden persoon weer buiten staat. De erkenning van de andere komt - in het
beste geval - nadien, als de beslissing reeds lang gevallen is.
Dingen waar men zich dient over te verontwaardigen, lynch, lustmoord op kind, enz.:
weet dat ik het niet meen, zelfs neiging heb om te lachen omdat dit gebeurde... Toch,
wanneer het me werkelijk voor ogen komt, wordt ook de antithesis levendig in mij:
ontzetting, verontwaardiging, wraakzucht, de normale menselijke reacties in zo'n
geval. Ik kan niet volstrekt in mijn recht op die normale reacties geloven, ze spreken
zozeer in iemands voordeel dat ze me niet gedesinteresseerd schijnen. Eerder geloof
ik aan de plicht tot iets, maar wat? de aanvankelijke oneigenlijke verontwaardiging,
die men zich
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intereseren - mislukkingen met de mensen, en ook met mezelf, daar ik naast de
mensen leefde in mijn niets.
Hoesten... koorts... op blote voeten door natte bladeren lopen. Warm toegedekt, bij
het vuur, thee wordt geserveerd, men voelt de hete dranken door de slokdarm lopen,
heerlijk zweten, broeierig, overhit klimaat waarin grootse gedachten bloeien
(tropische).
Dat wat ons vervult is de stad waarin we wonen, het is de verschijning van onze
burgerlijkheid. Daarbuiten, weiden, velden, bossen, oerwoud, gebergte, zeeën, en de
ijselijke polen. Onze hele natuur.
Soms denk ik dat het begon met mijn aanleg voor de mathematica. Er ontstond daaruit
de illusie het hele leven met mijn verstand aan te kunnen. En dan weer te weinig
wiskundig talent om me er helemaal aan te wijden, een leven van rustig kamergeleerde
in te richten, die zijn successen buiten het leven haalt. Misschien echter is ook dat
een dagdroom.
Contact tussen mensen ontstaat, wanneer ze van hetzelfde vervuld zijn: sym-pathie
= samen-voelen. Wie van niets vervuld is, is dus eenzaam. De kuddemens, die van
zijn ik, van idealen, van opvattingen vervuld is, maar daarom nog niet van zichzelf,
d.w.z. van wat hij werkelijk is, zou zich onverdraaglijk eenzaam voelen, als hij zich
niet zonder weerstand liet vervullen van de groep, het met-velen-zijn.
Mijn onbehaaglijke seksualiteit: zelfs in de medeplichtigheid, koelheid, distantie tot
de partner. De andere is een onpersoonlijk wezen, het voorwerp van een seksualiteit
die zich enkel tot zijn soort richt. Zodra bevrediging, verwijdering. De andere blijft
steeds een vreemde, alleen zijn (haar) lichaam (bepaalde lichaamsdelen) staan
vertrouwelijk tot je beschikking; de schok, de terreur van de seksuele vervreemding
is een andere mogelijkheid, een vervulling dan, waar echter de andere als
onderscheiden persoon weer buiten staat. De erkenning van de andere komt - in het
beste geval - nadien, als de beslissing reeds lang gevallen is.
Dingen waar men zich dient over te verontwaardigen, lynch, lustmoord op kind, enz.:
weet dat ik het niet meen, zelfs neiging heb om te lachen omdat dit gebeurde... Toch,
wanneer het me werkelijk voor ogen komt, wordt ook de antithesis levendig in mij:
ontzetting, verontwaardiging, wraakzucht, de normale menselijke reacties in zo'n
geval. Ik kan niet volstrekt in mijn recht op die normale reacties geloven, ze spreken
zozeer in iemands voordeel dat ze me niet gedesinteresseerd schijnen. Eerder geloof
ik aan de plicht tot iets, maar wat? de aanvankelijke oneigenlijke verontwaardiging,
die men zich
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moet opleggen? Ook dat niet. Ik geloof niet dat men het recht heeft helemaal op te
gaan in humane gevoelens, ze zijn te warm, men kan er zich in koesteren. Want ik
werd steeds erg geprikkeld door het onechte bij anderen, te edelmoedige houdingen
die me verdacht voorkwamen, te schone woorden, te verheven gedachten, en dacht
dat dit uitsluitend kwam omdat ik een hekel had aan onechtheid, maar intussen lag
aan mijn eigen basis steeds anders te zijn dan ik was, zodat mijn prikkelbaarheid
vermoedelijk voor een groot deel mag toegeschreven worden aan het feit dat
andermans zichtbare oneigenlijkheid een stilzwijgende toespeling betekende op mijn
gebrek aan authenticiteit. Hiermee bedoel ik mijn niet echt van-iets-vervuld-zijn:
terwijl ik steeds al te goed wist hoe ik behoorde te zijn, me behoorde te gedragen,
slaagde ik daar toch niet in, door een boosaardige, maar waarheidslievende duivel
in mij, zodat ik noch aan mezelf, noch aan mijn woorden, daden geloofde, en ten
slotte, hoe langer hoe meer ontmoedigd, meestal niets deed, meestal zweeg. Hoe
ingewikkeld die zaken zijn, moge dan blijken uit de omstandigheid dat juist de afkeer
van mezelf (een gevolg van mijn van niets, dus ook niet van mezelf vervuld zijn) de
mogelijkheid heeft geschapen over dit alles de waarheid te ontdekken, een waarheid
die immers in vele opzichten voor mezelf ontluisterend is. Maar dat die waarheid
heel goed ook weer onpersoonlijk kan worden, en overlopen naar het kamp van wat
behoort te zijn, zonder dat het me vervult, dus tot mijn oneigenlijkheid, mijn niets.
Zodat ik ook van deze waarheid, die me zou kunnen redden, niet geheel vervuld ben.
Die belangrijke, maar voor mezelf ontluisterende waarheid, ontdek ik, niet door
heroïsme, maar omdat ze toch maar kort betekenis heeft, d.w.z. me maar even vervult.
Neen, ze vervult me zelfs geen ogenblik, wat me werkelijk boeit is dat ik zulke
diepzinnige gedachte ontdek, daar baad ik me, daar koester ik me in. Mijn niets is
zelfs geen niets, het is een gebrek aan vastheid, een voortdurend afdrijven van wat
me even bijna vervult, het vluchtige vermoeden van een actualiteit.
Mijn moeilijkheid om kennis te maken: spruit voort uit mijn neiging tot het
buitengewone, voel me verplicht te starten met volmaakte zinnen, vandaar door
weeromstuit minderwaardigheidsgevoelens: ik vind natuurlijk nooit het gepaste of
zou het onhandig debiteren. Begreep later wel dat ± eender wat voldoet, de
eenvoudigste zinnen, dat het belang ligt (de opwinding) in de spanning (verhouding)
tussen 2 mensen, en dat het gesprek slechts schijn is, of zijn bijzondere betekenis
ontleent aan die persoonlijke verhouding, dat integendeel de interessante opmerkingen
aangevoeld worden als een poging om te overtroeven, te overbluffen (blaffen) en
dus naast het eigenlijke doel schieten. Het hielp me echter weinig dit te weten, daar
ik hiervan evenmin als van iets anders wat ik wist, vervuld kon blijven. Terwijl ik
immers wat voorafgaat dacht, konden waarschijnlijk tyrannieke neigingen, of
hulpbehoevendheid (zich vastklampen aan de andere), me in werkelijkheid vervullen.
Zo moet men het verstaan: op dat ogenblik heb ik geen weet van mijn tyrannieke
neiging of van mijn afhankelijkheid. Maar ik ben vervuld van niets, d.w.z. van wat
niet is, en ruim dus plaats, waarschijnlijk voor een tyrannieke neiging, of mijn
afhankelijkheid, of iets anders dat ik me op dat ogenblik niet bewust ben, maar me
plots overvalt.
Moed bestaat niet. Het is de richting waarin dat waarvan we werkelijk vol zijn ons
drijft. Wie van niets vervuld is, of wat op hetzelfde neerkomt, van iets onvasts, dat
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steeds drijft, afdrijft, wegdrijft, heeft tot niets moed. In de actualiteit is hij laf. De
Grote Blaas van de ideeën, opvattingen, voornemens enz. kan daaraan niets
veranderen. Wanneer
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hij zichzelf oplegt in naam van die opvattingen enz. iets te ondernemen (een
wanhopige poging om zijn lafheid te overwinnen), dan komt hij in werkelijkheid tot
dwaze, zinloze handelingen. De enige zin die daaraan te ontdekken valt is de
waanzinnige hoogmoed gelijk te hebben tegen beter weten van zichzelf in. De
waarheid over die moed is een wil tot zelfvernietiging. Men begint ermee zichzelf
niet te zijn om degene te zijn die men denkt te moeten zijn, en men eindigt
noodwendig op een mislukking, omdat wie zozeer van de werkelijkheid afwijkt, dat
hij niet wenst rekening te houden met wat hij werkelijk is, natuurlijk ook woorden
spreekt, daden stelt, handelingen verricht, die niet in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid, maar met de eigen waan. De doorzetting van eigen waan is dan ook
het enige tastbare resultaat. Men verbaast de wereld door al zijn gronden te verdelen,
zoals Tolstoï, en men kan niet over de baan met zijn eigen vrouw.
Het gebrek aan persoonlijkheid van een ‘denker’ komt uit het feit dat hij geneigd is
de resultaten van zijn persoonlijk denken doelmatig toe te passen wegens hun
algemene geldigheid. Als hij dus iets persoonlijks bij iemand anders bewondert, zal
hij vanzelf pogen diens systeem van diens persoon te abstraheren, en op het vlak van
het algemene voor eigen rekening toe te passen.
Ik ben goed voor de mensen opdat ze me zouden vergeven dat ik zo weinig van ze
houd.
Ik was nooit iemand, die achteloos wijn naast zijn glas zou schenken, helemaal
verdiept in het gesprek met mijn gebuur, of in de gebuur zelf (ev. een mooie vrouw).
Kon nooit vergeten dat de wijn in het glas moet komen. Resultaat: ik verspilde de
wijn nooit, morste niet, wat een nette jongen was ik, maar ik verspilde het gesprek,
èn de gebuur, ev. een mooie vrouw. Neen, ik verspilde ook de wijn, want terwijl ik
hem dronk, was ik dan weer niet verdiept in de wijn, maar luisterde naar mijn gebuur,
ev. een mooie vrouw, omdat dit zó hoort, welvoeglijkheidshalve. En, in alle geval,
luisterde ik op de verkeerde wijze, daar ik teveel belang aan de woorden hechtte,
dacht dat het mijn plicht was ze ernstig op te nemen, en verwaarloosde op die wijze
de situatie: leven met de gebuur, ev. een mooie vrouw.
Een vicieuze cirkel: men handelt ‘zoals het hoort’, plichtsgetrouw; daardoor handelt
men ‘tegen zichzelf’; hierdoor ontstaan schuldgevoelens (gevoel iets verkeerd te
doen), waaraan men denkt te verhelpen door nog scrupuleuzer te handelen (tot in
kleinigheden doet men zichzelf totaal zinloos te kort tegenover anderen, die u daarvoor
in de grond dikwijls misprijzen, niet helemaal ten onrechte trouwens), komt hierdoor
nog meer tekort tegenover zichzelf, nieuwe schuldgevoelens enz. enz. enz.
Hoe het recht, d.w.z. de in geschreven wetten vastgelegde procedures, aangetast
worden door mijn inzichten betreffende het niets van de niet-geactualiseerde waarheid!
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Wij, de Europese intellectuelen en pseudo-intellectuelen, hebben de onsterfelijkheid
verloren, maar niet in de lengte van de tijd, als geloof aan een leven na de dood, maar
in de actualiteit (het gevulde werkzame heden).
Heel mijn leven heb ik geprobeerd eerlijk te denken, misschien niet met zoveel
succes, maar nu ben ik vastbesloten tot het bittere einde eerlijk te blijven, al ga ik er
dood aan (wat toch wel niet zal gebeuren). Ik wil, ik wil, ik wil.
Mijn smaak in nobele houdingen (ook nog typisch detail: niet zozeer nobele houding
voor anderen, maar in eigen ogen) dreef me er dikwijls toe geheel tegen mijn eigen
belangen op te treden. Het geheime genoegen dat ik hierin vond is te vergelijken met
dat van iemand die woedend en verontwaardigd is en dan in een spiegel gaat kijken
wat een indrukwekkend gezicht (blik, houding) hij daarmee heeft. Niet dat ik het
niet werkelijk meende met mijn ‘nobele’ houding, maar nadien als ik de nadelige
gevolgen droeg had ik toch spijt. Geen spijt over de nobele houding, die ik als het
te herbeginnen was geweest, toch weer zou aangenomen hebben, zelfs met de
volstrekte zekerheid over de nadelige gevolgen, ja, juist daarom, en die me als
aangename herinnering toch ook in de ogenblikken van spijt nog genoegen bleef
doen, neen, alleen spijt, over de nadelige gevolgen, de onvrijwillige, me opgelegde
ascese. En die spijt voedde natuurlijk mijn verontwaardiging om de niet nobelen,
niet nobel, inderdaad, maar misschien eerlijker met zichzelf, en daarna niet
blootgesteld aan aanvallen van haat; woede en haat voor onze maatschappij, voor de
natuur, voor de mens en zijn conditie, die alle schuld hadden aan het feit dat nobele
houding en eigenbelang niet samen gingen.
Hoe sterker het bewustzijn wordt, in tegenstelling tot wat men denkt, vermindert niet
de onbewustheid, maar hoe sterker ook de onbewustheid in het geactualiseerde
moment. Men kan in de tijd, in een opeenvolging van momenten, de onderwerpen
van bewustzijn afwisselen, maar dat belet niet dat in het heden van een moment, een
grotere graad van bewustzijn gepaard gaat met een grotere graad van onbewustheid
van al dat waar men op dat ogenblik niet bewust van is, dat wat in dat moment, dat
heden, niet tot het bewustzijn behoort, niet geactualiseerd is. Daarin bestaat de
abstractie, men snijdt zo absoluut mogelijk af (differencieert), men offert volledig
op, al wat niet tot het bewustzijn behoort. De door een groter bewustzijn verkregen
intelligentie betreffende een bepaald onderwerp is dus tegelijk een grotere domheid
betreffende al het andere, gezien in het absolute heden van een moment. Dit is niet
erg in het moment van oorsprong, want dan is het verengde bewustzijn, in zijn vervuld
zijn, volkomen identiek aan de werkelijkheid van dat moment. Maar het gebrek aan
instinct van de ontwikkelde mens brengt hem er toe achteraf een buitensporig belang
te hechten, niet aan de aanwezigheid, maar aan het produkt van het abstraherend
proces: de abstractie. Het is de primitieve wens het gevulde moment te verlengen tot
voorbij dat moment die ons verleidt. Een moment kan nochtans niet langer duren
dan een moment... Om tot de abstractie (verworven kennis) te geraken heeft men
een deel van dat waarvan men vervuld was opgeofferd ter versterking van het andere
deel waaraan men alle belang hecht (het essentiële, de regel). Een kunstmatig proces
tot versterking van het bewustzijn wordt opgebouwd naar het model van het hoger
geschetste natuurlijk proces. Onafhankelijk
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van het natuurlijke proces, tijdens welk men van het geabstraheerde vervuld is, hecht
men nu belang aan de bestendige abstractie. Wanneer men nu echter van die abstractie
niet meer vervuld is, dan is ze in werkelijkheid (werking hebbend, werkend) niets,
men is van het niets vervuld, en men is van niets vervuld. We handelen, we leven,
we denken, van niets werkelijk bewust: onze dwaasheid, ons onbegrip zijn totaal.
(In die toestand de bestendigde abstractie, als een schijn van iets, aanwenden om ons
‘niets’ te verbergen is idealisme, romantiek, oneigenlijkheid). Al dat waar we geen
belang aan hechtten, het zogezegd bijkomstige, dat we abstraheerden, opofferden,
handelt en denkt nu voor ons, autonoom, zonder onze tussenkomst, zonder onze
controle. De burgers waren nog vervuld van hun abstracties, d.w.z. waren nog vervuld
van het belang dat ze hechtten aan hun abstracties, niet van de werkelijkheid, waaraan
die abstracties oorspronkelijk ontsproten, maar wij, hun erfgenamen, zijn het
hoegenaamd niet meer. Passen we onze huidige conclusies op de moraal toe, dan
krijgen we het volgende beeld: het ‘goede’ ons door de officiële moraal voorgehouden,
is een abstractie geworden, waarvan we niet meer vervuld zijn, zodat onze moraliteit
tot resultaat heeft dat het ‘kwaad’ autonoom voor ons handelt en denkt. En de enige
remedie is: een opnieuw bewust worden, vervuld worden, van zowel het ‘goede’,
als het ‘boze’, door actualisatie, in de aanwezigheid van een heden, een huidig
ogenblik, om met werkelijke intelligentie het ene van het andere te leren
onderscheiden, voor het ene of het andere te opteren, op werkelijke gronden. Ik zie
dat ik ieder ogenblik alles moet vergeten wat ik weet en geheel in ieder ogenblik de
werkelijkheid steeds weer opnieuw in een handeling of een gedachte zal ontdekken.
Hoe kwam het dat het zolang duurde, jaren, eer ik sommige dingen begreep, dingen
die ik al zolang op het spoor was? A. - Omdat het niet alleen een kwestie is van op
de juiste wijze te denken, maar ook van op de juiste wijze te leven.
En: toen ik mensen begon te haten, was het of ik nu ook voor de eerste keer van
mensen ging houden.
Mijn afwezigheid, uitdrukking van het niet vervuld zijn van het heden, betekende
zij een verwachting van iets dat zo verschrikkelijk en overrompelend zou zijn, dat
het door zijn aanwezigheid me zou ontrukken aan mijn afwezigheid en me eindelijk
onderdompelen in het middelpunt van het heden?
Wacht ik op een geheiligd ogenblik? Zou ik het recht hebben afwezig te zijn van
een heden zonder belang, omdat ik door dit gebaar van misprijzen voor het alledaagse
hulde breng aan het onmogelijke ogenblik, waarop ik zal gedragen worden, als
bloemen drijvend in de schotel van een fontein, afgesneden om aan de hemel te
worden aangeboden, dansend op de vlam van het groeiende water.
fragment uit ‘Herinneringen van een jonge Kerkvorst’
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armando | vier gedichten
vermoedelijk is hij ontkomen, aan wie kan zij niet zeggen
(voorzichtig denkend) ik sluip en sluip en sluip
en sluip en sluip
vermoedelijk een kwetser, er is geen ontkomen aan.
1o. wegens insluiping tot 2x de dood en verstikking
2o. wegens besluipen wist hij hem te doorsteken
vermoedelijk kent hij goud. ontkomen is hij.
vermoedelijk sluipt de mens, een handvol goud
weet te ontkomen aan die onmetelijke stank mens genaamd
stank mens genaamd van wel 2 meter, die elke avond hem bezoekt
is jij beter is jij fatsoenlijk is jij goed?
zo wordt wel alles, beslopen of vervolgd, wel alles
hoe verder gaat het, dat alles is. opslurpt en wijzer maakt
, tikt geduldig de kille klok vol dikke buiken,
iedre maag een landstreek in zijn milt.
is hij strafbaar? de klokken glijden hoorbaar
, als zij zwijgend zijn gestalte geven uit hun gloednieuw buikje.
is hij strafbaar? de klokken glijden hoorbaar
vol liederlijke grappen in haar wijzer en wijs mondje.
hij bijt onmiddellijk de strot door, leer ik.
godverdomme, ademt hij nog?
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portret
niet steken de ogen
niet steekt het gelaat als drijfzand op de bodem
niet viert de stad zijn feesten op de oren
als een lang leven op de bodem
als drijfzand en beweging der mensen
de groene grond als vriend
als meester voor haar voorzichtig hoofd
dat langzaam en sneller glijdt
dan ooit beschoren was
de lucht is hier vol we moeten weg
1 mens is genoeg en talrijk zijn de mannen
die te voet gaan achter witte kruizen schuil gaan
wij smeken niet wij zeggen niets
maar de lucht is vol ik wil nu doden
, zo niet te kreupel dan haat voor
zwakken
mijn tong: snijden en verbranden
adem (als eva) inhouden en de jonge vrouwen
in hun stralend bloed te branden
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willy roggeman | de axolotl
‘Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch
Möglichkeitssinn geben.’
Robert Musil
‘le démon de la possibilité’
Paul Valéry
‘De existentie is: de oppositionele eenheid, de eenheid in tegenstelling
van feitelijk-zijn en kunnen-zijn.’
Dr. W. Luypen
Met een bastaardwoord - een stinkdier als Keuls water - met zo'n naam van een
vreemdsoortige in elk geval achteloos voorbijgeslenterde catalogusbloem beginnen.
Morsen om te beginnen ter ere van de estheten. Zo de avond. En morgen opnieuw
beginnen met de vreemde dan pure naam van een doodgewone pisbloem of pisvrouw
(‘Maar dat vlot niet’, kwijlen de taalkundigen al). Wat een rijkdom aan verrassingen,
een verassing van rijkdommen. Alle woorden immers die, als perfecte moorden
bedreven, worden geschreven, hebben eenzelfde potentie. Alles of niets. Zo is de
vrouw een woord, het wordend woord een vreselijke ziekte, de ziekte een ander
begin, een midden, een einde. Waarna wij een nieuwe sigaret gloeiend zuigen aan
het peukje van de oude. Continuïteit en traditie, garantie, mijne heren! Maar niet te
luid roepen, weet u, deze begrippen zijn vlug versleten en worden pap bij het
onderdompelen in al te heet water zoals bepaalde kunstmatig bereide zijden weefsels.
Ja, de viscose! (Gelieve te zuchten.)
Dit besef nochtans: dat elk woord een actie wordt tegen de misleidende verdoving,
de onttakeling van het lichaam, l'animal, naar het woord van de Zuiderling (die
klaterende fontein van optimisme, het zuiver zilverstuk van realisme ook). De actie
van het woord, de revolte van de uitdrukking, de zin onszelf te bieden, onszelf te
weigeren (waarom ook dit niet!). ‘Also um diese sechs Gedichte die dreissig bis
fünfzig Jahre Askese, Leiden und Kampf.’ De melodie van de Noorderling. Aanvaard
wat de zes gedichten betreft, maar de marge van vijftig jaren, teveel, des Guten zuviel.
Danke.
Nochtans, de andere ontroering die dit ongeloof overspoelde, toen de zeventienjarige
u in het schoolopstel schreef: ‘Alle oplossingen of schijnoplossingen van de
godsdiensten ter zijde gelaten, kan de mens wel sterven, als hij werkelijk wil leven?’
Vreugde en een coda van wrevel. De mens snuift niet graag te lang de geuren van
de mystiek op.
Nogmaals des Guten zuviel. Hebben deze ogenblikken meer dan een extreem
emotionele waarde? Maar hebben ogenblikken überhaupt meer te bieden? Noodzaak
dus: dosering der emfaze alleszins, der sensibiliteit enigszins, van het helder inzicht
geenszins. Cool cat, stay a cool cat. De ontroering ontreddert de ademhaling, verwart
het zenuwstelsel, verhoogt of verlaagt de bloeddruk. De lus waarin het dier zich
voortdurend dreigt te kronkelen, wordt dichtgesnoerd. Knopen worden gelegd. De
schone oude dag, wat is hij anders dan de knopen van het voorbij bestaan tussen de
vingers laten glijden als paternosterkralen en de herinnering prevelen bij elke knoop!
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Zich herinneren in alle helderheid wat steeds troebel aan ons is geschied. De eisen
van de Semitische god zijn niet gering. De perfecte oude dag: de monnik met het
glad en knopenloos touwtje tussen de vingers. Leven van helder inzicht. Jaren zonder
knopen. Zonder houvast. In de gangen van het geheugen het gelijkmatig ruisen van
water. De stroom der momenten is de stroom der jaren. Voor de glimlach zonder
herinnering werd het bestaan der goden overbodig. Zo drukt het realisme van de
azuren geest een stempel op mijn rijpende twijfel, naar ik vermoed. Genezing ware
teveel, ware zelfs ongewenst. Het aflaten van de kramp van
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het middenrif, van het samenkrimpen en stuiptrekken der gevoelens is voldoende.
Bij het openen van het lateherfstraam blijken aarde en hemel in de vroege morgen
van een uniform neutraal grijs waarmee nog alles te beginnen is. Scepticisme, apathie,
anorexie (waaraan Gide zeer oud reeds uit voldaanheid en verzadiging leed), of hun
tegengestelden. Ook de Untergang des Abenlandes kan ondergraven worden.
Te goedkoop het pessimisme dat alleen de ondergang van het avondland verkondigt.
Te eentonig vooral waar de stijl ons raakt. Natuurlijk zijn er honderd manieren om
het te ‘doen’, maar meest voor de hand ligt de vervelende, de verkeerde. Het verval
bezit onuitsprekelijke charmes. Het bloed loopt traag door de aders en roept ‘Herr,
es ist Zeit’ (de stem van Sarah Leander), of ‘der Tod ist gross’ met o's als de rijpste
blozende appels. Wat zijt gij nog, borsten van boerenmeiden, billenschuim van roes
en pijnlijk nekbijten tijdens de laatste boerencharlestons? De dood is groot. Deze
rijpheid is de kiem der made. Wij houden van haar zolang wij haar als kiem der made
denken kunnen. Grenzen van de goede smaak wellicht verbieden ons meer. Want
elk woord over de dood blijft sentimentaliteit, elke droom van het verval een niet
ingewilligde wens. Het woord made dus, niet de made zelf. Nogmaals, de mystiek
van het verval lokt. Een zeldzaam gerecht. Alleen een prikkeling van de huid... om
te verbergen.
De droom van het cataclysme heeft zo zijn zuiverste formules gevonden. Zij zijn
geen feiten en verheffen zich boven de toevalligheid van het historische. Zij merken
ons als tatoeëringen in onbekende langzaam geleerde talen. Zij hebben zin. Wij
spellen ze moeizaam eerst en door de herhaling vlot. Met de tijd zingen wij ze als
liederen. Dat is hun zin. Zij maken blind, maar zieden in de oren, terwijl de schakels
der verschijnselen zich tot kettingen vermeerderen, maar door hun som nog aan
waarde verliezen. Alleen de eentonigheid hindert steeds, omdat zij ons van bol tot
draad trekt, een genoegen eerst, een gewoonte vlug, een doelloos ziekelijke trek ten
slotte. Wij zien het bij de kauwgometers. En op die draad dansen de parasieten als
mussen op telefoondraden. Wij weten niet hoezeer de microben van het fanatisme
zich mengen met de eentonigheid. Ik pleit ambivalentie en ik hield niet - Gide evenmin
zoals bij het einde van de Vaticaanse kelders bleek - van de bekering van Anthime
Armand-Dubois, groot reumatieklijder, vivisector en auteur van het ‘Communiqué
sur les ‘réflexes conditionnels’, die te Rome 's nachts (in een droom) door een levend
geworden beeld van de heilige maagd werd gepriemd, een beeld dat hij een kalken
hand had afgegooid en dat de ijzerdraad waarrond het pleister was geplakt als wapen
hanteerde (Hanteren zonder hand? U begrijpt met een half oor, met een stompje arm.
Dit is geen politieverslag, meneren!). Door dat gepriem werd het reumatisch monster
gedood (?), en daar sterven leven is, werd een groot gelovige uit de atheïst geboren.
Amen. Besluit: een eentonig ongelovige blijft nadien een eentonig bekeerde.
Het besef van de omkeerbaarheid der verschijnselen zaait minder vertwijfeling dan
aanvaarding. Een ervaring die door de papieren moralisten wordt bestreden met
papier. Zij staren je aan door dikke brilglazen. Je drinkt met hen het aangeboden
biertje, en omdat de pommadezanger op het podium en de dansende paren of parende
dansers in het purperen aquarium van de zaal je niet genoeg afleiden, hoor je de
decemberstorm buiten. De dreiging van de natuur, de striemende regen op de
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dikbeademde ruiten rukt je weg van de rand der malaise (o de afwezigheid van
Swann) die je dreigde op te zuigen. In een schaterlach scheur je de papieren moralist
stuk, mors je zijn bier en verkies je de blinde vernietiging buiten boven dit talmend
drogeren door de getemde Europese ritmen. En naarmate je de snelheid van de wagen
opdrijft, en de wind scherper rukt en snijdt aan het zeildoek van de huif, worden de
bewegingen natuurlijker, ontspant

Gard Sivik. Jaargang 6

23
zich de kramp tot glimlach.
De omkeerbaarheid der verschijnselen - Je hebt gewogen: het feest van de Europese
elite waarvan zoveel verhoopt, de post-quartaire brains op het parket van de dansvloer,
tientallen mutaties in beweging of recessief sluimerend, de papieren vissen, de dode
ogen en de trage cadans van het geslacht. Veiligheid, distinctie, maat, corruptie en
verfijning, morbiditeit en eindsituatie. Alleen het ogenblik bleek ongunstig om dit
alles te aanvaarden. De parfums van gebaren, het kleven van de bovenlichamen en
besluiteloos schuiven van de voeten, een jong erotomaan, die een sigaartje in de hand
houdt net als iemand die bedekt wil wateren zijn roede, demimondaines die de pelvis
vooruitstoten tijdens het spreken, maar overal gebroken tanden, gebitten in ontbinding
en huiden als wierook. De dubbele zin der verschijnselen: gevlucht voor de storm
keert men terug naar de storm. Voorbij de vertwijfeling kiemt het nieuwe aanvaarden.
De snelheid opdrijven, het glippen in de bochten berekenen, windstoten raden,
afgebroken takken op het wegdek ontwijken, maar weten dat de machine gehoorzaamt
en de storm een tastbare materie is die men dwars kan zitten. Geen ondergang van
het avondland zoals gezegd, het ijl retour a la nature evenmin, eerder het positivisme
van de dwarszitter, zo men wil, alhoewel ook hierin de dosis naïviteit en de momentele
druk der passies nog niet werd bepaald.
Tegen de cultus van het verval en afkerig van de dithyramben klokkende kelen van
de vooruitgangaanbidders, sceptisch tegenover de statistieken van de biologen en de
vijf jarenplans van andere politiekers, de morbide naïviteit der roesbezetenen voorbij,
waar bevindt zich het fenotype? Het leeft van de consequenties van zijn paradoxen,
het leeft traag, dat is onloochenbaar, het geeft vlug toe aan de nevel van de slaap en
treedt zelden met vergulde gebaren en een azuren adem in de sterkte van de zon.
Flarden van gesprekken, momentopnamen, die in al de verscheidenheid van hun
koloriet toch nog maar één situatie afbakenen. Men leeft niet meer dan één situatie.
Zij is universeel. ‘De zeventienjarige zoekt haar innerlijk evenwicht’, zegt de
econoom. Zij staan in de verlichte hall van het rijksinstituut. In de kegel van het licht
op straat trekken afzonderlijk onderscheidbare sneeuwvlokjes hun harde witte strepen,
en ontdooien tot donkere natte vlekken op het voetpad. ‘Er is opnieuw iets dat niet
klopt’, gaat hij verder. ‘Best zo’, antwoordt de andere die Orf kan zijn, ‘dan weet zij
ten minste waarvoor zij leeft. Ik wens dat zij haar leven lang naar dit innerlijk
evenwicht mag zoeken’. ‘Ik vrees soms dat ik het voor mijzelf gevonden heb.’ ‘Dat
dacht ik zo.’ ‘Waarom?’ ‘Gezien het groeiend snotgordijn voor uw geest.’
Gesprekken onder vrienden? Protos waarschuwde Wluiki reeds dat hij zich meer
diende te oefenen in het onderscheiden van de subtielen. Er zijn meer crustacea
onder de subtielen dan uit hun gebaren kan gelezen worden.
Er is de aan de moeder trouwe hondin met de cleopatra-neus en de Hildegarde
Kneffharen, met de te droge sprokkige huid die schilfert als steenlagen of sporen
nalaat in de plooien tussen de vingers, iets als schubben van haringen. Zij heeft van
gevoelens zwemmende ogen, maar is onmenselijk, want zij is trouw, vooral aan de
moeder, aan de borst dus waaraan zij haar man verraden zal. Van die aard is deze
drie-A-tweese, wiskundig genie met microbengeschrift en te slappe borstjes, die
zichzelf gezien de moeder vergaten te ontwikkelen en voor de man bijgevolg geen
zomers zullen zijn. En zo denkt men ook haar diepere plooien, alhoewel zij
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onzichtbaar zijn en blijven ook voor de man, die alleen erosiestof ontmoet, en haar
verpoederd openstrooit en denkt: zij is mijn drijfzand. Nauwkeuriger bepaald, want
om haar eer te betuigen dient alles zo wiskundig mogelijk geformuleerd: zij is geen
zand dat drijft, zij ligt stil, een warm zandzakje dat de oude olifantenhuid van de
moeder moet verwarmen met confidenties
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van de tweede rang. Ik quoteer haar 8,5 omwille van de haat die zij mij toedraagt,
omwille van de wijze waarop zij die haat weet uit te drukken, en in het geheel niet
omwille van de ondervraging betreffende Pieter Dorland van Diest en vroeger Floris
ende Blancefloer. Wij leven naast elkaar en herinneren elkaar eraan dat wij ademen
als vreselijke oude horloges van de trouw en van de leugen, maar waarvan men het
tikken niet kan onderscheiden.
Het daglicht in de vroege december belegt de mens met een treiterend eczeem dat
hem afzondert en gesloten maakt. Tegen anderen aangedrukt, vreemd blijvend aan
hen, weet de mens dat alleen de korst van de begrenzing en afzondering aan gehalte
wint. De parende geliefden raden dit in de vroege december. Hun blik glanst doffer
onder de dichtgeregende oogleden, de waan van het gelukkig zien van de andere
bereikt hen niet meer, en met de scherven van het ik zo in de ogen wordt het bloed
geen ogenblik weldoend blind. Het blijft pijnlijk helderziend en kent de strikken die
het zichzelf wil leggen. Het daglicht in de vroege december zuivert de mens van de
weldoende geluksafscheiding die tijdens de hoogzomer in de poriën glanst.
Het schijnt dat hij voor Sakina meer inconsequenties waagt dan hij ooit voor Ananas
waagde. Het schijnt alleen zo, want de jaren wisten details uit en legden de accenten
historisch, i.e. zij vervalsten het moment door het te ontdoen van een aantal
imponderabilia. Gevraagd naar een vergelijkende waardebepaling van beide
verhoudingen antwoordde hij dat zijn liefde voor Ananas in het delicaat stadium van
overrijpheid was gekomen, waarin alle beelden en namen gaan ontbreken en in de
stilten de alledaagsheid van de dingen opnieuw doordringt. De vergelijking alleen
kan de ondergang van een verhouding in dat stadium voorkomen. Sakina moest
Ananas op haar vroeger niveau terugplaatsen. De praktijk der verschijnselen heeft
gewild dat naast de herwaardering van Ananas ook Sakina een waardering, een niveau
op zichzelf kreeg. In momenten van gelukte heldere formulering - les petits matins
van Paul Valéry - beschikt hij over de juiste woorden en de passende syntactische
middelen om de sofismen van de ambivalentie te omzeilen en de drogredenen van
een vroeger paradigmatisch stadium opnieuw te aanvaarden. Het komt erop aan,
meneren, de lyricus in hem te versmachten. Na een verhouding van jaren is Ananas
een onmisbare gewoonte geworden, geen sieraad onder de gewoonten maar een
organische zoals bepaalde gymnastiekoefeningen die met de jaren 's morgens geen
inspanning meer vergen maar de fysische conditie op punt houden zonder het duidelijk
te laten aanvoelen, een van die gewoonten wellicht waarover sprake in de eerste der
Duineser Elegien. De lyricus houdt deze gewoonten voor burgerlijk tam, minacht
ze, en weigert de liefde op het plan van de genezende vriendschap te schuiven. Ananas
wenst het wellicht evenmin. Ananas is dan ook maar een lyrica van het ergste soort.
Vergeleken met deze gewoonte is Sakina nog niets. Het is deze superlatief die hem
tot inconsequenties drijft. Superlatieven dienen met superlatieven beantwoord te
worden. Het is niet uitgesloten dat zij het duidelijkst teken van armoede zijn.
(slot volgt)
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bob den uyl | morgen als de zon schijnt
Laten we gaan zeilen, zegt ze. Nee, ik ga niet zeilen. Ik kan het trouwens niet. Wat
moet ik urenlang in een ongemakkelijke zeilboot? Ik zie de sport niet van het op en
neer kruisen op een plas water. Dan gaan we naar het strand, houdt ze aan. Naar het
strand, mijn god, met een heho de branding in, zand in je schoenen, roodverbrand in
een volle trein terug. Ik zeg nee ik ga niet naar het strand, en wacht op een ander
voorstel, want iets zal er gedaan moeten worden. Maar haar voorraad
vermakelijkheden is uitgeput. Zij verdedigt het strand voorstel. Ik zeg ik ben te oud
geworden voor een dagje naar het strand. Zij lacht er om, natuurlijk, ik maak weer
een grapje. Ik blijf liever thuis, zeg ik, ga jij maar alleen of met iemand anders. Maar
daar denkt ze niet over. Bovendien zal het morgen bizonder mooi weer worden, heeft
de radio voorspeld. Dan kan je niet thuisblijven, zegt ze. Waarom niet? Thuis is het
het koelst. Maar het is ongezond, niemand blijft thuis met heet zomerweer, ik aarzel.
Ik heb zin haar een duw te geven en weg te gaan. Maar ze kijkt me aan, strak. Ze is
lief, ze is een mens, een goed mens. Nog steeds heb ik het gevoel dat je goede mensen
geen duw mag geven. Ik probeer voor de volgende dag een bezigheid te vinden die
weinig inspanning kost en nog enigszins prettig lijkt. Ik vind er geen. Naar het strand
dan? Een vol strand komt voor mijn ogen. Oud en jong. Zwemmen. In de zon liggen
branden. Vervelen. Spelletje met een bal. Maar misschien toch gezond voor het
lichaam, in ieder geval beter dan zeilen. Goed, zeg ik, morgen naar het strand. Ze
lacht verheugd. Maar als ik tegen mijn zin ga moet ik het niet doen. Dan wordt het
toch niet leuk. Terugkrabbelen is nu niet meer mogelijk en ik zeg haar een dagje naar
het strand heel leuk te vinden. Ik zie alleen tegen de vervelende reis op. Dat begrijpt
ze. Overeenstemming is dus in wederzijds begrip bereikt. We willen alletwee naar
bed, we spreken af voor morgen bij het station en nemen afscheid. Ik kus haar en
voel haar lichaam tegen me aanliggen. De laatste tram is al vertrokken, ik zal gaan
lopen. Van haar naar mijn kamer is het een goed half uur. De nacht is warm, er zijn
nog veel mensen op straat. Ik denk aan morgen en heb spijt weer te hebben
toegegeven. En ik weet waarom ik het heb gedaan. Alleen bij gebrek aan een ander
voorstel. Ik weet nooit wat te doen, Riet heeft gelijk wanneer ze me dit verwijt. Ze
doet het vaak. Meestal heb ik geen zin in haar plannen, maar ik kan er niets tegenover
stellen. Ik kan alleen maar nee zeggen, en dat is kinderachtig of wat anders. Je moet
voor al je daden een geldige reden op kunnen geven, dat is nu eenmaal zo. Ik vraag
me weer eens af waarom ik de omgang met Riet niet verbreek. Een energieke vrouw,
ze weet altijd wat er gedaan moet worden. Aantrekkelijk ook, om te zien, heel
aantrekkelijk. Goed figuur en zo. Bizonder mooie, warme ogen. En niet dom. Ik denk
aan de avond van onze eerste ontmoeting. Dat doe ik altijd wanneer ik plannen
ontwerp om tot een definitieve breuk te komen. Net zo'n warme zomeravond als nu.
Het avondje bij kennissen dat er om de een of andere reden was, verjaardag of zoiets.
In het begin erg vervelend, niemand kende elkaar goed en men deed erg welopgevoed.
Later, tegen een uur of elf, werd het langzamerhand heel anders, iedereen had een
aantal glazen op, te drinken was er genoeg. De verdere ontwikkeling was een beetje
ongeregeld, we bleven niet meer keuvelend zitten, we dansten, liepen andere kamers
in. Zo kwam ik in de buurt van Riet terecht. Ik had begrepen dat zij een vriendin was
van de gastvrouw. Zij was veruit de knapste vrouw onder de gasten, dat trekt altijd.
We praatten wat. Ik had genoeg gedronken om met overtuiging iemand voor me in
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te nemen. Ik vond haar erg geestig herinnerde ik me later. We hebben ook nog gedanst
geloof ik, met de konen tegen elkaar. Iemand ging toen wat te eten halen in de zaak
aan de overkant. We hingen allemaal uit de ramen om de man grappige dingen toe
te roepen, dat was erg leuk toen. Een warme zomeravond, windstil, het stadrumoer
klonk zoals het alleen 's zomers kan klinken. Ze leunde naast me uit het raam en ik
hield haar hand vast. Met onze ruggen naar de kamer gekeerd voelden we ons alleen.
Je ogen zijn mooi, zei ik in haar oor, ik word duizelig als ik je aankijk. Het is niet
eerlijk dat een vrouw zulke ogen kan hebben.
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Toen het feest verliep gingen we samen weg. De kennis deed erg koel bij het afscheid,
ik heb nooit begrepen waarom. Op haar kamer dronken we nog koffie en kusten
elkaar uitbundig. We spraken af voor een avond en zo nog een paar keer. Toen, op
een avond bij haar thuis, we lagen naast elkaar op bed, gebeurde wat moest gebeuren.
Ze bleek waarachtig nog maagd en na afloop moest ze huilen. Ik probeerde haar te
troosten, maar kon niet de juiste woorden vinden. Er valt ook weinig te zeggen in
die omstandigheden. Ze bleef geruime tijd diep onder de indruk van haar verloren
maagdschap. Ze praatte er later niet meer over, maar ik had de indruk dat ze me iets
verweet. Misschien had ze het gevoel dat ik er iets tegenover had moeten stellen of
zo. Maar het is niet uitgesloten dat ik me haar gevoelens maar verbeeldde, dat ik er
zelf de schepper van was. Sindsdien zijn we met elkaar om blijven gaan. Er zijn
enkele ruzies geweest, zij heeft die weer bijgelegd. Er is ongemerkt een jaar
verstreken. Als ik, thuisgekomen, zachtjes de trap oploop naar mijn kamer, weet ik
nog steeds niet waarom ik niet met haar breek. Want dat wil ik. Soms neem ik me
voor het te doen, bedenk enige mooie zinnen die ik zal zeggen. Maar als ik dan in
de gelegenheid ben zie ik er van af. Ik durf het wel, maar ik kan niet, ergens om.
Ik lig in bed en rook. De ramen staan wijd open, het gedreun van het verkeer is
tot een geruis afgezwakt. Ik kijk naar buiten. Ik voel mijn lichaam liggen, een levend
lichaam dat kan lopen en praten, eten en werk verrichten. In het hoofd zetelt het brein
dat zorgt dat de handelingen van het lichaam zinvol verlopen. 's Ochtends opstaan,
wat eten, naar de zaak. 's Avonds thuis komen, wat eten, verpozing zoeken, slapen.
Dat is alles. Mensen die ik er over spreek beweren dat er veel van te maken valt,
maar ik begrijp ze niet. Mijn werk is afwisselend, niet onbelangrijk, soms reizen naar
het buitenland. Een goede baan die ik qua kunde gemakkelijk aan kan, goed betaalt.
Ik heb geen klagen. Ik zit in een goed geventileerd kantoorvertrek, dikteer brieven
aan agenten, krijg Londen en Parijs aan de lijn, heb geen chef die me op de vingers
kijkt. Vele mensen zullen mij zo'n betrekking benijden. Maar, ofschoon ik van goede
wille ben, vind ik er geen vreugde in. Ik kan nooit enige voldoening bespeuren over
de doorgebrachte werkdag, hoe prettig die ook verlopen is. Ik ben er zelf weinig bij
betrokken. Het is een soort knagen, ik weet niet hoe het anders uit te drukken. Overdag
in de drukte is het weg, maar 's avonds en vooral 's morgens, is het er. Mijn humeur
is desondanks regelmatig. Alles is even regelmatig bij mij, etensuren, stoelgang,
werktijden, alles. Ik ga goed gekleed, heb algemene belangstelling voor het gebeuren
in de wereld. Misschien drink ik iets te veel, ik weet dat niet zeker. Ik zou daarvoor
moeten weten hoeveel andere mensen drinken. Seksuele behoeften vinden hun
bevrediging, dat kan het ook niet zijn. Vroeger dacht ik dat het zou vergroeien als
ik ouder werd. Maar vroeger dacht ik zoveel.
Mijn baas handelt in huiden. Hij koopt huiden in Zuid-Amerika en verkoopt ze
aan Brabantse en buitenlandse schoenfabrieken en leerlooierijen, meestal met winst.
Het klinkt eenvoudig en dat is het ook, alleen de bijkomende werkzaamheden zijn
lastig. Daar heeft hij dus personeel voor. Koeiehuiden en kalfsvellen, ruggen, flanken
en buiken, nat en droog gezouten. Ze stinken ontzettend, gelukkig zien we ze niet
vaak. Ik weet er veel van af. Mijn baas weet er nog meer van af, die hoeft een huid
alleen maar te zien om te weten wat voor soort het is en waar ze vandaan komt. Ik
moet in de factuur kijken. De handel is niet altijd even vast. Wanneer moet je kopen
en wanneer niet. Vaak neemt mijn baas in mijn bijzijn een beslissing en vraagt dan
ernstig mijn mening. Die heb ik niet, maar ik begrijp waar hij op wacht en zeg na
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enige aarzeling dat zijn inzicht volgens mij juist is. Hij krijgt altijd gelijk van mij als
hij dat wil. Soms verlangt hij dat ik hem tegenspreek, dat merk ik aan zijn manier
van doen. Ik zeg dan ferm en vrijmoedig dat hij volgens mij ongelijk heeft. Hij doet
dan erg boos, maar ik kan zien dat hij tevreden is over me. Hij is soms net een verwend
kind. Ik zie geen enkele

Gard Sivik. Jaargang 6

27
reden waarom ik niet zou doen wat hij wil, hij weet wat hij doet in zaken. Hij heeft
me er trouwens voor in dienst genomen. Ik heb niets tegen hem, integendeel, ik
wenste dat iedereen zo simpel was als hij.
Mijn sigaret is op, ik doof de peuk. Morgen naar het strand, met Riet. Ik draai me
om en probeer me te herinneren waar ik mijn zwembroek voor het laatst gezien heb.
De volgende morgen ontwaak ik een half uur voordat de wekker af zal lopen. Mijn
eerste gedachte is dat ik een bepaalde man vergeten ben op te bellen, gisteren op de
zaak. Ik zal proberen hem op het station nog te bereiken. Het station? Ach ja, strand!
Ik sta op en maak mijn ontbijt klaar. Er is tijd genoeg en juist daardoor moet ik me
op het laatst nog haasten. Riet staat er al. Ze laat me nooit wachten. Ze ziet er
verbazend fris uit We kussen elkaar. Op het perron probeer ik in de telefooncel of
die man al uit zijn bed is. Hij blijkt op het punt van weggaan te staan en doet geërgerd
omdat ik hem op een ongelegen tijdstip bel. Ik maak mijn verontschuldigingen en
vertel hem wat er aan de hand is. Het gaat over huiden. Als ik klaar ben kunnen we
in de trein stappen. Het is druk en er zijn geen zitplaatsen vrij. We zullen een half
uur moeten staan tussen de mensen in. We gaan allemaal naar het strand, met plastic
ballen en grote pakken brood. Heb je goed geslapen vraagt Riet. Dat heb ik en ik heb
gedroomd van een hoge flat zonder gevel, zoals een poppenhuis. Ik kon overal
inkijken en in bijna alle kamers zaten mensen naar de televisie te kijken. Enkele
kamers waren leeg, maar toch stond het toestel aan. Daar werd ik bang van. Riet
heeft niet gedroomd, dat doet ze haast nooit, zegt ze. Ze is nog vergeten me wat te
vertellen. We moeten bijtijds terug naar de stad, ze heeft beloofd 's avonds naar een
uitvoering te komen van een toneelvoorstelling waar haar vriendin lid van is. Ze
voelt zich verplicht er heen te gaan, maar ze heeft weinig zin. Goed, dan blijf ik thuis,
zeg ik, vroeg naar bed, van zeelucht word ik altijd moe. Ze knikt en kijkt uit het raam.
Natuurlijk is de bedoeling dat ik meega, dat begrijp ik wel. Ik wacht tot ze het zal
vragen, maar ze gaat over wat anders praten, ze bewaart de vraag tot later op de dag.
Het wordt warm in de trein, we zijn halverwege. Bij elk station komen er nog meer
mensen de trein in, dat zal vanavond een gedrang worden als de menigte weer terug
moet. Het laatste deel van de reis staan we zwijgend tegen elkaar aangedrukt. Riet
heeft iets met bloemen aan, haar donkerblonde haar is springerig. Ze is telefoniste
bij een grote bank. Ze zit de hele dag met een koptelefoon op en verbindt mensen
met de diverse afdelingen. Ik bel haar weinig op, het is hinderlijk een gesprek te
moeten voeren als het steeds afgebroken wordt. Ze vindt het een prettig werk, ik zou
op haar plaats binnen een dag overspannen zijn. Ze zegt honderden malen per dag
dezelfde woorden, de firmanaam, goedenmorgen, ik verbind U door, spreekt U maar.
Ze moet toch op de lange duur haar eigen stem niet meer herkennen. Maar Riet heeft
daar geen last van, haar stem klinkt op elk uur van de dag even opgewekt over de
lijn. Ze heeft een kring van ongeziene kennissen, vlotte kantoorjongens die altijd een
praatje met haar maken. Riet vindt dat leuk en geeft op alles antwoord. Maar op
dubbelzinnige praatjes gaat ze nooit in. Ze is evenwichtig, bedenk ik, echt
evenwichtig, geen pose. Ik kan haar nooit in de war maken, nooit betrappen op kleine
onnodige leugentjes. Ik kan haar kwaad maken, verdrietig, maar niet zenuwachtig
of driftig. Ze kan vrolijk zijn of ernstig, niet alletwee tegelijk. Haar stemmingen zijn
netjes gescheiden van elkaar. Evenwichtig, uitgebalanceerd. Haar enige
onevenwichtige daad is geweest van mij te gaan houden. Doet ze dat werkelijk? Ze
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zegt het en ze handelt er naar. Ik moet het wel aannemen. Ze verdraagt mijn
nonchalance jegens haar met een glimlach. Ze moet toch ook beseffen dat ik weinig
meer om haar geef. Maar ze schijnt er niets van te merken. Net als mijn baas, die
merkt ook niet dat zijn handeltje in huiden me koud laat. Zou het dan aan mij liggen,
zou mijn houding zo als vanzelf overtuigend zijn? Blijkbaar. Ik kijk in het spiegeltje
met de reclame tegen
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de wand. Ik zie een net geschoren hoofd, een niet onprettig gelaat. Ik denk aan huiden,
aan Riet, maar de uitdrukking van mijn gezicht verandert niet. Het zij zo. De trein
rijdt eindelijk het eindstation binnen en we drommen het perron op. Ik neem het
mandje van Riet over en we slaan de weg naar het strand in, temidden van een
zorgelijk voortstappende stoet. Het is iets minder warm dan in de stad. We zullen
het strand maar aflopen tot we uit de drukte zijn, zeg ik. Riet lacht, ze houdt wel van
drukte om zich heen, maar ze zal welwillend mijn zin doen. Knipperend tegen het
scherpe licht waden we door het zand tussen de groepen mensen door. Het is warm,
het is vol, kinderen gillen en eten ijs. Iedereen is er weer, dikke vrouwen, bleke
magere mannen, gravende kinderen, gebruinde tarzans pronkerig stappend op zoek
naar een wijfje, zonnebadende mensen met van olie glanzende lichamen. Het vuile
zand met de rommel, papiertjes, kranten, stukken boterham, stukken hout met spijkers.
Het is vloed, de branding is hoog. We lopen een half uur en zijn dan uit de
mensenmassa. Hier is het stil zegt ze, laten we hier gaan liggen. Laten we straks niet
te ver de zee ingaan, hier zijn geen strandwachten in de buurt. Natuurlijk, ze voelt
zich niet veilig zodra er geen mensen om haar heen zijn. We installeren ons en kleden
ons uit. Riet is bruiner dan ik ondanks haar lichtere huid. Ik stel voor eerst even te
gaan zwemmen en dan te gaan liggen. Dat is goed. We draven de zee in, het water
is prettig koel. Eerst springen we wat in de branding, daarna zwem ik verder de zee
in terwijl Riet achterblijft. Ga niet te ver, roept ze. Het geroezemoes van het strand
is niet meer te horen, de golven breken hier nog niet. Ik drijf op mijn rug, mijn armen
zacht in het water wuivend. Mijn ogen zijn dicht en traag ga ik op en neer met de
deining. Ik leef in de ruimte, ik ben alleen lichaam geworden. Het water spoelt over
mijn gezicht en ik krijg een slok zout naar binnen. Rust, koelte. Langzaam drijf ik
terug in de richting van het strand. Ik draai op mijn buik en zwem weer verder de
zee in, laat me dan terugdrijven totdat de eerste golf onder me zijn top krult en breekt.
Riet zit zich al in te smeren als ik nat bij haar terugkom. Waarom ga je toch altijd zo
ver vraagt ze. Als het vloed is kan je ver de zee in gaan, je drijft toch altijd naar het
strand terug. Maar als je nou eens kramp krijgt. Kramp krijg je alleen als je te lang
in het water blijft en te veel afkoelt. Of als je niet goed kan zwemmen en bang wordt.
Ik blijf nooit lang in het water, en ik kan goed zwemmen. Ik krijg dus geen kramp.
Riet schudt haar hoofd en neemt een sigaret uit het pakje. Wat weet je dat weer zeker,
zegt ze, veronderstel dat je ondanks alles toch kramp krijgt. Dan verdrink je al kan
je nog zo goed zwemmen. En waarom moet je eigenlijk zo ver de zee ingaan? Wat
is daar de aardigheid van? Het is daar stiller, zeg ik, het water is er rustiger. Dat
weegt niet op tegen de gevaren die je er loopt, zegt ze. Ik zeg ach misschien toch
wel. Ik droog me vluchtig af en strek me uit op de handdoek. Liggend smeer ik me
hier en daar in. Riet steunt op haar elleboog en kijkt lachend naar me. We liggen een
tijdje naast elkaar in de zon en zeggen af en toe wat. Ik ga lezen, zeg ik dan, en grijp
naar m'n boek. Even later haalt ook Riet een boek uit haar mandje. Ik lees. Na een
bladzij dringt het tot me door dat ik niet meer weet wat ik gelezen heb. Mijn ogen
worden steeds zwaarder, ik geef het op en val in slaap, de geluiden van de zee en het
strand vloeien ineen. Ik vergeet waar ik ben. De zon straalt heet. Ik word wakker
door het geronk van een reklamevliegtuig. Ik ben me vaag bewust gedroomd te
hebben, heel prettig gedroomd. Riet is ook wakker geworden en rekt zich uit. Haar
lijnen staan spannend tegen de hete lucht. Ik trek haar loom naar me toe tot ze dicht
tegen me aanligt. Ze haalt haar hand door m'n haar. Haar huid glanst in de zon, haar
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lichaam krijgt door het strakke badpak een nieuwe aantrekkelijkheid. Haar borsten
zijn vol en rond. Ik richt me half op en buig m'n hoofd over haar heen. Ik ben verrast
door de warmte die haar lichaam uitstraalt. Haar mond heeft een zilte smaak, de
hevigheid van haar liefkozingen windt me op. Ze hijgt naar lucht en kijkt me aan
met lichte ogen. Als ik haar opnieuw kus doet ze haar ogen dicht en kreunt zachtjes,
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nog half voor de grap. Ik krijg een erektie en wentel me half op haar. Zo liggen we
enige tijd, onze lichamen zijn dingen geworden die ergens in elkaar moeten passen.
Hoe is het eigenlijk, fluister ik, kan ik vandaag bij je komen? Ze knikt, ja, over twee
dagen moet ik niet goed worden. Maar wat wou je, hier op het strand zeker? Natuurlijk
niet, maar kunnen we de duinen niet in? Ik kijk, de duinen zijn met prikkeldraad
afgezet. Het bordje met artikel zoveel. Het strand om ons heen is leeg, de mensen
verderop liggen met gesloten ogen in de zon. De hemel is trillend en kleurloos, Riet
is een oven van hitte en beweging. We kunnen vlug tegen het duin opklimmen zeg
ik. Maar het is toch verboden toegang? Dat komt juist goed uit, zeg ik, dan is er
niemand. Kom mee. Laat de kleren en de rest maar in de kuil liggen, het zal toch
niet zo lang duren. Riet blijft aarzelend nog even zitten, dan staat ze op. Ik hou de
onderste draad omhoog zodat ze er onderdoor kan kruipen. Dan volg ik. De duinen
zijn hier niet hoog. Riet kruipt voor me over de top heen. Ze is voor mij nu helemaal
vrouw geworden, ik kijk naar haar lichaam alsof ik het voor de eerste maal zie. Achter
de top is een smalle pan met lage begroeiing. Ik wijs naar een paar hogere struiken
links van ons. Als we er zijn blijken ze stekels te hebben, maar ze staan wijd van
elkaar, er is genoeg ruimte tussen voor ons. Riet draait zich om en drukt zich tegen
me aan. We kussen elkaar, onze monden zijn heet en droog geworden. Haar hand
glijdt in mijn zwembroek en streelt zacht. Ik druk haar naar beneden, zij ontdoet zich
zittend van haar badpak. Het duurt te lang, ik help haar met één hand terwijl ik met
de andere mijn zwembroek naar beneden doe. Zie je niemand, fluistert ze hees. Ik
kijk vluchtig om me heen en schud van nee. Het lijkt me erg onbelangrijk. Riet is nu
naakt en laat zich op de warme grond glijden, mij aan een arm meetrekkend. Ik strek
me op haar uit, haar huid voelt droog en zacht aan. Ik lig als een vorst op haar lichaam,
mijn handen op haar wegpuilende borsten. Het is alsof de hele wereld onder me ligt.
Ik voel mijn ondraaglijk hard geworden lid eindelijk zijn vochtige woning
binnendringen en er verzaligd, schokkend in ronddolen. Een klein deel van mijn
lichaam is teruggekeerd tot de universele plaats van oorsprong. Alles is verdwenen
voor me, de zee, de zon, het zand, alles is opgelost in de rode hemel, waarin ik mij
verhef met steeds snellere vleugelslag. Ik hoor door een waas iemand een woord
zeggen, ben ik het, is zij het? Langzaam klim ik naar boven, me wentelend om mijn
as, tot waar de kleur van de dieprode hemel lichter wordt, steeds lichter. Het duurt
eeuwig, het licht wordt zo fel tot het pijn doet. Ik moet me nu haasten. En dan wordt
het licht felwit, ik ben zèlf het licht, een verblindend eenzaam licht, flakkerend
leeglopend in de ruimte. Ik doe m'n ogen open en hoor me hijgen. Ik zweet. De in
zichzelf gekeerde ogen van Riet en haar half open mond zijn onder me. We blijken
in een duinpan te liggen, midden tussen de struiken. Het dringt langzaam tot me door
dat er dorens in m'n benen prikken. Ik trek mijn kloppend, ontspannen lid uit Riet's
buik. Mijn maag vult zich met een hol gevoel, ik richt me op. De hemel lijkt donkerder
geworden, de kontoeren van de duinen scherper. Riet blijft nog liggen, haar benen
gespreid. Haar borst gaat op en neer. Zij lacht niet, toch ligt er een zekere trek om
haar mond die op een glimlach lijkt. Ik blijf een minuut of zo zitten en kijk naar Riet.
Trek je badpak aan, zeg ik hierna, dan gaan we terug naar het strand. Ze komt
langzaam overeind, slaat haar armen om m'n schouders en we kussen elkaar weer.
Ik probeer me te herinneren hoe ik nog even geleden naar de aanraking van haar
lichaam verlangde. Ik begrijp het nu niet meer. Traag trek ik mijn zwembroek op,
er kleeft zand aan de binnenkant, een onaangenaam gevoel. De geur van sperma
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komt in mijn neus. Mijn benen zijn moe, ik zie er tegen op het duin weer te moeten
beklimmen. Ik strek me weer uit op het zand naast Riet. Alle handelingen lijken hun
zin verloren te hebben, zij verlopen automaties. Ik hoop dat Riet haar mond zal
houden, ik heb geen zin wat te zeggen. Ik verbeeld me nu de dingen te kunnen zien
in hun essentie, zonder franje. In gedachten zie ik me weer naar kantoor gaan, netjes
aangekleed en geschoren, jaar in jaar uit, wetsalted steer
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hides, pickled splits, Rio Grande, Buenos Aires, brieven schrijven, naar bed gaan en
opstaan, eten. Ik ga de kleine lift binnen en druk op de knop van de zevende. Of op
de knop van de begane. De deuren sluiten kletterend. Nog tientallen jaren. De trottoirs
zijn blauwgrijs, er zwerven papieren op, door de wind worden ze opgenomen en de
lucht in gedreven. Dan vallen ze weer terug. Ik doe de sleutel in het slot, duw de deur
open en dicht. Alle bewegingen zijn mechanies, gebeuren uit herinnering. De gedachte
er aan bezwaart mij als de druk van een stoommachine op het trommelvlies. Ik lig
weer als kind in bed. Het bloed klopt in het oor waar ik op lig. Het ritme van m'n
hart is hoorbaar in mijn hoofd. Op de maat hiervan marcheren twee negers op naar
mijn huis, stram in de maat, naast elkaar. Ze moeten mij hebben. De twee negers van
de grote gele reklameplaat voor tabak aan een blinde muur. Ik zag ze altijd in de
binnenstad als ik mee moest inkopen doen met mijn moeder. Ik wist niet wat ze van
me wilden, misschien waren ze wel vriendelijk, maar hun opmars had iets angstigs.
Ik zag ze naderbij marcheren, stap stap, stap stap. Nooit bereikten ze mijn huis, ze
kwamen zelfs niet van de plaats af waar ze tegen de muur hingen. En nu loop ik,
ouder geworden, zelf zo, keurig in de maat. Ik loop daarheen en hierheen, mijn leven
moet nu eenmaal geleefd, maar ik kom niet van mijn plaats, de kale muur. Ik voel
geen vriendschap voor mijzelf. Riet heeft haar badpak aangetrokken en is klaar om
terug te gaan. Ze zegt niets. Haar ogen hebben weer een andere kleur gekregen. Ik
krijg de indruk dat ze mij verwijtend aankijkt. Maar dat kan niet, waarom zou ze?
Ik kijk scherper en zie dan niets meer van verwijt. Het gevoel moet uit mezelf komen.
We klimmen terug over het duin. De kleren liggen onaangeraakt in de ondiepe kuil,
we lopen er langs naar de zee. Het water lijkt kouder dan de eerste keer. Ik duik in
een golf en blijf zo lang mogelijk onder. Als ik bovenkom staat Riet zich vlakbij af
te spoelen. Ze gaat niet onder water, ze wil haar haren niet nat maken. Terug op het
strand vraag ik wat we gaan doen. Het zand verveelt me. Mijn huid is lichtrood
gebrand, ik wil in ieder geval uit de zon. Zullen we een glas bier gaan drinken in die
grote zaak met dat terras, je weet wel. Riet wil zich nog eerst droog laten worden in
de zon. Dat duurt een half uur. Dan kleden we ons aan en lopen weer het strand af,
nu in de richting van het station. We gaan aan de waterkant lopen waar het zand hard
is. Het strand wordt voller naarmate we de strandweg naderen. De mensen lijken
onvermoeibaar, nog steeds draven ze achter ballen of liggen uitgestrekt in de zon.
Het licht wordt steeds valer, ik zet m'n zonnebril op. Eindelijk belanden we op het
terras, in de schaduw onder een parasol. De prijzen zijn aan de hoge kant, zie ik, het
bier blijkt niet koud genoeg. Het is drie uur. We besluiten een uurtje te blijven zitten
en dan de trein te nemen. Ik verlang naar de straten van de stad, stenen onder m'n
voeten. Riet rekent uit dat ze om half zes thuis moet zijn, tijd genoeg om te eten en
zich te kleden voor de avond, voor de toneelavond, voegt ze er nog aan toe. Het
woord blijft tussen ons in hangen. Riet wacht een korte tijd. Weet je zeker dat je niet
mee gaat, vraagt ze dan. Ja dat weet ik zeker zeg ik flink. Ik heb nog minder zin dan
vanmorgen. Ik heb er ook geen zin in, zegt Riet. Nou ga dan niet. Nee, zegt ze, ik
ben het wel verplicht. Mijn vriendin zou het mij erg kwalijk nemen als ik niet kwam.
Ze wacht even. Je kan niet altijd doen waar je zin in hebt, zegt ze dan, je moet
rekening houden met de gevoelens van anderen. Ik weet dat jij dat niet zo voelt. Jij
doet altijd waar je zelf zin in hebt. Ik zeg ik heb nog nooit van mijn leven mijn eigen
zin gedaan, integendeel, ik doe altijd de zin van anderen. Ik ben er voor op de wereld
gekomen. Overdag de zin van Schapiras de huidenboer en 's avonds de jouwe. Je
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overdrijft, zegt ze, maar laten we er niet meer over praten. Ik zal vanavond wel alleen
gaan. We zwijgen. Ik bestel een tweede glas bier, Riet neemt ijs. De landerigheid
van de namiddag treedt in. Zelfs door een zonnebril gezien is de omgeving kleurloos.
Een echtpaar loopt ernstig voorbij, met hun kinderen, in de beste kleren gestoken.
Zij zwijgen, de kinderen kijken bedrukt. Zij wonen kennelijk in de omgeving. De
eerste dagjesmensen komen al weer
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van het strand, op weg naar de trein. De grote boodschappentassen zijn leeg, op het
badgoed na. Iedereen is roodverbrand en vermoeid. Het zit er weer op. Jongens op
snelbrommers knetteren voorbij. Een klein meisje struikelt over een paaltje en huilt.
Ze krijgt een standje van haar moeder, je moet beter uitkijken, zegt ze. Het kind
wordt aan de arm meegetrokken. Een open sportwagen komt de weg van het strand
afrijden. De man stuurt met één hand, de andere ligt op het portier. Hij draagt een
geknoopte zijden sjaal onder het grijze shirt. De vrouw naast hem kijkt hooghartig
voor zich uit, ook zij is elegant gekleed. Riet ligt achterover in haar rotan stoel, het
gezicht naar de zon gewend. Zij wenst bruin te worden, ik weet niet waarom. Het is
gezond en het staat sportief, zegt ze altijd. Ik vind dat geen reden. Ik geloof niet dat
het gezond is lang achtereen in de zon te liggen. Ik zie ook niet het sportieve van een
bruin gezicht, verkregen door urenlang op de rug te liggen. Maar het is onbelangrijk,
dat geef ik toe. Ik bestel het derde glas bier en neem er een borrel bij. Ik denk terug
aan de coïtus in de duinpan van vanmiddag. Mijn benen jeuken nog van de stekels.
Dat is het enige wat er van is overgebleven. En een zekere loomheid in de beenspieren,
maar dat kan ook van het bier komen. Riet niest en gaat rechtop zitten. Ze neemt een
spiegeltje uit haar tas en kijkt er in. Mijn huid is schraal geworden van het zoute
water zegt ze. Ze pakt een tube en smeert zich in met een crème. Dan kijkt ze naar
mij: hoe laat gaat er een trein? Tien over elk half en heel uur. Laten we dan de trein
van tien over vier nemen. Dan moeten we nu weg, zeg ik. Ik reken af. De trein staat
al klaar, we zoeken een plaats. Het is er benauwd, ik doe een raam open. Ik ben moe
van het dagje aan het strand. Riet zit in de schaduw, haar lichte ogen steken
koortsachtig af tegen haar bruine huid. De zeelucht heeft haar goed gedaan. Eindelijk
gaat de trein rijden. Stations, dan de stad weer. Eerst de nieuwe buitenwijken. Repen
flats op een rij, baksteen met de kleur van een zieke huid. Afwisselend hoog- en
laagbouw, dat komt door de moderne inzichten. Het moet erg mooi staan op een
maquette. Sprieterige jonge boompjes en verzakte straten. ‘Lekker neuken’ staat er
ergens met grote krijtletters op een muur, en op een groot bord ‘Stem C.H.U...., juist
nú’. Daarna de oudere wijken van de stad, gewoon planloos vervelend, het centrum,
het station. We stappen uit en staan in de drukte van het stationsplein. Wat doen we
zegt Riet, eten we in de stad, of bij mij thuis, of wat? Ik zie geen heil in een restaurant,
bij Riet dan maar. We stappen dus op een tram. Het is kwart voor vijf, de straten zien
er geweldig zondags uit. Er staat een dronken man naast me op het balkon. Riet is
gaan zitten. De man praat wat voor zich heen, Engels en Nederlands door elkaar. Ik
vang een zin op: ‘...en als morgen de zon in de straten schijnt, wie is er dan?’ Een
bizonder mooie zin vind ik dat, daar moet je echt dronken voor zijn om er op te
komen. Ik bekijk de man aandachtiger. Hij heeft een groot hoofd, een kleine dunne
mond, de ogen zijn klein en wezenloos. De conducteur geeft mij een schalkse knipoog.
Ik hoop dat Riet wat te drinken in huis heeft, ik denk na, had ze gisteravond wat? Ik
weet het niet meer. We zijn er, we stappen uit en lopen door de baklucht van een
patatzaak naar Riet's deur. Op haar kamer knappen we ons wat op en eten dan brood
met sardines en kaas. Er is niets te drinken in huis, misschien wel beter ook. Onder
het kauwen voel ik mijn stemming steeds verder wegzakken en ik besluit me wat op
te vijzelen. Glimlach op het gelaat, prettige blik in de ogen. We moeten aan de andere
mensen denken. Riet gaat zich wassen en verkleedt zich dan in de kamer. Als ze half
bloot in de hoek staat probeer ik allerlei perversies te bedenken, maar het lukt niet
erg, ik heb er geen plezier in. Ik zal je naar de zaal brengen, zeg ik vriendelijk, hoe
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laat moet je er zijn? Ik probeer haar gunstig te stemmen, ik ben bang dat ze weer
over meegaan zal gaan praten. Dan kan je net zo goed even mee naar binnen gaan,
zegt Riet prompt. We zouden er niet meer over praten, zeg ik. Het bewegen van de
lippen en het uitstoten van klanken staat me tegen. Ik denk weer aan gisteravond
toen ik de woorden bedacht om tegen Riet te zeggen. Ik wist toen niets, en nu weet
ik
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het nog minder. Hier in haar kamer zouden we de gelegenheid hebben het uit te
praten, elkaar de hand te drukken en als vrienden van elkaar te gaan, zoals dat heet.
Ik voel dat Riet ook wel eens ergens over wil beginnen, je kan niet zonder meer
eeuwig met elkaar mee blijven gaan. Er komt een punt waarop je wat moet gaan
zeggen of doen, waarop de situatie moet veranderen, bestendigd moet worden of
afgebroken. Dat punt zijn we al lang gepasseerd. Riet weet dat ook, maar ze verkiest
deze situatie boven een breuk. Tenminste dat denk ik. Ze is gereed gekomen met
haar toilet, ze ziet er heel goed uit. Ze komt naast me zitten en leunt tegen me aan.
You may kiss me if you wish, zegt ze, een oud grapje van ons, we hebben het eens
in een film gehoord. Ik wens het niet, doe het toch maar. Waar denk je aan, vraagt
ze. Ik zeg het niet meer te weten. Ze kijkt me onderzoekend aan, op haar speciale
manier. Heb je wat? vraagt ze, je ziet er zo typisch uit. Ik heb niks, ik voel me een
beetje loom, hangerig. De lust aan de situatie een eind te maken bekruipt me weer.
Ik kom er voor in de juiste stemming. Ik overzie de afgelopen dag en vind, behalve
het korte ogenblik van orgasme, niets dan verveling. Riet staat op om een plaat op
te zetten, ik volg haar met m'n ogen. Als ik haar eens domweg een aframmeling gaf?
Ik moet om het idee lachen. Ik voel me schuldig. Maar waarom, waaraan? Ik stel het
probleem nog eens. Ik houd niet van Riet, sterker nog, haar aanwezigheid ergert me,
verveelt, en toch blijf ik met haar meegaan. Even raken mijn gedachten aan de
waarheid, maar het is te vluchtig, te snel weer verdwenen. Toch moet ik het zien te
hervinden, het moet de basis zijn van een gesprek met Riet. Ik kan niet praten over
iets wat ik zelf niet begrijp. De plaat draait. Het is de plaat waarvan ik eens
onnadenkend heb gezegd dat ik hem mooi vond. Sindsdien draait Riet hem steeds
wanneer ze mij in de stemming denkt te moeten brengen. Een simpele gedachte. Riet
vraagt of we zullen dansen. Ik zeg daar heb ik absoluut geen zin in. Ik denk na, het
is niet het ogenblik iets te gaan zeggen. Ik zie heel goed in dat het feit niet van haar
te houden reden genoeg is om de omgang te verbreken. Maar dat wil ik niet. Het is
voor mijn gevoel niet de hele reden, ik had dan al veel eerder moeten afbreken. Nee,
ik moet de werkelijke oorzaak vinden. Het zal ook voor Riet veel gemakkelijker
worden te accepteren wanneer zij alles begrijpt. En ze begrijpt al veel, dat idee heb
ik. Ze kijkt op haar horloge, het schijnt tijd te worden. Ik besluit toch met haar naar
de toneelavond te gaan, zo dicht bij de oplossing als nu ben ik nog niet geweest, en
ik wil dat zij in de buurt is als ik me in staat voel haar alles te zeggen. Ik ga toch
maar met je mee, zeg ik. Fijn, zegt ze, dat vind ik aardig van je, en kijkt me weer
stralend aan met haar zonneogen. Wat denk je, zeg ik, zou mijn kleding toelaatbaar
zijn. Welja, zegt ze, tenslotte is het zomer, eigenlijk een vreemde tijd om een
toneelavond te geven. Ik kam m'n haren voor de gangspiegel, en we lopen de trap
af. Buiten is het niet veel frisser geworden. We stappen op de tram, we gaan weer
ergens heen. De straten zijn nu druk geworden, iedereen is op het idee gekomen een
wandeling te gaan maken. Er hangen een paar verkrachtingen en gebroken caféruiten
in de lucht. Uit de verte zien we voor de ingang van de zaal al enige drukte, taxi's
rijden voor en keurig geklede vrouwen stappen onwennig uit. Hoe is die toneelclub
eigenlijk, vraag ik, zijn ze nog een beetje aardig of is het echt amateur? Riet zegt dat
ze redelijk zijn. Jammer, toneel moet of heel goed of heel slecht zijn om je te kunnen
amuseren. We gaan de hal binnen, Riet groet met verraste lachjes enige bekenden.
Ik sta er met een vriendelijke grijns bij. Ik val uit de toon bij al die mensen op hun
paasbest. Ik strijk langs m'n kin, scheren zou niet overbodig zijn geweest. We zijn
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gezeten in de zaal, ongeveer in het midden. Het is warm, het uitzicht op het toneel
wordt belemmerd door mensenhoofden die zich in gesprek naar elkaar toebuigen.
Ik krijg spijt toch te zijn meegegaan. In deze sfeer is het onmogelijk tot nadenken te
komen. Misschien onder de voorstelling, met m'n ogen dicht. Riet probeert een
luchtige conversatie staande te houden, maar krijgt van mij weinig medewerking. Ik
bewonder haar tegen mijn wil, al maanden houdt ze de
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façade van een prettige, hartelijke omgang in stand. Ze zou niet aan dit spel moeten
meedoen, ze zou verstandiger moeten zijn. En ik ook. De voorzitter van de vereniging
komt vóór het gordijn de avond openen. Zijn woorden zijn onverstaanbaar. Hij heeft
het erg warm. Na een veel te hartelijk applaus breekt het doek open en zien we een
huiskamer, waarin een als dienstmeisje geklede dikke vrouw bezig is de meubelen
af te stoffen. Ze mompelt iets in zichzelf. De telefoon gaat. Een man komt binnen,
grijpt onbeheerst de hoorn en spreekt. Er schijnt iets mis te zijn, zijn gelaat drukt
ontsteltenis uit, het dienstmeisje slaat de hand voor de mond. Ik sluit de ogen en zie
het strand weer voor me, de zee, de brekende golven. Het is niet het beeld dat ik
hebben wil, ik wil de rust om na te denken. Maar zoiets valt moeilijk te dwingen en
ik blijf de afgelopen dag herbeleven. Riet lopend in het zand, zwemmend in de golven,
de duinen, Riet naakt op het zand liggend. Wat dacht ik ook weer toen alles achter
de rug was? Iets vervelends was het, iets hinderlijks, ik moet het terug kunnen vinden.
Was het niet een bepaalde weerzin of iets dergelijks? Spijt, schuldgevoel? Ik herinner
me het onverklaarbare gevoel bij haar altijd gehad te hebben, na elke gepleegde
coïtus. Ik roep weer die eerste keer in mijn herinnering terug, die eerste keer bij haar
op de kamer, toen ik ontdekte dat ze nog maagd was. Dat was ook de eerste keer dat
ik, zij het heviger dan later, een onbestemd hinderlijk gevoel ondervond. Ik open m'n
ogen en kijk voorzichtig naar Riet. Ze lijkt niet geabsorbeerd door het toneelspel,
toch geloof ik dat ze de draad van het verhaal volgt. Ik vraag haar welke rol haar
vriendin speelt. Het blijkt de vrouwelijke hoofdrol te zijn. Ze speelt een weduwe met
veel aanbidders. Ik kijk weer even naar het toneel. En werkelijk, als ik even heb
gekeken, gebeurt er wat haast onvermijdelijk is, iemand wil het toneel verlaten en
komt tot de ontdekking dat de deur klemt. De man draait zich om, herhaalt de laatste
woorden van zijn tekst, en valt weer wanhopig op de deur aan. Hij krijgt haar open
en verdwijnt, maar de deur blijkt nu niet meer dicht te willen blijven. Steeds weer
kiert ze langzaam open en wordt dan behoedzaam door iemand achter de coulissen
dicht geduwd. De hele zaal veinst het gebeurde niet te zien, het is een net publiek.
Ik voel lust tot lachen maar beheers me. En eigenlijk, met die steeds weer
openvallende deur, lijkt het toneelmatige van de handelingen te zijn verdwenen, het
lijkt nu echt een beetje op de werkelijkheid die men wil uitbeelden. Ernstig agerende
spelers, druk bezig met hun aangelegenheden, worden belachelijk gemaakt door een
decor dat zich niet gedraagt zoals men graag zou willen. Maar in de tweede akte, die
zich weer in dezelfde kamer afspeelt, blijkt de deur te zijn gerepareerd. Het toneel
is weer spel geworden. Ik word stijf op de ongemakkelijke stoel. Ik verschik mijn
benen van links naar rechts, maar kan geen prettige houding vinden. Ik verlang naar
iets te drinken, en zit lijdzaam het stuk uit tot de pauze. Riet wil even naar de
kleedkamers om haar vriendin te begroeten. Ik ontdek in de zijzaal een bar waaraan
nog plaats is. Ik bestel haastig een glas bier. Vlak voor de hervatting van het stuk
komt Riet naast me een kop koffie drinken. We zitten een tijdje, ik denk na maar
weet niets zinnigs te zeggen. Ik blijf de rest van de voorstelling wel aan de bar
uitzitten, zeg ik als de bel gaat. Riet gaat haar plaats weer innemen, de andere mensen
verdwijnen ook, en ik ben alleen. De barbediende maakt aanstalten door een deur te
verdwijnen. Ik weet hem te bewegen mij af en toe te komen inschenken. Na een paar
glazen voel ik pas goed hoe moe en stijf ik ben. Ik overweeg weer iets aan sport te
gaan doen. Ik denk aan morgen, als ik weer tussen de huiden zal zitten. Uit de zaal
klinkt af en toe het gelach van het publiek. Enige kelners komen de zijzaal binnen
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en gaan stoelen en tafels rangschikken langs de parketvloer in het midden. Natuurlijk,
er zal een bal zijn, er moet gedanst worden. Ik had dit niet voorzien, Riet zal
ongetwijfeld op het bal willen blijven. Enige tijd later komen de leden van het orkest
binnen en gaan op het kleine podium hun instrumenten uitpakken. Zij kijken nors
en maken geen grapjes. Als ze zien dat de barbediende mijn glas komt vullen, storten
ze zich als één
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man op de krukken. De bediende vraagt of ze voor zichzelf betalen. De man die zo
te horen het orkest leidt beweert dat de vereniging hun vrije consumptie heeft
toegezegd. De bediende wil het wel geloven, maar moet het eerst van officiële zijde
horen. In afwachting daarvan moeten de jongens hun borrel zelf betalen. Zij leggen
zich er bij neer. Zij spreken onder elkaar over de komende snabbels. Het blijken er
niet veel te zijn, het is het slappe seizoen. Hun gezichten hebben een ongezonde
kleur. Hun conversatie sterft na enige tijd uit en dan zitten we zwijgend naast elkaar
te kijken naar de overvloed van flessen tegen de spiegelwand achter de bar. Sigaretten
worden opgestoken. De barman komt kijken of er nog iets gewenst wordt. Dat wordt
er. In de zaal barst een langdurig applaus los, de musici beginnen hun instrumenten
te stemmen. Zij vloeken over de piano die te laag staat. De deuren naar de grote zaal
worden opengedaan en het publiek vult geleidelijk de zaal met tevreden gezichten.
Zij hebben zich geamuseerd. Het zijn merendeels jongere mensen die op het bal
blijven, de ouderen gaan naar huis. Ze hebben gelijk. Riet komt me opzoeken. Zullen
we nog even blijven, vraagt ze. Er is een tafel gereserveerd voor de toneelspelers en
daar kunnen we nog bij. Ik zeg even te willen blijven, het moet niet te lang duren.
We lopen tussen de mensen door naar een tafel achter in de zaal en ik word aan de
vriendin voorgesteld. Zij glanst nog van genoegen over het behaalde succes. Het valt
niet mee in hun gezelschap, de meeste spelers blijven nog een beetje in hun rol
doorleven. De vriendin stelt zich erg aan. De anderen doen niet voor haar onder. Als
de eerste dans wordt afgekondigd ontstaat er hilariteit doordat alle aanbidders met
de weduwe willen dansen. Het is een moedeloze aanblik. Riet probeert mij mee te
krijgen naar de dansvloer, maar ik blijf liever zitten, ik ben moe, ik dans trouwens
slecht. Dan wordt ze gevraagd door een ernstig kijkende man. Ik volg hun bewegingen
op de vloer, de man zegt kennelijk stupide dingen, Riet lacht beleefd. Ik zie hoe de
man probeert Riet dichter tegen zich aan te drukken. Ze werpt mij over zijn schouder
een lijdende blik toe. Ik keer me naar de tafel en blijk te zijn achtergebleven met een
mager, bleek meisje in een wit kanten bloesje. Ze veinst welwillend het gedoe op de
vloer te volgen en glimlacht tegen bekenden. Het orkest is oninteressant. Ik drink
nog wat. Ik heb nu de gelegenheid om na te denken, de oorzaak bloot te leggen,
zinnen te vormen voor straks, als ik buiten loop met Riet. Er komt niets. Ik kijk naar
het bleke meisje, het neonlicht boven de bar, de dansende mensen op de vloer. Riet
draait voorbij. Er is feest aan de gang. De mensen amuseren zich, zij lachen en praten.
Het licht in de zaal is gedempt. Om me heen worden sigaretten opgestoken. Waarom
zit ik hier? Ik krijg het warm. Ik denk aan de frisse nacht buiten, de stilgeworden
straten, de eenzame lichten van de lantarens. Boten op de rivier. De dans is afgelopen,
de mensen zoeken hun tafeltjes op. Riet komt weer naast me zitten, de lieden van de
toneelgroep nemen rumoerig hun plaatsen weer in. Er wordt bier en tomatensap
besteld. Mijn god, zegt Riet, wat een vervelende vent was dat. Ze praat wat met haar
vriendin. Ik merk dat mijn mond al geruime tijd tot een verstijfde glimlach geplooid
was en trek mijn gezicht glad. De tweede dans wordt aangekondigd. Vlug, zegt Riet,
ga met me dansen, anders komt die vent me weer vragen. Ik aarzel even, ze kan toch
weigeren met die man te dansen? Maar dan wordt ze al gevraagd door iemand uit de
toneelgroep. Hij vraagt vormelijk mijn toestemming. Ik maak een handgebaar. Riet
kijkt kwaad en staat op. Ik zit weer alleen met het bleke meisje. Haar glimlach is
dunner geworden. Als de dans halverwege is, staat ze op en verdwijnt naar het toilet.
Het orkest speelt een populaire melodie. Er wordt zachtjes meegezongen op de vloer.
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Ik voel me ineens duizelig worden. Mijn maag trekt samen. De gezichten in de zaal
lijken rubberachtig en bête in het lamplicht, ik zie even alles als een overbelichte
foto. Het koude zweet staat op mijn voorhoofd. Ik moet hier weg. Ik besluit toch te
wachten tot Riet terug is, men kan niet plotseling van haar weg lopen. Ik adem diep
en neem een slok bier. Het duizelig gevoel trekt langzaam weg, er voor in de plaats
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komt een gevoel alsof een rat zich een weg vreet door m'n maag. Het is geen pijnlijk
gevoel, het is meer zoals ik me heimwee voorstel. Riet komt terug aan de arm van
de toneelspeler en kijkt naar me. Wat zie je bleek, zegt ze, heb je wat? Ik heb niks,
zeg ik, ik ben alleen moe, ik ga naar huis. Blijf jij maar hier, ik ga wel alleen. Ze
kijkt me geschrokken aan, ik moet wel erg bleek zien. Ik sta op en loop in de richting
van de hal, maar zij komt achter me aan. Ik laat je niet alleen over straat gaan zo. Ze
lijkt vastbesloten. Ik wens alleen te zijn, ik voel me kwaad worden. Maar ik kan hier
niets tegen haar zeggen, er lopen overal mensen. Ik haal de regenjas van Riet aan de
garderobe. Blijf nou hier, ik ga liever alleen, zeg ik. Als ik me slechter ga voelen
neem ik wel een taxi. Riet schudt van nee. Ze gaat met me mee, dat is duidelijk. Ik
kom nooit van haar los, ik krijg het benauwd. Buiten slaan we zwijgend de weg naar
huis in. Weer is er niets gebeurd, ik heb haar niet kunnen zeggen wat ik wilde. Een
ander gevoel is er voor in de plaats gekomen, de allesoverheersende wens alleen te
zijn, haar niet meer te zien. Ik vraag haar op geërgerde toon terug te gaan naar het
bal, ik kom wel alleen thuis, heus. Maar Riet is eigenzinnig, ik voel hoe zij met
overtuiging de rol speelt van barmhartige. Ik voel me niet goed, en dus moet ik naar
huis gebracht worden, of ik wil of niet. Een diepe woede komt van binnen uit opzetten.
Riet kijkt me bezorgd aan. We zijn op de hoek van een straat gekomen. In het licht
van een lantarenpaal sta ik stil. Nu ga ik alleen verder, jij gaat terug naar die zaal of
naar je huis, dat kan me niet schelen, zeg ik hees. Riet doet haar mond open om wat
verstandigs te gaan zeggen, om me te kalmeren. De woede heeft nu mijn hoofd
bereikt. Godverdomme, roep ik, het schalt over de straat, ik ga alleen verder, zonder
jou, begrijp dat nou eens. Ik ben ziek van je. Riet doet van schrik een stap terug. Haar
ogen staan wijd open, ze heeft de tragiese blik van een hond die onverdiend een
schop krijgt. Even begrijpt ze het niet, dan zie ik haar ogen hard worden. Ze kijkt
me strak aan, draait zich met een ruk om en begint de lange straat terug te lopen, stijf
rechtop. Ik voel langzaam m'n woede bedaren. Als ze op de helft is, wil ik haar
terugroepen, me verontschuldigen, haar achterna lopen. Ik doe niets. Ik sta daar en
zie de gestalte van Riet steeds kleiner worden, haar rok komt iets onder haar jas uit.
Het licht straalt op haar blonde haar als ze een lantarenpaal passeert. We zijn alleen
in de straat. Riet stapt naar de hoek en ik sta stil en zie haar verdwijnen. Dan heeft
ze de hoek bereikt en slaat die om, zonder om te zien. Ik voel me leeg worden, koud.
Ik draai me om en loop in de richting van mijn huis. Het is gebeurd. Langzaam dringt
dit feit tot me door. Ik kan geen wijs worden uit mijn gevoelens, maar ik voel me
niet blij, dat staat vast. Thuisgekomen kleed ik me met langzame bewegingen uit en
ga naar bed. In gedachten sta ik weer op de hoek en zie Riet verdwijnen in de verte,
de heldere sterrenhemel er boven. Het is eindelijk gebeurd, maar op een onwaardige
wijze. Op een wijze die ik altijd geprobeerd heb te vermijden. Ik heb me als een
onvolwassene gedragen. Ik zou me bevrijd moeten voelen, maar daar is niets van te
merken. Morgen, hoop ik, zal ik me anders voelen, bij het opstaan. Morgen ga ik
weer naar de zaak, net gekleed en efficiënt mijn werk doende. Ik zal dan geheel alleen
zijn met de huiden. Alles kan vergeten worden. Riet zal langzamerhand verdwijnen,
een vervelende herinnering worden. In de noodzakelijke jacht naar bevrediging zal
ik weer andere vrouwen vinden, met andere namen en andere kleren. Maar voorlopig
voel ik niets dan zelfverwijt. Ik kan moeilijk in slaap komen, ga er weer uit om voor
het raam een sigaret te roken. Ik schenk me een half bierglas met whisky in en drink
dat uit. Ik lig weer in bed. Langzaam voel ik me wegzakken, de alcohol doet zijn
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werk. En half in slaap hoor ik weer de man op de tram zeggen: Maar morgen, als de
zon in de straten schijnt, wie is er dan? Ik kijk om me heen en zie niemand. Ik klim
op een verhoging en kijk naar alle kanten, niemand. Geen hart dat klopt, geen voet
die zich verzet, eindeloos strekt zich een glazen vlakte uit in de zilveren nacht. Mijn
ogen gaan pijn doen van het turen. Ik probeer te schreeuwen, de aandacht te trekken,
maar geen geluid komt uit m'n droge keel. Ik ben bang.

Gard Sivik. Jaargang 6

36

anoniem 20e eeuw*
julien vandiest een steen in de kikkerpoel: paul ligeti
De gek, zegt Maeterlinck, volgt één enkele idee tot het einde toe, waar de gezonde
van geest verscheidene tegenstrijdige ideeën tegelijk volgt.
Dit laatste doen is, inderdaad, een teken van gezondheid van geest. Onze zintuigen
zijn hopeloos begrensd in hun draagwijdte en hun onderscheidingsvermogen; onze
hersencellen blijven geconditioneerd door ons phylum; en van die hersencellen
worden dan nog maar een schamele drie procent wèrkelijk aangewend door ons
denken. Hoe kan men, in dergelijke omstandigheden, de stompzinnigheid hebben
om het even welke ‘overtuiging’ op te brengen? Alles te zetten op één kaart, die men
eens en voor altijd gekozen heeft, en dan nog meestal om gemoedsredenen? Het is
toch duidelijk dat àl onze theorieën, ook de wetenschappelijk best gefundeerde,
slechts min of meer beminnelijke ficties kunnen zíjn. De ene is misschien wat
waarschijnlijker dan de andere, maar dat is ook alles. Allemaal moeten ze een erg
verdraaid beeld van de werkelijkheid ophangen. Dit gestadig voor ogen houden, is
niet wegglijden in een sompig irrationalisme. Integendeel, het is eerst wanneer het
verstand die waarheid voortdurend tegenstelt aan de talloze sollicitaties van gemoed,
milieu en traditie, dat het bescheiden maar nuttig werk doen kan op eigen terrein en
wèrkelijk rationeel kan optreden. Het onverbloemd toegeven van wat is, is de basis
van alle rationaliteit.
De wetenschap is al tot die bevinding gekomen - zoniet in haar vooropstellingen,
die vaak klakkeloos overgenomen zijn van een primaire filosofie, dan toch in haar
methode en haar algemene uitkijk op het leven. Terecht beschouwen we als wáre
geleerden, niet zij die op een grote eruditie kunnen bogen, en zelfs niet zij die zich
af en toe onderscheiden in researchwerk, maar zij die correct ingesteld zijn t.o.v. de
verschijnselenwereld. De mannen van de right spirit.
Met de filosofie is het triestiger gesteld. Niet alleen is de right spirit hier uiterst
zeldzaam (ook in onze tijd), maar we blijven obstinaat als ‘grote’ filosofen
beschouwen, zij die zichzelf en de wereld gelagerd hebben in een sectaire voorstelling
van zaken, ingevolge een beslissing waar ze niet meer wensen op terug te komen.
Niet Protagoras heeft onze bewondering, maar Plato; niet Giordano Bruno, maar
Descartes; en niet Whitehead, maar Husserl. Eerbied voor de systeembrouwers!
Natuurlijk heeft die stand van zaken historische oorzaken. In de handen van de
Grieken is de filosofie maar geworden wat ze is - d.i. een resoluut wegstoten van de
mythische denkwijze - door alles te zetten op een harstochtelijk consequent-zijn. Dit
heeft de logica een prestige gegeven dat in dezelfde mate de aandacht afgeleid heeft
van de mogelijkheid óók rationeel tewerk te gaan bij het kiezen (of beter, het niet
kiezen) van de premissen. Misschien kan een typisch ‘filosofische’ gedachtengang
daarom wel gedefinieerd worden als de voortgezette vermenigvuldiging van een
aanvankelijk privilegie, toegekend aan een bepaalde reeks verschijnselen t.o.v. alle
andere. Daarbij komt dan nog dat, hoe genialer de filosoof, hoe meer hij gevaar loopt
de juiste mentaliteit te missen. Immers, het genie is steeds krachtig geseksueerd, met
het gevolg dat zijn passies heftiger zijn dan bij de gewoon intelligente man. Dit sterk
gevoelsleven kan gemakkelijker naast de bal doen slaan - ongeacht de kwaliteit van
de raket. ‘Le génie s'emballe’, zei Valéry. Ten slotte wordt de wetenschapsmens,
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zelfs wanneer zijn gevoel wil gaan meepraten, op de rechte baan gehouden (of er
vroeg of laat weer op teruggevoerd) door de methode zelf die hij aanwendt, en die
in haar beoefenaars niet alleen een morele, maar ook een feitelijke verplichting tot
gelijkmoedigheid schept. Waar de filosoof, die ook ervaringen uit de niet rationele
sector verwerken moet, zulk een Ariadnedraad niet bij de hand heeft. Plato, Thomas
van Aquino, Descartes, Kant, Hegel: allemaal achttien karaat genieën, maar die men
zó ziet ontsporen. Een gigantische stokpaarderij.
Zó sterk is het vooroordeel ten gunste van de ‘keus-consequenten’, dat anders
gerichten,
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die we best de beschikbaar blijvenden noemen, vaak grote moeite hebben om zich
überhaupt als filosofen te doen erkennen. Dit kan niet alleen gezegd worden van een
aantal hoogst interessante ‘sofisten’ (Karneades, Gorgias, Parmenides), maar ook
van een zo gereputeerd iemand als Goethe - met Leonardo wel de meest universele
geest van Europa, maar die, helaas, niet ‘systematisch’ tewerk gaat! Goethe is dus
geen filosoof, alleen maar een ‘denker’. Gelukkig maar dat Nietzsche ook een paar
werken geschreven heeft (trouwens niet zijn beste) die iets ‘méér’ zijn dan een
aaneenrijging van aforismen, anders had die ook al niet naast Descartes mogen gaan
zitten!
Het toppunt is evenwel het geval Herakleïtos - wellicht de meest voldragen filosoof
uit de wereldgeschiedenis, maar die nog steeds netjes gerangschikt wordt bij de
‘presokratiekers’. (Het dient gezegd dat de goede gemeente in Josquin des Prés nog
steeds een ‘voorloper’ ziet van J.S. Bach). De les, impliciet voorhanden in de schaarse
fragmenten die ons van Herakleïtos zijn bewaard gebleven, is de meest belangrijke
die ons door een leermeester in het denken ooit gegeven werd. Oorlog en vrede,
spanning en rust, geest en stof, maatschappij en enkeling - al die dingen zijn even
belangrijk, of even onbelangrijk. Het staat er niet bepaald te lezen, maar iedereen
die intellectuele voelhorens heeft beseft direct welke unieke geesteshouding hier
aangenomen wordt. Aangezien ons verstand op zuiver rationele gronden niet uitmaken
kan wat het belangrijkst is in de oneindige rij verschijnselen die zich aan ons
voordoen, moeten we er ons van onthouden om het even welke onzer ervaringen te
bevoordeligen. Principiële gelijkberechtiging van alle dingen. Dit kàn natuurlijk bij
velen betekenen, aangeboren benepenheid tegenover het leven, of een weifelend
karakter dat zichzelf zoekt te ‘rationaliseren’. Maar de weigering intellectueel kleur
te bekennen kan een heel wat prettiger zicht zijn. Of was Goethe soms een slappeling?
Zolang we over geen tonnen betere informatie beschikken en over een tienmaal
efficiënter neuronenstelsel dan het onze, legt de intellectuele eerlijkheid op aan alle
verleidingen tot ‘keus’ te weerstaan en te denken, niet meer rechtdoor gelijk een
paard met oogkleppen, maar alle kanten uit. Dat men voor zichzelf ‘wedt’ zoveel
men wil: dit is, voor een wezen dat zich sterfelijk weet, even gerechtvaardigd als
onvermijdelijk. Maar dat men zulk een weddenschap niet vermomt als een algemeen
geldende theorie, waar iedereen profijt uit halen kan. Elk -isme betekent vooralsnog
verminking - niet alleen van de wereld, maar ook van zichzelf.
Van de wetenschap oversteken naar de filosofie, is terechtkomen in een land van
discriminatiemaatregelen. Hoe moeten we ons dan niet voelen in de filosofie van de
geschiedenis, waar de ‘thesis’ als de natuurlijkste zaak van de wereld beschouwd
wordt? Hier is het arbitraire eerst wèrkelijk thuis! Veel filosofen zijn eigenlijk naïeve
mensen, en ‘kiezen’ daarom vaak zonder het te weten; anderen weer zijn zo
geraffineerd, dat ze hun heimelijke preferenties voor evidenties kunnen doen doorgaan.
In beide gevallen bewaart de filosofie tenminste uiterlijk haar fatsoen. Maar in de
filosofie van de geschiedenis wordt de persoonlijke smaak (of beter de smakeloosheid)
van de denker botweg geëtaleerd. Voor de filosofie is het geen schande dat ze haar
uitgangspunt vindt in de problematiek van haar tijd. Haar publiek is trouwens zó
select, dat ze moeilijk aan demagogie kan gaan doen. Anders in de filosofie van de
geschiedenis, waarin elkeen die wat geletterd is zijn onbenullig gezicht wil
weerspiegeld zien. Dit soort verbruikers scheppen hun producenten.
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De Duitsers zijn nooit sterk geweest in praktische psychologie. Toen een zekere
Oswald Spengler klaar was met een kolossaal boek, Der Untergang des
Abendlandes, moest hij een paar jaren rondzoeken naar een uitgever. Eens die durver
gevonden, konden de persen de herdrukken haast niet bijhouden. Zeker, al zijn
gebreken ten spijt betekende het werk de belangrijkste poging die ooit ondernomen
was om de chaos van de historische documentatie te ordenen tot een nieuwe tak van
kennis: de cultuurmorfologie.
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Maar waarom werd een lijvig boek, highbrow in de hoogste graad, op enkele maanden
een bestseller? Omdat het, door de technisch-militaristische deugden te exalteren
van de tijden die nu voor de boeg lagen, uitstekend te pas kwam in het kraam van
een verslagen volk, dat evenveel ressentiment als organisatietalent te koop had. Die
‘Wagneriaanse’ afwijking van Spengler t.o.v. het correct, d.i. niet-preferentieel
denken, stond in voor het succes van het boek.
En zo is het ongeveer gesteld met alle bekende werken uit die sector van het denken
- of het nu cyclische of lineaire theorieën betreft. Arnold Toynbee wil de denkbeelden
van Spengler tevens zuiveren en verruimen, en slaagt daar gedeeltelijk in. (Op veel
punten is er inderdaad, de schijn ten spijt, status quo, zoniet achteruitgang). Maar
waarom gaat A Study of History er bij miljoenen lezers in als klokspijs en heeft het
werk zulk een prestige dat zijn auteur zich zelfs onlangs heeft kunnen veroorloven
de Amerikanen aan te vallen op publicitair gebied? Omdat het boek, gans doorspekt
van christelijke teleologie, bij een onnoemelijk aantal ontredderd voelende tijdgenoten
een hart onder de riem is komen steken. Waar we ook naar kijken op onze rekken,
overal leiden werken over filosofie van de geschiedenis ons tot soortgelijke
vaststellingen. We kunnen geen vijftig bladzijden lezen, of we weten al welk vlees
we in de kuip hebben: een katholiek, een marxist, een nationalist, een anarchist, een
liberaal, een royalist, een individualist. In welke handen de pen zich ook bevindt,
steeds verspreidt ze dezelfde kwalijke geur. Een afwijking waarvoor een Voltaire
borg staat, of een Marx, of een Soloview, blijft daarom niet minder een afwijking.
Ze zou integendeel nog scherper moeten opvallen. Zelfs de ontvoogding van de
massa is geen reden die goed genoeg is om een onfatsoenlijk boek te schrijven.
Kortom, zo een herkenbaar -isme een bepaalde filosofie direct verdacht moet maken,
dan torpedeert het zonder meer een filosofie van de geschiedenis.
Kent de wereld dan geen enkel werk terzake dat het enig correct standpunt ineemt,
dat van de gelijkberechtiging van alle historische gegevens, tijdperken, credo's en
maat- schappelijke overtuigingen? Neen, de wereld kent er geen - maar toch is er
een, en één enkel. Een werk, betrekkelijk klein van formaat, maar waarnaast de
theorieën van een Spengler en van een Toynbee stuntelige mastodonten zijn. Het
moet dan wel een heel belangrijk en een erg vergeten werk zijn, zal men zeggen. Dat
is het inderdaad.
Hoe onbekend het werk wel is, blijkt uit volgende vaststellingen. Vóór mij liggen
twee boeken die het neusje van de zalm vertegenwoordigen voor wie zich interesseert
aan de literatuur in kwestie: L'histoire et ses interprétations1 en History and
Theory, vol I.2 Het eerste boek brengt ons de colloquia die in juli 1958 gehouden
werden te Cerisy (Normandië) onder leiding van Raymond Aron, en die geheel gewijd
waren aan het oeuvre van Toynbee, zijn invloed en zijn problemen. Naast Toynbee
zelf, die interessante verduidelijkingen en aanvullingen bracht, namen een groot
aantal Europese specialisten deel aan de colleges en debatten, die tien volle dagen
duurden. Wat History en Theory betreft, dit viermaandelijks tijdschrift, veruit het
beste van zijn soort, brengt niet alleen boeiende internationale bijdragen, maar ook
een kritisch overzicht van alle belangrijke publicaties terzake. Een Beiheft, pas van
de pers, brengt zelfs een lijst, naar mijn oordeel zo goed als volledig, van alle boeken
en essays over de filosofie van de geschiedenis, verschenen van 1945 tot 1957. Welnu,
in geen van beide publicaties heb ik de naam ook maar zien vernoemen van hem die
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de grootste vertegenwoordiger is van de cyclische theorieën. Indien men hem in zùlk
een gezelschap niet kent, dan kent men hem wel nergens! Niet, bijvoorbeeld, in het
boeiend werk van Herbert J. Muller, The Uses of the Past,3 dat nochtans een bijzonder
kapittel wijdt aan de cyclische theorieën. Ook niet in The Variaties of History,4 een
boek dat een overzicht wil geven van alle denkwijzen die op historisch gebied bestaan.
Een bijzonder nummer (januari 1956) van het tijdschrift Diogène, gewijd aan de
theorie van Toynbee en alles wat er mee in verband staat, zwijgt
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eveneens als een graf. Idem, La synthèse en histoire5 van Henri Berr, waarin men
ook de meest onbenullige vertegenwoordigers van het genre zorgvuldig besproken
ziet. Kortom, sinds de tijd dat ikzelf toevallig op de naam Paul Ligeti gestoten ben
en zijn boek een van mijn ‘lijfwerken’ geworden is, stel ik steeds opnieuw vast, met
een soort pervers genoegen, dat ieder nieuw werk over de filosofie van de geschiedenis
òf hem niet kent òf hem doodzwijgt.
Ligeti's boek, Der Weg aus dem Chaos, werd nochtans niet op de markt gebracht
door een prutsuitgever. Het verscheen in 1930 te München bij Callwey, een der
voornaamste firma's van het land. In Duitsland kende het enkele jaren van glorie, tot
het door het opkomend nazisme in de doofpot geduwd werd ten bate van de ‘Pruis’
Spengler. (Trouwens een slechte berekening, want de Jahre der Entscheidung ten
spijt, bleek Spengler alras een weinig dociel element. Gelukkig stierf hij vroeg genoeg
om aan het concentratiekamp te ontsnappen.) Rond de jaren 1935 drong de naam
Ligeti door tot een paar Vlaamse intellectuelen, en Jozef Muls wijdde er een essay
aan in Deze tijd. In Frankrijk en Engeland, geen enkele reactie. Naar mijn weten
duikt de naam Ligeti nergens meer op in Europa vóór 1946. Toen had ik hem zelf
leren kennen en publiceerde ik er een bondige studie over in het tijdschrift Synthèses.6
Sindsdien is de man volledig van het toneel verdwenen.
De redenen daarvan beginnen me duidelijk te worden. In de eerste plaats stellen
we bij Ligeti iets gans nieuws vast: we hebben er namelijk het raden naar wat de
auteur persoonlijk over de dingen denkt. Wanneer men zijn boek sluit, kan men met
de beste wil niet zeggen wie hier aan het woord geweest is. Het is natuurlijk geen
marxist (anders zou het boek fataal een variant zijn van het dialectisch materialisme),
maar voor de rest kan het even goed een gelovige zijn als een vrijdenker, een
democraat als een totalitarist. Over onze feodaliteit schrijft hij als een Benedictijn,
maar over de 18e eeuw als een libertin. Er kan zelfs niet uitgemaakt worden of hij
de eeuw van Perikles verkiest boven de riddertijd, of omgekeerd! De ‘vent’ is en
blijft ons een mysterie. Daar hebben we dus, op cultuurfilosofisch gebied, de
gelijkberechtiging, naar het voorbeeld van Herakleïtos en Goethe. Het laatste woord
van de laatste bladzijde (koketterie?) verwijst naar Gott, maar dan op een
nietszeggende manier, die Voltaire zou kunnen doen akkoord gaan met de heilige
Bonifacius, of Jean Jaurès met Bossuet. Een kras geval! Geen enkel geschiedkundig
werk heeft me ooit zulk een virtuoos staaltje van objectiviteit laten zien. Dat moet
wel de meeste lezers geërgerd hebben, en zeker de professionelen, die sinds jaar en
dag gewoon zijn in een werk over de filosofie van de geschiedenis meer filosofie
dan geschiedenis te vinden. Wat heb je nu aan een boek dat je niet opkikkert, dat
geen enkele toekomstdroom komt promoveren of kelderen, en dat zelfs de klassenstrijd
maar even aanraakt (horesco referens!) als een geschiedkundig fenomeen onder
andere?
Wie voelt zich niet woest worden op zulk een auteur?
En bleef het nog maar daarbij! Maar we krijgen nergens een houvast in de theorie
van Ligeti, zelfs niet aan onszelf (want dan zou de theorie individualistisch zijn, wat
ze evenmin is als collectivistisch). Geen goddelijke finaliteit, geen marxistische,
geen biologische, ja zelfs geen sociale; geen determinisme en geen zuiver toeval hoewel al die standpunten, afzonderlijk of gezamenlijk, verenigbaar zijn met Ligeti.
De kwestie is dat de auteur zich niet ophouden moet met dergelijke vragen. De
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geschiedenis der culturen verloopt zoals ze verloopt - volgens een morfologie, een
typologie en modaliteiten die door Ligeti bestudeerd en gecodifieerd worden - alleen
maar omdat de doorsneemens als de scheppende geest zijn zoals ze zijn. Alles wordt
verklaard - en hoe lumineus! - door de individuele en sociale psychologie. Kan men
zich een ‘droger’ boek over de filosofie der geschiedenis voorstellen voor hem die
in dergelijke werken absoluut iets van levensbelang aantreffen wil?
Dan is er ook nog de manier waarop Ligeti zijn onderwerp aansnijdt. De ondertitel
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verduidelijkt: eine Deutung des Weltgeschehens aus dem Rhythmus der
Kunstentwicklung. Expressis verbis vindt men het nergens neergeschreven (want
dan zou het een ‘theorie’ zijn, t.t.z. een privilegiewil t.o.v. de verschijnselenwereld),
maar uit gans het opzet blijkt duidelijk dat Ligeti de kunstenaar beschouwt als een
soort barometer van de cultuur. Niet, let wel, dat de kunstenaar belangrijker zou zijn
dan enige andere soort van schepper, want dat zou ook weeral een ‘theorie’ zijn.
Maar de zaken staan nu eenmaal zó dat de kunstenaar de man is met de fijnste
voelhorens, de sterkste intuïties en het scherpst sensorieel onderscheidingsvermogen.
Hij moet dus beter kunnen zien dan zijn tijdgenoten (die feitelijk achterstaan op hun
tijd) welk de specifieke noden en de eigen problematiek van zijn generatie zijn, en
sneller waar de evolutie heen gaat. Spruitend uit een ongemeen selectief
waarnemingsinstrument, is het werk dat de kunstenaar voortbrengt in de ogen van
het nageslacht meer duidend dan om het even welk ander. Bovendien is de manier
waarop de kunstenaar zich uitdrukt zelf sensorieel. Zowel zijn kwalificaties van
waarnemer als zijn modus operandi hebben dus voor gevolg dat we in de
kunstwerken van een bepaalde periode kunnen ‘horen’ en ‘zien’ (lezen is ook ‘zien’)
welke de karaktertrekken zijn van de periode in kwestie. Ars magister historiae.
De plastische kunsten spelen daarbij een bijzondere rol - weeral niet omdat die
kunsten ‘belangrijker’ zouden zijn dan de andere, maar omdat ze van huis uit méér
duidend zijn. Hoewel ons oor scherper is dan ons oog, wordt haast alle nuttig
observatiewerk gedaan door dit laatste. Architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst
moeten ons dus beter kunnen ‘vertellen’ dan wat ook hoe de geschiedenis verloopt,
en waaròm ze zo verloopt.
Op zichzelf is dit standpunt natuurlijk niet nieuw. Het werd principieel verkondigd
in de 19e eeuw door Karl Lamprecht, maar door hem niet verder uitgewerkt. In de
gearticuleerde vorm die Ligeti er aan gegeven heeft, werd het zelfs gedeeltelijk
geanticipeerd door Waldemar Déonna, in zijn merkwaardig boekje Les lois et les
rythmes dans l'art,7 waarin we een voor die tijd stoutmoedige parallel zien trekken
tussen de evolutie van de Chinese kunst en die van het Westen. Natuurlijk wekte dit
boek de wrevel van alle ‘gespecialiseerde’ tijdgenoten! Verwonderlijker is dat zelfs
een bijzonder belangrijke tekst van Jose Ortega y Gasset - toch wel een méér dan
bekende figuur! - die door Legeti zou kunnen geschreven zijn, zó stemmen beide
standpunten overeen, op even mysterieuze manier in de vergeethoek geraakt is.8
Tegen iemand die het aandurft de geschiedenis te benaderen vanuit de gezichtshoek
van de kunst, schijnen zowel de zuivere historici als de cultuurfilosofen wel een
bijzondere tand te hebben. Bewijs daarvan: dit aspect van Spengler's theorie wordt
haast nooit besproken, en zelfs Toynbee, die nochtans de ‘illuminatie’ tot zijn theorie
in een kunstvergelijking gevonden heeft, hoedt er zich wel voor die soort
gedachtengang verder uit te diepen dan strikt noodzakelijk is. Zelfs in een land als
Frankrijk, waar de kunst toch wel op enig prestige kan bogen, ondervindt een denker
als Jacques Barzun de grootste moeite om alleen maar zijn standpunt
(cultuur-geschiedenis in het algemeen, en kunstgeschiedenis in het bijzonder lichten
ons het best in over het verleden) ingang te doen vinden in intellectuele kringen.9
Wellicht spreekt hier het oud vooroordeel als zou de kunst iets ‘artificieels’ zijn, dat
zich van het ‘werkelijk’ leven vervreemd heeft, en in elk geval geen uitstaans heeft
met ‘ernstige’ bezigheden zoals de economie, de politiek en de sociologie. Vergeten
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we niet dat we nog maar pas loskomen uit een bourgeoistijdperk, dat in de kunst
enkel een bijkomstige opsmukking van het leven zag.
Ten slotte heeft Ligeti nog de geweldige handicap geen ‘genie’ te zijn. Spengler
is een bepaald geniale verschijning, zelfs in zijn travers, en Toynbee is het somtijds,
maar Ligeti is alleen maar buitengewoon intelligent en scherpzinnig. Stijl zowel als
exposé getuigen van een bedachtzame en diepzinnige geest, die naast een berg
documentatiemateriaal rustig zijn pijpje staat te roken en zoveel jaren laat voorbij
gaan als nodig is om het ganse geval stuk na stuk geordend te krijgen. Wanneer dan
die ordening geschied is, en

Gard Sivik. Jaargang 6

41
het uiteindelijk inzicht verkregen en op duizend verschillende manieren bevestigd,
wordt alles neergepend op klare, maar nuchtere manier. Dan nog wil Ligeti niet
absoluut ‘bewijzen’ wat hij voor fenomenaals ontdekt heeft. Dit is zo waar, dat men
het boek onmogelijk resumeren kan voor wat de gedachtengang van de auteur betreft,
omdat het exposé zelf al een uiterst gedrongen stenografie van die gedachtengang
is. Ligeti trekt de aandacht op een massa gegevens die we tot hier toe waren
voorbijgegaan, verwijst naar de logische samenhang die ze vertonen (ze schreeuwen
inderdaad om een theorie, en om één enkele) en laat ons verder op eigen houtje de
conclusies bereiken die hij summier aangeeft. Hoe doeltreffend die methode is, heb
ikzelf kunnen ondervinden. Ik was met het werk van Ligeti bekend sinds 1941, maar
werkelijk kennen doe ik het eerst sedert een vijftal jaren. Tijdens gans die periode
ging er haast geen week voorbij, of ik ontdekte in de geschiedenis van de kunst, de
maatschappij, de economie, de politiek, nieuwe en verrassende bevestigingen van
Ligeti's theorie. Eigenlijk is het geen theorie, maar een gedachtengang van de soort
die ik de ‘argumentatie Place de l'Etoile’ zou willen noemen: welke laan men ook
neemt, steeds belandt men op hetzelfde plein. Nu ken ik vóór Ligeti slechts twee
denkers die op die manier zijn tewerk gegaan, en dat zijn Goethe en Nietzsche. De
impressario van de Antechrist is natuurlijk aangebrand, maar het is betekenisvol dat
alle cyclische theorieën van onze tijd erg veel ophebben met Goethe. Spengler beroemt
er zich zelfs op dat zijn biologische opvatting van de cultuur-evolutie eindelijk het
‘Goetheaans’ standpunt in de geschiedenis laat triomferen over het ‘mechanistisch’.
(Hoofdzakelijk is dit zo, maar op veel andere punten laat Spengler zien dat hij het
meest diepzinnige in Goethe niet verstaan heeft. Wat amper een verwijt is, wanneer
men vaststelt dat zelfs voor veel Goethekenners de man zorgvuldig afgestopt blijft.)
Ligeti's werk is een soort mystiek huwelijk geweest van veel geduld en nog meer
verstand. Als jonge architect, vroeg hij zich rond de jaren 1900 af hoe het te verklaren
viel dat de periode die pas achter de rug was een glorietijd was van de schilderkunst
(het impressionisme), maar er niet in geslaagd was een eigen bouwstijl voort te
brengen. Het steeds verder uitdiepen, aanvullen en nuanceren van die initiale vraag
heeft Ligeti dertig jaren gevergd, om hem uiteindelijk toe te laten een haast wiskundig
precies schema te ontwerpen van de ganse cultuurevolutie, waarin kunst, politiek,
economie, religie, wetenschap en filosofie gelijkerwijs hun plaats vinden. Een haast
biologisch gearticuleerde symbiose van alles wat de mens tot stand brengt - en van
alles wat teloor gaat.
Daar is dus dat ongelooflijk feit voor een jonge kunstenaar: dat de
impressionistische tijd geen noemenswaardige architectuur voortgebracht heeft.
Ligeti doet daarom een gedurfde veronderstelling, namelijk dat er een fundamentele
onverzoenlijkheid bestaat tusen de geest van de architectuur en die van de
schilderkunst, zodat beide kunsten niet terzelfdertijd een akmè kunnen bereiken.
Inderdaad hebben de moderne tijden, zo rijk aan schilderkunst, geen originele
bouwstijl voortgebracht. (Barok en rococo zijn ontwikkelingen van de
Renaissancestijl, zelf overgenomen van de oudheid.) Bovendien huldigen de
gebouwen uit die tijd een schilderkunstige opvatting van het architecturale, zoals
Jakob Burckhardt en Heinrich Wölfflin dat reeds hadden laten zien. Omgekeerd
hebben de Middeleeuwen, die door een zeer eigen bouwstijl (romaans en gothiek)
één van de glansperioden van de architectuur zijn, een schilderkunst voortgebracht
die opvalt door haar onderworpenheid aan de beginselen van de bouwkunst: ze is
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stijf, lineair, vaak geometrisch en kent amper de eigenschappen van de ware
schilderkunst, zoals fixatie van het voorbijgaande, het schetsmatige, het perspectief
en vooral het clair-obscur. Men kan de Middeleeuwen dus een ‘architectonische’ tijd
noemen, en de moderne tijden een ‘picturale’. En de Renaissance? Als tussentijdperk
moet die overwegend plastisch zijn - wat ook het geval is. Op het eerste zicht is dit
niet zo: àlle kunsten hebben toch
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gebloeid tijdens de Renaissance. Maar is het niet duidelijk dat ze graviteren rondom
de sculptuur? Michelangelo schildert als beeldhouwer, Rafaël eveneens, en zelfs van
Leonardo kan dat gezegd worden, hoewel hij picturale kwaliteiten vertoont die het
barok aankondigen. Let er trouwens op dat de Renaissanceschilder bij voorkeur het
menselijk lichaam afbeeldt en een opvatting van decor en landschap heeft die in
wezen plastisch is. Hij houdt van preciese, geburineerde omtrekken, en van de
maanden van het jaar (maart, april) die de bomen bedekt zien met bladloze twijgen,
waarop knoppen ‘individueel’ uitkomen - wat hun lichamelijkheid beklemtoont.
Waar de omtrekken geleidelijk afstompen en verwazigen bij Tintoretto en Corregio,
Velasquez en Rembrandt, Chardin en Hubert-Robert, om vanaf Turner opgelost te
worden in kleurvlekken.
De evolutie van de Westerse kunst kan dus zo samengevat worden: architectuur,
sculptuur, schilderkunst. Een weliswaar zeer ‘algemeen’ ternair proces, maar dat
door Ligeti onweerlegbaar aan het werk getoond wordt in de Grieks-Romeinse, de
Egyptische, de Indische en de Chinees-Japanse kunst.
Vervolgens vraagt Ligeti zich af waarin het verschil bestaat tussen de drie plastische
kunsten. Hij stelt vast dat de architectuur een kunst is die men ‘middelpuntzoekend’
heten kan, waar schilderkunst in wezen ‘middelpuntvliedend’ is. Immers, het
bouwwerk is het werk van velen, vaak zelfs van verschillende architecten
(Middeleeuwen); het kan door ganse menigten bewonderd worden en kan die menigten
in een besloten ruimte bevatten die hen daardoor groepeert en afsluit van de
buitenwereld. (Er wordt natuurlijk gedacht aan het specifiek architectonisch gebouw,
zoals de Westerse katedraal of de Byzantijnse kerk.) Het gebouw is ook abstract,
symbolisch en omzeggens onpersoonlijk; het drukt de orde uit, het systeem, de
massiviteit, de macht, de duurzaamheid, de syntese, het idealisme. Het is de taal van
velen tot velen. Waar schilderkunst in alle opzichten individualistisch is - de taal van
de enkeling tot een paar enkelingen. Het schilderij kan slechts door enkelen tegelijk
aanschouwd worden; dan nog is het waar schilderij berekend op één enkele
gezichtshoek. (In het grensgeval hebben we de makemono, waarvan slechts kan
genoten worden door hem die hem ontrolt.) Verder is schilderkunst ordeloos, grillig,
analytisch, gans afgestemd op het vluchtige, door en door naturalistisch en
sensualistisch. Het volstaat te gewagen van ondingen als een ‘schildersysteem’ of
een ‘pittoresk gebouw’, om in te zien hoe antinomisch die uitdrukkingen zijn en
terzelfdertijd de afstand te meten die bouw- en schilderkunst scheidt. En de sculptuur?
Ze vormt opnieuw de brug tussen de twee andere plastische kunsten. Het
beelhouwwerk komt meestal tot zijn recht zowel in de tentoonstellingszaal als op
het plein; het is konkreter dan het gebouw en minder naturalistisch dan het schilderij;
en het zit omzeggens te paard op het idealisme en het sensualisme. Men kan er
omheen gaan - wat betekent dat het de taal is van de enkeling tot een beperkte groep.
In de loop van een bepaalde cultuurevolutie stelt de sculptuur trouwens eerst
mannelijke en strenge figuren voor, om geleidelijk haar arbeidsveld te verschuiven
naar vrouwenvormen vol ‘overgave’. (Byzantijnse vrouwenfiguren zijn toonbeelden
van mannelijkheid, vergeleken met de Clémenceau - ‘le gré’! - van Manet.)
De conclusie dringt zich op: de drie plastische kunsten weerspiegelen elk de
overheersende psychologische neigingen van de tijden waarin ze bloeien. De tijd is
wilskrachtig, collectief gericht, afgestemd op orde en ascese? De architectuur is aan
het woord, kunst van een jonge maatschappij. De tijd is integendeel aangetrokken
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door de vrijheid, de verscheidenheid, het sensuele? Dan brengt hij vooral grote
schilders voort, woordvoerders van een (over)rijpe samenleving. Maar een ideale
levenstrant kan natuurlijk nooit extremistisch zijn. Opdat de mens gelukkig zij,
moeten alle diepe neigingen van zijn natuur zich harmonieus kunnen ontplooien. Dit
kan alleen geschieden in plastische tijden, tijden van evenwicht en juiste maat, tijden
waarin er nog orde is en reeds vrijheid. Men denkt aan die episode uit het Trattato
della pittura, waarin Leonardo verhaalt van
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die Florentijn die verliefd geworden was op een madonna die hij bij de meester
besteld had: de beeldhouwer Pygmalion als feniks! Het Egyptisch middenrijk, de
eeuw van Perikles, de Italiaanse Renaissance: vertegenwoordigen die drie grote
plastische periodes niet de meest harmonieuze uren van de ons bekende mensheid?
Ligeti kan nu, als eerste benadering, volgende curve aanleggen van de
cultuurevolutie: een cultuur begint met architectuur, ‘stijgt’, culmineert in de
sculptuur, ‘daalt af’ en eindigt met schilderkunst. Die curve is een parabolische curve.
Waarheid die tien jaar later opnieuw ingezien werd in een merkwaardig boek van
Jeanne Boyer, Essai d'une définition de la vie.10 Gustave Le Bon had het trouwens
al vermoed, maar die cyclisch denkende psycholoog had op die idee niet verder
doorgeboord. Waar Ligeti omzeggens visueel zijn curve illustreert en ze met eindeloos
geduld corrigeert naarmate fijnere vaststellingen het vergen.
Zo is het duidelijk dat de curve van de Westerse cultuur geen perfecte parabool
zijn kan. Er zijn periodes van orde en reorganisatie in volle ‘daling’ (de
Contrareformatie, het classicisme van 1800) en tijden van troebelen in volle ‘stijging’
(denken we aan Huizinga's Herfsttij der Middeeleeuwen). Ook is het zo goed als
evident dat de kam van de curve, die een evenwichtsperiode vertegenwoordigt, van
kortere duur moet zijn dan de stijging en de daling, aangezien elk evenwicht onstabiel
is. Ligeti stelt dan vast dat de curve van het Westen moet beschouwd worden als een
referentieas waarrond zich zeven kleinere parabolen wentelen, met elkaar verbonden
door ‘holten’ die omgekeerde parabooltjes zijn. Uiteindelijk ziet hij de evolutie van
onze cultuur onder vorm van een golvensysteem, met drie golven voor de stijging,
één voor de kam en drie voor de daling van de grote parabool. Die twee groepen van
drie hebben trouwens ook een lichtelijk parabolische structuur. Wat nu de
aanvangsperiodes van die zeven golven betreft, die men natuurlijk zoeken moet daar
waar een voorgaande ‘holte’ aan haar maximum is, die kan men approximatief
situeren rond volgende data: 910, 1080, 1220, 1370, 1530, 1650, 1780 en 1910 (einde
van de laatste). Onze cultuur zou zich dus uitstrekken over een periode van nagenoeg
duizend jaar (conclusie die later door Toynbee weergevonden wordt!), en elke golf
heeft dus een gemiddelde duur van 140 jaar. Die cijfers zijn trouwens niet absoluut,
want Ligeti stelt vast, enerzijds dat de Grieks-Romeinse cultuur acht golven telt en
de Chinees-Japanse vermoedelijk minder dan zeven (om precies te kunnen oordelen
hebben we te weinig gegevens), anderzijds dat de antieke golven enigszins langer
waren dan de onze. Door subtiele confrontaties, waarvan de uiteenzetting hier teveel
plaats vergen zou, komt Ligeti dan tot volgende getallen, die typische of ‘normale’
lengten vertegenwoordigen: zeven golven voor een cultuur, 130 jaar voor hun
gemiddelde lengte en duizend jaar voor het ganse geval.
Een volledige golf bestaat dus, op haar beurt, uit een stijging, een kam, een daling
en twee ‘halve holten’ (een voorgaande en een volgende); en de gemiddelde duur
van elke faze bedraagt 32 jaar. Nu is dit de gemiddelde duur van wat men een
generatie pleegt te noemen. Zodat Ligeti's theorie hier niet alleen de statistische
gegevens van de demografie weervindt, maar ook de lengten van economische cycli
bestudeerd door Moore en William Beveridge. Méér nog, zulk een periode vindt
men weer - in economisch, klimaterisch of sociaal verband - in het als ‘materialistisch’
verguisd standaardwerk van Ellsworth Huntington, Mainsprings of Civilisation.11
Ten slotte ben ik bezig een aloude ‘fantasie’ van de Luxemburger Rémy Brück te
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ontgraven, op punt gesteld door het lijvig werk van de Antwerpenaar Ernest Mi Hard
in Une loi historique (1902-1905) en Destin de l'Allemagne (1912), waarin
zonneklaar aangetoond wordt dat een flink aantal periodiciteiten - o.a. ook historische
en culturele evoluties - in verband staan met schommelingen van het aards
magnetisme. Destijds placht men over die ‘elektrische invloeden’ te gekscheren,
maar sinds het einde van Wereldoorlog II hebben een aantal Zwitserse en Duitse
specialisten, vooral fysiologen, dit soort verband kunnen bewijzen. Hierbij zijn ze
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tot de slotsom gekomen dat de elektrische wisselvalligheden van atmosfeer en
aardoppervlak een enorme invloed uitoefenen op gans ons leven... en dat vooral een
cyclus van circa 32 jaar van grote betekenis is. Gezien in het licht van Millard, door
Ligeti niet gekend, en van Ligeti, door zo goed als niemand gekend, is het bijzonder
vermakelijk ellenlange uiteenzettingen te zien wijden aan ‘vindingen’ die in feite
reeds dertig of zestig jaar oud zijn. Hier vooral zal de bemiddeling van een
cybernetisch documentatiegeheugen onschatbare diensten bewijzen aan de coördinatie
van een massa verspreide en vaak onvindbare gegevens.
In afwachting stellen we dus vast dat een Ligetiaanse golf het werk is van vier
generaties: één om een cultuurvorm te concipiëren (de holte), een tweede om hem
op te bouwen (de stijging), een derde om hem te verwezenlijken (de kam) en een
vierde om hem tot zijn einde te voeren (de daling). Waarna het ganse proces herbegint.
Maar hierdoor krijgen we de sleutel van de cultuurevolutie in handen! Immers,
zo we het golvensysteem lezen van holte naar holte (convex), kunnen we de
ontwikkeling volgen van alle verschijnselen van realisatie; lezen we het, integendeel,
van kam naar kam (concaaf), dan zien we hoe zich alle verschijnselen van conceptie
ontrollen. Voor deze laatsten krijgen de diverse fazen van de golf natuurlijk een
minusteken: de daling wordt een stijging, de holte een kam en de stijging een daling.
Eens dit schema op punt gesteld, komen de feiten er zich in nestelen met een
ongedwongenheid die een soort samenzwering lijken kan voor wie zich met het
systeem niet voldoende vertrouwd heeft. We hebben gezien welk de evolutie is van
de plastische kunsten: ze nemen het ‘convex’ deel van de golf voor hun rekening.
Welk is nu de kunst van het ‘concaaf’ deel, de kunst van de holte? We kunnen
vaststellen dat, in de ondulatorische opeenvolging der plastische kunsten, elke kunst
een karaktertrek van de vorige overneemt, er een laat vallen en er een aan toevoegt.
De bouwkunst is abstract en objectief, de sculptuur is objectief en concreet (wat is
er meer concreet dan een lichaam?) en de schilderkunst is concreet en subjectief
(elke talentvolle schilder heeft een eigen kijk op de dingen). Wat moeten dus de
karaktertrekken zijn van de kunst die de schakel vormt tussen de schilderkunst van
een golf en de bouwkunst van de volgende? Zulk een kunst moet, en bonne logique,
subjectief en abstract zijn. Welke kunst is dat? Maar natuurlijk de muziek! Men zegt
wel goed van de architectuur dat ze ‘versteende muziek’ is. Maar kan men niet met
evenveel reden zeggen dat muziek ‘opgeloste schilderkunst’ is? Wat is er nòg
vluchtiger dan een penseeltoets, tenzij een klank? En is toch het klankengeheel van
een muziekpagina niet als een aankondiging van orde? De muziek komt dus wel
degelijk voor als een oplossing van schilderkunst die zich kristalliseert tot architectuur.
En Ligeti toont ons, aan de hand van een grafiek die voor zichzelf spreekt, dat de
geschiedenis van de muziek omzeggens op middelen gepeinsd heeft om zijn systeem
te bevestigen: in elke golf begint een nieuw muzikaal leven op het einde van de kam,
ontwikkelt zich, bloeit gans open in de holte en verwatert tijdens de volgende stijging.
En de literatuur? Men komt bij voorbaat tot het besluit dat die soort kunst, die
tegelijk conceptueel en realisatorisch is (het woord kan immers zowel abstract als
eenduidend-concreet zijn), de cultuurevolutie in al haar fazen begeleiden moet. Ze
brengt mythen en hymnen voort in de holte, epiek en mysteriën tijdens de stijging,
dramatiek tijdens de kam en romans en lyriek (individualistische) tijdens de daling.
Eens te meer heeft Ligeti hier een pakkende grafiek opgesteld. Brengt men nu
voorafgaande conclusies bij elkaar, dan ziet men dat de opera, of muziekdrama, zijn
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bloeiperiode moet beleven kort na het verzwinden van de kam. Wat gemakkelijk te
verifiëren is.
Gaan we nu over tot andere verschijnselen van realisatie, zo stellen we vast dat
ze alle een ‘convexe’ evolutie hebben (d.i. van holte naar holte). Aldus, de economie,
waarvan het quatemair ritme is: landbouw en veeteelt, handarbeid, handel en industrie,
crisis.
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(Zeggen dat de economisten nog immer zoeken naar de sleutel van het
conjunctuurverschijnsel!) Wat de politieke evolutie betreft, daar stelt men vast dat
een gegeven maatschappelijke ordening ontstaat in de holte, zijn volle ontplooiing
bereikt tijdens de kam en ten onder gaat tijdens de revolutie van de volgende holte.
(Dit is bijzonder treffend voor de golven 1650-1780 en 1780-1910, die respectievelijk
de evolutie vertegenwoordigen van de absolute monarchie in Frankrijk en van de
liberale democratie.) Waarna we kunnen overgaan tot de maatschappelijke ordening
in haar geheel. Die ontstaat weeral in de holte, ontwikkelt zich tijdens de stijging
met behulp van een min of meer strakke moraal, bereikt een periode van evenwicht
en gaat teloor tijdens de daling, de krachtsinspanningen ten spijt van een bureaucratie
en van een militarisme die ingesteld zijn om het geval persé staande te houden. En
ziehier een golfaspect van de menselijke bedrijvigheid in haar geheel: ze is moreel
en religieus tijdens de stijging van de curve, artistiek tijdens de kam, economisch en
wetenschappelijk tijdens de daling. Eens te meer steekt achter die evolutie een diepe
logica. Moraal en religie beijveren zich om wat moet zijn, de wetenschap bestudeert
wat is en de kunst is tegelijk idealistisch en realistisch ingesteld. Hier vindt men
trouwens het schema van Ligeti bekrachtigd in twee belangrijke werken. In zijn
Histoire de l'art toont Elie Faure dat de kunst ontstaat uit de moraal-religie zoals
een zintuiglijke perfectieordening groeit uit een ideale; en in L'art et la science laat
Louis Hourticq zien dat grote kunst de kiemen in zich draagt van het wetenschappelijk
onderzoek. (In het Westen is een Leonardo de levende brug geweest tussen kunst en
wetenschap.) Nòg anders bezien: de wereld wordt eerst geregeerd door pausen,
vervolgens door keizers en koningen en ten slotte door miljardairs.
Met voorgaand schema voor ogen, ordenen de conceptieverschijnselen zich snel.
Hun evolutie ontrolt zich van kam naar kam. Aldus, de filosofie, aldus de religieuze
opvattingen( alle grote kloosterorden van het Westen zijn tot stand gekomen in
‘holten’!), aldus ook alle diepgaande sociale bewegingen. En weer de glijding van
het religieuze (stijging) naar het profane (daling): de laatste grote kloosterorde, de
Jezuïeten, ontstaat na de kam; vanaf de eerste holte na de kam vindt men in die
curvefazes hoofdzakelijk revoluties (de Hervorming, de Engelse revolutie, de Franse
revolutie, de kommunistisch-fascistische).
We gaan nu over tot nòg belangrijker dingen. Net zoals de golven onderling
verbonden zijn door kleine holten, zo zijn de grote curven, of culturen het door grote
holten. Op die manier verkrijgen we cultuursequenties, die grosso modo eveneens
parabolisch en van quatemaire structuur zijn. Op die wijdser systemen zijn de meeste
beschouwingen van hierboven zonder meer toepasselijk. De duidelijkste sequentie,
die ons ook het meest interesseren moet omdat het de onze is, ‘stijgt op’ met Egypte,
bereikt haar akmè met Griekenland en Rome, en eindigt met het Westen. Men ziet
in één oogopslag dat Egypte een essentieel religieuze cultuur is (want gans afgestemd
op de eeuwigheid), dat Griekenland en Rome voornamelijk artistiek ingesteld waren
en dat het Westen de triomf vertegenwoordigt van wetenschap en economie. Verder
is Egypte het vaderland van de architectuur, Griekenland het paradijs van de sculptuur
en het Westen de grootste producent van schilders en musici. (Herinneren we ons
dat de muziek begint te bloeien ná de kam - in casu, na Rome.) Die drie culturen zijn
dus temair-organisch met elkaar verbonden, wat de genadeslag toedient aan de sectaire
opvatting van Spengler, die in de culturen echte monaden ziet, zonder
communicatiemogelijkheden van de ene naar de andere, en waarbij de volgende
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volkomen ontoegankelijk zijn zou voor de ideeën en de gevoelens van de voorgaande.
Hoe Spengler in zulk een dogmatisme heeft kunnen volharden is een mysterie. Het
is toch overduidelijk dat Egypte op Griekenland ingewerkt heeft via Kreta en Fenicië,
dat het Hellenisme flinke sporen achtergelaten heeft in Pendjab, en dat het Westen,
dat zich terecht de erfgenaam voelt van Rome, krachtige
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invloeden ondergaan heeft van de Arabische cultuur! In dit opzicht volstaat het wel
inzage te nemen van René Berthelot's La pensée de l'Asie et l'astrobiologie. Ziehier
trouwens een paar pertinente voorbeelden van ‘ligetisme’: de grote holte tussen het
antieke Rome en de stijging van het Westen heeft de machtsontplooiing bijgewoond
van twee grote godsdiensten, het Christendom en de Islam (conceptieverschijnselen),
en ook van twee abstract-decoratief gerichte culturen, Byzantium en de Arabische
cultuur. Zelfde vaststelling t.o.v. de holte Egypte-Griekenland, die de uitgroei bijwoont
van het judaïsme (een bij uitstek ‘onplastische’ cultuur) en van het antiek polytheïsme.
Over Egypte kunnen we niet oordelen omdat we te weinig weten van de vorige
periode, maar voor Griekenland en het Westen is het evident dat ze de verwezenlijking
zijn van de wereldbeschouwing, vervat in de religie ontstaan tijdens de voorgaande
holte. Ook hier vervoegt Ligeti weer zekere beschouwingen van Gustave Le Bon.
Ziehier nu een van zijn bevindingen die ‘geniaal’ voorkomen kan, maar feitelijk
niets anders is dat het logisch dóórdenken van zijn schema. Gemakkelijkheidshalve
werd de cultuurevolutie voorgesteld als een parabolenstelsel dat zich rondom een
grote parabool slingert. Wiskundig is dit natuurlijk incorrect. Om precies te zijn moet
het coördinatiestelsel van elke golf geprojecteerd worden op dat van de curve.
Wanneer die projectie uitgevoerd is, krijgen we ‘overhellende’ parabolen, met een
lange, de loop van de curve benaderende stijging tijdens het omhooggaan van de
curve, en een bruuske daling bij het einde van elke parabool; en omgekeerd, met een
‘ruk’ van een stijging na de curvekam, uitlopend op een ‘uitgerokken’ daling. Voor
de curvekam zelf valt de geprojecteerde golfparabool nagenoeg samen met de niet
gecorrigeerde; immers, het coördinatiestelsel van de golf en dat van de curve vallen
dan samen. M.a.w. stijgende golffazen zijn het meest in overeenstemming met de
algemene gang van de curve tijdens de stijging van deze laatste, terwijl dit het geval
is voor de dalende golffazen tijdens de algemene curvedaling. Die waarheid geldt
natuurlijk op elk vlak: voor de golf, de curve en de sequentie.
Passen we nu die nieuwe bevinding toe op de sequentie der
Middellandsezee-culturen, dan komen we, langs zuiver theoretische weg tot de
conclusie dat, voor Egypte, de grootste harmonie curve-sequentie bestaan moet in
het begin van die cultuur, terwijl die harmonie voor het Westen het grootst zijn moet
tegen het einde van onze curve. En zo is het ook. Het oude rijk, de tijd van de grote
piramides, is het meest kenschetsend voor die cultuur, want dan komen nagenoeg
alle architectonische waarden tot stand waarvan de volgende periodes de uitbouw
zullen zijn. Anderzijds resumeert de generatie van Perikles in onze ogen gans
Griekenland. Dat kan moeilijk anders, aangezien hier een golfkam samenvalt met
een curvekam èn met de sequentiekam! Vandaar de weergaloze voldragenheid die
we in de kunst en in het leven van die tijd terecht ontwaren: die harmonie is de
uitdrukking van de perfecte ondulatorische harmonie van het cultuurmoment. Ten
slotte ‘moeten’ we besluiten dat het Westen voorbestemd was zijn voornaamste
waarden voort te brengen tijdens de daling van onze cultuur. Dat dit wel degelijk zo
is, onder de vorm van grote schilderkunst, muziek, wetenschap en industrie, hoeft
geen betoog.
De drie beschouwde culturen produceren dus hun meest karakteristieke waarden
tijdens de fazen waarin de loop van de curve die van de sequentie het dichtst
nabijkomt. Dit kan men de ‘tijden’ noemen. De tegengestelde periodes (het nieuwe
rijk in Egypte, onze Middeleeuwen) zijn ‘tegentijden’: de geest van de betrokken
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cultuur druist dan namelijk in tegen de gang van de sequentie. Dit verklaart waarom
de Egyptische daling één lange, kleurloze agonie is. (Egyptologen vragen zich nog
steeds af waarom Egypte toen geen nieuwe waarden meer produceren kon, en
omzeggens is blijven stilstaan. De reden daarvan is nu duidelijk.) Anderzijds zien
we ook waarom onze Middeleeuwen een tijd zijn die ‘knarst’: de sequentie gaat
langzaam omlaag, maar de curve moet omhoog! Dit
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dissonant voorkomen van de Middeleeuwen werd o.m. sterk aangevoeld door
Nietzsche, die er een paar van zijn geniaalste bladzijden aan gewijd heeft.
Met het Westen gaat dus ten onder, een ganse culturensequentie, een ganse manier
van voelen en van denken die zich over zesduizend jaren uitstrekt. Voor rationalisten
van het ‘droog’ type, die alleen lineair kunnen denken en niet cyclisch, zoals b.v.
een H.G. Wells, moet zoiets het einde van alles betekenen. De optimistische Outline
of History loopt dan ook uit op het wrange Mind at the end of it's tether. Met alle
respect voor Wells dient vastgesteld dat de man een uiterst intelligente en
verantwoordelijke bourgeois was, maar een bourgeois. Elke geest die vergroeid blijft
met het liberalisme van de vorige eeuw, is in die zin bourgeois - een man die het
aangeboren is hemzelf en zijn mentaliteit als het eindpunt te zien van de ganse
voorafgaande evolutie, die hem ‘voorbereid’ heeft. Overtuigd dat het ganse geval
nu in kannen en kruiken is, slaat hij wanhopig over naar het ‘einde van de wereld’,
wanneer alleen maar het einde van zijn tijd aanbreekt. Wells was in elk geval niet in
staat verder te zien dan het cartesiaans en darwiniaans Westen. Ligeti wel. Hij stelt
inderdaad vast dat het Mousteriaans, het Aurignac en het Magdalenisch samen een
‘voorhistorische’ culturensequentie vormen, eveneens ternair en, voor zover we het
kunnen nagaan en binnen de gepaste proporties, parallel verlopend met de sequentie
der Middellandsezee-culturen. Hij laat verder zien dat die voorhistorische sequentie
en de onze respectievelijk de stijging en de kam vormen van een gigantische evolutie,
die zich over tienduizenden jaren uitstrekt, en waarvan de daling, eveneens ternair,
thans vóór ons ligt. Veel kan hier natuurlijk niet gezegd worden, aangezien één van
de drie partners nog op het appèl ontbreekt, maar toch kan men één vaststelling doen
die het ternair karakter van die supersequentie uiterst waarschijnlijk maakt, en dat
is haar ‘biologisch’ aspect. Immers, de voorhistorische culturen waren jagersculturen,
culturen die als voornaamste kenmerk hadden, de strijd van de mens met het dier en
zijn uiteindelijke zege op dit laatste. (Let er trouwens op dat die zege, die men
uitgebeeld ziet in de muurschilderingen van Altamira en Fond-de-Gaume, ‘herdacht’
wordt in de mythen van alle culturen, die steeds aanvangen met verhalen over
drakendoders en verdelgers van andere vervaarlijke dieren.) De
Middellandsezee-culturen, integendeel, zijn hoofdzakelijk agrarisch en hebben zich
ontwikkeld met de hulp van tam gemaakte dieren. Eerst de mens tegen het dier,
vervolgens de mens met het dier: in de sequentie die vóór ons ligt, en waarvan we
nu reeds een paar flinke voorsmaakjes krijgen, zal de mens voortschrijden zonder
het dier. Men zou het ook zó kunnen resumeren: jagersculturen - landbouwculturen
- machineculturen.
Ook een denker als de Pool Jan Przyluski ziet een soortgelijke temaire evolutie,
wanneer hij het heeft over een eerste, ‘economische’ faze van de cultuur (waarin de
mens kampt om zich in leven de houden), die in de nevelen van de voorhistorie
verdwijnt, terwijl een ‘sociale’ faze, begonnen met Egypte, thans haar einde nadert
en een derde, ‘geestelijke’ faze gaat aanbreken.12
Maar de benaming door Przyluski aan zijn derde tijdperk gegeven deugt natuurlijk
niet. Hij voelt zeer sterk aan dat we in de nabije toekomst voor een geestelijke faze
staan, wat juist is, maar verwart die grote intersequentaire holte (conceptie) met de
daarop noodzakelijk volgende groep realisatieculturen. Over die holte, die we thans
binnentrekken, vermag Ligeti niet veel te zeggen, omdat zijn generatie daarin nog
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niet klaar kòn zien. Wat hij wèl zag is dat de theorie van Spengler, wanneer men er
de Pruisische hybris uit wegdenkt, geldige conclusies bereikt voor wat de ‘uittrede’
van het Westen betreft. Onze laatste realisatiegolf heeft een einde genomen rond
1910, zodat we in een tijd die ondulatorisch overeenstemt met die van de Antonijnen
op maatschappelijk gebied niet veel méér kunnen doen dan een volkomen uitwendige
organisatie tot haar einde voeren. Elke vooruitgang die men wil blijven zien binnen
het kader van het Westen, kan
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nog maar alleen technisch zijn. Steeds op realisatiegebied, stelt men het verschijnsel
vast dat zowel door Ligeti als door Przyluski aangestipt wordt: wanneer een
levensvorm uiterst bewust wordt van zichzelf, t.t.z. alle duistere maar niet
gediscuteerde stuwkracht verliest, is zijn einde nabij en tracht hij dit feit te verdoezelen
door zich met uiterste hardnekkigheid aan zijn stellingen vast te klampen. Daarom
wordt het geheel van de historische culturen door Przyluski zo juist als ‘sociaal’
bestempeld. Die bijzondere vorm van menselijke samenhorigheid, die we verwarren
met die samenhorigheid tout court, tracht thans wel degelijk, door een laatste
opflakkering van de kaars, gans het uiterlijk en zelfs het innerlijk leven van de mens
te overwoekeren. De sociale assistente, gehecht aan de sociale dienst van een
maatschappij, wordt er door de public relations van een andere maatschappij toe
overgehaald zich een familiale wasmachine aan te schaffen tegen een sociale prijs.
Behoudsgezinden zijn, zoals steeds, in de meerderheid, zodat de tijd in zijn geheel
niet zien kan waar hij heengaat. Maar voor wie zijn ogen de kost geeft zijn er tekenen
genoeg die er op wijzen dat de grote holte al dáár is.
Alle moderne schilderkunst stamt uit het impressionisme, maar er is een grotere
afstand tussen een Manet en een Pollock dan tussen Manet en Rembrandt. Zo ook
staat het Biedermeyer - laatste ‘Westerse’ stijl - dichter bij het romaans dan bij Le
Corbusier, en is Rodin minder verwijderd van Claus Sluter dan van Arp. De nieuwe
schilderkunst, abstract naar inhoud zowel als naar vorm, heeft samen met het
naturalisme alle ‘realisatie’ de rug toegekeerd en is in wezen decoratief geworden,
d.i. zuiver ‘geestelijk’. Ze bevindt zich echter in een soort wachtkamer, wat het
veelzijdig experimenteren en rondzoeken verklaart. Waarom is dit zo? Omdat het
plastische, zelfs in abstracte vorm, niet de meest bevoegde vertolker zijn kan van de
vernieuwing. Nemen we Debussy. Al zijn genie ten spijt, kon hij niet anders dan zijn
kunst voorlopig afstemmen op de normen van het picturale, overheersende kunst van
zijn tijd. Maar onderwijl heeft de muziek, na een evolutie te hebben doorgemaakt
die lang parallel gelopen heeft met die van de plastische kunsten en van de literatuur,
zich even in het straatje zonder eind gewaagd van de ‘concrete’ muziek, om dan
resoluut gans de vernieuwing op sleeptouw te nemen door het ontdekken van de
elektronische muziek. Weer stellen we tussen Debussy en Henk Badings een afstand
vast die oneindig groter is dan die tussen Debussy en J.S. Bach. Elektronische muziek
is de meest doorgedreven vorm van abstractie, de wiskunde uitgezonderd, waartoe
we momenteel in staat zijn, en het is dan ook logisch dat zich àlle kunsten, bewust
of niet, ‘muzikaal’ gaan instellen zijn. Die evolutie werd trouwens voorspeld door
Kandinsky.13 Kijken we nu naar de literatuur, dan stellen we een soortgelijk verloop
vast. Er is weer een grotere afstand tussen Lucebert en Willem Kloos dan tussen
Kloos en Petrarca. Hoe verreikend hier de vernieuwing is, beseft men eerst wanneer
men vaststelt dat de middelen van de taal zelf - onze belangrijkste uitvinding sinds
het vuur, en die de ganse thans uitdeinende cultuurevolutie geschraagd heeft - volledig
omvergehaald worden ten einde helemaal opnieuw gestructureerd te worden volgens
andere criteria.
Anderzijds beweegt de kernfysica zich al jaren aan de rand van een soort esoterisme
dat niet ver afstaat van zekere mystieke inzichten, en ontwikkelen zich snel takken
van wiskunde (voornamelijk de groepenleer) die helemaal niet meer op de concrete,
‘plastische’ wereld betrekking schijnen te hebben. (Niets is de laatste tijd zo
‘muzikaal’ geworden als de wiskunde.) Aan de spits van ons denken wordt niet eens
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meer de klassieke logica gebruikt; die wordt nog maar alleen misbruikt om seniele
sociale structuren en een denken in papagaaienstijl nog wat staande te houden. De
nieuwe, polyvalente logica kon niet juister genoemd worden om haar veelduidend,
‘conceptueel’ karakter te doen uitschijnen. Ze is nog niet doorgedrongen tot de
eigenlijke filosofie (die fopspeen van een metafysica wil er natuurlijk niet van weten),
maar de filosofie heeft toch ook al een verleden van ‘realisatie’ afgezworen door,
bij monde van haar meest
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progressieve vertegenwoordigers - met name het idoneïsme en het epiphanisme alle systematiek aftands te verklaren. (Het meest abstract systeem, door toch nog een
structuur te zijn, blijft ‘plastisch’.)
Waarheen we ook kijken, alles wat bezig is de wereld van morgen te boetseren
gaat hand in hand voor wat het essentiële betreft. Alles wordt geleidelijk, maar
onafwendbaar concepteel. ‘Umwertung aller Werte!’ De mens zelf, die volgens een
toenemend aantal specialisten vandaag of morgen best zou kunnen muteren, staat
niet meer vast in zijn ‘plastische’ schoenen. En zijn omwereld, van Aristoteles tot
Spencer herleid tot huiselijke en geruststellende proporties, ziet zich terug in het
bezit gesteld van het ‘fantastische’. Het enig aanvaardbaar realisme, betogen terecht
Pauwels en Bergier, is het fantastisch realisme.14
Geen twijfel: de grote intersequentaire holte die we thans binnentreden is al machtig
op ons aan het inwerken. Wie kijkt nog naar hen die voor die werkelijkheid blind
blijven?
Henri Poincaré, die het weten kon, nam met een wiskundige bewijsvoering slechts
genoegen indien ze schoon was. De schoonheid van een redenering was voor hem
een criterium van haar waarheid. Zo bekeken, moet de theorie van Ligeti
bewijskrachtig werken, want ze is van een ongeëvenaarde schoonheid. Voor alles is
er plaats in, alles sluit gelijk een bus en toch beschikken alle geïntegreerde
verschijnselen over een grote marge. Is althans zeker dat, in vergelijking met de
diepte en de finesses van het schema van Ligeti, zijn ‘doodslagers’ Spengler en
Toynbee slechts bedroevend primaire constructies kunnen bieden. De Duitser is niet
meer daar om het te kunnen, maar de Brit zou hoogstnodig in de leer moeten gaan
bij de Hongaar. De enorme eruditie waarover hij beschikt, vooral t.o.v. de oudheid
en Europa - eruditie die wel de grootste charme van Toynbee is - zou dan wellicht
duizenden detailfeiten ontgraven die nieuw koren zouden zijn op de molen van Ligeti.
Verwachten mag men dat natuurlijk niet - niet alleen omdat Toynbee als gemoedsmens
verkocht is aan een religieuze teleologie (om niet te zeggen theologie), maar ook en
vooral omdat het simpel aanvaarden van Ligeti de bepaald eenzijdige opzoekingen
van Toynbee herleiden zou tot amateurwerk.
Doorbreken doet de Hongaar natuurlijk tòch, vroeg of laat. In afwachting kan men
zich naar hartelust verkneukelen, wanneer men een keer of vijf per jaar te zien krijgt
dat hele colloquia, zoniet hele congressen gewijd zijn aan het laborieus stellen en
vruchteloos doorpeilen van problemen die door Ligeti al dertig jaar terug hun correcte
vormen en oplossingen gekregen hebben.
Leert Der Weg aus dem Chaos ons nu iets over de ‘zin van de geschiedenis’?
Hoegenaamd niets. Met dergelijke pseudoproblemen heeft Ligeti zich nooit moeten
ophouden. Ook niet met hun corollarium, het ‘determinisme’ of de ‘vrijheid’ van de
historische evolutie. De krachtlijn die doorheen de cultuurgeschiedenis loopt ‘bestaat’
slechts op papier. Wat we er over neerpennen is niets anders dan een nauwkeurig
gemotiveerd statistisch verslag. De enkeling is vrij mee te werken aan de
cultuurevolutie, zoals hij vrij is er zich van te desinteresseren of er zich tegen teweer
te stellen; maar op een gegeven tijdstip vindt men steeds een meerderheid van mensen
die hun bedrijvigheid richten naar een gemeenschappelijk doel, verschillend volgens
de faze die de curve op dat moment dóórmaakt. Overal waar mensen denken, voelen
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en handelen neemt het panoramisch beeld van hun bedrijvigheid achteraf de vorm
aan van een vierledig ritme. De rol van de enkeling in de geschiedenis overdrijven,
is beweren dat Amerika nooit zou ontdekt zijn zonder Columbus; hem onderschatten,
is staande houden dat, bij ontstentenis van Jezus, het Westen net dezelfde weg zou
opgegaan zijn. Wat men in feite vaststelt is dat, in de gunstige omstandigheden, de
enkeling merkbaar inwerken kan op de cultuurevolutie zonder er het diep ritme van
te kunnen wijzigen. Wie de evolutie wil tegengaan, kan enkel een broos dijkje
opwerpen, dat door het kalm wassend water op tijd en stond
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weggevaagd wordt. (Zo verging het o.m. Diocletianus en Julianus, die hun ‘moedwil’
moesten bekopen met een versnelling van de aan de gang zijnde ommekeer. Een
treffend voorbeeld in onze tijd is natuurlijk het nazisme.)
De kwestie is dat het vierledig cultuurritme zijn oorsprong heeft in de natuur zelf
van de mens. Er is maar een geschiedenis omdat de mens een veranderlijk wezen is,
dat op geen manier met het verworvene genoegen nemen kan. Nog liever daling, nog
liever ‘decadentie’ dan status quo? Weer een staaltje van verouderde, pre-ligetiaanse
optiek! Alle ‘decadentie’ in de realisatie is immers de Aufschwung van een op til
zijnde conceptie, en omgekeerd. De Renaissance, hoogtepunt van het leven, betekent
ook winterslaap van de geest. De cultuurevolutie verloopt nu eenmaal contrapunctaal.
Wanneer men ze ziet voortschrijden in het werk van Ligeti - wijds, machtig en
geritmeerd - denkt men inderdaad aan een fuga van Bach.
Buiten een massa detailkwesties, die even onvermijdelijk moesten oprijzen als ze
door meer eruditie zullen beslecht worden, is er één belangrijk punt dat door Ligeti
niet werd aangeroerd. Zijn ternair schema kan men zich filmisch met de grootste
nauwkeurigheid voorstellen (men ziet zó een drieledige golving voortkronkelen, naar
behoren geprojecteerd, langsheen een coördinatenstelsel dat zich langzaam van een
horizontale positie omhoogwerkt naar een vertikale), maar in de wiskunde is geen
enkele discipline aanwezig die toelaat zulk een beweging te formuleren. Zelf heb ik
eerr tijd gemeend tot zulk een nieuw mathematisch instrument te zullen geraken, tot
ik het heb moeten opgeven wegens niet weg te werken constructiefouten. Moest zulk
een discipline tot stand komen, dan is het best mogelijk dat ze één van de belangrijkste
eigenschappen van dit universum zou kunnen blootleggen. De gevolgen zouden
onoverzichtelijk zijn...
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de fatsoensrakkers zijn onder ons of: de taboes van de haagse
m.-brigadiertjes
Wanneer ik de Haagse Post mag geloven (en waarom zou ik dat niet doen, het blad
staat bekend om het gewetensvol hanteren van ware feiten) citeerde de dichter Jaap
Nanninga enkele uren voor zijn dood Omar Khayam: ‘We worden voor ons komen
niet gemist, na ons vertrek zal het niet anders zijn’.
Hij heeft zich daarin vergist. Want naar aanleiding van de necrologie die de Haagse
Post 13 januari van hem publiceerde barstte een storm van verontwaardiging los.
Het is een bekend verschijnsel dat wanneer een min of meer beroemde figuur de
tijdelijke roem met de eeuwige onvergankelijkheid heeft verwisseld het aantal van
zijn oude vrienden dat zich voor de buitenwereld aanmeldt oneindig veel groter is
dan hij zich in zijn stoutste sociabele ogenblikken had voorgesteld. Maar in dit geval
zou het aantal minor en major kunstenaars dat zich in de Posthoorn en de kolommen
van de Haagse Post als vrienden van de overleden schilder aanmeldde Nanninga met
zorg hebben vervuld. De verontwaardiging over wat de Haagse Post had geschreven
over zijn leven en dood was algemeen, zij het dat zij hoofdzakelijk gesitueerd was
in een plaats waar het geïncrimineerde blad door een ongelukkige geboortebepaling
haar naam aan ontleende.
Laten wij voor de aardigheid beginnen goede trouw te veronderstellen bij degenen
die zo luidruchtig hun verontwaardiging luchtten in hun ter beschikking staande
periodieken en de kolommen van de HP. Dat zou erop wijzen dat zij werkelijk hebben
gemeend in de driekwart kolom lange necrologie een bepaalde strekking te hebben
ontdekt. Die strekking was volgens de met ‘kunstcriticus’, ‘boekhandelaar’,
‘conservator’, ‘architect’, ‘kunstschilder’, ‘psycholoog’ ondertekenende protestanten
(voorlopig niet als calvinisten bedoeld!) anti-Nanninga. Dat die strekking was
aangetroffen kwam het duidelijkst tot uiting in een langademig, met vele zeurende
grijzen opgezet paneel van kunstschilder George Lampe in Vrij Nederland. Bij het
schrijven van dit stuk heb ik zijn artikel niet voor me, maar als ik me goed herinner
verweet hij de kunstredactie van de HP (in casu Hans Sleutelaar) het uitademen van
spruitjeswalmen, het burgermans-verlekkerd ophalen van bijzonderheden uit het
persoonlijk leven van een schilder en een slaafs navolgen van... Prange! Ik weet van
nabij dat om deze laatste bewering (het woord aantijging zou Prange in de kaart
spelen) door de betreffende kunstredactie hard is gelachen. Men kan ook te ver gaan.
Deze mensen hebben niet in de gaten dat in de HP een vorm van journalistiek wordt
bedreven waarbij de redactie zich niet bij ieder te behandelen onderwerp poogt uit
te putten in een stellingname maar in de eerste plaats nagaat uit welke elementen een
zaak is opgebouwd en wat de onaantastbare feiten zijn. De min of meer intelligente
lezer die bovendien aan het procedé gewend is, moet dan in staat zijn op grond van
die elementen en feiten het oordeel te vormen dat minder intelligente lezers van
minder intelligente bladen aan de redacties van die bladen overlaten. De HP verschaft
als het ware de romanschrijver zijn personages, de schilder zijn landschap, de
socioloog zijn mensenmateriaal, de niet gespecialiseerde lezer zijn gesprekstof voor
kroeg of borreltafel.
Gaan we er van uit dat de HP dit procedé met zorg hanteert - of men het met de
manier eens is, kunnen we buiten beschouwing laten, - dan is het duidelijk dat over
een willekeurig in deze trant geschreven stuk geen misverstand mogelijk kan zijn.
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Toch is dat in het geval-Nanninga op grote schaal ontstaan. Hoe? Ik weet dat de
kunstredactie zich bij het lezen van het doodsbericht van Nanninga afvroeg wat er
anders over hem te zeggen zou zijn dan de gebruikelijke gekanselde
necrologiesermoenen die vaak al jaren van te voren in de redactiearchieven
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liggen te vergelen, wachtend op aanvullingen als eredoctoraten, laatste werken, en
de doodsoorzaak voorzover die binnen de vastgestelde moraalcode valt. Men vroeg
zich af hoe Nanninga in zijn laatste jaren had geleefd, gewerkt en hoe (naar aanleiding
van het auto-ongeluk) zijn laatste dag was verlopen. Door middel van een inderdaad
te weinig uitgebreide research kwam men achter deze feiten, mede aan de hand van
wat alweer goede vrienden hierover hadden te vertellen. Voor de burgerman stond
er aan saillante feiten het volgende in: hij had een maagkwaal (wat hem nog niet tot
een manger maakte), hij was getrouwd geweest met een hoedenmaakster, en met een
jonkvrouwe, hij dronk, hij had die avond gedronken, hij handelde in schroot en
handorgeltjes, hij verkeerde vaak in geldnood, ging van figuratief op non-figuratief
over en verdiende daar meer mee; hij bracht voor andere schilders weinig waardering
op. Er stonden bovendien, sec genoteerd, enkele zinnen uit necrologieën van andere
kranten.
Toch was de ‘Posthoorn’, broed- en drinkplaats van hiervóór tussen
aanhalingstekens genoemde maatschappelijke geleding, razend. Terwijl dodelijk
ontstelde obers met het te schaarse aantal HP's lijkwit tussen de stamgasten rondgingen
(het Nanninga-stuk was roodomrand), organiseerde men pressuregroups om de HP
in bepaalde kringen waar het blad zo het enigermate subjectief was, niet graag zou
verkeren, onmogelijk te maken.
Kunstenaars belden de hoofdredacteur op om met kracht te protesteren, (tegen de
strekking die er niet in zat) en de kolommen van de ingezonden stukken rubriek
barstte uit hun voegen van de verwijten. De HP antwoordde: ‘De grootte van de
kunstenaar wordt niet bepaald door zijn maatschappelijk- of onmaatschappelijkheid.
Wie waarlijk waardeert, verbloemt niet. HP tekende een waarachtig portret van een
kunstenaar van formaat. Geen briefschrijver heeft op de aard van de daarin genoemde
feiten afgedongen, hoogstens op HP's portretopvatting.’ En daar lag de kern van de
zaak: aan de feiten werd door niemand getornd (behalve aan het feit dat Nanninga
vóór zijn voorlaatste rit, anders dan de HP had vermeld, niet zijn auto was ingedrágen).
Logisch geredeneerd, gingen de protestanten er dus vanuit dat de strekking van het
artikel onduldbaar was, terwijl zij in feite van de kook waren geraakt door het
publiceren van de feiten.
Laten we even aannemen dat Lampe c.s. in hun lijfbladen alle berichten die maar
even zwemen naar inkijkjes in het persoonlijke leven van openbare figuren (en dat
is iedereen die in een krant staat) overslaan. Dat is een vrijwel onmogelijke opgave
voor een krantenlezer omdat hij zich moeilijk kan beperken tot de onroerend
goed-rubrieken of de beurskoersen. Maar goed, ze hebben er dus zo de pest aan iets
over andermans leven te weten te komen dat zij de krant na twee minuten dichtslaan.
Dan nog zou het dwaas zijn te veronderstellen dat zij in hun dagelijkse gesprekken
iedere verwijzing naar levende of dode mensen weglaten. Het peil van die gesprekken
zou op deze manier nog lager worden dan het volgens de legende al is. Nee, we
kunnen rustig veronderstellen dat roddels en kletsverhalen de body vormen van hun
sociale leven.
Iedere kunstenaar, of hij nu leeft van de contra-prestatie of niet, waant zich graag
vrij van de hem omringende burgermaatschappij. Dat is zijn goed recht, zelfs al zou
hij niet vergeten dat hij voor de ‘afzet’ van zijn werken afhankelijk is van die
maatschappij. Tot zijn grote verbazing en zelfs ergernis zal hij vaak merken dat die
maatschappij zijn status veel makkelijker accepteert dan voor iemand die zich ergens
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tegen moet afzetten gewenst is. Deze teleurstelling over het begrip van de
maatschappij geeft hem reden zich een vertrokken karikatuur van die maatschappij
te vormen, waarbij hoort: het bespreken, beschimpen, bekritiseren van de
vertegenwoordigers van die ‘Umwelt’. Er zijn voorbeelden genoeg die aantonen dat
zo'n houding vruchtbare
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resultaten in zijn werk kan hebben, hoewel ik erbij blijf dat het geen uitsluitende
inspiratiebron is.
Uit het verwerken van feiten en eigenaardigheden van ‘burgers’ kan dus een
kunstwerk ontstaan. Niemand maakt zich er dan druk over dat privélevens van
buitenstaanders zijn aangetast, ook al door de geregelde vermelding vóórin romans
dat ‘gelijkenis met bestaande personen op een pure coïncidentie moet berusten’. De
kunstenaar weet natuurlijk ook heel goed dat zijn figuur en habitus - althans wat de
burgerman zich daaronder voorstelt - een voortdurende bron van bittertafel kout is
voor de ‘maatschappij’. Het zal hem koud laten. Hij zal lachen om de ingezonden
stukken-rubrieken in de pers - alweer: àls hij ze leest! - waarin dag in dag uit mensen
zich door het een of ander in de eer of de kloten van hun volksgroep aangetast voelen.
De kunstenaar wil exclusief zijn. Hij moet zijn eigen leven kunnen leiden, terwijl
‘de anderen’ in kroegpraat of de neerslag van de eigen creativiteit vrijelijk ontleed
mogen worden. In het geval-Nanninga is die exclusiviteit geschonden. De erfvijand
van de kunstenaar: de maatschappij, hier gepersonifieerd in de lezerskring van de
HP, heeft door het lezen van de in HP vermelde biografische bijzonderheden over
Nanninga, toegang gehad tot een gesloten kaste. Men had het enige taboe dat de
artistieke wereld wenst te hanteren, aan de laars gelapt. Het merkwaardige is dat die
burgermaatschappij het taboeschenden als zodanig helemaal niet zou hebben
opgemerkt - hij weet immers al lang dat het onder kunstenaars een bende is - maar
dat het relief aan het artikel juist werd gegeven door de uit het niets opgedoken
vrienden van Nanninga.
Een biografie van een kunstenaar kan vaak een verhelderend inzicht geven in zijn
scheppingen. Let wel: ik zeg niet dat zijn leven zijn werk verklaart, het kàn een
bijdrage zijn tot het begrip voor zijn werk. In iedere kunstenaarsbiografie zoekt de
schrijver dan ook op verantwoorde wijze naar de samenhang van leven en werk.
Waarom mogen die feiten in een objectief nieuwsweekblad nu niet vermeld worden?
Waarom mag de redactie van zo'n blad nu niet denken: de merites van de kunstenaar
Nanninga kunnen wij in een niet gespecialiseerd blad niet bespreken, laten we ons
aan zijn leven houden? Wat heeft George Lampe in zijn eerste nog niet door de HP
geïnspireerde artikel in VN anders gedaan dan schrijven over de mens Jaap Nanninga?
En dan waarschijnlijk nog niet eens eerlijk want Nanninga moet wel een
onuitstaanbaar mens zijn geweest als hij uitsluitend zo goed was als Lampe hem
afschildert.* Ik heb het gevoel dat er een grote mate van hypocrisie schuilt in de
‘Posthoorn’-reactie. Dat dezelfde kliek in een vroegere tijd kwaad zou zijn geworden
wanneer in een Van Gogh-necrologie zou worden vermeld dat hij in een vlaag van
razernij zijn oor had afgesneden en, o toppunt van exhibitionisme!, zichzelf met het
verband nog om had geportretteerd! Dat zij uitzinnig van woede zou zijn geworden
bij de constatering dat Utrillo zich kapot had gezopen aan de absinth. Dat zij tenslotte
als eerste bij de rechter was komen aanhollen met de beschuldiging dat Wilde, Gide
of noem maar op zich aan hun eigen sekse koesterden (dit laatste natuurlijk pas nadat
het in een weekblad was vermeld).
De ware terreur die op de publicatie is gevolgd kan blijken uit het feit dat de
HP-redactie na de dood van Achterberg van verschillende kanten werd benaderd met
het verzoek/dreigement naar aanleiding van de dood van Achterberg niets uit zijn
leven te publiceren dat volgens de gangbare fatsoensnormen (ja, van de vervloekte
burgermaatschappij!) niet door de beugel kon. En in het geval-Achterberg was het
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wel degelijk evident dat zijn leven, dat door iedere dagbladrecensent met een
zogenaamde kiesheid werd omzeild - terwijl die kiesheid in feite angst voor de
fatsoensrakkersmoraal is - voor het begrip van zijn werk onmisbaar is. De HP
vermeldde de feiten uit dat leven dan ook, zonder enige sensatie, op de
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plaats waar zij hoorden. Het is voor de dichteres Ellen Warmond reden geweest zich
via een boze brief aan Sleutelaar uit de redactie van Gard Sivik terug te trekken. Het
schijnt voor anderen aanleiding te zijn geweest te dreigen de subsidie voor dit blad
te laten inhouden. Het bracht het Letterkundig Museum ertoe de HP op te bellen en
op Gestapo-toon anoniem te informeren wie het stuk had geschreven. Kortom, de
fatsoensrakkers waren naar de ongezonde helft overgestapt.
Ik geloof dat de inhoud van dit stuk in een taboe-nummer thuis hoort.** Om de
hypocrisie waarmee de zich vindende culturele avant-garde (goed, goed, voornamelijk
uit 's-Gravenhage) zich druk maakt om Nieuw Guinea, de anti-conceptie, - nou, ja,
meer het cohabiteren zonder risico, - daarmee suggererend een uitzicht op de
maatschappij te hebben, maar tegelijkertijd achter haar bewasemde spionnetjes een
collega-auteur uit haar midden gooit omdat hij van gebbetjes houdt en anderen
probeert te dwingen tot geschiedvervalsing. Dit is de fictie wat te ver drijven.
Om die groep bij een eventueel verweer vast het meest voor de hand liggende
maar niet ter zake doende argument uit de hand te slaan nog dit. Ik ben inderdaad
redacteur van de Haagse Post. Maar dat heeft mij bij het schrijven van dit stuk
alleminst gehinderd. Ik ben alleen blij dat ik op de redactie aan het andere eind van
de gang zit, bij een andere rubriek. Want het zou mij zwaar vallen het enthousiasme
van de kunstredactie op te brengen bij het wekelijks schrijven over het hierboven
geschetste lamlendige wereldje van ‘artistieke’ M-brigadiers.
J. van Tijn

perikelen van een grotestadswees
aan Gust Gils
Heel, heel vervelend is het, dat steeds voor stoplichten moeten wachten.
Natuurlijk, het kan niet anders, het verkeer is razend druk, maar toch. De oude
vrouwtjes, dametjes, zijn niet het ergst, ik breng ze graag naar de overkant, ze horen
feitelijk niet meer op straat, ik hoef enkel te wachten tot ze uitgehijgd zijn, veel
pepermunt te eten, verhalen aan te horen over kinderen, kleinkinderen, en mijn
zakdoek stinkt vaak naar eau de cologne, een afschuwelijke lucht, waar ik hoofdpijn
van krijg. Maar dat is dan ook alles. Het zijn de anderen die het me, ja, zo moeilijk
maken. Daar klemt er weer een mijn arm vast. Of ik haar even. Zo gevaarlijk, niets
ontziende, kleine moeite. En hoe kan ik weigeren? Ik ben immers zelf zoveel liefde
tekort gekomen. En als ze nu nog. Maar ik kijk haar aan. Ze kan nog geen twintig
zijn, nog lang niet. Je zou denken. Maar ze heeft gelijk. Je wordt zo gemakkelijk
onder de voet gelopen. Alles moet vlug vlug vlug. Niemand die nog wacht. En ze
heeft zich zo slecht opgemaakt, met een heel verkeerde kleur lippenstift. Altijd is
het wel iets dergelijks. Of ze zijn dik en dragen jurken met grote bloemen. Of ze
hebben geen middel en pronken met een glinsterende ceintuur. Ik huil niet, maar ik
zou het kunnen. Het licht verspringt. En daar ga ik weer. Ze klampt zich aan me vast.
Hollen. Rennen. Op adem komen. O, ik word zo triest als ik naar het zwarte piekhaar
en de fletse, zuurtjesroze mond kijk. En er is altijd wel een café of een bioscoop.
Eerst het een, dan het ander. Of omgekeerd. En dan moet er gegeten worden. Het
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zijn medemensen. Ik ken de eenzaamheid te goed. 's Morgens word ik wakker tussen
foto's van filmzangers. Ik weet dat het niet te pas komt, maar misschien zal God
alleen op de bedoeling achten. En ik vraag ze eerlijk ten huwelijk. Vanzelfsprekend.
Ik
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ben viermaal getrouwd, de laatste zes weken. En dit wordt de vijfde keer, ik voel
het. Het kan niet zo blijven doorgaan. Daar heb je het al. Een monster, noemde de
rechter mij. Twee jaar met aftrek. En ik wil toch alleen maar het goede.
(wordt vervolgd)
Cees Buddingh'

wetenschap en koude oorlog
‘Si vis pacem, para bellum’
Tot heden hadden we slechts een krijgswetenschap, die zich bezighield met veldslagen
en dergelijke.
Naarmate de militarisatie van het maatschappelijke leven voortschrijdt, worden
de pretenties van de militairen groter, en gaan ze zich steeds belangrijker voelen. Zo
trachten ze bijvoorbeeld hun bedrijf universitätsfähig te maken, de studie van de
oorlog - koud en warm - binnen de poorten van de universiteit te brengen. Het
geschrift van commodore (d.i. brigadegeneraal bij de luchtmacht) Dr. W.M.J.M.
Broekmeijer1 beoogt een taakomschrijving en verantwoording te geven van de
‘strategische economie’ - die een onderdeel van de economische wetenschap zou
moeten zijn - alsmede het uitwerkingsterrein ervan.
Deze strategische economie heeft volgens zijn auteur als object:
‘a. de totstandkoming van het evenwicht tussen de nationale of
bondgenootschappelijke politieke doelstelling en de nationale of
bondgenootschappelijke economische capaciteit, zowel in gerede als in potentiële
vorm, ten aanzien van arbeid, grondstoffen, energie, industriële capaciteit, transport
en research;
b. de totstandkoming c.q. planning en voorbereiding van een organisatie die de onder
a. genoemde economische capaciteit kan registreren en de aanwending ervan kan
leiden en controleren;
c. de te voeren economische defensiepolitiek met als doel de versterking van de
nationale of bondgenootschappelijke economie in relatie tot de internationale
machtsverhoudingen.’ (blz. 43)
De gevolgtrekkingen waartoe de strategische economie leidt, omschrijft Broekmeijer
als ‘(...) het complex van maatregelen dat ten doel heeft elk facet van de maatschappij
te organiseren of voor te bereiden voor een doelmatige ondersteuning van de
oorlogsinspanning en waar mogelijk reeds in vredestijd constant in te zetten, teneinde
de defensieve kracht op een zo hoog mogelijk niveau te brengen’. (blz. 43)
Over het karakter van het boek bestaat dan nog maar weinig twijfel. Het boek hier
te behandelen wordt ingegeven door de omstandigheid dat de heer Broekmeijer op
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dit werkstuk de graad van doctor in de economische wetenschappen verwierf aan de
Nederlandse Economische Hogeschool. Het moet ontoelaatbaar worden geacht, dat
een proefschrift oorlogsvoorbereiding in normatieve zin tot object heeft.
Dat de uitspraken van het proefschrift elke geest van wetenschappelijkheid missen,
zal wel niet veel verbazing wekken.
De studie begint met een geschiedkundige inleiding.
De commodore brengt vele illustratieve voorbeelden naar voren van legerleidingen
die de oorlogsmodaliteiten zoals duur, intensiteit en omvang, hadden onderschat. Zij
dachten, dat de oorlog gauw zou zijn afgelopen, of dat er slechts enkele beperkte
slagen zouden moeten worden geleverd. Zij vergisten zich echter bijzonder. ‘Vrijwel
overal ging men het belang van het arbeidspotentieel voor de oorlogproduktie te laat
inzien en dat heeft ongetwijfeld geleid tot een niet onbelangrijke verlenging van de
duur van de eerste wereldoorlog, al laat zich dit niet met bewijsstukken staven.’ (blz.
48) ‘Het is daarom zeker niet al te boud gesproken, wanneer men zegt, dat de oorlog
door het ontbreken van betrouw-
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bare strategische economische inlichtingen jaren langer heeft geduurd en dus idem
zoveel meer mensenlevens heeft gekost dan nodig zou zijn geweest.’ (blz. 138)
Zo zijn er in het boek talrijke voorbeelden te vinden van die onderschatting. Hieruit
trekt Broekmeijer de conclusie, dat, als men niet onderschat zou hebben, de oorlogen
sneller zouden zijn beëindigd.
Waarom, vraagt men zich af. Stel beide partijen hadden de duur, intensiteit en
omvang enzovoort niet onderschat, zou de oorlog dan korter hebben geduurd, minder
mensenlevens hebben geëist?
Een andere conclusie trekt de commodore. Het niet meer onderschatten, beter
gezegd het handhaven liefst van een krachtenoverschot (aan ‘onze’ zijde wel te
verstaan!), zal de vrede handhaven.2 Geen ogenblik komt het bij de heer Broekmeijer
op zich af te vragen of men niet even goed kan stellen, dat door de noodzakelijk
simultane accumulatie3 van wapens de oorlogskansen stijgen.
Uit deze wrakke gedachtengangen komt dan de strategische economie tevoorschijn.
Voor verschillende terreinen concretiseert de heer Broekmeijer de gedachten van de
strategische economie. Het arbeidspotentieel, grondstoffen en energie, transport en
verbindingen, industrieel en agrarisch potentieel, zijn zulke terreinen die
hoofdstuksgewijs worden doorploegd. Overal is het adagium van de commodore,
dat reeds diep in vredestijd de organisatorische grondslagen moeten worden gelegd
voor de oorlogsvoering. (Nu is ‘vredestijd’ voor Broekmeijer eigenlijk een
onwaarschijnlijke gebeurtenis.4
De reeksen maatregelen die de auteur opsomt, die voor alle terreinen nodig zijn,
zal ik niet opnoemen. Slechts hier en daar zal er een greep worden gedaan. De
grondslag voor alle maatregelen is zeer ethisch. ‘De westerse opvattingen van de
menselijke waardigheid en vrijheid zijn waarden voor welker handhaving en
bevordering men offers zal hebben te brengen’, maant Broekmeijer ons. (blz. 168)
Zo wordt er uitgegaan van het beginsel, dat in ‘(...) de democratische wereld (...) de
individuele werknemer vrij is in de keuze van werkgever en woonplaats en omgekeerd
de werkgever vrij is in dienst te nemen wie hij wil’ (blz. 52), maar het is intuïtief
reeds duidelijk, dat hier concessies gedaan moeten worden.
Allereerst is daar de arbeidsplicht. ‘Bij totale oorlog past nu eenmaal ook totale
inzet van de tot arbeid geschikte bevolking en het volledig benutten van de
vakbekwaamheid. Wij zijn ons zeer wel bewust van de zeer ingrijpende gevolgen
die een arbeidsdienstplichtwet heeft, doch waar het doel is de oorlogsproduktie zoveel
mogelijk op te voeren of uit te breiden en voorts ook de essentiële civiele produktie
voort te zetten, is een meer of minder strak geleide economie in tijden van gevaar
noodzakelijk.’ (blz. 56)
Nu zijn ‘oorlogstijd’ en ‘tijden van gevaar’ niet identiek, zoals we al eerder zagen.5
We kunnen dus als de Broekmeijers het voor het zeggen krijgen, prettige tijden
beleven. ‘Allerlei sociale wetten zullen tijdelijk min of meer terzijde moeten Worden
geschoven. Wij denken aan werktijdenbesluiten, stakingsrecht, veiligheidswetten,
enz.’, zo schrijft de auteur dan voort. (blz. 59) Dit vermoedden we trouwens al!
Onoverzienbaar is ‘het complex van maatregelen dat ten doel heeft elk facet van
de maatschappij te organiseren’.
Zelfs het koper jatten vindt een plaats in het systeem van de wetenschap van de
strategische economie. ‘Van andere grondstoffen dan petroleum kan men in geval
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van nood soms nog een beperkte hoeveelheid bijeenbrengen en wel door wat de
Duitsers noemen “Rohstoffmobilmachung”. Men verzamelt dan gebruiksvoorwerpen
die in het bezit zijn van de bevolking en verkrijgt dan door omsmelting weer materiaal
voor de oorlogsproduktie.’ (blz. 92) Wie herinnert zich de jacht op koperen potten,
kerkklokken, enz. niet uit de bezettingstijd? Het fietsen vorderen ontbreekt nog!
Omdat het proefschrift was voor de
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Nederlandse Economische Hogeschool, komen er vele quasi-economische uitspraken
in voor, die de economischwetenschappelijke rechtvaardiging van de strategische
economie moeten leveren Enkele voorbeelden zijn voldoende, naar mijn smaak.
Op de eerste plaats ‘(...) is het veel kostbaarder een verwaarloosde defensie op
peil te brengen dan jaarlijks een verantwoord deel van het nationaal inkomen voor
de defensie te bestemmen.’ (blz. 159) Wij onderschatten allerminst de kapitalen die
met de hiervoor vereiste investeringen gemoeid zijn, maar durven toch staande te
houden, dat dit op de duur moet leiden tot een bezuiniging.’ (blz. 111)
‘Wanneer men een kostenvergelijking zou opstellen tussen de uitgaven voor de
vorming van strategische grondstoffenvoorraden (voorzover het onbederfelijke
goederen betreft) en de bedragen voor de instandhouding en uitbreiding van het
zeetransportpotentieel, inclusief de maritieme bescherming, afgezien nog van het
voordeel van de tijdwinst, de directe beschikking over de grondstoffen van het aantal
slachtoffers van de zeeoorlog, dan zal men de balans volledig zien uitslaan in het
voordeel van de strategische voorraadvorming.’ (blz. 103 en 104)6
Allemaal onbewezen beweringen, quasiwetenschappelijke beweringen, die moeten
rechtvaardigen een volkomen militarisering van ons maatschappelijk leven.
Men weet soms niet of men lachen moet of woedend de vuisten ballen. Lachen
wegens de baarlijke onzin, woedend de vuisten ballen om het feit, dat het voeren van
oorlogsvoorbereiding zijn potentiële intree in het Nederlandse hoger onderwijs heetf
gedaan door het accepteren van dit proefschrift.
Heinz Neudecker

de moed tot publiciteit
Na de jongste mislukking op Cape Canaveral hebben vele radio- en
perscommentatoren gezegd en geschreven dat er te veel publiciteit aan de hele zaak
was gegeven. Het merendeel verklaarde somber en nadrukkelijk dit al eerder, bij
vorige passende gelegenheden te hebben opgemerkt. Bijna was het de lachwek-
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kende terechtwijzing van de bevende grootvader aan de kleinzoon: ‘je mond is groter
dan je daden’.
Men zou verwachten dat in die landen die zich democratisch achten en ook nog
moeite doen het te zijn, de bevolking van alle het gemeenschappelijk belang
aangaande politieke gebeurtenissen op de hoogte wordt gesteld, en wel uitvoeriger
naarmate de belangrijkheid van de zaak toeneemt. Een grote publiciteit zou dan
gerechtvaardigd zijn, mislukking of geen mislukking. En verder zou men denken dat
de commentatoren van de rest van die vrije wereld in elk geval níét die publiciteit
zouden kritiseren, maar juist zouden toejuichen. Bij de geslaagde proeven in het
verleden bleef dit negatief commentaar in het algemeen achterwege. De
gerechtvaardigdheid van publiciteit is dus afhankelijk van het wel of niet slagen van
de onderneming en pers en voorlichtingsdiensten worden daarmee gedegradeerd tot
de positie die zij onder de zo verafschuwde rode tegenstander innemen: puur
propagandistische instellingen.
Een motivering van die kritiek was vaak, dat mislukking na zo grote publiciteit
twijfel zou kunnen wekken aan het militaire overwicht van de V.S. Niet het werkelijk
bestaande overwicht, maar het beeld daarvan bij de massa's is dus belangrijk, een
inderdaad zuiver idealistische opvatting: als wij maar hard genoeg denken dat het
wel waar is, wordt het ook wel waar. Maar moet een democratie niet meer op realisme
dan op magisch denken gebaseerd zijn?
In de commentaren werd zelden gesproken over de werkelijke militaire implicaties
van deze mislukkingen. Is het uit onvermogen een bemande raket af te schieten
inderdaad af te leiden dat op b.v. het gebied van geleide projectielen de V.S. bij de
U.S.S.R. ten achter zijn? Of gaat het misschien om een merkwaardige
twintigste-eeuws potentie-symbool: wie de grootste heeft is de baas?
In dat geval schiet de pers nog meer te kort; niet alleen wordt de werkelijke
betekenis van bemande raketten niet aan de onwetende lezer uitgelegd - weten de
kletsende heren het eigenlijk zelf - maar ook wordt duidelijk dat zij op dezelfde
magische wijze denken: niet alleen schept het denken de realiteit, maar ook wordt
die realiteit essentieel gereduceerd tot een aantal fetisjen: de grootte en het aantal
bemande raketten, bommen, enz. Een flauwe vraag misschien; maar: wat gaat dat
nu kosten, niet alleen aan geld, maar ook een gerichtheid op democratische idealen?
Wim Brinkman

literaire prognose
In de meeste politieke beschouwignen wordt behalve een analyse van de situatie
vaak ook, onder variërend voorbehoud, een prognose gegeven: ‘als dit of dat gebeurt,
zal de toestand vermoedelijk zus en zo worden’.
De literaire beschouwing pleegt zich algemeen tot de analyse van het voor de hand
liggende werk te beperken, zelfs in die gevallen waar een voorzichtige prognose wel
mogelijk zou zijn op grond van een zekere continuïteit in het voorgaande werk, een
soort latente eenheid.
Tenslotte is schrijven een gedrag; als andere gedragingen gedetermineerd door de
situatie, de momentane situatie van het organisme en de individuele geschiedenis
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van dat organisme. Op grond van die gedetermineerdheid is het schrijfgedrag, als
alle gedragingen, voorspelbaar op grond van de kennis van relevante variabelen. Het
is alleen maar de vraag welke, voor een bepaald schrijvend individu, de relevante
variabelen zijn en hoe die uit net beperkte materiaal dat de criticus ter beschikking
staat, het concrete werk van de schrijver, kunnen worden afgeleid. Meestal waagt
men zich slechts aan post mortem ‘predicties’: pas na zijn dood wordt ieder duidelijk
dat A niet anders had kunnen schrijven dan hij schreef, omdat hij deel uitmaakte van
die en die klasse, met zo'n moeder, in zo'n milieu, in die tijd. Tegen de tijd dat
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A dood is, zijn ook meer gegevens over hem bekend en mag er meestal ook meer
bekend zijn. En A zelf bestaat niet meer om zijn gedetermineerdheid met een uit
pure vrijheid, nomdeju, geschreven werkje te weerleggen. Misschien is het dat risico
dat de meeste literaire keuvelaars van prognoses doet afzien, behoudens dan in de
vorm van apodictische mededelingen als: ‘er valt veel/weinig/niets van hem te
verwachten’.
De talloze, meestal vage theorieën over de determinanten van het schrijfgedrag
worden meestal alleen geïllustreerd met doden. Terwijl een werkelijke theorie
voorspellingen moet kunnen opleveren, die op een redelijke wijze te toetsen zijn aan
de realiteit en zo de juistheid van de theorie kunnen bewijzen. Daartoe zou de theorie
moeten worden opgebouwd uit een aantal zinvolle uitspraken, d.w.z. begrijpelijk en
te verifiëren, die elk afzonderlijk op hun waarheidsgehalte moeten worden onderzocht.
Volgens sommige psycho-analytici b.v. kan het steeds terugkeren van een thema
de pre-occupaties met en de psychische gebondenheid aan dat thema indiceren. Het
schrijven kan een poging tot bevrijding zijn via een al dan niet verhulde zelf-analyse,
via dit externaliseren van zichzelf; het kan even goed een uitleven op papier zijn van
de fixatie aan mogelijk hetzelfde thema, een uitleven dat in de geleefde wereld
onmogelijk kan zijn. In het eerste geval een poging tot reële macht d.m.v. eigen
bevrijding; in het tweede geval een in de vlucht naar het fantastische impliciet
toegegeven onmacht. De kans op het oplossen van eigen conflicten via het schrijven
zou bij een realistische benadering groter worden, met als gevolg een minder frequent
optreden van voorheen dominante themata. Bij een toenemende discrepantie tussen
geschreven werk en dagelijks leven zou men dan een duidelijker persisteren van
dominante themata verwachten.
Het gaat hier niet om de juistheid van die theorie, waarover trouwens niet a priori
beslist kan worden, en evenmin over de vraag of een groter realisme dan zo'n zegen
voor de literatuur zou zijn. Het gaat er om dat de theorie kan resulteren in een
duidelijke, toetsbare hypothese.
Men beweert dat Gerard Kornelis van het Reve zich tot het katholicisme heeft bekeerd;
sommigen hadden dat, volgens hun zeggen, wèl verwacht: ‘een diep religieus boek,
De Avonden...’. Anderen niet. Op zich is het een boeiende vraag waarom sommigen
wel en anderen niet iets dergelijks verwacht hebben, of, ruimer gesteld: uit welke
vorm- en inhoudskenmerken bleek een ‘dispositie tot katholiek worden’? (awel,
achteraf is natuurlijk te verwijzen naar de behoefte aan een reusachtige Vader, naar
de diepgaande onlust aan het dagelijks bestaan, naar onmacht en magisch denken,
enzovoorts.) Belangrijker en actueler is de vraag wat de consequenties van die
bekering in het werk van Van het Reve zullen zijn.
Wat gaat er van worden? Een mythischmagische, seksueel gepre-occupeerde
Greene, een beetje naar Nederlandse verhoudingen afgezwakt? Een diabolische
Bernanos, getransponeerd naar Amsterdam-Oost? Vlaamse katholieke blijheid zal
er wel niet in zitten. Misschien een wat minder opgelegd masochistische Greene?
Of een laaglandse Mauriac? Smeulende driften, niet meer in de Provence maar op
het platteland, en verder de nooit uitgesproken haat en angst en eenzaamheid? Als
Mauriac de genade steeds verder naar het einde van het boek verschuivend naarmate
zijn leeftijd toeneemt? Koudbloediger misschien dan de kleine god Mauriac, en de

Gard Sivik. Jaargang 6

genade misschien wel nog verder verschuivend, verbergend, misschien wel tot voorbij
het einde van het boek. Zoiets als zijn vorige boeken.
Wim Brinkman

manifest en toelichting*
1.1 Hedendaagse muziek betekent gewoon hedendaags leven. Indien wij muziek van

Gard Sivik. Jaargang 6

61
het leven scheiden, krijgen wij kunst (meesterwerken). Voor hedendaagse muziek
ontbreekt de tijd daartoe. (Kunst beschermt ons voor het leven, damt de chaos af.)
Hedendaagse muziek is een levenswijze.
De invasie van massafabricage, de oneindig-voudige uniforme reproduktie van
dingen die wij hanteren naar de wereld van dingen die ons gebeuren, vernietigt de
vitaliteit.
1.2 De stroom van éénrichtingsverkeer, het werk van creativiteit belichaamd in
prometheïsche worstelaars als Robinson Crusoë, Don Quichote, Faust, de onderzoeker,
Big Brother, allen met hun ongelijkwaardige meespelers, zwelt aan tot een lawine
van uitleggers, piramidebouwers, bezig ons naar merktekens over een veelheid van
plaatsen en functies te verdelen.
Gelooft u werkelijk dat de ontdekking van een meetbaar Zijn, bijvoorbeeld energie,
of afstand, of duur, het begrijpen van de verschijnselen vergemakkelijkt?
1.3 De grote men kristalliseert in een onnoemelijk aantal paren, waarvan elk relatieve
macht, en in ieder geval communicatie zoekt.
2.1 Mood enginering wil zeggen: ontketening.
2.2 Kunt u dingen laten vallen? Zoudt u afstand willen doen van plannen en
herinneringen, om het nu, dat gat in de tijd, open te laten?
2.3 In contact gebeurt het ogenblik.
U kent natuurlijk het verhaal van twee monniken, die een brede rivier moesten
oversteken. De eerste begon over het water te lopen. De tweede zag het aan en zei:
dat is niet de manier. Kom mee. Hij zocht een doorwaadbare plaats. En daar bereikten
zij de overkant.
2.4 De causale westerse muziek, gebaseerd op die éne grondtoon, de, periodiciteit,
en op harmonische ordening, kortom symmetrie, presenteert zich in de finale vorm
als monument, als gestolde tijd.
2.5 Kunt u zich een vorm voorstellen, waarvoor de randen niet vastliggen, maar een
mogelijke inhoud bewaken?
2.6 De tonica van de afinale muziek is de witte ruis, toeval bij uitstek, de oneindige
vorm, het feest!
2.7 Wat gebeurt er, wanneer mij de toon bes invalt?
Hoe kan ik de toon ertoe brengen uit zichzelf bij mij in te vallen, en niet in mijn
geheugen, smaak of inwendige aanwezig te zijn?
Indien ik een weg vond een klank zichzelf te laten zijn, zou dan iemand in deze
zaal in staat zijn ernaar te luisteren?
Waarom is luisteren voor velen zo moeilijk? Velen beginnen te spreken wanneer
zij iets horen: hebben zij oren tussen de tanden? Waarom sluit u uw mond niet en
luistert? Bent u geketend? Zo ja, waarom verbergt u dat niet?
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Is een geluid hoog, laag, in het midden, zacht, sterk? Zijn het er twee? Of meer
dan twee? Is het een piano? Waarom niet? Is het een vliegtuig? Is het een geruis? Is
het muziek? Zachter dan zoëven? Te hard? Wanneer houdt het op? Wat komt daarna?
2.8 Indien er iets te zien was, zou het dan theater zijn?
Of is klank op zichzelf voldoende?
Wat heb ik bovendien nodig?
Krijg ik het niet of heb ik het niet nodig? Is het een geluid? Is het dan nog muziek?
Is muziek, ik bedoel het gesproken woord, een geluid?
Als dat waar is, is dan muziek muziek?
Is het woord muziek muziek?
Betekent het iets?
Moet het iets betekenen?
2.9 Gelooft gij dat ernstige muziek ernstig genoeg is?
2.10 Wanneer ik nu zwijg, hoort u dan muziek, of wacht u liever totdat Willem
de Ridder en Louis Andriessen voor u ‘monochroom’ zullen vertonen?
3. Wij vragen een experimentele studio tussen mood engineers en publiek: een
neutrale ruimte met mobiele installaties
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voor uitvoerders en publiek, met mobiele electro-acoustische en licht-technische
apparatuur.
Rotterdam, 1962, januari 31
Jaap Spek

wordt vervolgd

Wim Zaal / De Antipoëet / J.M. Meulenhoff / Amsterdam / z.j.
Lolbroek Wim Zaal (Bilderdijk-kenner, ex-redacteur van Abbastanza, auteur van
‘Vloekjes bij de thee’ en sinds kort luidruchtig medewerker aan een steeds corpulenter
Elsevier) heeft gemeend ons allen cultureel jolijt te moeten verschaffen met zijn
dichterlijk debuut ‘De Antipoëet’. De titel is stout, zoals ook de inleiding die Zaal
ter verduidelijking van zijn poëzie geeft, stout is. Men houde de adem in: ‘Tegenover
het dichterschap sta ik zeer wantrouwend, en ik kan niet nalaten de gegeven Pegasus
in de bek te kijken’. En even verder: ‘De poëzie te kleineren met haar eigen woorden,
is beter. Maar het beste is, als dichter te zwijgen; pas dan kan men het genoegen
beleven van “letterlust in ledige uren”. Dit zij de lezer genoeg’.
Wat daarna volgt, zijn de gebruikelijke berijminkjes van nog gebruikelijker
gevoelentjes, kennelijk afgekeken van collega-bij-Elsevier Michel van der Waterkant.
Zaal keert onder ‘de kleffe vanen van het voorgeslacht’ (een weinig complimenteuze
opmerking tegenover de Elsevier-redactie) naar ‘de tijd van toen geen tijd bestond’
terug; bovendien loopt hij op het randje tussen haat en liefde, maar:
wil je nu beslist dat ik je vrij,
dán doen 'k het helemaal, handje kontantje.

En zo maar door, tot genoegen van de Amsterdamse meisjes. Van creativiteit
(poëtische dan; fysiek schijnt Zaal een onvervaard schepper zoals ook Michel, maar
dan zonder moederbinbinbinding) is geen sprake. Innerlijke spanning merkt men
nergens in deze poëzie op.
Ga zo door, Zaal. Neem nog een koekje van Verkade. Dan mag je over twintig
jaar met Bertus en Michel in Elsevier corresponderen. Je foto komt er dan ook bij.
Zorg tegen die tijd voor een indrukwekkende handtekening. Liefst met Germaanse
runentekens.
P.C.
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Albert Westerlinck, André Demedts, Gabriël Smit, Bernard Verhoeven
/ Tweelingster / Desclée de Brouwer / 1961
Op initiatief van de K.R.O. verscheen bij Desclée de Brouwer in Brugge een bundel
christelijke poëzie, die de naam ‘Tweelingster’ meekreeg: poëtische vuilschrijverij
van zeldzame kwaliteit. Vriendelijk hebben de hier verzamelde 20 poëten de wereld
lief, zoals ook tante Hannie Lips de wereld heeft liefgehad, en zij getuigen ervan.
Men lette op de heer Albe, die vertederd rondzwerft op het geestelijk erf van ene
85-jarige pater Stracke:
Priester en zaaier, de vogels weven vluchten
rondom het trage ritme van uw milde handen
en zingen 't angelus der lage landen.
Ook de heer Ben Wolken is met al zijn
verlangens naar zekerheid een kordate
knaap:
Waarom is hij geen eik geworden een vorst uit de grond
als hij een vorm moest vinden voor majesteit?

Tussen deze Albe en Wolken zit het hele stel, poëtisch voortbreiend op de thema's
door de K.R.O.-gids aangegeven. Geen vormvermogen, geen poging om de woorden
met een eigen werkelijkheid te laden. Alleen maar parasiteren op wat miljoenen
anderen reeds miljoenen keren gedacht en gevoeld hebben. Het is jammer dat Tom
Bouws de bundel niet heeft ingeleid. Hij zou er zeker iets gevoeligs over gezegd
hebben.
P.C.
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K.N.L. Grazell / Missen voor buitenkerkelijken / de Beuk / januari 1962
Voor de slechte versjes van K.N.L. Grazell (Kareltje, die jongen met die tic) heb ik
altijd een soort medelijdende interesse gevoeld. Het was wel nooit wat, maar je kwam
ze af en toe tegen in blaadjes, soms onder het welgekozen pseudoniem leins janema,
en hij deed al zoveel jaren mee: een bijna-ingewijde uit pre-experimentele dagen.
Hij bracht het zelfs tot 1 Windroosdeeltje. Bravo!
Ook een nieuw boekje (toch nog 31 pagina'tjes) las ik met graagte; heb ik niet de
eer te mogen voorkomen in een voorbericht, dat hij de lieve lezer van zijn boekje
gunt? Tot mijn glimlachende verwondering blijkt Karel te beschikken over enkele
zekerheden: a) Edna, b) God, c) een kleine kennis van de Engelse taal, en d) de humor
van een talentloze copywriter. ‘Misschien heeft mijn I.Q. 'n etage meer, maar daar
woont 'n dichter op 'n hongerkamer -’ Ja, zeg je dan, misschien wel, maar wat dan
nog? In elk geval: het is weer allemaal helemaal mis. Wat mij eigenlijk nog het meest
trof, in dit uitgaafje van de vriendenkring de Beuk - de vrienden kijken wel hoe langer
hoe vreemder op - is de vermaning in zijn L.S. aan de geschiedschrijvers der
letterkunde om met Karel's versjes en hun moeizame ontstaan rekening te houden.
Laten dezulken liever dit stukje lezen, en van mij aannemen: het is niets, het is nooit
iets geweest, en het zal nooit iets worden met K.N.L. Vergissing is uitgesloten. Arme
Karel: nauwelijks begonnen, of we houden al geen rekening meer met je. Zelfs geen
medelijden meer over. Nu, dag hoor.
S.V.

Werner Verstraeten / De rozijnen fluit / Nijgh & Van Ditmar / Den Haag
/ 1961 Jozef Eyckmans / Om wat er van over is / Haagse Cahiers / 1961
Tijdens het vorig seizoen heb ik Werner Verstraeten in de kunstkring Celbeton te
Dendermonde uit ‘De Rozijnen Fluit’ horen voorlezen. Hij deed dat zeer goed. En
op dergelijke avonden is dat roos. Niemand is ter plaatse in staat voldoende aandacht
te schenken aan hetgeen gelezen wordt. Men kijkt naar het acterend fenotype, drinkt
zijn bier op en verzwelgt een naderende hoestbui om niet te storen. Ook denkt men
soms: het is hier verbazend stil in dit café waar toch 50 mensen tintelen om hun
complexen te luchten. Ach ja, en Werner Verstraeten las uitstekend. ‘De Rozijnen
Fluit’ kreeg - als ik mij niet vergis - ook een officiële aanmoediging van de Provincie
Brabant. Prachtig. Nu ik - die tot mijn schande haast nooit poëzie van tijdgenoten
lees, gezien mijn hyenacomplex - de bundel lees, blijkt er toch een klein misverstand
te zijn: het is nl. geen poëzie.
P.S. Mij werd gevraagd ook met het rozijnenpistool naar Jozef Eyckman's ‘om
wat er van over is’ te mikken. Er is echter niets over.
W.R.

redaktioneel
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Met ingang van dit nummer hebben Heinz Neudecker en Hans Verhagen zitting in
de redactiegroep. Simon Vinkenoog trad uit wegens zijn redacteurschap van Randstad;
ook Walter Korun maakt vanaf dit nummer geen deel meer uit van de redactiegroep.
De bijdrage van J.B. Charles, aangekondigd in de vorige aflevering, moest wegens
plaatsgebrek worden uitgesteld tot nummer 26.
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Hans Verhagen

Armando

Bob den Uyl

Simon Vinkenoog
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René Gysen

Eindnoten:
* Ik heb later gehoord dat Lampe's stuk de herdenkingsrede bij het graf was. Dat verklaart veel.
Maar de VN-red. zette dat er niet bij.
** Waar voor het te laat was.
1 M.W.J.M. Broekmeijer: Strategische economie, de economische problemen van de totale oorlog.
Elsevier, Amsterdam 1960.
2 Een gesuggereerd bewijs voor deze bewering vindt men op blz. 70: ‘Zoals de Amerikaanse
strategische bommenwerpers die de Sowjetunie konden bereiken (terwijl laatstgenoemd land
omgekeerd niet in het bezit was van vliegtuigen die de Verenigde Staten konden bedreigen),
enkele jaren na 1945 de vrede afdwongen, zo vormden later weer de A en H bommen, alsmede
de geleide wapens en de atoomonderzeeboot, militaire middelen die door hun aanwezigheid de
balans van de macht naar de NAVO deden doorslaan en aggressie voorkomen.’
3 Men kan in gemoede toch niet stellen, dat slechts één partij Broekmeijers raadgevingen leest!
4 ‘De grens tussen de toestand van vrede en die van oorlog ligt daar waar de machtsmiddelen
door hun omvang en waarde een preventieve invloed uitoefenen met als gevolg dat de conflicten
tussen de gemeenschappen worden gereduceerd tot een gematigd en voorzichtig steekspel op
politiek, economisch en psychologisch terrein, zonder dat deze van een dusdanige invloed zijn,
dat men er voor naar de wapens behoeft te grijpen om het voortbestaan en de handhaving van
redelijke levensvoorwaarden en van de vrijheid te verzekeren.’ (blz. 13) Op die grens leven we
volgens Broekmeijer in semi-permanentie. ‘Het zal duidelijk zijn, dat, waar zoveel controversen
in de geschiedenis hebben bestaan en in het huidige wereldbestel bepaald niet minder talrijk
voorkomen, in feite maar heel sporadisch een tijd van werkelijke vrede kan worden aangewezen.
Mijn conclusie moet daarom wel zijn, dat er praktisch permanent oorlogsgevaar bestaat.’ (blz.
14 en 15)
5 Zie laatste deel van voetnoot 4.
6 Hier proeven we weer de denkfout van het zich niet realiseren van de implicaties van gelijkgericht
optreden van de tegenpartij.
* uitgesproken bij de eerste concertvoorstelling in Rotterdam van de Mood Egineering Society
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deze aflevering werd samengesteld door

C.B. Vaandrager

Hans Verhagen

Georges van Vrekhem
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ewald vanvugt|rodeo of zuster bertram
1.
Kijk jongens, daar gaat ze, de maagd van Orleans. Van te voren moet het gezegd
worden. Dit is een kleine gemeenschap. En ze ziet ons niet eens meer. We leven
dicht bij elkaar. Zijn we familie van elkaar of zijn we het van de jaren al geworden?
De vader (de vorst, de oerminnaar) leeft zeer dichtbij (de vruchtboom, de keizerin,
de schepper van hemel en aarde). Ze ziet ook mij niet meer (die ze krabde en smeekte,
die ze huilde en vroeg, die ze dwong en keerde om om zijn lichaam te zijn). De
moeder heet Esopae (met de letter van het wetende en onvervulbare). En ze loopt
als een vogel. De leden van de kleine stam zijn verder daar. Niet te noemen en te
vangen. Jann, troepel (de zoon van 2 geslachten, de dochter) en de mannen en de
vrouwen die komen en staan en vergeten worden (of herinnering) en de tweelingen,
(de vijanden en spionnen) en de meisjes. En ze loopt als een vogel. Hoog, koel en
gesloten (weer gesloten) maar vol boven de benen. Ha, ha.
De feiten gaan zeer snel (verdromend, ongelovig en o zo langzaam). (Om in een
lijst te persen).

6.
Ik was met donna in huis. Het was toen jann en troepel waren kopen, of stelen (maar
in ieder geval halen, meebrengen). Ik was toen met donna in huis. (Maar waar waren
de vorst en Esopae en vooral jerik en moelia?). Het was stil en onrustig. Voortdurend
leefde het beeld van de bewegende pauweoog in mijn lijf. Niet dat ik haar nooit kuste
(met de mond of met de handen) of raakte, maar de (uiterst dichtbije) beweging. Het
was avond en we keken naar de televisie (zogenaamd). In haar was merkbaar een
wachten (van dierlijk). Zij kende het nu en wist, maar in haar stilte was de angst voor
de eenzijdigheid. (De angst voor het toebehoren aan, het afhankelijk zijn van iemand
door de daad en de ontkenning hiervan door het verstoren van de daad). Mijn hand
voelde haar en kuste haar mond en dacht niet meer. Donna bevoelde mijn ogen en
in mij begon de zee (heftig) en zij vertelde dat jann nu (de laatste dagen) voorzichtig
was en hij had een boek gelezen en hij wist wat deze dagen waren. En ik werd machtig
en koning en keizer (vooral keizer) van een zeer zwarte negerin. Toen stond ik
plotseling op (toen zij een moment onwennig was en schrok en luisterde) en ging in
een stoel naast haar zitten en zei niets meer tot wij naar de kamer gingen waar wij
jann bedrogen waar wij dansten een langzame wals.

7.
(Omdat zij nu naar school is kan ik dit schrijven. Schrijven: niet praten of (met de
mond) vertellen). De moeder weet het nu ook. (Misschien van de tweeling, of van
jann die een onwennige (een herkeerde afwezigheid) heeft bemerkt (tijdens een
nieuwe tocht door de nu koude duinen). Zij hebben het van jann gedacht (natuurlijk,
logieserwijs) maar deze heeft nachten gepraat en ontkent en vooral de
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onverschilligheid van donna (en het boek van jann met de genummerde platen)
hebben hem losgemaakt. En hierop is hij weer ingeslapen, teruggevallen in zijn loze
leven (dat hij bemint omdat hij bang is) en dat nu dreigde aangetast (weggevreten)
te worden en waarvoor hij om het te mogen meedoden heeft gevochten. (Waardoor
hij 1 keer leefde). Maar door de dagenlange spanning (en het onderhuidse geluk)
heeft donna (en ook: in haar hoofd wonen toch verschillende vogels) het niet kunnen
verzwijgen en toen de moeder weer eindeloos vroeg en smeekte, werden haar ogen
groot en plotseling heeft ze geschreeuwd. (Dagenlang jankte het dier voor de kracht
van de schreeuw). De moeder is bij mij gekomen en ze kijkt me aan. Ik zie in de
spleten van haar lippen korsten néon en op haar (omtekende) ogen staan tranen (als
bolletjes) en als zij zijn gevallen komen er wazige zwarte lijntjes op haar wang. Ik
weet
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niet precies wat ze zegt. Zij spreekt veel en lang en ik zeg meermalen ja of nee. Zij
is duidelijk (met haar lichaam) een dier (of een handelsreiziger) dat als maar spreekt
en bewegingen maakt. Als zij weggaat komt ze terug met de vorst. Ook deze praat
veel (en is heftiger en meer landelijk). Totdat ik opsta en hoorbaar zeg dat ik weg
moet en dat ik weg ga. En langzaam loop ik de trap af. En buiten tref ik donna. En
samen lopen we naar een zomers water. En in een bed van bladeren vertelt zij mij
liefde. En op het altaar van haar lichaam offer ik mijn (volledige) stem (of italiaan).

10.
Ieder moment gaat het zo. De rust is niet meer in de huizen waar wij komen. De
moeder weet het en huilt. De vader zwijgt en donna wordt zwaarder (of denkt dit)
(ik weet van te voren (nu 10 maanden voor alles) later blijkt dit een schijnbevruchting,
een nacht zonder wind (de duisternis overheerst door het zwijgen het praten) en
schuiven de dagen doorzichtbaar over elkaar (was dat vrijdag of nog later) (de dag
na het feest) (qualité supérieure, doit être servi très fraise) (of dingdag) en komt er
weer een vreemde vlieger met kauwgum en een plat gezicht en even later kus ik je
voor de eerste keer). Wanneer we in een bekend huis zijn (met bekende mensen want
anders) is er dreiging, een koepel gespannen en altijd wachten we tevergeefs want
iedere keer blijkt er pas (enkele straten hier vandaan, ik kwam juist van de bakker)
een ongeluk gebeurd te zijn. Alleen Esopae lijdt zichtbaar. (Vooral nu het zoeken
door het hele land is gestaakt en ook deze hoop is gestorven (zonder bloed en zonder
uiterst steriel gaas) (nee mevrouw alleen zeer bonafide, maar mevrouw wat denkt u)
en ook slaan niet blijkt te helpen). De vader, de vorst (vurig geweest) wakkert aan
(met handgebaren). Ook de tweelingen spelen en stoken en praten (onopvallend als
Esopae luistert, alleen als Esopae luistert). En wanneer mij wordt gevraagd zeg ik
met het masker (van de maan gestolen, het zachte plooibare masker): aan de wil van
God (zelfs aan zijn wil) valt niet te tornen.

11.
U ligt in uw bed. U zit aan een tafel. Gisteren stond u in de bus en lag u in de slijk
achter een bank in het stadspark. Eergisteren reed u met autoos mee en stond u in
een ijskoude regen. U was op weg. U reed rond. U ging naar toe. U kwam aan. U
stond. U zat. U was waar u dacht verwacht te worden en u zag dat niemand u
opwachtte. U dacht ergens gemist te worden. Vorige week maakte u een reis van
400 kilometer naar een stad waar men iets van u verlangde. U luisterde. U deed. U
maakte. U liep in de sneeuw naar een vriend en toen u daar was bleek de vriend geen
vriend meer te zijn. U sliep. U lag. U maakte lust en volgende week doet u weer. U
loopt. U slaapt. U reist. U komt 56 uur niet uit uw bed. U zit aan een tafel. U gaat
naar een vriend. U doet maar.
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13.
Ik geloof niet dat ik dit nog veel langer vol zal kunnen houden. (Ik bedoel: ten slotte
kun je wel meer dan 20 sigaren roken zonder enige uitkomst). Op den duur gaat dit
ook mijn zenuwen (organen, lichaam) te boven en zal ik uiteindelijk breken (zoals
vaak, maar dan weer anders). Ik kan niet meer op straat lopen of in een bioskoop
zitten of een kafé bezoeken (of zelfs achter in een kerk staan kan niet meer). Dat het
bij mij is weet ik (en hindert niet) maar dat het achtervolgt (en samenzweert) en
(onzichtbaar) (uiterst snel) voortbeweegt maakt mij (lichaamlijk ondraagbaar,
zwerend) moe. Bijvoorbeeld (wacht ik zal een voorbeeld geven) lig ik in een donkere
gang en dan plotseling nadert het (met schoengeklik en een rode roos op haar hoed)
(ja roodhuid het bleekgezicht werkt niet) (maar rookt de grootste sigaren die er zijn)
en het wordt spin en stijgt en klimt (maar stoort vooral) (zodat ik toch naar huis moet
gaan). En thuis scherp ik mijn handen; want Esopae (pas op!) ik duid je.
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15.
Ze gaat weg. Donna bedoel ik. Naar een andere stad, waar de mensen haar niet
kennen. De reden is makkelijk te raden. De arme ouders hebben een naam. Het werk
van de vader gaat voor. Abortus was niet gewenst (door de draagster, alhoewel zeer
veel mensen hierop voortdurend aandrongen. Met deze dingen, dat is wel duidelijk,
verstoren wij het maatschappelijk stelsel waarin wij leven. Zuiver menselijk gezien
zul je moeten toegeven dat dit niet kan. Stel je de verantwoordelijkheid, voor zover
je dat beperkt al kunt, eens voor. Niet voor jezelf of de andere (waaraan iedereen
voorbij praat en die alleen de taal kent) maar voor de laatste. Trouwens hoe zou je
in hun onderhoud voorzien?). We praten en lopen samen wat. 5 dagen is een lange
tijd (als je rekent in zomerdagen wanneer je overal een huis vindt en je altijd reist
en bezig bent. Maar niet nu, nu de kou je naar binnen, naar de anderen dwingt, waar
weer gepraat moet worden (o ik weet wel dat een uur kan bewegen zo gauw je voor
je benen en voor de open kachel op moet passen) (met onze hoofden daar vandaan)
en waar we weer wachten). 3 dagen is heel wat (maar niet als daar zonder meer de
nachten, de morgens en de avonden afgaan). En plotseling belt ze nog een keer op.
Je zegt elkaar nog iets, over schrijven, zo veel mogelijk en weer moet het gesprek
afgebroken worden, schel (door de jacht van de driftigen, de woedenden die niets
sukses zien hebben). Later ben je alleen. Je zit bij je vrienden, je leest een boek, je
loopt, je staat. Je gaat naar een bioskoop, je schrijft een brief, je bekijkt een foto,
maar je blijft steeds alleen.

16.
Ik weet nu zeker dat ik verliefd ben. Niet dat daardoor mijn gedachten en
beschouwingen (en eisen) betreffende de liefde zijn veranderd, nee dat niet in het
minst. Op deze aarde leven ik weet niet precies zeer veel mensen. Daarvan zijn de
helft (dat is dus minder, maar nog zeer veel) ongeveer van het bepaald geslacht.
Nemen we aan dat daarvan tweederde paarden zijn, blijven er nog genoeg vrouwen
over. Deze wonen uiteraard (of uiteraard?) over het hele oppervlak verspreid. In mijn
onmiddellijke omgeving enkele miljoenen (paarden en vrouwen: dus enkele
honderden). Ongeveer toch wel veel geprobeerd, blijft er 1 over. Dat is niet
verstandelijk (ik weet het had ook een ander kunnen zijn) (dit weten maakt veel
eenvoudig, niet nodig te proberen, heilig blijven, vroom en kuis). Dat is niet te praten,
dat is alles: de ontmoeting, de bewegingen en het gezicht (ook het voortdurend nader
komen en het waardevolle afwegen) de plaats, de aard van de omgeving, de
ekonomiese en politieke ligging van het land, de geologiese samenstelling van de
bodem, de vorm van de schedel. (Lieve, liefste het was in een bar waar je zat, jong
als een god en zoals je keek voelde je. Je praatte mij en ik aanbad je terwijl ik je zag.
Je was een god en met blijdschap knielde ik voor je toen je dat wilde. Je vroeg veel
om je handen te kussen maar ik betaalde met vreugde. Ik stierf toen ik eindelijk je
lichaam aanraakte). Allemaal waren voor mij gunstig en dat is waarom ik aan je denk
en zeker weet dat ik verliefd ben (waardoor ik nog jaren gelukkig en ongelukkig zal
zijn).
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21.
In een huis met minstens 16 kamers wonen 2 mensen. (Een mens is een redelijk
schepsel Gods, zegt Esopae stil voor zich uit. Maar waakzaam). Wat vreemd lijkt is
dat zij hiervan maar 1 kamer gebruiken (en snachts uiterst geruisloos ook nog een
andere) (vreemd voor de onwetenden (die allen zijn) maar de eenvoudige rede ligt
aan het oppervlak: de buren) (in de zomer is het in het buitenland zeer mooi).
Smorgens gaat de jongen (want de 2 mensen zijn weer meisje en jongen) in alle
vroegte boodschappen (brood, leverworst, intern verband en kognak) doen. Daarna
gaat hij terug naar de kamer boven (nadat hij beneden eerst lucifers heeft gepakt)
(om tenminste een rede (om alle trappen weer af

Gard Sivik. Jaargang 6

4
te moeten sluipen) op te heffen) waar het meisje in bed ligt. Zij dansen op de
geluidloze muziek uit een kleine radio. Zij drinken kognak tot zij zich niet meer
kunnen bewegen (zelfs de wil daartoe verdwijnt op den duur). Of zij tillen gewichten
op de zolder.
Zij hebben geen besef van dag of nacht (en in een boek dat de jongen in die dagen
kocht, schrijft hij: jaar tijdsbesef verloren). Zij hebben (nu zij voor de eerste keer
helemaal samen zijn) geen ruzie. Zij gaan (wanneer zij denken moe te zijn) naar het
bed, waar zij elkaar tot bloedens strelen (omdat de jongen intern verband had gekocht).

23.
Rea is god. Rea heeft heilige handen. Rea kuste mij, nadat ik haar in een drukke
binnenstad op de grond had geslagen (zodat de vele vrouwen met de vele kinderen
met hun mond al open stom stonden). Rea raafde een herenfiets waar we allemaal
bij stonden. Rea loopt swinters met een spierwit been door de stad. Rea heeft een
steenharde uiterst tere plek. Rea zorgde op allerlei manieren voor geld voor de
bioskoop. Rea had bloedende benen (en daarboven) na de gevechten over de rieten
zomerstoelen. (Vuurrood en overal). Rea krijgt een gulden voor het station. Rea is
ongesteld op kommando. Rea heeft omhoog lopende borsten. Rea is zeer sterk. Rea
braakt religieus. Rea kleedt zich. Rea drinkt wodka uit een waterglas. Rea wordt
verliefd op de man die haar aanrandt. Rea streelt mij. Rea weet benzedrine te koop.
Rea is god. Rea danst met de jongens van wie wij drinken. Rea houdt de autoos stil.
Rea weet niets van vrome schilderkunst. Rea schreeuwt wanneer wij in open autoos
rijden. Rea belt aan bij lege huizen. Rea heeft altijd iets te eten. Rea troost mij in de
meest onzalige momenten. Rea werd ontmaagd door 2 jongens (geen van de 2 weet
wie). Rea is bizonder mooi. Rea is eindeloos. Rea is god.

24.
Kleine donna, kleine, lieve, gekke, mooie, vervelende, sentimentele, vrome, lieve,
domme, hartverscheurende, mooie donna, soms als ik aan je denk, krijg ik soms
tranen in mijn ogen.

27.
Bij de zee met Rea. (Gekomen om 11 uur op het overvolle strand en dan niet te weten
waar te kleden en gestaan tussen de geparkeerde autoos eerst (die niet zoals verwacht
was leeg waren, maar waar ook mensen aten, kusten, raakten, bloot zaten) en gelopen
naar de kleine kassaas bij de racebaan en gekleed daartussen (met de handen voor
Rea wanneer de vele toeristen liepen) en gegaan terug naar het strand en geweest
wrevelig (om de vele kleren en de ontzettende drukte) (en om omdat toen ik ging
zitten met mijn nieuwe zwembroek op een zeer scherpe schelp) en gegeten de vieze
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vis die verkocht werd en gedronken de espresso die in een nieuw apparrato
gedemonstreerd werd en gekeken naar de paardjes en gevochten met de vrienden
(geslagen op mijn pijnlijke, verbrande rug) en gelegen (uiterst stil) en gewacht tot
het minder druk werd en genomen ieneke (die bleef ontkennen dat er baleinen in
haar bikini zaten) en gezien dat er geen baleinen in haar bikini zaten en gedronken
de wijn van jan en gelachen de nacht van voren en gekust Rea en gelopen naar het
centrum en gegeten ijs en gedronken wijn en gebleven laat (te laat, zodat niet te
weten terug) en geslapen (boven tussen de houten perstribunens) (zeer smal, zeer
hard, maar niet koud!) en gelopen overal). Bij de zee met Rea, wat is er goddelijker?

28.
Waarom een naakte negerin toch blank is, weet alleen Esopae die ik er de laatste tijd
van verdenk op stap te zijn. Dan koopt zij nieuwe rode hoeden en zwarte broekjes
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(broeken) (Esopae is waarschijnlijk 48 jaar) en dan komt zij nachten niet thuis (wat
voor haar opvalt). Zij maakt zich nu buitensporig op en soms zit zij zelfs tegen mij
te lonken (wat alleen routine moet zijn, want zij kent mij!). Een vriend (die een
bijgeldje verdient in een zeer bekende gelegenheid) heeft mij vertelt dat Esopae (die
daar nu regelmatig gebakjes komt eten) haar tepels met lippenstift bijschminkt en
ook de onderkant van haar borsten poedert. Er zijn vrienden van mij die vertellen
(en er niet over klagen) lastig te zijn gevallen wanneer zij me kwamen opzoeken (en
ik moet toegeven de laatste tijd veel bezoek te krijgen). De eerste vertelde over een
tube waar het dopje erg vast op zat en waar hij een middag voor werd bedankt en de
vierde over een donkere kast waar iets zwaars in zou staan, maar waar ze rijkelijk in
konden liggen en laatst toen ik op haar kamer kwam, had zij een hand tussen de
benen.

29.
Uit een kort krantebericht: tekenend voor de mentaliteit was, dat zij met een paar
man (liefst 3) met een meisje naar haar ouderlijk huis gingen, waar één van hen zich
met het meisje afzonderde (om te doen) terwijl de anderen gapten en raafden wat er
van hun gading was (geld, beaujolais, sigaren en sherry).

30.
Hongaren wonen in Hongarije. In Peru wonen mannen, vrouwen en kinderen. In
China Chinezen. In Amerika wonen Amerikanen (die men kan onderverdelen in:
inwoners van de Verenigde Staten, indianen, Canadezen, Brazilianen, inwoners van
Chili, negers en ook nog zeer vele anderen) (zoals Panamezen, Cubanen, Mexikanen,
Venezuelanen, enzovoort). In Rusland wonen kommunisten. De negers komen
oorspronkelijk uit Afrika, maar later zijn zij over de hele wereld uitgezwermd (tot
zelfs in Nederland, waar hoofdzakelijk mensen wonen).

31.
De feiten kompakt. Donna weggegaan en ik alleen hier gebleven. (De nachten gelopen
en geslapen de dagen) (verdriet, blijdschap verdrinkend). We schreven elkaar veel,
we stuurden telegrammen en we belden op (tot de dag dat ook dit niet meer voldoende
was (om te hollen het land) en ik met de trein (zondag) vertrok). (De eindeloze
nederlandse treinreizen waar buiten alleen koeien, gespreide boerenmeisjes, polders
en de gekalkte naam van een tere plek (als reklame voor drank, drinken) op alle
schuren te zien zijn). Aangekomen, rondgelopen. We dronken samen koffie, we
spraken. We aten en we dansten. (We kusten en we vielen) maar savonds moest ik
toch weer terug (nadat donna enkele keren het eten had gemist, brutaal was geweest
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en weg moest). Ik zag haar voor de eerste keer in een warenhuis waar het zo druk
was dat ik haar uit het oog verloor.
Opbellen was onmogelijk (vanwege de ouders, vanwege de telefoon). Ik sprak
haar niet. Tot dan in het hol van de zwarte leeuw (die toen de vrucht niet oploste de
Heilige Geest aanriep). Donna herkende mij niet totdat ik (handelsreiziger,
bouwpastoor, hopman) was. Vlak daarna zeer lang (of 41 uur) in het bed gelegen.
Dan verschrikkelijk dronken geweest en vervolgens ontzettend blij en opgelucht
(bijna getrouwd, altijd afhankelijk). 9 dagen later de fotoos met donna (de foto met
de jongens en de warrige donna (de benen ongesloten, de haren hard) bij het zomers
water) opgezocht en 11 dagen later kan ik aan niets anders meer denken. (In een
eilandbar (waar we theatereksperimenten deden) zat in een leren jas Rea. En ik zie
haar iedere dag, soms zelfs verschillende keren en de avonden en een enkele nacht
en de nachten en ik woon daar (waar het water wegloopt als een mierenhoop) en ik
leef en de dagen, de uren gaan voorbij (alsof het niets is) (en alsof niet de waardevolste
dag, uur, maand deze is). Donna is gekomen en gegaan, dat de wereld haar genadig
moge zijn.

Gard Sivik. Jaargang 6

6

34.
Ze belt me op en ze huilt (minder dan eerst). Ze is ongeveer 100 kilometer weg en
smeekt me te komen. Ik lach en zeg niets. Ze zegt dat ze geen geld heeft en ik zeg
dat ze best aan 4 kerels een gulden kan vragen. Anderhalf uur later komt ze aan (en
staande in een telefooncel zie ik haar zoeken) en eerst lachen we en lopen rond (met
de 2 koffers die ze bijna niet kan dragen). We drinken ergens en ik ben ernstig en ik
zeg dat dit me is tegengevallen (en ik weet dat het waar is) en dat dit niet te vergeten
is en dat deze keer dus de laatste is (en ik weet dat ik zelden zo verliefd ben). Ze
lacht en kijkt wat. Ze huilt niet en ze is helemaal niet geschrokken. Ze zegt dat het
niet waar is. Ik zeg dat ze het niet moeilijker hoeft te maken en dat ik ze overal mee
wil helpen. Ze zegt dat we binnen 3 jaar in het buitenland wonen. Ik zeg dat ze kan
opbellen (alleen op etenstijd) als ze me ergens voor nodig heeft. Ze zegt dat het zeker
een jongetje zal worden en dat we het zullen noemen. Wanneer ze naar huis moet
geef ik haar een hand.

35.
Zowel donna als Rea kent mij. Donna (: 13 maanden liepen wij, lagen wij, waren
wij overal samen en lachten en praten en 13 maanden zwegen wij). Rea kent mij 10
maanden (toen zij hier in deze stad op een school kwam en 6 maanden later kende
ze mij en zag ze mij schichtig en onverwacht (als de tijd daar was en iemand niet)
en dan (waarna?) ziet ze mij dagelijks en ieder uur). Donna maakte met mij vreemde
dingen mee (en verliet mij toen het er op aan kwam) (en kwam terug toen de schok
voorbij was) en bleef. Rea leed met mij (en ik met haar?). Maar dan (na alles, na het
openlijke, het verborgene, het doende) is alles plotseling nu en oppervlakte. Donna
staat daar en belt mij op. Rea is op haar kamers en de deur is ongesloten. Donna ik
kom jou zoeken in de straten. Donna ik zie jouw fotoos. Rea ben bij mij, nu deze
dag. Rea, alsjeblieft zeg wat tegen mijn broer. Donna waarom kom je niet eerder?
Rea ik hou van je. Het is oppervlakte en wij zijn met z'n drieën nu overal. We zitten
en we staan (en thuis slaap ik weer en lig uren in het bed en luister naar het holle en
regelmatig geklop van een beeldhouwer in de buurt, het overvliegen van straaljagers,
het slaan van een deur, vogels, kraken, geroep) we maken ruzie (gezamenlijk of 2
waarbij de derde nergens is) en we zijn voortdurend. Wanneer ik met Rea ben, zie
ik tussen haar ogen het smalle (nacht)gezicht van donna (met de zwarte strengen
rondom en de trage mond en de zeer opwekkende stem) en ben ik met donna, denk
ik steeds aan Rea (haar wiegelende dierengang, haar hoge lichaam, haar handen, haar
kuise ozo kuise tors). Ik vergis mij steeds met de namen en noem donna Rea en Rea
donna (of claude) (en daardoor weet ik voortdurend niets te zeggen en ben ik het
liefst met hen in een druk gezelschap, waar ze praten (en niet tegen mij) (of ook
lopend en vechtend in het donkere land, waar ik soms vrees dat ze me beiden zullen
verlaten en samen verder gaan) (alhoewel, na de laatste dinsdag ben ik hiervoor niet
meer bang). Als ik nu naar Rea ga, heb ik grote kans dat donna daar is en ga ik naar
het kafé waar donna is, ontmoet ik Rea niet.
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Ze hebben mij beiden reeds meermalen (maar steeds apart) gedreigd weg te zullen
gaan en ik heb daarop steeds zeer matig gereageerd, maar als ik het in stilte me
probeerde voor te stellen (zonder donna, zonder Rea) kreeg ik in mijn buik (vlak
boven mijn maag en precies recht onder mijn borstbeen) een vreemd gevoel dat alleen
d.m.v. niet ter zake doende zaken (zoals het eten van ongeveer een half pond niet
gare en droog gekookte bruine bonen of het na 2 dagen voelen van een stoot met een
roeispaan, als vrienden een vijandelijk atelier proberen open te rammen)
geïdentificeerd kan worden. Wanneer ik mij de situatie realiseer krijg ik onder mijn
ogen kringen en word ik vreselijk moe (en lijk dus wel Elvis Presley) (of Antonin
Artaud).
nov.-dec. '60, jan. '61
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cees buddingh' | zeven gedichten
17 mei 1962
alles staat er nog:
huizen, autoos, bomen
dat kees dit vreemd zou vinden
had keesje niet gedacht

europeaan
ernstig
als een extra-parlementariër
zit hij achter zijn ijsgekoelde campari:
een brok goed doorvoed vlees in de late zon van het westen en pas als het mooie blonde meisje
met haar tweemaal gekielhaalde borsten
iets fluistert tegen haar blonde vriendin
neemt hij, eventjes eventjes,
de watten uit zijn oren

prehistorie
wat zeiden we ook alweer
gekscherend tegen elkaar
toen we nog eeuwen jonger waren?
o ja:
als de hemel omlaag komt vallen
hebben we allemaal een blauwe hoed
ach, die grapjes van toen
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late wandelaar
na jaren
uit zijn spinnende koelkast gekropen,
at hij het ijs uit zijn baard en dwaalde dan krakend
door de kwispelstaartende stad
het was er niet leuk - nee, verre van leuk - hij plukte tulpen
als zonnebloemen met gapende ganzebekken
en legde die bij het monument
voor de gevallen zen-boeddhisten,
en verder wist hij het ook niet meer: hij liep wat,
at ergens en eenmaal moest hij even lachen,
toen hij het bestofte portret van de president
van de internationale horeca zag hangen,
met daaronder diens oude vertrouwde lijfspreuk:
wij pissen toch ook niet in uw asbak?

de eerste man op de maan
nu ik hier ben - een week, een jaar, een dag uitgekeken op alles: stof, stof, stof - alleen oog
voor de blauwe ballon van de aarde,
die boven mij hangt, krioelend van levend leven,
denk ik, vreemd genoeg, weinig aan mijn vrouw,
maar zou telkens weer kunnen huilen
om die robot in denemarken,
die tegen de journalisten zei:
het lijkt me nog niet zo gek
een mens te mogen wezen
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jaja
de lamp maakt een licht. de ster maakt een licht. zo ontstaat
een valse verwantschap. boven de lamp
hangt een spiegel, die bij de lamp wordt ingelijfd,
en daardoor ingelijfd wordt bij de ster,
de ster, die geen spiegel kent, die geen lamp kent, die enkel
een baan beschrijft (indien de geleerden tenminste
geloofd mogen worden), maar die nu, met spiegel en lamp,
door de historie schrijdt als john p. estrellus,
ontdekker van het anti-nachtblindheidsvaccin.

verhaal met moraal
toen de eerste herkend was
aan het pannekoekgele haar
dat onweerstaanbaar in zijn oren bleef groeien,
brak er een heerlijke tijd aan voor binnenlandse veiligheidsdiensten:
men kwam cellen te kort, zelfs na het ontruimen
van zestig procent van de school lokalen;
de mannen, tussen de drijfjachten door,
verdrongen elkaar in de grill-rooms,
de armen vol dossiers en secretaressen,
terwijl hun vrouwen de stad afstroopten
krijsend om minnaars en hout voor brandstapels
maar zij hadden gerekend buiten
de strenge waard van de winter,
met zijn kraaienesten, ijsmutsen, oorwarmers;
geen dwangorders hielpen, geen fusillades:
de scholen raakten weer leeg, de kinderen
mopperden nog verongelijkt na
toen de nieuwe lente kwam met het nieuwe
geluid van schielijk gedropte verzengers
lessen komen altijd te laat
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jan cremer | operatie kogelwond
Die avond waren we weer doorgezakt. Het was een gloeiendhete dag geweest en ook
de avond bleef nagloeien. In een grote amerikaan maakten we een toer over de
boulevard en langs de nachtclubs. Barry had een paar rijke binken gevonden die met
een paar mokkels uit het confectiebedrijf uit waren. En ik had een dikke flikker achter
me aan, erg mooi en erg rijk.
Toen het hoogste tijd was, had geen van ons zin om te stoppen en wilden we
allemaal doorgaan. Barry versierde nog een paar mensen, om de poen voor drank bij
elkaar te krijgen. Het waren noorderlingen, en Barry had hun een onvergetelijke
avond beloofd, met striptease en strippoker, als ze flink wilden dokken, en dat deden
ze. Henri, de flikker, wilde ook meedoen en kocht speciaal te mijner attentie twee
flessen champagne. Met flessen gin, rum, cola en bier, die we vanuit de ‘Pelikaan’
meenamen, doken we in de wagens: wij met z'n tienen in de amerikaan, de rest in
deuxcheveaux en taxi's, en scheurden met slingers naar de binnenstad, want de party
werd in mijn atelier gegeven; zij hadden de poen en wij de ruimte. Toen we de
ongenode gasten eruitgepleurd hadden, we met een select groepje overbleven en de
bottels geopend waren, toen werd het een ‘onvergetelijke’ avond, althans voor de
groningers met hun vrouwen die alles tof en jofel vonden; in het begin riepen ze ach
en och maar eindelijk kwamen ze zover in de beat dat ze ook kledingstukken
afgooiden en meedansten. Ze deden alles waarvan ze dachten dat het zo hoorde en
het werd een jofele party.
Het feest was verdeeld over twee etages, boven elkaar. Boven dansten en sprongen
de weldoeners, met hun of onze vrouwen, en wij bleven met een select groepje
beneden bij de bandrecorder en keken, wanneer er kans toe was, handtasjes en colberts
na. In een afgelegen kamertje was een van mijn verloofdes bezig met een student,
die dacht dat-ie een knappe versierder was. We lieten hem maar in die waan; per slot
van rekening had-ie ons verteld dat-ie juist z'n studiebeurs uitbetaald had gekregen
op o.k. en w. Alleen Henri liep ons erg in de weg.
Tom, een korte gedrongen neuroticus (regelmatig bezoeker van mijn huis) kwam
opeens de trap aflazeren en onze kamer binnenvallen. Barry schrok zich de zenuwen
omdat hij net bezig was met een tasje. Tom ouwehoerde verschrikkelijk; we sloegen
geen acht op hem en hij bleef maar doorzijken. We dronken, rookten en luisterden
naar Parker (voor Barry is Parker heilig, ik vind het zenuwemuziek, maar ik kom er
dan ook rond voor uit) maar omdat Barry luisterde, deed ik het ook. We voelden ons
allemaal jofel en waren in gedachten. Totdat Tom zich in onze kring opdrong en een
browning uit z'n zak haalde.
Enkele mensen verderop, innig aan het dansen, kwamen om hem heenstaan, maar
Barry riep dat-ie toch ongeladen was. Tom grijnsde met een lullig gangsterlachje en
stak hem weer in z'n zak. ‘Ik laat me niet uitdagen’, zei hij dapper en ging weer de
trap op. Ondertussen was er alweer nieuwe drank aangekomen met nieuwe mensen,
maar allemaal oude gezichten (dit ter verduidelijking: er was weleens een rus, zo'n
toffe knul, met zo'n groepje naar binnen geslopen). Het feest vierde z'n zoveelste
hoogtepunt en ik zag dat Barry en Rik en wij allemaal weer aan het doorzakken
waren. Ik zakte in mijn diepe fauteuil weg, voelde me ziek worden en liet Henri
drankjes en sigaretjes voor me halen; af en toe soesde ik weg, hoorde ze dan praten
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en schuifelen, dansen en muziek tot ik opeens wakker schrok omdat ik Tom ruzie
met een wijf hoorde maken.
Ze schold hem uit voor slijmert en baardaap, en sloeg Tom met een lege fles op
z'n hersens; de fles sprong in gruzelementen en Tom lachte, hoewel er consternatie
heerste onder de provincialen, maar voor Tom was het alweer voorbij en hij danste
in z'n eentje. De mensen dansten weer na dit ene moment spanning en ik sukkelde
weer weg. Toen op een hoogtepunt flessen braken en de kast omgegooid werd, keek
ik op en zag kleine Tom, pistool in de hand, in de lucht schieten. Op de muren spatten
kleine wolkjes kalk, het waren doffe korte knallen, haast niet boven de muziek uit
te horen. Tom sprong
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als een gek in het rond; met de browning in de vuist, gierend van de lach, en wij
schreeuwden ‘olé’ en ‘hatsjéé’ toen hij schoot.
Henri, die al die tijd op de leuning van mijn stoel had gezeten, sprong ook op bij
de knallen en begon mee te springen, toen hij opeens heel hard gilde en met twee
handen naar z'n bil greep. Met zijn gezicht in een krampachtige grijns riep hij: ‘m'n
handel.. m'n handel!’ Automatisch zette Barry de muziek nog harder en ik sprong
op en greep Henri vast. Op z'n kont zat een grote schroeivlek, dwars door de stof
kon je bloederig vlees zien, en een bloedstraaltje liep over de lichtgrijze pantalon.
Z'n vingers klauwden in het vlees, lachen deed hij niet meer, wel van de pijn op en
neer springen.
Tegen de tijd, dat Rik (overtuigend prater) en Barry alle mensen weer naar de
bovenste étage hadden gestuurd (de provincialen en enkele anderen hadden al hun
jassen en vrouwen beet, klaar om te verdwijnen, ze wilden er ‘niets mee te maken
hebben’) en hun hadden verzekerd dat er niets aan de hand was en wij Henri wel
even naar het ziekenhuis zouden brengen, we waren zo terug, tegen die tijd liep het
bloed Henri al in de schoenen. Henri werd ongedurig en vroeg steeds met een iel
bleek stemmetje: ‘brengen jullie me vlug naar de dokter, alsjeblieft’ en wij zeiden:
‘Ja Henri... 'tuurlijk Henri,’ maar we besloten stilzwijgend het maar niet te doen,
want wij wisten dat een kogelwond altijd te herkennen was, en moeilijkheden en
navraag konden we zo kort voor de vakantie niet hebben; dus zouden wij hem wel
even opereren. Toen iedereen weer boven was, Tom was hem gauw gedrukt, ging
een van ons bij de deur staan en bleven we met z'n drieën over met de kermende
ruigpoot. Henri, steunend op Barry en Rik, schoof met hinkende poot naar de deur;
toen ze vlak bij de deur waren, greep ik Henri van achteren en gaf hem een
verschrikkelijke vuistslag op z'n kop. Maar hij ging niet out, draaide zich om en
wilde zich losrukken, zodat Barry en Rik tegen elkaar aanvielen.
Hij begon heel hard te gillen van ‘politie’ en ‘help’ maar wij, hoewel nog half
lazerus, toch uiterst gevoelig voor lawaai of burengerucht, gingen met z'n drieën op
hem los. Hij moest voor de operatie verdoofd worden, maar door zijn dikheid en
gewicht was hij nogal moeilijk te pakken. Henri ging schreeuwen als een varken,
daardoor werd ik zenuwachtig en greep een hamer uit een la en gaf hem een zware,
doffe mep op z'n schedelpan. Hij zakte kreunend tussen ons in, op de vloer. In
koortsachtige snelheid stak ik de stekker van een kookplaatje in het kontakt en zocht
een stiletto uit een jaszak, en legde die op de kookplaat. Ondertussen hadden de
anderen Henri's broek over z'n kont getrokken en wreven de wonde in met gin. Henri
kreunde af en toe, en we waren doodsbang dat hij weer bij zou komen. Doordat alles
zo vlug in het werk moest gaan (steeds kwamen er nieuwsgierige mensen de trap af
en de jongen aan de trap had de grootste moeite ze boven te houden) werden we
verschrikkelijk nerveus, we waren zo nuchter als de pest geworden en moesten voor
alles, zonder getuigen, de kogelwond onherkenbaar verminken, voor we Henri aan
het hospitaal af konden leveren. We hadden een mat over de divan gegooid, voor de
rotzooi en daar lag Henri dan, in z'n blote kont, aan de benen vastgeklampt door
Barry en Rik. Ik greep het mes, dat roodgloeiend was geworden en liep op het
slachtoffer toe. De plek was helemaal donkerrood van het bloed geworden en Barry
veegde steeds met een rode handdoek het bloed weg; een diepe glip van enkele
centimeters werd dan zichtbaar, met daaromheen zwart en blauw vlees, direct vulde
de plek zich dan weer met bloed. Ik stak met kracht het hete mes in de glip, juist
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onder het vel, een vieze stank van geschroeid vlees sloeg ons in het gezicht (ik had
die stank al eens in Algerije geroken) en ik moest haast kotsen. Door die stank, het
bloed en de situatie keken we elkaar aan boven het rookvlees, en grijnsden we eerst
om daarna verschrikkelijk te lachen. Tegelijkertijd besefte ik voor het eerst wat ik
eigenlijk aan het doen was, maar mijn verantwoordelijkheidsgevoel werd onmiddellijk
verdrongen toen ik in de gespannen gezichten van m'n gabbers verbazing en
vrolijkheid zag. Toen sneed ik maar in het wilde weg en de bloedige glip groeide
aan tot een hele
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grote rode zon met dikke rode stralen, die ook weer uitliepen tot kleine straaltjes. Op
de maat van de muziek, die heerlijk hard op de voorgrond klonk, kraste, hakte en
sneed ik op het drillige vlees, ik had een verschrikkelijke kick en probeerde maar te
te snijden en te steken. Toen het mes, koudgeworden, opeens in het vel bleef steken
en ik het met een ruk dwars door het vlees trok, gaf Henri een harde krijs. Eén moment
was ik verdwaasd door dat lawaai en vond ik het vreemd dat er aan al dat bloed nog
een mensengezicht zat; daarna, één moment later, irriteerde dat me zo, dat ik van
woede en drift het mes haast in het vette gezicht had geplant, als één van de boys
niet m'n arm gegrepen had. Henri was weer bijgekomen en wilde zich losrukken,
Rik greep hem bij z'n strot, en alle drie sloegen, knepen en scholden we van: ‘vuile
ruigpoot, vieze flikker... en ik zal je godverdomme...’ Toen begon een algemene
knok- en vasthoudpartij. Henri was in de verwarring opgesprongen en wilde van
angst, in z'n blote kont, dwars door het raam springen, maar z'n afgezakte broek
belette hem vlug te lopen, hij stikte haast in dreigementen en kwijlde van drift. Toen
we hem weer beet kregen, gaven we hem met z'n drieën een ongenadig pak slaag,
mijn vuisten sloegen steeds met volle doffe klappen tegen z'n bek, m'n knokkels
waren opengeslagen en van woede en pijn sloeg ik hem tegen de vloer, Barry gaf
hem nog een paar schoppen na. Door het lawaai van de slagpartij waren enkele
mensen van boven doorgedrongen en stonden in de deuropening, één van hen kwam
op ons af, maar ik draaide me met een ruk om en riep verschrikkelijk woest: ‘als
jullie niet onmiddellijk naar boven opsodemietert, slaan ik je kop d'r af’, en ze
verdwenen vlug de trap weer op. Barry had een wit overhemd uit de kast gehaald,
de mouwen afgescheurd en om de kapotte bil gebonden, de lappen waren in een
ommezien rood van het bloed en wilden niet blijven zitten, maar we hesen Henri van
de grond in z'n broek, stopten de lappen er onder en veegden ons het zweet van het
gezicht.
Door de gordijnen kwam al een schemer naar binnen en vogeltjes twinkelden. Ik
stak een sigaret op, kreeg een muffe zure smaak in m'n mond en gooide hem weer
weg, in die éne seconde dat ik hem vast had was-ie al overdekt met rooie vlekjes.
Boven was het feest nog steeds gaande: we hoorden muziek, stemmen en schuifelende
voeten over het plafond, de stilte was voorbij.
We hielpen Henri in z'n witte regenjas, hij kon zich gelukkig staande houden, al
wilde hij zich steeds weer laten zakken, z'n hoofd hing op z'n borst. We zeiden tegen
hem: ‘Kijk, je moet goed begrijpen jonge, dat we jou hebben willen helpen, en je
weet dat je met vuurwapens enzo, in onvoorstelbare moeilijkheden komt,
onherroepelijk, en om jou onnodig gevraag en geouwehoer te besparen, hebben wij,
als vrienden onder mekaar (ik slaagde zowaar om niet te lachen en m'n stem een
serieuze, medelijdende klank te geven) geholpen om die wond een beetje te
verdonkeremanen; iedereen in het ziekenhuis had kunnen zien dat het een schampschot
was, en alleen maar door je eigen stomme schuld, je was zo dronken als een kanon,
door je tegenwerking en je schijterij, is het ons iets uit de hand gelopen, maar...’
Henri echter, stikkend, huilend en driftig, beet ons woedend toe: ‘Ik zal jullie allemaal
wel krijgen.’ Toen hij na de verontwaardigde stoot van Barry (‘dat is godverdomme
helemaal mooi...’) nog niet wilde en mijn schop tussen de kloten hem alleen maar
meer martelaar maakten, zeiden we: ‘Goed jonge, als je het zo wilt, maar denk er
wel aan: àls één van ons door jou moeilijkheden krijgt, weet dan wèl dat we je àltijd
vinden... en je zovaak op je sodemieter geven, of verminken, dat je eige opoe je niet
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meer herkent, dus... als je trek hebt?’ Henri, nu met het oog op de toekomstige
behandeling, haast weer in z'n broek schijtend (wij zelf waren ook benieuwd naar
zijn reactie) was nu bleek geworden, nog bleker, en keek ons zielig aan. Met
overslaande stem, en vele snikken en zuchten zei hij: ‘Ik zal jullie echt niet in
moeilijkheden brengen, ècht niet, alsjeblieft laat me gaan, toe nou... laat me gaan...’
Ik was voldoende gerustgesteld. ‘Laat hem een verklaring ondertekenen,’ zei Rik,
maar
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dat was riskant en we hadden weinig tijd: per slot konden we geen twintig feestgangers
tégen hun wil vasthouden, en te oordelen naar het zwakke rumoer lag meer dan de
helft al plat. Rik ging vlug naar beneden, de kap op de amerikaan gooien; we trokken
onze jacks aan en legden kranten op de bloedvlekken en ruimden de mat en doeken
op, toen Rik naar boven schreeuwde: ‘Ja kom maar, alles ready.’ Voorzichtig daalden
we met Henri de trap af, hij kermde af en toe en hij was zwaar, maar toch wijs genoeg
zich niet in belangrijke mate uit te sloven; zelfs in de wagen waar wij hem onze
laatste instructies gaven hield hij zich redelijk kalm.
Hij moest vertellen dat hij bij mij van het dak gelazerd was, van vier meter hoog
op een stapel flessen, die in de tuin van het restaurant achter mijn huis lagen. Hij was
zo dronken geweest dat-ie eerst nog een half uur had liggen bloeden voor wij hem
gevonden hadden. Hij knikte steeds van ja en probeerde slijmerig dankbaar te kijken.
Door de vaart, waarmee Rik de wagen door de lichtgeworden straten draaide, en de
warmte in de kar, begonnen we te zingen, behalve Henri natuurlijk, maar die had
ook geen reden, hoewel hij feitelijk niet wist wat we precies met z'n lichaam gedaan
hadden, en alleen maar de pijn voelde. We voelden ons opgelucht en zelfverzekerd,
als na een goed uitgevoerde patrouille en staken weer sigaretten op. Nu zagen we
pas in de ochtendschemer hoe we eruit zagen: we zaten verschrikkelijk onder het
bloed, Barry het meest omdat hij steeds met z'n lange armen Henri vast had gehouden,
en Rik omdat hij een witte jean met lichtgrijs truitje droeg; ikzelf was ook met bloed
bevlekt dat op m'n spijkerpak zwart was geworden en m'n handen en knokkels waren
open en ik zei ter geruststelling tegen Henri: ‘Nou, ik zal me ook maar even laten
opkalefateren.’ We deden erg vriendelijk tegen hem in de hoop dat hij ons er maar
niet in zou linken. Toen we voor het ziekenhuis aankwamen, was het al licht, maar
de lampen in de poort en hal brandden nog. Ik zou wel even met Henri meegaan,
omdat ik er het minst bloedig uitzag en net in de wagen met spuug de bloedvlekken
op gezicht en handen af had kunnen vegen.
Met Henri, die ik lieflijk ondersteunde, liepen we de hal binnen. ‘Spoedgeval,’
zei ik tegen de portier. Hij bracht ons naar een wachtkamer, waar het vies stonk naar
ziekte en ether. Ik stelde Henri gerust, toen de dokter binnenkwam: hij was nog jong
en had een keurige witte jas aan, z'n haren waren met briljantine op z'n hoofd geplakt.
Hij snoof met een vragende en vieze grimas de alcohol en rook, bekeek ons nog
verontwaardigder en vroeg: ‘Wat is er gebeurd?’ Wijzend op Henri, die op een bank
was gaan zitten met een lijdelijk gezicht. ‘Meneer is van het dak gelazerd met z'n
reet op een stapel flessen, en...’ ‘Wilt u meneer zelf aan het woord laten, alstublieft?’
viel de arts me in de rede. ‘Zeker,’ zei ik, ‘maar meneer zal u precies hetzelfde
vertellen, wat ik u wilde vertellen,’ goed articulerend, dreigend naar Henri kijkend,
en met een tartend grijnsje naar de pil.
Aan de lucht van chloroform en ziekenhuizen heb ik altijd al een hekel gehad, en
ik zei: ‘Goedemorgen,’ en liep de deur uit. ‘Uw naam,’ riep de dokter me nog achterna
en: ‘Wacht u even.’ Ik riep nog: ‘Janse!’ en zat al in de wagen, die gelijk wegscheurde.
Henri heeft twee dagen moeten liggen, hoorden we later. Twee weken later zagen
we hem op een zondagmiddag over de boulevard schuifelen, arm in arm met een
vriendje, maar ons, die vrolijk wuifden en groetten vanuit de open kar, herkende hij
niet.
detail uit: ‘IK, jan cremer’ roman, sept. 1961.
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peter bulthuis | de grijze zomer
‘It had been a grey summer, a little cool.’
Sanctuary, William Faulkner.
Voor mijn vader en mijn moeder

1. (Asheboro, N.C.)
Het was een grijze zomer geweest, een beetje koel.
In de hoeken van de huizen waren steeds weer,
of in het schijnsel van een opgloeiende sigaret,
buiten, in de schaduw van de bomen,
zwart door te veel groen, te veel takken,
de aarde doordrenkt, het gras nat van de regen,
plotseling mensen zonder gezichten.
Er zijn huizen verbrand, maar dat was de wind niet,
die niet over het dak schuurde,
niet vonkte. Overdag duisterde het al.
Op de waranda zagen we niet meer wie spraken.

2.
De herfst van metaal:
het ruisen in een bandrecorder
van droge bladeren, het droge ruisen
van harde bladeren, wanneer de wind
in de takken de bladeren tegen elkaar slaat.
Een heel eiland paste hem in een raderwerk
tot het bloed hem verzandde,
rozen in hem verstarden, of in asters en immortellen,
symbool van verstenen
voor hij gestorven was?
Onderhuids huisde de angst die hem wakker hield
een winter lang in een nacht in een wit land.
beluisterde hij bevroren muziek
zonder lichaam of wiskunde
want was bang te verstaan; maar
nu de zon hier schilfert,
breekt, dit lichaam hem ook versneeuwt,
sneeuw water wordt, en het water mij nader is
beluister ik hinniken van een groot paard,
en nooit ben ik ruiter met een minder groot woord.

Gard Sivik. Jaargang 6

15

3.
Fotografie? Een schot in de lens
barst in strepen over het projectiescherm:
schaduwen in rimpels over dit gezicht
dat transpirerend in de regen
het gepolijst marmer openbarst.
In de bioscoop een eiland
ving het leven met mij aan in een porseleinkast.
Hygiënisch en efficient
werd in deze fabriek ik een ouder voorwerp
dat groet, knikt, en voorbij gaat.
voorbij is. Ik groet hem: het hardleers
opgewonden, motorisch mannetje. Efficienter
kan het niet, in het alfabet van een chemicus,
en rijdt deze foto uit
voor de ontwikkelaar hem in mij stolt,
en verder. En verder door deze spiegel
vervluchtig ik iedere stap een dimensie meer
herwaarts, door mijzelf, mijzelf genaderd;
tot dan de ontwikkelaar mij in mij stolt,
wij verstenen, en ik zijn naam lees.
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cornelis bastiaan vaandrager | trailer twee*
Hij deed de akeligste confidenties, over een witte rok met kantjes, over
een rok van lila zij; over haar kleine witte voetjes, over allerlei
lichaamsdeelen waar men niet over schrijft.
Nescio
Er is ingebroken in de flat. Door dezelfde jongen die woensdagnacht de publieke
vrouw Annie van der S. (28), ook wel Tijger-Annie, de Leeuwin, de Bijtster of de
Leeuwentemster genaamd, gewurgd heeft met een nylonkous. In een hotel in de
Witte de Withstraat. De jongen hield zich onder verdachte omstandigheden op in de
hall van de flat. Hij is met getrokken revolvers gearresteerd. Hij bekende de diefstallen
onmiddellijk. Zijn gezicht zat vol schrammen en krabben. Van Tijger-Annie tijdens
haar laatste worsteling. Met wie spreek ik? Het is duidelijk met wie zij spreekt. Het
wordt langzaam duidelijk waarover het gesprek gaat. Film. Hij wil vanavond samen
met haar gezellig naar de film. De film die ik vanmiddag met haar gezien heb. Zij
stelt een andere film voor en dat verbaast hem. Want de film die wij vanmiddag
gezien hebben en die hij vanavond met haar wil gaan zien, is onderling en in recensies
geestdriftig besproken.
Haar linkerhand komt los van de vensterbank en maakt driftige gebaren. De saffier
heeft de laatste groef doorlopen. De plaat mag niet omgedraaid worden. Er mag geen
nieuwe plaat opgezet worden voor het gesprek geëindigd is. Duidelijk?
Voorhoofd schuift rok omhoog tot waar haar nylons ophouden nylons te zijn; en
niet verder, rok te nauw. Het is stil aan de andere kant van de lijn. Vingers door mijn
haar. Hoe laat ben je thuis? Ik ga nu ophangen. Ik heb nog zoveel te doen.
En als hij nu toch eens onverwacht? Hij kondigt altijd door de huistelefoon aan
dat hij er is. Dat hij beneden in de hall staat. Als een bezoeker. Waarom eigenlijk?
Waarom doet hij dat? Alsof hij onaangename verrassingen wil voorkomen. Alsof
hij mij de tijd wil geven me voor te bereiden op zijn binnenkomst. Sporen uit te
wissen.
Doet hij altijd. Nooit bij stil gestaan. Nooit gevraagd waarom. Enfin. Kan niet
beter. Laat maar zo. En als hij het een keer niet doet? Opzettelijk niet doet? Of
vergeet?
Zijn vingers door de brievenbus naar het touwtje. Je kunt het touwtje er af halen.
Dat wint tijd. Maar wekt argwaan. Heeft er altijd opgezeten, is zo makkelijk, alle
kennissen weten het, bijna niemand die belt. Waarom zou ik. Wacht. Er is ingebroken
in de flat. Had net zo goed bij ons kunnen gebeuren. Heb je het gelezen? Dezelfde
jongen die woensdagnacht een hoer gewurgd heeft in de Witte de Withstraat. Ik doe
geen oog meer dicht. Ik durf het touwtje niet meer op de deur te laten. De deur gaat
stroef, valt niet direkt uit het slot. Je moet er stevig tegen duwen. Een tweede deur,
zo voorbij, heeft geen slot. Kijkt hij altijd eerst of er post ligt in de keuken, op de
ijskast?
Gaat hij altijd eerst de kinderkamer in om de kleine gedag te zeggen? Hangt hij
altijd eerst zijn jas op de kapstok? Is de deur van de woonkamer wel altijd dicht?
Nee. Nee. Nee. Nee. Hij kondigt zich aan door de huistelefoon. Je trekt vlug het
hoognodige aan. Je vlucht de galerij op, naar de achteruitgang, is gelukkig vlak naast
de deur.
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Je kleedt je daar verder aan en gaat af. Of wil je soms in de kast kruipen? Achter
een stoel? Onder het bed? Doet me denken aan (Cora: toen mijn moeder cassière
was in Cascade, haalde ik 's avonds altijd jongens boven. Laat dat teringwijf nou op
een avond toch vroeg thuis komen! Voelde zich niet lekker of zo. Arme jongen, heeft
tot half twee onder mijn nest gelegen. Ze had het onmiddellijk gemerkt, als ik hem
uitgelaten had. Ze heeft een heel scherp gehoor. En maar wachten tot ze zelf 's een
keer in bed kroop.
Duurde eindeloos: tot diep in de nacht zit ze kruiswoordraadsels op te lossen).
Al een paar weken niet met elkaar naar bed geweest. Bezoeken worden te riskant.
Het komt steeds vaker voor dat hij op doorreis even langs komt om thee te drinken.
Of hij komt 's middags al thuis. Omdat hij het een week of wat kalmer aan wil doen;
zo
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hard gewerkt de laatste tijd. Heeft zij al die weken niets met hem gedaan? Vraag het
dan. Ze begint er telkens over. Door de telefoon. Op de Cocktail Corner. Kun je dan
geen hotelkamer huren? Hoe doen anderen het dan? Waarom heb je dan ook geen
eigen huis? Je doet er ook geen moeite voor. Of wil je niet meer? Of houd je niet
meer van me? Kan het dan niet bij Hans in het souterrain? Heeft ze al die weken
geen nummer met hem gemaakt? Niet te geloven. Niets voor haar. Ze kan geen dag
zonder. Vraag het dan. Je bedriegt me. Je hebt natuurlijk een of andere griet. Als we
elkaar een paar dagen niet kunnen zien, sjouw je de kroegen al af om een griet op te
pikken. Niet ontkennen. Niet toegeven. Glimlachen. Godverdomme, zorg jij dan dat
je de auto hebt. Kunnen we tenminste naar Amsterdam. Of.
Waar zijn we gebleven? Op het Stadhuisplein, Rotterdam. Het beeld van Mari
Andriessen. Het is nog dag. Hoe laat heb jij het? Tot aan de spelende(?) beertjes helt
de weg. Helt de weg aanzienlijk. Het plein is verlaten. Het vriest. Ik heb geen jas
aan, zelfs geen kolbert. Toch heb ik het niet koud. Het moet geregend hebben, vlak
voor het ging vriezen. De tegels zijn bedekt met een vliesje ijs, zover ik kan zien. Ik
verlies het evenwicht. Mijn handen zoeken houvast en vinden het lichaam (het lijk?)
van een oude dame. Little old lady. Het ligt aan mijn voeten. Het is helemaal in het
zwart gekleed. Het is onbekend. Het is waarschijnlijk gevallen door de gladheid. De
hoed is door de val niet van het hoofd geraakt. Het ligt met de knieën opgetrokken.
Het ligt met de benen gespreid. Het begint te schuiven.
Halverwege het beeld van Mari Andriessen en de spelende(?) beertjes ben ik zover
dat ik met mijn linkerhand de knopen van mijn gulp losgemaakt heb. Onze snelheid
neemt toe. Ik doe enkele vergeefse pogingen de oude dame een veeg te geven. Mijn
aandacht is hierdoor zo in beslag genomen dat ik niet bemerk dat het lichaam (het
lijk?) en ik in volle vaart op de spelende(?) beertjes afglijden. Onze hoofden slaan
gelijktijdig tegen de sokkel waarop de beertjes zie boven. Niet nadat ik tot de
ontdekking gekomen ben dat de kut van het oude (zwarte, onbekende) lijk (ja, lijk)
afgesloten is met een haakje. Een haakje zoals men dat alleen op een W.C. pleegt
aan te treffen. Merkwaardig.
Gebeurt er iets onverwachts. Afwachten hoe de gebeurtenissen zich zullen
ontwikkelen. Aan de overkant stopt een goederentrein. Voorbij de bomen, voorbij
de rails, voorbij de bomen. Bumpers die op elkaar botsen. Het hele huis trilt. Het
lazert eerstdaags nog eens in elkaar. Net als in Italië. Enorm veel doden. Schandaal
in de bouwwereld. Kun je lezen bij het licht van die lantarenpaal? Het wordt tijd dat
er gordijnen voor de ramen komen. Toch blijft het riskant. Hij kan de ID best in een
zijstraat geparkeerd hebben. Hoe vaak komt het niet voor dat alle plaatsen in de
onmiddellijke omgeving van de flat bezet zijn. Of hij heeft een aanrijding gehad.
Hoeveel personen bevonden zich (buiten de bestuurder) in of op uw voertuig? En
hij heeft de wagen naar de garage gebracht. Beschrijf de juiste toedracht van het
gebeurde. Of laten slepen. Is de politie in deze zaak gemoeid? Aldus naar beste weten
en overeenkomstig de waarheid ingevuld.
De concierge die meent dat het gebouw verlaten is, schakelt de stroom uit en
de lift waarin Julien zit, blijft tussen twee verdiepingen hangen. De lift zit vol
opschriften. Harten, schaamdelen, initialen. Door kinderhanden aangebracht? Daar
zitten ze meestal te hoog voor. Ik bedoel maar. Je moet eerst je lippen nat maken,
voor je een sigaret opsteekt. Anders blijft het vloeipapier kleven. En je trekt een
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stukje van de huid los. En dat doet pijn. En behoorlijk ook. Waarvan zojuist is
omgedraaid de schakelaar: de schemerlamp. Er zitten kleine oneffenheden op de
rand van de kap van de
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schemerlamp. Net kleine edelstenen. Wat voor edelstenen? Ze winnen aan glans als
je door je oogharen kijkt. Het mist. Het licht van de lantarenpaal is minder helder
dan gewoonlijk. Ik kan niet lezen bij het licht van de lantarenpaal. Omdat het mist.
In looppas gaat waarschijnlijk de rangeerder langs de wagons. Van links naar rechts.
Luister maar naar de hoorn. De kans dat hij opneemt, is natuurlijk ook weer niet zó
groot. Meestal blijft hij lang uitslapen. Hij slaapt uit in de kinderkamer. Ik neem op
en zeg: hallo (aarzelend, neutraal). Jij zegt: ik ben het of wat zeg je altijd. Ik zeg
weer: hallo? of zeg: wíe zegt u? Ondertussen ga ik met de hoorn de kamer in; het
snoer is lang genoeg; de deur opent naar rechts. Ik trap de deur achter me dicht en
zeg wat er aan de hand is. Het elastiek van mijn onderbroek is gesprongen. Ik spreid
mijn knieën om verderzakken te voorkomen. Dit is een zeer ongemakkelijke
lichaamsstand. Ik kan de broek beter met één hand vasthouden. Ik doof de sigaret in
een bloempot. Toch blijft het riskant. Kun je niet beter vanuit een cel in de buurt
bellen? Op de Coolsingel, ik noem maar wat. Als je hem dan aan de lijn krijgt, je
weet nooit, zeg je dat je verkeerd verbonden bent. Moet je je stem natuurlijk wel
verdraaien. En het moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. Wat zou je doen als je de
huistelefoon gebruikt en hij neemt op? Ik weet het al: heeft u nog oude kranten? Met
een plat accent. En als hij dan zegt: kom maar boven? Ja Jezus! Wat is dat? Het licht
op de gang is aan. Het toilet is aan het eind van de gang. Rechts. Eén deur. Twee
deuren. Drie deuren. En alle drie met hun eigen nukken, geluiden. Voorzichtig dus.
Bepaal nauwkeurig het tempo waarin je een deur open en dicht doet. Weet precies
op welk moment je een deurknop loslaat. Natuurlijk geen licht aandoen. En niet
doortrekken. Het licht op de gang is uit. Eén deur. Twee deuren. Drie deuren. Niet
doortrekken. Voorzichtig loslaten (deurknop). We begeven ons nu naar de zoldertrap.
En we horen de geluiden (gestommel, onderdrukt gemompel) dichterbij komen. Die
treden kraken als. Voet niet gelijk bijtrekken. Ja, zo, juist ja. Mijn hart gaat te keer,
niet te geloven. En die kraan op de overloop. We bevinden ons nu op
De zolder is min of meer in tweeën verdeeld. Als u van de trap komt, links het
kleinste gedeelte. Doet als slaapkamer, beter: logeerkamer dienst. Door een schot
van hardboard, loodrecht op de balustrade aangebracht, en een gordijn, is een
eenvoudige, doch komfortabele logeerruimte gevormd. De geluiden (vallende
kledingstukken) zijn weer wat dichterbij gekomen. Ze worden niet op een stoel gelegd
of anderszins opgeborgen. Vast niet. Ze worden afgegooid. Afgerukt. Achteloos
neergesmeten, waarschijnlijk op de grond. Dat is een broek. En daar gaat zijn
kolbertje. En dat is een sleutel die uit zijn zak op het zeil vliegt. Het kan ook een
aansteker zijn. Of een ballpoint. Of is het de gesp van een broekriem? Wacht even:
jarretels. Wacht even. Wacht even. Of: niet zo vlug. Niet zo vlug.??. Het is niet te
volgen. Het zijn onduidelijke woorden. Ze worden gefluisterd. Ze snuiven. Ze knorren.
En maar giechelen ze. Bah. Er komen stappen deze kant uit. Er wordt een schakelaar
omgedraaid. De voetstappen verwijderen zich weer. Dat zijn matrasveren die piepen.
De stalen randen van het logeerbed voelen aan als. Maar kou of geen kou: een erektie.
Nee, laat me nu. We kunnen toch niets doen. Morgen, morgen misschien. Zet maar
een plaatje op. Wil je wat drinken? Wat wil je drinken? Toe nou, je windt je maar
op voor niets. Dat is gek: een erektie. En ik hoef mijn onderbroek niet meer vast te
houden. Ja, dat zijn matrasveren die piepen. And how sister! Ik schrik me het lazarus.
Een wekker die van het nachtkastje gestoten wordt? Ik val bijna te barsten: de
onderbroek ligt op mijn voeten. Bumpers die op elkaar botsen. Het hele huis trilt.
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Net als in. Enorm schandaal. De mist is minder geworden. Maar koud dat het is.
Koud dat de lakens zijn. Aan de overkant komt een goederentrein op gang met een
schok. Voorbij de bomen. Zodra zij de hoorn neergelegd heeft, kan de plaat
omgedraaid worden. De opneemarm rust al een paar minuten in de laatste groef.
Julien houdt van Florence. Het is niet uit te maken met wie
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ze nu weer spreekt. Af en toe lacht ze, beduidt me te blijven zitten waar ik zit (op
het bed) en mijn mond dicht te houden. Het is niet uit te maken. De klok van de
Beurs. Vergeet niet je glas weg te zetten. Ik moet nog kousen kopen. En badedas.
En 's kijken. Ik breng je zo ver weg. Ik bel je wel. Buiten staat zijn auto en die
zorgt voor verdere komplikaties.. Laten we de achtertrap nemen.

Eindnoten:
* voor de Avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager (trailer één verscheen in Gard Sivik 21)
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rob cassuto | vier gedichten
notitie over een gevoel
in dit grenswachtlokaal denk ik columbus:
ten westen van dit gevoel
moet een ander gebied liggen

scheveningen mist
in de voorstad van de mist
van mensen als getraind laagwater
lopend gezeten in behuilde zonnebrillen
(het enig kind van de zee
begrepen verdord in haaruitval
leesbaar als een verdronken krant
verzand in een kraag van steen
dus ik: een heerser in een bed van ijzer)
verdrinkend in iets
in een keel met laagstaand bier
achter mij vermoedend
een vriend een gestalte van regen
probeer ik een verantwoord levend hallo

deze dag
van bar en boos spugende bootwerkers
kiezelsteentjes werpen ze
precies in hun verre schoenen!
(de revolutietent als een nauwe huid om.
mijn bevelvoerende schoenen zijn gemaakt
van vlaggen die als spastiese schouderbladen over de stad vlogen
dwz geen kleding, no comment.)
kiezelsteentje, weer raak.
(ik zoek de zon.
op een richel wankelt hij
rolt als een niersteen over de ziekenhuisgang)
lachgas! (tot tranens toe)
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in zijn hemelhoge motor
in zijn hemelhoge motor
vergaat de zieke een krokus in een koffiemolen
in zijn jurk van bier had hij nog graag
een wanstaltig mooie hoed van dollars gevouwen
om zijn hart van asfalt
de slagader van zijn olieaandeel
de speelplaats van zijn ogen
bevolkt met olieslagaders
(een ton zand
is veel voor wie de kleine weelde
van een dagelijkse ziekte
nog niet kan dragen)
wie in het droge water
zijn gouden ledematen zet
begaat een strafrecht van teerwraak en weerwraak
een ziekelijke kunstbloem hangt uit zijn hart
de overspannen vereniging
viert zijn 1000-kilo zware jubileum
zij weten hij weet
uit hun machine loopt het water weg
zodat hij droog zal zijn als goud
een stofhoop als een machtig monument
van grootse onmacht
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anoniem 20ste eeuw
Freddy de Vree: Raymond Roussel
I
Toute pensée est essentiellement reflexion sur le langage.
Alain.
Raymond Roussel werd geboren in 1877. Hij pleegde zelfmoord in 1933. Men kan
bezwaarlijk zeggen dat zijn leven erg avontuurlijk was: van rijke, adelijke afkomst,
wijdde hij zich volledig aan de literatuur. Op 19-jarige leeftijd ontdekte hij een
schrijfprocédé, dat hij zelf geniaal vond. Ontgoocheld door het uitblijven van de
roem, liet hij zich een luksueuze woonwagen vervaardigen, waarin hij de wereld
afreisde. Hij kwam in Pekin, maar wou niet uit zijn wagen stappen; hij vaart naar
Tahiti, maar gaat niet aan land. De realiteit interesseert hem niet. ‘(Roussel) heeft
een zeer interessante konseptie van de literaire schoonheid: het werk mag niets reëels
bevatten, mag geen waarneming zijn van de wereld of van de geest, mag niets dan
volkomen denkbeeldige kombinaties inhouden: dit zijn reeds extra-menselijke
wereldopvattingen.’1
Raymond Roussel was een ‘eksperimenteel’ schrijver. Bezeten door het scheppen
van irreële figuren, bezeten door figuren die irreëel geworden zijn en hun gans - en
enig - bestaan danken aan het woord. Over Roussel valt op het eerste zicht weinig
meer te zeggen dan ‘words, words, words’ - en dat is gewoonlijk niet de hoogste lof
die men een schrijver kan toezwaaien. Roussel valt echter buiten zulke
‘waarde’-bepalingen. Hij heeft geschreven.
Schrijven betekent voor Roussel: een woord op papier zetten, in een zinsverband;
vervolgens de zin in een paragraaf, de paragraaf in een ‘verhaal’ inschakelen. Dat is
alles. Het woord interpreteert niet, het zegt niets, het is er. Een woord: zoals een lijn,
een streep, een kleur, een kleurschakering op een doek.
Het woord interpreteert ‘de wereld’ niet: het interpreteert zichzelf volgens de strikt
logische uitwerking van een eventuele (natuurlijk onlogische) meerzinnigheid. Meer
nog - maar wat zei ik? ‘Meer’ nog? ‘Meer’ dus: onzijdig zelfstandig naamwoord:
ingesloten waterbekken; tevens: meer: telwoord & bijwoord, comparatief van veel.
De inhoud kan alleen uit het zinsverband blijken; sommigen spreken dan reeds
van be-teken-is, maar ze lopen vooruit. Roussel gebruikte de dubbele zin van het
woord op poëtische wijze. Maar dat doet iedereen. ‘Ik ben dichter / bij de waarheid
in december / dan in juli. ik ben dichter / bij gratie van de kalender, lijkt het / soms
wel.’ (Remco Campert: Koud). Roussel gaat verder: hij geeft een zin, samengesteld
uit woorden die elk (minimum) twee inhouden of (minimum) één homoniem met
(minimum) één andere inhoud hebben. Heren, een voorbeeld: ‘Ik nam het woord
palmier en besloot twee inhouden in beschouwing te nemen: gâteau (taart) en arbre
(palmboom). In de zin van gâteau, zocht ik het via het voorvoegsel à te verbinden
met een ander woord dat twee inhouden had. (...) Zo kreeg ik palmier (taart) à
restauration (restaurant waar men taartjes opdient); van de andere kant kreeg ik dus
palmier (palmboom) à restauration (in de zin van een dynastie die haar troon
terugkrijgt).’2
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Maar goed. Wat levert dit geknutsel op? Eerst nogal weinig. Roussel verbindt de
dubbele inhouden door middel van een tussentekst, die men als ‘volkomen
automatisch’ kan beschouwen, aangezien hij voortvloeit uit de logische uitwerking
van een arbitraire woordkeuze. Hij schrijft op deze manier enkele novellen; ik vat
hier Chiquenaude even samen.3 Het stukje berust op de dubbele betekenis van de
zin ‘Les vers de la doublure dans la pièce du Forban Talon Rouge (avaient été
composés par moi).’ (‘De verzen van het vervangend fragment in het toneelstuk
Forban Talon Rouge [zijn van mijn hand].’) De auteur van deze verzen vertelt het
toneelstuk: de rover Panache, bijgenaamd ‘Forban talon rouge’ omwille van zijn
galanterie, heeft zijn liefje alleen gelaten om op rooftocht uit te trekken. De duivel
Mefisto, die dank zij zijn ondoordringbare broek (fort
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pantalon rouge) onkwetsbaar is, vrijt het liefje op. Terwijl het paar op bed ligt, steelt
de fee Chiquenaude de broek en zet er een door wormen verteerd vervangstuk in.
Panache komt thuis, betrapt het paar, duelleert met Méfisto en overwint deze laatste,
die buiten zijn weten van zijn harnas-kostuum beroofd was. Op het einde ontdoet de
fee het lijk van zijn kledij, en schudt deze uit. Er vliegen vlinders uit op, die uit de
‘vers de la doublure dans la pièce du fort pantalon rouge’ (wormen in het
vervangstuk in het deel van de zware rode broek) zijn gegroeid.
Het is dus geschreven, en enkel dat. De anekdote vloeit voort uit het procédé houdt niets reëels in. Abstrakt en koel, zonder zin, zonder ‘betekenis’. Words:
woorden.
Abstrakt? Neen. Roussel is geobsedeerd door het zicht. La vue. La Vue is tevens de
titel van Roussel's derde publikatie. Maar reeds in Chiquenaude merkt men op, gaat
het om een toneelstuk, waaraan het zien dus natuurlijkerwijze verbonden is.
Voyeuristisch tot in het op moroze wijze gedetailleerde is bv. het ballet, dat door
Roussel in Chiquenaude beschreven wordt. Ook is er de fee die het vrijend paar in
hun alkoof bespiedt.
In La Vue beschrijft Roussel een mikroskopische foto, zoals men die in
souvenir-vulpennen aantreft. De foto toont de zeekust, en Roussel beschrijft minutieus
alle voorwerpen en personages: planten, bomen, mensen, mensen op de boten, een
wagen op een weg, de mensen in de wagen op de weg... kortom, alles wat men op
zulke foto's niet KAN zien. ‘Alleen een god kan zulk een zichtsvermogen opbrengen.
Het zien is het essentiële attribuut van een God: het oog van God ziet alles, en van
dit standpunt uit is La Vue een onberispelijk werk.’4
Zoals gezegd, verwaarloosde Roussel, Tahiti of Pekin of noem maar op te
bezichtigen. Hij leest, hij droomt, hij schrijft, hij wroet. Het zien is geen ‘reële’
obsessie. Niets is reëel. Ook de tijd is irreëel, is een obsessie. Alle hermetisten,
teosofen en andere mistiekers zijn geobsedeerd door de Tijd. De Tijd vatten, is God
worden. Ook Roussel tracht de tijd te overmeesteren.5 Tijd is echter gebonden aan
evenementen, aan realiteit - aan Ruimte. Roussel, die blijkbaar alleen verdorde
klassiekers en salon-schrijvers las, moet van Proust weinig afgeweten hebben. Toch
ontwerpt hij een (diskontinu) Tijd-schema, dat volkomen met Proust's kompositie
in A la recherche du temps perdu overeenstemt. Nemen we bv. zang 2 uit Nouvelles
Impressions d'Afrique. De zang telt 611 verzen. Het eerste vers sluit aan bij verzen
610 en 611. Verzen 2, 3, 4 sluiten aan bij 605 en 608-609. Grosso modo kan men
zeggen dat vers één voortloopt in vers 611, vers 2 in vers 610, vers 3 in 609, enz.,
zodat alléén de middelste verzen, 304 en 305 een volledige zin vormen.
En in Impressions d'Afrique vond men reeds de verwittiging: ‘De lezers die niet
in de kunst van R. Roussel ingewijd zijn, hebben er alle voordeel bij, eerst van p.
212 tot 455, en vervolgens van p. 1 tot 212 te lezen’.
Grillen? Wellicht. Roussel verklaart (in Comment j'ai écrit certains de mes livres)
waar hij zijn fonetische kombinaties vandaan haalde. Tot zelfs het adres van zijn
schoenmaker wendt hij aan. Roussel beperkt zich tot het scheppen van
schrijfmetoden, die hij met enorm geduld toepast. (Hij werkte vijftien uur aan elke
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versregel van Nouvelles Impressions d'Afrique.) Dat hij in 1910 de film uitvond
en reeds science-fiction schreef, is louter aksidenteel.
Alleen het feit, dat Roussel zich zo beperkte, dat alleen het oeuvre nog bestond
(denk aan Finnegans Wake, en aan Le Livre waarvan Mallarmé droomde), en dat
in dat oeuvre alléén de woorden nog bestonden, los van elk verwijzen naar welke
realiteit ook, behalve deze die groeide uit de trage overgang van eerste naar tweede
inhoud en die het verhaal vormde; alleen dit reeds situeert Roussel als een uniek
schrijver.
Terwijl zovele filologen die willen blijk geven van hun literaire eruditie Carroll
en Swift (met alle eerbied & liefde voor beiden van mijn kant) aanhalen, blijft Roussel
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volslagen onbekend.6
Toch is zijn démarche grondiger dan van wie ook die voor of na hem kwam.
Roussel kent nagenoeg géén beeldspraak, wat wel verrassend is wanneer men de
hem omringende stromingen beschouwt (het symbolisme, ‘an attempt by carefully
studied means - a complicated association of ideas represented by a medley of
metaphors - to communicate unique personal feelings’7, dat bij Saint-Pol Roux
obskuur werd, te vergelijken met Góngora; het futurisme, het literaire(?) kubisme,
dada, en het opkomende surrealisme). Roussel verwerpt bovenal de metafoor, dit
‘metafyzisch rijm’ wordt immers door de alexandrijn overbodig gemaakt. En
andersom. Roussel's werkwijze is verwant aan de be-teken-isteorieën van J-P Brisset;
maar toch is er ook en duidelijk verband tussen hem en reeds genoemde Góngora.
Lorca zegde van Góngora: ‘hij was er van overtuigd, dat de waarde van een gedicht
recht evenredig toeneemt wanneer de “mededeelzame gevoelens” overboord geworpen
zijn. Hij haatte de werkelijkheid (...). In zijn geestelijk landschap groeien slechts
autonome woorden, waarmede hij gebouwen opricht die de Tijd weerstaan. (...)
Góngora's scheppingen zijn niet aan de werkelijkheid te meten, alleen aan zichzelf.’8
Dit alles kan even goed van Roussel gezegd worden; ook de woordspelingen van
Góngora voorspellen de woord-interpretaties van Roussel en Brisset.
Zo dicht Góngora (En una aldea de corte):
's Avonds verhoord zij zijne bede:
Wil langs de lijfwachten sluipen,
Om, zonder langer het tweede,
Hem nu haar eerste te schenken.9

Tevens wendt Góngora woorden aan in een be-teken-is welke ze niet hebben. Hij
gebruikt bv. rima (spaans voor rijm) in de latijnse betekenis van spleet. (La ciudad
de Babilonia, v. 174.-9-). Eigenaardiger is het gebruik van latijnse konstrukties, als
La que dulcemente

De, die zacht

Huesa le ha prevenido abeja.

Groeve haar heeft bereid bij.

(Mariposa, no solo no cobarde; -9 -).
of nog:
Tantos de breve fabricia aunque ruda
albergues vestros.
Alle van lichten bouw ofschoon plompen
uwe verblijven. (Soledad, v. 919-20,1,-9-).

Dergelijke obskure verwoordingen en konstrukties treft men in Roussel's Nouvelles
Impressions d'Afrique bij honderden aan. Ter illustratie deze vergelijking:
- pour un rouleau clos qui débute
Comme ex-bobine à neuf ruban un poussiéreux
Tambour après l'étape. (O.c., Chant II, v. 129 ff)
Hier vergelijkt Roussel tambour (onderdeel van een type-writer) à ruban (inktrol)
en tambour (militaire (t)rommel) à ruban (de ruimte is doorlopen en wordt als een
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‘lint’ gezien, in ‘tijd’-terminologie: etappe). Ex slaat dus niet alleen op ‘bobine’ maar
tevens op ‘neuf ruban’; ex-neuf ruban dus: een ex-nieuwe rol. Roussel doelt hier op
het feit dat de rol opnieuw begint (débute, ook ex-débute, omdat hij opnieuw begint,
dus afgerold is) in de andere richting; de rol is dus niet meer nieuw, maar nog niet
versleten: ex-nieuw dus. Resultaat van een antropomorfisme, want débute (begint)
slaat tevens op débutant (beginneling), die dus traag typt en stof op het lint laat
komen; dit alles wordt vergeleken met een trommel die vol stof is na een militaire
dagwandeling. Men ‘slaat’ zowel op de trommel als op de toetsen van de type-writer.
In hetzelfde gedicht leest men (v. 94 ff):
Pour ceux dont s'orne un bras arrivé d'officier
Au ciel trois jumeaux blancs astres d'artificier.
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Dit is een vergelijking tussen drie vuurpijlen (sterren), door een vuurwerkmaker
afgeschoten, en de drie sterren op de mouw van een (gearriveerd) officier. Noteer
dat Roussel ‘de gearriveerde mouw van een officier’ zegt, en dat ‘astres’(sterren)
eerst in het tweede lid genoemd wordt. Roussel verplaatst dikwijls het adjektief, maar
niet zoals Mallarmé die een mooiere klank en een dubbelzinniger effekt wil bereiken.
Roussel wil zijn alexandrijnen twaalf voeten geven. In
L'écharpe à mettre un bras, pour celle où, décuplée
S'est cloîtrée une joue, un jour de fluxion (O.C., v. 285 ff), ‘dient’ décuplée achter
joue te staan.
Terug naar Góngora nu, die de Maria uit de katolieke legenden beschrijft als ‘de
blanke duif, die eieren legt’.9 Roussel weerhield zich op dit gebied al evenmin en
verzon méér dan eens ‘geschiedenissen uit de Bijbel’, waarmede men de getuigen
van de fabriek Jehovah wel fijn kan overdonderen. Toch vertonen de schrijfwijzen
van beide dichters enorme verschillen. Góngora, men weet het allicht, gebruikt de
metafoor. Bij hem, bij Gracián, Tesauro e.a. gaat het erom, een nieuwe beeldspraak
te verkrijgen. Zelfs hun woordsplitsingen zijn op beelden afgestemd. Onix wordt
Oh, nix (= oh; sneeuw), en zo komen ze tot ‘oh, nix flamma mea’: ‘oh sneeuw, mijn
vuur’.10 Roussel weigert deze beeldspraak. Desnoods zal hij een mensenras scheppen
dat zich aan ijs verwarmt, en dat onder de zon verkleumt. De metafoor is en blijft
een metafyzisch rijm, dat via een woordspeling verbanden legt (of beweert te leggen)
tussen volkomen disparate begrippen; is en blijft van mythische oorsprong. Roussel
aanvaardt dergelijke woordpuzzles niet. Hij legt via losse begrippen verbanden tussen
volkomen gescheiden woorden; meer nog, hij toont via overbruggende, maar
disparate woord-inhouden aan hoever één woord van zichzelf af ligt. Daarom gebruikt
hij het rijmend vers, dat het verschil tussen het identieke benadrukt, in tegenstelling
tot de metafoor-verbruikers, die de identiteit van de verschillen willen aantonen.
Zeker ligt de metode van Roussel dichter bij de hedendaagse anti-identische logika.11
Michel Butor noemt deze werkwijze, in tegenstelling tot de metafoor, ‘de konstruktie
van een metaforisch objekt, vanuit de semantische schittering van een gegeven
woord.’12
Als Roussel het rijm gebruikt, dan gebruikt hij daarvan vooral de analogies
consonnantes.13 Zoals hij zelf opmerkt, is zijn woord-dislokatie verwant met het
rijm. (En dus niet, zoals bij Góngora, met het beeld). Zo komt hij tenslotte, via de
dubbele inhouden van elk woord, tot inwendige rijmen, die in het proza van bv.
Locus Solus volkomen onzichtbaar, maar aanwezig zijn.
Een ander verschil tussen Roussel (en soms Hugo of Cros) en de andere dichters,
is zijn afkeer voor het muzikale vers. Roussel wil zijn vers cerebraal; slechts bij
toeval klinkt het, vooral dan in zijn twee eerste werken, tamelijk uitspreekbaar. Soms
klinkt zelfs de stem van Lamartine op:
Souvent je vous baisais sans témoins, chères boucles,
Quand venaient les couchants aux rougeurs d'escarboucles.14,
twee versregels die aan de novelle van de Maupassant, La chevelure, en de
gelijknamige film van Kyrou herinneren.
De verzen uit Nouvelles Impressions d'Afrique zijn van een gans andere matière.
Luister maar: ‘Le fer vaincu qu'en scène un preux rompt sur sa cuisse’ (p. 61) kan
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er door, maar ‘Qui monte l'huître au bec, celui qui, du dehors’ (p. 105) leidt stilaan
naar het gekraak van ‘Qu'un libéré bouchon, mieux qu'en bas, lorsqu'il part.’ (p. 149).
Zo zagen we tenslotte nog niet méér dan dat Roussel enkele procédé's uitvond en
deze tegen alle muzikale en technische regels van zijn tijdgenoten in toepaste. Aan
schrijvers die enigszins eksentriek tewerk gingen, geen gebrek, en de waarde van
Roussel ligt in
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een bepaalde obsessie - of in de rijkdom aan interpretaties welke deze uitgewerkte
obsessie biedt.
De woord-teorie die via Plato, Fabre d'Olivet (zijn vertalingen uit het hebreeuws
en zijn be-teken-isteorie) of Brisset uitgewerkt kan worden (zie hiervoor trouwens
meer bepaald het boek van Jean & Mezei), de Tijdsregeling die in alle opzichten
deze van Proust dekt, zoals ook het zoeken naar de âge d'or - Roussel kende op
19-jarige ouderdom een periode dat hij ‘glorie uitstraalde, en de luiken neerliet opdat
de voorbijgangers door het schijnsel niet verblind zouden worden’; beleving die hij
gedurende de rest van zijn leven wanhopig opnieuw trachtte te bereiken - een zoeken
is dat ook bij Jules Verne en Proust aan de basis van hun literatuur lag15 - deze
woordteorie, Tijdsregeling en dit zoeken liggen allen vervat in de obsessie van het
dubbel en de dubbelganger. Men herinnert zich dat Roussel debuteerde met La
doublure. Niet alléén de titel is van belang; ook de held, die akteur is. Ziehier één
ontdubbeling; de eerste. Zij is gebonden aan de obsessie van het zien. Zo bekeek
Narcissus zijn evenbeeld, dat een ontdubbeling was (als objekt van zijn eigen-liefde,
die hij als subjekt ervaarde). Jean & Mezei merken terecht op, dat het narcissisme
langs het inherente exhibitionnisme bij Roussel tot uiting kwam in de duizend-en-één
schitterende, veelkleurige voorwerpen die hij in zijn romans schiep. Roussel dacht
aan dust-proof voorwerpen, die zelfs van het stof van de musea gevrijwaard zouden
blijven.
Dit narcissistisch verlangen naar l'âge d'or heeft een zeker neurotisch karakter:
Stekel haalt het geval aan van een patiënt, die de ‘realiteit annuleerde en zich fikseerde
op een verzonnen feit dat zich historisch zou voorgedaan hebben.’ (Vet van mij - de
V.) Zie maar Roussel's Bijbelverhaaltjes, zijn manier van Haendel onuitgegeven (et
pour cause) oratoria te laten schrijven, enz. Toch blijven dergelijke éénzijdige
psycho-analytische interpretaties redelijk goedkoop: de neurose bestaat trouwens
juist hierin, dat men ‘slechts het vóór-genoegen der realiteit en het na-genoegen der
herinnering’ kent.16
Roussel moet zijn ‘glorie’ ervaren hebben, niet neurotisch, maar als een
obsederende droom: een droom. Het narcissisme, zegt Freud, is een terugkeer naar
het ik: dit herhaalt zich ‘elke dag voor het inslapen; het ontwaken heeft het
tegenovergestelde effekt.’ De megalomanie - welke, of men wil of niet, uit de beleving
van Roussel blijkt - is ‘het onmiddellijk gevolg van het vergroten van het ik (...), een
sekundair narcissisme’17 en vertoont gelijkenissen met wat de psycho-somatische
analyse het histrionistisch (toneelspelend) kompleks noemt. Het geval van ‘llona’18
dat Séguin aanhaalt, komt volkomen overeen met de psychose waaraan Roussel,
mogen we de klinische interpretatie van zijn geschriften geloven, onderhevig was.
Aansluitend bij de interpretatie van Dr. Hesnard, aarzelen Jean & Mezei niet, in het
afwisselend gebruik van de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ rijmen, een hermafroditisme
bij Roussel's narcissisme te voegen.19 En alsof het nog niet volstaat, doe ik er een
Lilith-kompleks bij,20 waarover later. Al deze rommel, if you wish, volstaat
ondertussen reeds.
Roussel ontdubbelt zich dus - in zijn eerste roman, La doublure - in zijn gedrag, als
geobsedeerde door zijn vroegere ‘glorie’ - in zijn schrijfwijze, door elk woord van
een dubbele betekenis te voorzien. Nog immer zuiver klinisch.
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Hij integreert zich echter, eerst door uit La doublure (het verhaal van een akteur,
die mislukt en steeds dieper in vergetelheid valt, zoals Roussel), de kracht te putten,
toch voort te zetten; door zijn zoeken naar l'âge d'or te verantwoorden in zijn
geschriften: zie de overvloed aan ‘verborgen schatten’ (trouwens het hoofdtema van
La poussière de soleils en weer een overeenkomst met Jules Verne); in zijn schrijven,
door de identiteit eerst te negeren (het zoeken naar een tweede inhoud - doublure)
en dan terug te vinden door de 2e inhoud van het andere woord aan de 2e inhoud
van het eerste te hechten. Aldus keert Roussel eveneens, bij het schrijven, terug naar
het ik van zijn glorie, zijn
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droom; daarom, en niet uit psychose. Roussel geneest zich al schrijvende. Geen
wonder dat de enige mij bekende auteur die in de literatuur een geneesmiddel ziet Michel Leiris - de eerste was om het werk van Roussel ernstig te bestuderen.21 Het
histrionistisch kompleks komt tot uiting in Chiquenaude, in Locus Solus en
Impressions d'Afrique, en voor éénmaal ook in Roussel's leven: ‘Ik behaalde slechts
waarlijk sukses wanneer ik toneelspelers of andere personen imiteerde.’22 Géén dezer
kompleksen uiten zich in zuivere zin. Het narcissisme is onvermijdelijk verbonden
met het voyeurisme: Narcissus bekijkt zichzelf: oog en water. Water is echter
‘moeder’, ‘geboorte’ en ‘dood’. Het oeuvre van Roussel is overwegend ‘célibatair’.
L'étoile au front zit vol kleine kinderen: bastaarden, die dus geen normaal
kinderleven kennen. Voor het overige is er van reklame voor voortplanting nooit
sprake. Alles is steriel: deze steriliteit is, zoals we zagen, ook poëtisch konsekwent
doorgedreven: geen beelden, geen metaforen. Alles is onderhevig aan de schepper,
die Roussel heet en alles koel en intellektueel doet. Hierdoor alleen reeds is Roussel
verwant aan de schilder Marcel Duchamp, wiens grootste werk ontstond onder invloed
van Impressions d'Afrique. Toch is deze steriliteit verre van humorloos. Schaterde
Kafka het trouwens niet dikwijls uit terwijl hij zijn teksten aan zijn vrienden voorlas?
Roussel's oeuvre is doorspekt met zwarte humor; wie de boeken als louter zware
kost wil verteren om zijn zgn. intellektuele bagage te vergroten, bemerkt dit niet
onmiddellijk.
Zoals Carroll en Duchamp was Roussel een mathematicus (en uitstekend
schaakspeler): zijn humor is, naar de uitdrukking van Duchamp, een ‘affirmatieve
ironie’, in tegenstelling tot de ‘negerende ironie, die alleen van de lach afhangt’.
Ironie zonder lach dus; schepping zonder nageslacht; ironie ten opzichte zelfs van
het steriele bij uitstek: de machine, die hij als embleem zal nemen.23
Maar niet zonder meer: de machine ontstaat bij Roussel arbitrair: de woordmachine
brengt hem tot het ‘bouwen’ van nieuwe machines; Duchamp geeft blijk van een
zelfde ironische gesteldheid, waar hij zijn Mariée beschrijft als ‘l'apparition d'une
apparence’. Deze Mariée schilderde hij op glas, symbool van het oog, zoals
Baudelaire ergens opmerkte, sprekend over het venster. Oog, maar ook water; de
Glissière van de Mariée bevat een watermolen!
In de slotscène van L'étoile au front haalt Roussel via het tijdschema dat het werk
doorzindert, een boek aan waarin sprake is van Roudnitski, l'auteur de cette fontaine
(maker, maar ook schrijver van deze fontein), en van een man - kennelijk Roussel
- ‘die lui had kunnen leven, maar aan de wereld een toonbeeld van gestadige werklust
en mannelijke volharding verkoos te geven.’ Dit boek waaruit hij citeert, heet
natuurlijk Les prédestinés. Alles is bij Roussel gepredestineerd, vooral in L'étoile
en in het gedicht L'âme de Victor Hugo; zoals ook alles verbonden is met het water,
en, in het water, met de schipbreuk. De intrige van Impressions d'Afrique, een boek
dat door de dubbele inhouden van een rebus ‘gepredestineerd’ is, berust op een
schipbreuk, een doodservaring dus.
Deze gegevens: oog (voyeurisme, erotisme, infantilisme), water (vrouw, dood)
leiden regelrecht naar bovengenoemd Lilith-kompleks en plaatsen de literatuur van
Roussel op filosofisch plan tussen de zeldzame werken, die de mythe der ‘machines
célibataires’ opbouwen. Deze mythe, door Michel Carrouges verduidelijkt in het
essay waarin hij verschillende okkulte auteurs (Jarry, Poë, Roussel, Kafka, Leiris,
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enz.) interpreteert via een parallel met Duchamp's schilderij La mariée mise à nu
par ses célibataires, même, onderzoekt ‘de vierdubbele tragedie van onze tijd: de
gordiaanse knoop waarin machinisme, terreur, erotisme, religie en anti-religie elkaar
ontmoeten’.
Het is overbodig, hier de konkluzies van Carrouges aan te halen. Het verband zelf
tussen Roussel's werk en Duchamp's schilderij, ligt minder in de beïnvloeding dan
in een machinale konstruktie, die ontstond uit ‘mademoiselle à prétendant’. Roussel
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beschouwde hier mademoiselle (juffer) à prétendant (kandidaat bedgenoot) en
mademoiselle (hei) à reître en dents (schoft in tanden). Roussel laat het heitoestel
tanden hebben, zodat... Doet er weinig toe. Wat opvalt, is dat voor prétendant
meerdere gemakkelijk uit te werken homoniemen te vinden zijn. Prêtre en dents,
bv. heeft tenminste een P. Hier had een ‘tandenpriester’ (een of andere tovenaar, of
totempaal, en noem maar op) een rol kunnen spelen: de verliefde jongen verlost het
meisje dat aan een totempaal vastgebonden is, enz. Hoe banaal echter. Roussel
gebruikte daarom alleen de homoniemen, die zover mogelijk van de ‘realiteit’
wegleiden. Hij is een uitvinder, niet van metaforen (woorden), maar van metaforische
objekten, die zoals de schilderij van Marchel Duchamp tijd en ruimte interpreteren
volgens hun obsessies, en ons brengen tot één der sleutels van de moderne kunst,
zoals deze niet in kroegen bedreven wordt. Alle zwachteltematiek van ‘hoe alleen
zijn wij allen toch’ is verdwenen. Met Roussel komt de mogelijkheid definitief open
te liggen voor een abstrakte literatuur, die literatuur is en geen gekonfijte bedzijkerij
van het Leidseplein, de Stadswaag of uit Ex-St-Germain.
In hoeverre de verwoording van dit ‘abstrakte’ voor interpretatie vatbaar is, zien
we verderop.
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II
A Tlön, il y a des poèmes composés d'un seul mot énorme. Ce mot intègre
un objet poétique créé par l'auteur. Le fait que personne ne croie à la
réalité des substantifs rend, paradoxalement, leur nombre interminable.
La perception d'une fumée à l'horizon, puis du champ incendié, puis de la
cigarette qui produisit le feu, est considérée comme un exemple
d'association d'idées.
José Luis Borges.
Noch de klinische, noch de technische situering van Raymond Roussel kunnen ons
veel verder helpen. Een literaire situering ontbreekt eveneens. Wel vertoont zijn werk
zoals we zagen parallellen met Góngora (van metafoor naar metaforisch objekt) en
met Borges (van roman naar verhaal naar anekdote). Roussel schrijft uitermate
gedrongen: mensen die betaald werden om het beter te weten schreven dat ‘de
uitwerking van ELKE anekdote in romanvorm zeker wel een sukses zou opleveren.’
Ze bemerkten dus wel vaag dat èlk boek van Roussel een honderdtal romans bevat.
‘Délire laborieux et appauvrissant que celui de composer de vastes livres; de
développer en 500 pages une idéé dont la parfaite expression orale tient en quelques
minutes’1 zegt Borges, die de voorkeur geeft aan de samenvatting van imaginaire
boeken. Toch beslaat zulk een samenvatting bij Borges steeds een twintigtal blz.; de
anekdotes van Roussel kan men nauwelijks tot de helft herleiden, wil men ze volledig
weergeven.
Borges en Roussel gebruiken, zoals ook Poe en vele anderen, ‘mechanische
elementen’, die nog heden in de detective-story goede resultaten opleveren. Op dit
gebied zijn Ellery Queen's The Egyptian Cross Mystery en de romans van S.S.
Van Dine trouwens meesterwerken, en verruimt het terrein zich. Toch blijft het
verschil bestaan. Borges' La mort et la boussole is niet zo wezenlijk te scheiden
van Van Dine of Doyle's ontcijferingen; toch houdt het kabbalistische element in
Borges' novelle ook dit verhaal buiten de koerante amusementsliteratuur. Of is het
zo, dat Van Dine een groter schrijver is dan Borges (en/of Roussel), juist omdat hij
het eindeloze opscheppen van Borges over zijn herlezen van Schopenhauer, Shaw
en Chesterton vermijdt? Omdat hij van Roussel het intellekt overnam zonder de
literaire pretenties?
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Ja!, roepen zij wier verstand zo gezond is dat ze buikloop krijgen zodra ze dienen
na te denken. Overigens is het, buiten de kwestie van het intelligentiequotiënt, ook
wel een kwestie van moed. De literaire klootzakken die van oordeel (sic) zijn, dat
Sagan en Marnix Gijsen diepe problemen aanroeren brengen dit soort moed trouwens
nooit op. Zo is er ook de filosofie van de liefde, en die handelt niet over de vraag of
Jan en Mieke samen in bed mogen, of over de vraag of Jan, eenmaal gehuwd, naar
huis of niet naar huis gaat om bij vrouw en zoontje te maffen. Het proza van Roussel
- en alles wat hij schrijft is proza - verwerpt de maatstaf (?) van verhaal en intrige.
Ik wees er reeds op hoe de krisis in het verhaal samenging met de krisis in de taal2:
zoals het woord door het zinsverband bepaald werd, werd de held door de
evenementen van het verhaal gedetermineerd. Bij Roussel krijgen woord en verhaal
een nieuw kleed. Het woord via de fonetiek, en het verhaal via de bondigheid. Hij
verwerpt duidelijk zowel woord als held. Het woord verliest zijn ‘identiteit’: de
fonetiek of de semantiek vereenvoudigen
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het. Het verhaal wordt zo bondig, dat het een wellicht oorspronkelijke funktie
herneemt: het wil iets vertellen, verhalen. Niet de vertelling (Ernest Claes, Caldwell)
maar wel het verhaalde herneemt zijn belang. Relatief belang trouwens. Roussel,
de schaakspeler, maakte zijn personnages tot pions; een reduktie die in se tragisch
is, en die onderworpen wordt aan één passie: liefde, heerszucht, gierigheid...
Elk ‘verhaal’ wordt rechtlijnig uitgewerkt, wat uiterst vervelend zou zijn, moest
het schrijfprocédé niet de onmogelijkste verbindingen (cfr voornoemde juffrouw die
een hei is, ondanks haar bodily structures) tot stand brengen. Welk belang heeft het
avontuur (?) van een loopjongen die rijk wordt doordat de professor van het
laboratorium waar het jochie werkt naar mammoetvoeten zoekt? Hoe kan zulk een
idioot gegeven toch iemand raken? Even goed, beter zelfs, dan de geschiedenissen
die verondersteld worden normaliter ons hoogseizoen zo vurrukkulluk te maken.
Men hoeft niet eens Lautréamont's regenscherm cum operatietafel aan te halen om
in te zien dat Roussel's werk één schittering van poésie pure is.
Een in Vlaanderen rondlopende schrijvelaar verklaarde mij, Sagan boven Roussel
te verkiezen 1e omdat ze menselijker was, 2e omdat de ‘vondst’ der intrige van
Tristesse - zo typerend voor het moderne cynisme, zei de kwijl - minstens even groot
was als deze van Roussel, die alleen een procédétje toepaste. Toch verkoos hij boven
Sagan diepmenselijke problemen als die van Tristan en Isolde of Faust. Hij zij hier
nogmaals beantwoord.
De heren critici menen zich van Maurice Baring als romancier te mogen losmaken
na Tinker's Leave en Daphne Adeana. Wie echter van primeurs houdt, kan
Comfortless Memory (Tauchnitz, 1928) lezen. Over de vondst van Sagan hoeft dan
niet meer gepraat te worden. Tristan en Isolde voert naar gevaarlijker terreinen. Dit
Grootmenselijk Drama is niet, en Histoire d'O wel, een geschiedenis van l'amour
fou. De erudiet der Gallische kunst, Lancelot Lengyel, heeft de hele klassieke
interpretatie van Tristan gevloerd door middel van een degelijke mythische ontleding
der symboliek van de legende - of van de vijf versies die het origineel vervangen.3
Van liefde geen sprake meer. Of daarmee het belang van de tekst verviel? Ik meen
van niet.
Het heeft weinig zin, het panorama te vervolledigen door andere auteurs na te
praten. Gezien de interpretatie van Carrouges of Jean & Mezei acht ik het onnodig,
de kompleksen van Roussel verder uit te werken. Het werd reeds gedaan. Hetzelfde
geldt voor het al dan niet aanvaarden van de okkulte ontcijferingen. Butor en Breton
hadden het er reeds over. Dat de hierbij aansluitende nota's over L'étoile au front
ogenschijnlijk in tegenspraak zijn met de analyse van Marcel Jean behoort tot de
risico's.
Deze nota's werden in april 1960 gemaakt. Ze vertalen is onmogelijk. Wie de
originele tekst kent zal niet de minste moeilijkheid hebben en de verbanden zelf
kunnen leggen. En zien dat de woordspelingen in feite slechts de oorspronkelijke
dubbele inhouden weergeven. Ook de cijfersimboliek biedt geen moeilijkheden.
Slechts even achtte ik een verklaring nuttig en noodzakelijk.

Acte I
Pages

Episodes
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Trézel sauva Zéoug et
1. Civa
Léidjé du sacrifice en
honneur de Civa, qui est la
troisième personne de la
Trinité hindoue,
destructeur, guérisseur,
fécondateur: ces trois
facultés seront souvent
exercées au cours de la
pièce.

7

Blondin donne un banquet: 2. Blondin
il se fait donc amphitryon
(Amphitryon, dont Jupiter
prit les traits pour faire un
bâtard à
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Alemène). Blondin
3. Sévère
présente les menus
enroulés dans un bout du
fil sur lequel il traversa le
Niagara: fil + menu = filer
un menu, ou filer la carte
c-à-d faire disparaître une
carte pour en donner une
autre, ce que fait Crapard,
qui remplace le menu par
un manuscrit de Racine,
sur qui nous retombons:
l'histoire de Blondin est
parallèle à un amour
manqué grâce à (Septime)
Sévère, qui chez Racine
s'avère se venger de ne pas
avoir eu la femme de
Polyeucte, alors que chez
Corneille, Polyeucte
relègue son épouse à
Sévère sans que celui-ci en
voie jamais rien. II est
question d'un avorton et
d'un détroit, alors qu'un
avortement, c'est une
opération amusante dans
les environs du détroit.
20

Le jeu d'ombres équivaut à 4. Lope de Véga
un huit de coeur (Ferry)

30

Si ‘pigeon’ signifie dupe, 5. Le Tzar
c'est parce que le Tzar est
dupe d'un pigeon, comme
il se doit. Le pigeon chargé
d'une épreuve
(d'imprimerie) est chargé
d'épreuves (transporter le
message).

38

Les sens futurs mènent à
l'aisance future.

42

Le vairon et le conclave
mènent à

49

Jean XIX, pape de son
métier. Escarpolette =

6. Houril

7. Jean XIX
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escarpe leste (voleur au
leste prompt). Cet épisode
renvoie au rite du
balancement des
Brahmanes, Dayaks,
Hindous...
57

Faire un pataquès =
8. L'anspessade
attaquez. L'Anspessade est
une lance brisée; ainsi la
tête de Florisane sera
portée sur une pique. Le
Brindisi n'est pas un toast,
mais un brin d'Isis.

72

Ce que femme veut, Dieu 9. Ghulkir
le veut: ce que femme voeu
(= conversion), à Dieu le
voeu: elle entre au cloître,
par hasard le
Nouveau-Paraclet (fondé
par qui l'on sait), ce qui
clôt le mouvement du
premier acte, le Paraclet
étant le Saint-Esprit, 3ième
personne de la Trinité
chrétienne. Ceci est le
9ième épisode.

Acte II
80

Ivre par l'éther, ou ivre
10. de Retz
d'éthérisme, ce qui nous
mène au livre, à la lettre et
à l'isthme.

94

Chambrière (femme de
11. St Exupère
chambre) à sapin (arbre) =
sapin (fiacre) à chambrière
(fouet). (Ferry).
Le long dais mobile (l'onde
est mobile?) rappelle la
méthode de guérison
pratiquée par les
Empiriques.

101

L'oeuf est une coquille à
vers: à rapprocher des

12. Milton
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oeufs du ver. En outrc,
coquille (oeuf) à poulet
(billet doux) = coquille
(ustensile à rôtir) à poulet
(volaille).
109

Yolande et Rameau ont un 13. Rameau
bâtard, judicieusement
appelé François. Ferry
note: ‘La musette
(manuscrit) à gros lot (mise
en loterie) n'est qu'une
musette à grelots.’
Saint-Jules = singulier //
Pelure = pluriel

14. Ramus

129

Un nouveau bâtard.

15.

144

Les clysopompes = l'église 16. Booz-Lévy
aux pompes (Ferry).

155

A l'aide d'un sou percé,
17. Falguayrac
Falguayrac déflore une
tire-lire, ce qui fait que son
pécule s'engrossit. Comme
le tire-lire garde le magot,
la glace conserve un
mammouth avec de l'or
entre ses orteils.
Riche, Falguayrac fabrique
(on s'en doutait): un bâtard.

173

Thèmes du naufrage et du 18. Cistrier
foudroiement (voir
Carrouges).
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Timbert se tue au jeu. Un
bâtard apparaît dans une
pièce qu'il voit, et dans
laquelle il y a également
l'acteur Damaresse, qui
ressemble à Timbert.
Damaresse prendra la place
de ce dernier auprès de la
femme. (Thème du
doublé).
199

Va chez ma voisine, je
20. Roudnitski
crois qu'elle y est = va,
schéma, voisines, jeu,
croix, l'aile. Bihorel est
brûlé è cause d'un schéma
où il exprime des théories
voisines de l'hérésie; elles
traitent du libre jeu de
notre volonté, ce qui le
conduit à la croix du
bûcher, et amène sur un
sculpteur l'aile de la
renommée. (Ferry).

204

Où il est démontré que
21. Hortense
Joussac descend d'un
bâtard. Hortense, laide de
visage, n'a qu'un corps pour
plaire, ce qui mène à des
artifices. Je signale que la
commune des Corps-Nuds
se trouve en
IIIe-et-Villaine, alors que
c'est plutôt elle qui est
villaine.

213

Scène concluante, qui
22. Belleau
renvoie à la Colombe et au
Passant de Remi Belleau,
qui était un des septs de la
Pléiade, et écrivit Amours
et Nouveaux échanges des
Pierres Précieuses. En
outre, la Colombe est un
oiseau qui vole, tout
comme l'hirondelle. 22 = 9
+ 13.4
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Acte III
216

Passage, mais avec l'accent 23. Thérard
sur l'oultremer

220

Alfred actionne son frère 24. Alfred
Octave, bâtard de naissance

238

Un insecte + un deleatur 25. Masclet
torment l'insigne des
membres d'une ligue pour
tuer ces mêmes insectes,
qui sont délétères.
Silvorine se ligue avec
Lédal pour tuer Masclet,
qui est un homme insigne.

255

... thème du doublé ...

268

La rivière des diamants est 27. Sr Orens
dans l'étang aux grèbes.
(Ferry).

275

Roussel, qui a aboli le
28. Dobrinine
Temps, a aboli Ie jour
mièvre et crasseux. Place à
la nuit! C'est pourquoi
l'Innocente est douée de
nyctalopie. (Et non atteinte
de...)
La scène maîtresse a lieu
dans I'île Ouellette, c-à-d
où elle est. II est normal
que la musique d'un opéra
arctique soit
septentrionale. Ne pas
oublier, après l'oultremer,
la sanguine que voici.

297

Episode 29, c-à-d 9 -f 13 + 29. Simon
7, et que Roussel appelle
sacrilège (p. 308): un
certain Simon (le
magicien?) achète une
bague pour sa Pervenche
(‘violette des sorciers’). II
devient cardinal mais
garde une certaine
mélancolie de ses
premières amours. Or, dans

26. Frontin
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le langage des fleurs,
Violette signifie
Mélancolie.
310

Trentième épisode5 qui
renvoie au Roudnitski de
la page 199, mais en fait,
celui-ci se lit sans
explications, comme
d'ailleurs tout l'oeuvre de
Roussel...

30. L'étoile

Geduldig moest hij alle zeven sloten ontsluiten.
Willem Frederik Hermans
Dat Roussel geen gemakkelijke lektuur aanbrengt, weet men reeds ongeveer. Zo
werkte Jean Ferry nauwelijks zeven jaar minder dan ik er zelf tel aan zijn dan nog
niet erg volledige studie. In dit boek stelt Ferry de mogelijkheid voor, dat het
‘vers-parenthese’ schema van Roussel op zichzelf reeds een betekenis kon hebben;
analoog met de
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morse zouden de verzen strepen, de parenthesen punten voorstellen. Dit levert
volgende tekst (sic) op:
-.-..-...-...-...-...-...-....-....-....-.....-.....
-.....-.....-.....-.....-....-....-....-...-..-.-.-.Ferry gaf elke poging tot ontcijfering na enkele jaren op. Het ontbreken van
rustpozen en van opeenvolgende strepen maakt het geval blijkbaar onmogelijk. In
1960 verkreeg ik na één uur een tekst, die bij nader inzien echter op een verwarring
tussen F en L berustte. Mijn korrespondentie met Ferry ging eerst wegens
adresmoeilijkheden (hij filmde met René Clair in Egypte, Italië, Spanje... en ik was
op vakantiezwerftocht) half verloren en liep daarna dood. Pogozofie en patafizika
gingen hier blijkbaar niet erg samen. De gekorrigeerde ontcijfering (knutselaars
zullen wel onmiddellijk de mogelijke varianten, waarvan de bijzonderste vooral
anti-klerikaal is, vinden. Overigens vergen de varianten nogal erg veel van de zetter,
zonder de lezer veel leesgenot te schenken.) sluit duidelijk aan bij het celibataire
thema dat via Carrouges en Lilith steeds duidelijk op te merken valt. Men hoeft dit
knutselwerk niet voor méér dan het is te nemen: één van de mogelijke uitwerkingen
van een mogelijk idiote onderstelling.
T R A I R E
- / . - . / . - / .. / . - . / .
L A
. - .. / . V I E
... - / .. / .
6 koppelteken
E V E
. / ... - / .
4 S E L I A
... - ... / . . - .. / .. / .5 6 L I E
..... - .... . - .. / .. / .
N I E D I T
-. / .. / . - .. / .. / S A V I T E
... / . - ... - / .. / - / .
punt
-.-.Gesteld dat de cijfers naar versregels verwijzen, dat de eerste 6 tevens fonetisch
van six naar si verloopt en dat 5/6 tot vers 11 worden gebundeld, dan krijgt men iets
dat verwantschap vertoont met een tekst. Hier gaat hij.
Traire la vie, si, il extrait: de ce rien, la chute d'une pomme,
Eve, quel que soit notre bord d'intimidants rayons,
se Ma, que d'aspects prend la croix! un groupement astral,
lie, nie, dit sa vite (point).
Het punt kan ‘het einde’ betekenen, dus: ...dit sa vite fin. (Het is niet zo ongewoon,
bij Roussel ‘vite’ i.p.v. ‘rapide’ aan te treffen.)
Wat levert dit op? Heeft dit zin? Zeker komen traire en extrait, de val van de
appel en Eva, se lia (lie) en het kruis overeen. En dan?
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In gewone taal wordt deze ‘boodschap’: (II faut) of (II ne faut pas) traire la vie.
Si on le fait (s'il extrait...), et si on extrait du rien (qu'est la vie) (ne fût-ce que) la
chute d'une pomme, Eve (apparaît) et, quelle que soit notre intelligence (etc), on se
lia (de tijd is erg onduidelijk), et voici le résultat: Eglise, Croix (qui n'est pourtant
qu'un groupement
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astral) et toute la merdre. Qui se lie, se nie, et dit (en priant) sa propre fin rapide. Is
de 2e zang van Nouvelles Impressions d'Afrique dus maar een rebus om ons dit
zinnetje in te prenten? Of schakelen deze zinnen zich via parenthesen in de VIER
zangen in? Schakelen de morsetekens zich in? Zelfs de pogozofie kan (lees: wil) dit
misterie niet onthullen. Maar mogelijkheden bestaan. In de woorden althans.
1962

Eindnoten:
1 Dr. Pierre Janet, De l'angoisse à l'extase, Tome I, p. 137, Paris '26. Opgenomen in Comment
j'ai écrit..., p. 183.
2 Comment j'ai écrit..., p. 8.
3 Id., p. 45-59.
4 Jean & Mezei, Genèse de la pensée moderne, p. 191.
5 Comment j'ai écrit..., 2e document, p. 378-390.
6 Zéér eigenaardig is de tekst over Roussel in Anthologie de la nouvelle poésie française, Kra
1924. De - tot op heden nog onbekend gebleven - samensteller schrijft ‘Dans 10 ans, tout le
monde connaîtra Raymond Roussel.’ Een vergissing die toch zeer sympatiek aandoet.
7 Edmund Wilson: Axel's Castle, Fontana Library 1961, p. 24.
8 F.G. Lorca: Don Luis de Góngora, aangehaald door H. Friedrich, Die Struktur der Modernen
Lyrik, Rohwolt '56, p. 113.
9 Dr. G.J. Schoute: Góngora, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem '34, resp. p. 14 - 22 - 25 - 26 38.
9 Dr. G.J. Schoute: Góngora, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem '34, resp. p. 14 - 22 - 25 - 26 38.
9 Dr. G.J. Schoute: Góngora, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem '34, resp. p. 14 - 22 - 25 - 26 38.
9 Dr. G.J. Schoute: Góngora, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem '34, resp. p. 14 - 22 - 25 - 26 38.
9 Dr. G.J. Schoute: Góngora, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem '34, resp. p. 14 - 22 - 25 - 26 38.
10 G.R. Hocke: Manierismus in der Literatur, Rohwolt '59, o.a. p. 68-92.
11 Zie Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus en Korzybski: Science and Sanity.
Daartegenover stellen de metafoor-fans Hegel met zijn woordgeknoei, of, erger nog, Heraclites,
die niet eens filosoof was. Beeldt u in dat men in de XXVe eeuw 141 fragmenten uit Finnegans
Wake als filosofisch referaat nemen zou!
12 Michel Butor: Répertoire, p. 179.
13 Jean & Mezei: Genèse, p. 175-179 en p. 192-195.
14 Comment j'ai écrit..., p. 77.
15 Cf A la recherche du temps perdu en Maurice Blanchot: Le livre è venir, NRF '59. Tevens
M. Moré: Le très curieux Jules Verne, NRF '60 en het tijdschrift Arts et Lettres, 1949:
Hommage à J. Verne (teksten van Carrouges, L.P. Guignes, Butor; deze laatste in Répertoire
opgenomen.)
16 Stekel: L'homme impuissant, Hfdst. XI: Les comportements névrotiques par rapport au
Temps. NRF '50.
17 Freud: Introduction à la psychanalyse, Hfdst. XXVI: La théorie de la libido et le narcissisme,
Payot '62. Tevens Abriss der Psycho-analyse, Hfdst. VIM: Der psychische Apparat und die
Aussenwelt, Fischer Bücherei '53.
18 Séguin: Introduction à la médecine psycho-somatique, p. 142-44, L'Arche, '50.
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19 In Nouvelles Impressions d'Afrique alterneren de mann. en vr. verzen ondanks het verschil
van soms meer dan 600 verzen, dat tussen de rijmen ligt! Zo sluit vers 4 (eindigend op rayons
- mannelijk dus) aan op vers 605 (vrouwelijk: synthétise). (Chant II).
20 Slaat op mannen die een steriele vrouw tot ideaal hebben. Cfr. Dictionnaire de Sexologie, p.
89, Pauvert '62 en Wittels: Der Lilith-complex, In New York Psychoanalytical Society, jan.
'32.
21 Michel Leiris: La règle du jeu, 2 vol., NRF, en Butor: Répertoire.
22 Comment j'ai écrit..., p. 41. Zie ook de novelle van Jean Ferry (La société secrète) in Le
mécanicien, NRF '53: ‘Roussel faisait des imitations fort réussies de Dieu, qui lui valurent
auprès des anges des succès supplémentaires.’ Wat nogmaals aansluit bij de thesis dat Roussel
zich God waande; hij zag zich gesierd met een aureool, met bliksemstralen. In zijn boeken is
hij dus niet alleen Deus ‘ex machina’.
23 Zegt Duchamp: ‘It was fundamentally Roussel who was responsible for my glass, La mariée.
From his Impressions d'Afrique I got the general approach. (...). Roussel showed me the way.
My ideal library would have contained all Roussel's writings - Brisset, perhaps Lautréamont
and Mallarmé. (Marchand du sel: Ecrits, p. 113-114).
1 Borges: Fictions, voorwoord, p. 18, NRF 1951.
2 Freddy de Vree: L'homme n'est pas sa définition, De Tafelronde VII, 4.
3 Lancelot Lengyel: Le mythe de Tristan, Le Surréalisme, même, no. 2.
4 Enkele verklaringen: 3 en 9 zijn, zoals 7, heilige cijfers. Voor uitleg, zie Kabbala-studies evenals
de ‘réprésentation du Séphiroth’. 13 is het cijfer van de dood, en van de Tijd. 22, 13 + 9, is
volgens Gherasim Luca (Le vampire passif, Editions de l'Oubli, 1945) een moordend cijfer:
o.c. p. 33-39: ‘le nombre 22 écrit sur le Crépuscule est un poison mortel.’ Crépuscule of
einde van het tweede bedrijf...
5 De overgangen (passage is reeds zelf een okkulte term) van oultremer, (épisode 23) naar zilver
(27) en zwart (28) kulmineren in het goud + violet van (29). Jean & Mezei noteren: ‘Ce sont
toujours des chiffres fatidiques, 13 et surtout 12, qui règlent le mouvement de ces univers. 26
récits ou groupes de récits (2 × 13) dans L'étoile, mais 12 personnages (6 hommes et 6 femmes).’
(o.c.p. 197). Mijn cijfering, 9 (2 × 3) + 13 + 7 + 1 geeft echter dezelfde interpretatie als deze
van Marcel Jean. Cijfers, kleuren, stadia en dergelijke meer kunnen nog het best onderzocht
worden via Les douze clés de Philosophie (Basile Valentin, heruitg. Ed de Minuit) en het werk
van Fulcanelli (Les demeures philosophales; Les mystères des Cathédrales, heruitg. Omnium
Littéraire) of diens leerling Eugène Canseliet (artikels in Cahiers d'Hermès, Medium, enz.).
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georges van vrekhem | solodroom
landelijk spel in twee delen
Personen:
CLARISSE
CLERY, een fietsende burger
DAANS, volksvertegenwoordiger
EGUS, filosoof
GEVAN
MAC, leerling van Egus
TOMMYBOY, een neger

1e deel
Eerste tafereel
(Te lande. Een boom met een strop erin. Tegen de boom staat een ladder. Tijd: even voor
zonsopgang.)

Egus:

Glorierijk voor patrijzen, leeuweriken en kwikstaarten zal ik hangen in deze
boomkruin, ik, vogel van het hoogstvliegende soort. Wanneer het zwarte ooglid
van de nacht de oranjeappel van de morgen ontbloot, zal mijn geest dauw zijn
met de dauw, wind met de wind, en bladgroen in de nerven.
Mac:

Er blijft nog tijd om u te bedenken, meester Egus.
Egus:

Bedenken? Waarvoor aanzie je mij, Mac, voor een lafaard? Ik heb dit leven in
al zijn oorzaken en gevolgen uitgedacht, en wil het besluiten zoals het mij
betaamt. Geen duisternis kan mij aan mijn eigen oog onttrekken. - Maak je
geen zorgen om mij, Mac. Straks wordt jouw Egus ingezeept door de regen en
geschoren door de wind, tot op het bot. Nooit heeft wijsheid zachter haar vingers
van mijn schedel opgeheven, nooit was ik minder gek te geloven in wijsheid. Ik
heb het verstand overwonnen. Mij blijft slechts de ultieme daad: de
zelfvernietiging.
Mac:

U bent vastbesloten? U maakt er een einde aan?
Egus:

Ja, ik maak het einde af.
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Mac:

Dan is het ogenblik voor uw afscheidswoord gekomen. Met mij luistert deze
eeuw naar het verscheiden van een edel mens, een menselijk mens.
Egus:

Ik ben klaar zoals altijd, want elk woord is steeds mijn laatste geweest.
Mac:

Ik luister.
Egus:
A B C,
de kat gaat mee,
de hond blijft thuis.
Piep zegt de muis
in het schotelhuis.

Mac:

Is dat alles?
Egus:

Is het niet genoeg? Wat wil je meer? Het testament van Egus, de zachtmoedige,
gesproken tot een generatie van wankelmoedigen, die het wagen in leven te
blijven? Hoe zou het hen ontroeren, Mac, indien ze mij hier zagen. Maar ik wil
geen tranen, en ik wil geen medeleven. Ik wil hangen, enkel en alleen.
Mac:

En voor mij, die u al die jaren volgde, heeft u voor mij geen woord?
Egus:

Hoeveel woorden wil je? Veel?: koop je een woordenboek. Weinig?: zwijgen
zegt duizendmaal meer. Waarom zou ik nog woorden spreken tot jou, die mij
zo goed kent? Een vlam heeft zich gevoed aan ons beider adems, mijn vriend;
onze harten waren verbonden door een onzichtbare snaar, die trilde
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wanneer één van ons ook maar de geringste inwendige beroering doorstond.
En we hebben elkaar omklemd en het merg uit elkaars pijpen gezogen in een
voortdurende extase. Hier staan we dan, merkbaar licht en mergeloos op dit
uur.
Mac:

Ik beef.
Egus:

Strek je handen voor je uit.
Mac:
(doet dit)

Als een slaapwandelaar.
Egus:

Hef je hoofd met de kin vooruit.
Mac:

Als een idioot, of een dromer, of een sferendronken dichter.
Egus:

Hef je linkerbeen.
Mac:

Ik waggel als een onevenwichtige; als een los steentje dreig ik te vallen en over
deze aarde aan het rollen te gaan.
Egus:

Dat alles, gemengd met pijn en vrees voor de anderen, is het bestaan van de
mens.
Mac:

Dank u, meester.
Egus:
(slaat Mac)

Wat zeg je?
Mac:

Dank u zeer, meester.
Egus:

Wanneer je mij hebt zien trekkebekken met de zon tussen die takken, en wanneer
ik voor de laatste keer de draad van dit leven heb trachten te happen, maar er
niet in gelukte, dan ben je mijn leerling niet meer, Mac.
Mac:
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Wat zal ik dan zijn?
Egus:

Geen meester. Laat nooit toe dat iemand je meester noeme, noch vader. Of mijn
geest zal je bespoken, en de vogels van dit veld zullen jou mijn zoet vlees brengen
in hun bek, en het voor je voeten uitspuwen, opdat je nooit zoudt vergeten wat
ik je thans gezegd heb.
Mac:

U heeft mij geleerd niets te weten. Hoe zou ik dan iets kunnen vergeten? Hoe
zou ik dan iets niet kunnen vergeten?
Egus:

We zijn ermee vergroeid, mijn waarde Mac, inniger dan de navel met onze buik,
want zelfs de navel heeft zijn voortbestaan te danken aan onze herinnering.
Zolang we niet onze navel vergeten kunnen Mac:

Zullen we niet van onszelf bevrijd zijn.
Egus:
(slaat hem)

Wat zeg je?
Mac:

Dank u, meester.
Egus:

Waarom heb ik jou geslagen, Mac?
Mac:

Omdat ik zelfs uw lessen niet kan vergeten.
Egus:
(slaat hem)

Wat zeg je?
Mac:

....
Egus:

Waarom heb ik je geslagen, Mac?
Mac:

Ik en Jantje
zaten in het mandje.
Jantje riep:
ik ben het niet.
Egus:
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Goed zo, Mac. Blijgemoed zal ik van jou afscheid nemen, in de vergetende weet
dat mijn leven niet tevergeefs was. - De ladder.
(Mac houdt hem de ladder voor.)

Eigenaardig dat de nacht vandaag zolang duurt, vind je niet? De sterren schijnen
geen afscheid te kunnen nemen van ons.
Mac:
(als in extase)

Ik ben alle nachten en alle duur vergeten. Ik ben vergeten dat u mijn meester
bent. Ik ben vergeten dat ik moet vergeten. Ik vergeet dat ik vergeet. Ik wordt
een scheurend vlies, een brekende ruit. Mijn longen puilen mijn lichaam uit en
ik ontplof zo zachtjes vanbinnen, alsof ik nooit voorheen van vlees en bloed was.
Ik ben nog slechts één enkele

Gard Sivik. Jaargang 6

38
gedachte, die zichzelf vergeet... Licht de ruimte! Aaaah!...
(Hij zakt in elkaar.)

Egus:

Mac! Mac! Wat overkomt je?
(Hij strompelt van de ladder.)

Mac... Hoor je mij nog?... Dit was de bedoeling niet.
(Duister.)

Tweede tafereel
(Ochtend. Een landelijk pad.)

Daans:
(wandelend, zingt)
Er sliep eens een meisje in het zand,
dat meisje had geen vaderland,
dat meisje had geen moederhuis,
dat meisje was niet kuis. Trala.

Clery:
(per fiets, geeuwend, rijdt op Daans in. Clery valt.)

Aauw!
Daans:

Goeie morgen.
Clery:
(steeds geeuwend)

Goeie morgen. - Ik ben gevallen.
Daans:

Ik bijna, maar niet helemaal.
Clery:

Dat gebeurt u ook nog wel, een of andere keer. Reken er op.
Daans:
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Bent u boos?
Clery:

Boos? waarom zou ik boos zijn? Ik val om van de vaak, dat is alles.
Daans:

Juist. Eigenlijk was de botsing niet mijn schuld. U bent op mij ingereden.
Clery:

Heeft dat zoveel belang, mijnheer?
Daans:

Nee, maar u kon het wel eens belangrijk vinden. U schijnt echter helemaal geen
snibbig karakter te hebben.
Clery:

's Morgens duurt het nogal voor ik mijn karakter vind, voor ik in mijn eigen
lichaam terecht ben. Is dat niet zonderling?
Daans:

Uiterst zonderling. U schijnt mij een geval van lichamelijke schizofrenie.
Clery:

Is Clarisse in de buurt?
Daans:

Niemand is in de buurt voor zover ik zie. Wij zijn helemaal te lande en alleen.
Zoekt u uw dame?
Clery:

Dame?! - Nee, zij vindt me wei zonder dat ik haar zoek. Is mijn broek erg
gescheurd?
Daans:
(onderzoekt de broek van Clery, die niet verroert)

Een beetje bestoft, maar niet gescheurd.
Daans:

Mijn vest?
Clery:

Idem.
Clery:

Goed. Alles bij mekaar werd het een meevaller. Gewoonlijk ben ik er erger aan
toe.
Daans:

Overkomt u dit meermaals?
Clery:

O ja. Ik zou u kunnen vertellen van de keer dat ik midden in een kudde koeien
terecht kwam; en van de keer dat ik in de gracht tuimelde met een dame op
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jaren. Voor mij werd vallen een gewoonte. Clarisse stuift altijd op, omdat er
negen keren op de tien iets aan mijn broek hapert. Ziet u haar nog niet?
Daans:

Niets of niemand te zien.
Clery:

Zou haar iets overkomen zijn? Dan ware het mijn beurt om te lachen.
Ik wou ook wel eens lachen, na al die jaren.
Daans:

Verwacht U een Clarisse?
Clery:

Natuurlijk. Anders loopt zij altijd honderd meter achter mij aan om mij op te
rapen. Eigenlijk pleit dat voor haar bekommernis om mij, maar ik vind het
vernederend elke morgen te worden opgeraapt en bemoederd door Clarisse.
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Daans:

Elke morgen?
Clery:

Ook wel eens 's avonds. - O mijnheer, denk niet dat ik de vallende ziekte heb,
of iets in die zin. Ik ben zo gezond als een jong bliekje, wanneer ik wakker ben.
Maar ik ontwaak zo moeilijk, en ik slaap zo gauw weer in. Indien u doorgelopen
was, lag ik hier reeds in het zand te snurken als een varken. Echt, mijnheer, ik
voel mij varkens wanneer ik snurk. Het is ellendig.
(geeuw-eeuw-eeuw)

Daans:

Staat u toe dat ik u recht help?
Clery:

Zonder bijbedoeling? U laat mij niet opzettelijk weer vallen?
Daans:

Natuurlijk niet. Wie ben ik wel?!
Clery:

Ik ken u niet.
Daans:

Mijn naam is Bernard Daans, volksvertegenwoordiger.
Clery:

Goede morgen. Mijn naam is Vrouwenstem:

Anatol! Anatol!
Clery:

- Clery. En straks ziet u Clarisse, familienaam verzwonden in de duisternis van
donkere kamers. Help mij recht, mijnheer de volksvertegenwoordiger.
Daans:

Tot uw dienst altijd bereid!
Vrouwenstem:

Anatol!
Clery:
(komt recht)

Eindelijk zal ik haar op een waarlijk waardige wijze kunnen begroeten.
(Clarisse op)
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Clery:

Wat scheelt eraan, Clarisse?
(geeuw-eeuw)

(Hij dreigt weer te vallen, maar Daans houdt hem stevig vast.)

Clarisse:

Anatol!?
Clery:

En toch is het waar! Ik ben een man!! en ik ben een man! en ik ben een man...
Nietwaar, mijnheer de volksvertegenwoordiger? Mijn ruggegraat staat
kaarsrecht als een tak in mijn lichaam.
Clarisse:

Volksvertegenwoordiger? U, mijnheer?
Daans:

Jawel, bij de gratie van het volk, en met de toestemming van de koning, om u
te dienen, mevrouw, en uw echtgenoot te steunen.
Clarisse:

Mijn echtgenoot? Mijnheer! Ik ben ongehuwd op de burgerlijke stand, en
vooralsnog ongebonden elders. Ik ben in alle opzichten een vrije burgerin en
verdien mijn brood op bekoorlijke wijze.
Daans:

Het spijt mij echt, mevrouw, maar mijnheer hier Clery:

Niet zeggen! niet zeggen!
Daans:

sprak over u op een toon alsof het over zijn vrouw ging, en dus dacht ik Clarisse:

Zo, Anatol. - Wel, zal ik nu eens iets zeggen, mijnheer de
volksvertegenwoordiger? Mijnheer hier - ... Bah, mijnheer - geen prik is hij
waard. Slaapwel! En goeie dag!
(af)

(op)

En denk niet dat ik nog ooit de moeite zal doen achter jou aan te lopen, al betaal
je nog dubbel zoveel.
(af)
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Clery:

Clarisse! Clarisse!
Daans:

Zo. Ik begrijp. Dat is het dus. Onevenwichtig zedelijk evenwicht.
Clery:

Begrijpt u iets? Meent u iets begrepen te hebben? Denkt u, omdat u
volksvertegenwoordiger bent, dat u zoiets kunt begrijpen? Clarisse is de moeder
die ik mij als kind droomde, de vrouw die ik mij als man droomde, de droom
die ik mij wakker droomde. Alles is zij voor mij, en zoiets meent u te kunnen
begrijpen. Ik betaal haar niet om met haar naar bed te gaan, maar opdat zij
mij zou komen oprapen, opdat ik dan tenminste haar gezicht van dichtbij zou
zien. Maar zoiets kunt u niet begrijpen. - Denkt u, omdat u
volksvertegenwoordiger bent, dat u het recht heeft mij in het stof te vloeren?
Daans:

Maar mijnheer!
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Clery:

Zoiets gaat boven zijn hout!
Daans:

Maar ik Clery:

Droom ik? Slaap ik? Ben ik wakker? Clarisse!
(Hij loopt haar een paar stappen achterna.)

Clarisse, mijn zoete, lieve (Hij zet zich te wenen.)

Zij is weg.
Daans:

Het spijt mij. Het spijt mij oprecht. Ik zie niet heel duidelijk wat er aan de hand
is, maar ik vermoed dat er zich in uw binnenste een neurotisch getint drama
afspeelt. Echter: waar het volk lijdt, lijden zijn leiders!
Clery:
(echo)

Waar het volk rijdt, rijden zijn leiders.
Daans:

Ik betuig u mijn medeleven, mijnheer. Ik moet die kant uit. Maar, indien nodig,
kan ik u ook in tegenovergestelde richting vergezellen. Misschien is dat zelfs
veiliger. Ik kan uw aandacht wakker houden voor mogelijke obstakels.
Clery:

Zijn alle volksvertegenwoordigers zo vriendelijk?
Daans:

Onze vriendschap is publiek.
Clery:

En tegenover iedereen?
Daans:

Zeker, maar tegenover niemand in het bijzonder.
Clery:

Waarom wilt u dan meelopen met mij in het bijzonder? Ik ben een eerste persoon
enkelvoud, weet u, burger en demokraat tot in de liezen. En, zoals u komt op te
merken, kunnen er in mij veel, veel dingen omgaan waar niemand iets zou van
vermoeden. Ik ben in staat tot edele gevoelens wanneer ze mij overweldigen, zelfs de liefde is mij niet onbekend.
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Daans:
(niet geïnteresseerd)

Echt waar?
Clery:

Echt waar. Ik heb zo mijn eigen ideetje over de vrouw. Ziet u: de perversiteit
is een afwijking van het normale.
Daans:

Jammer, mijnheer, maar uw persoonlijke ideeën interesseren mij niet in het
minst, voor zover ze de mijne en die van het koninkrijk niet kruisen (zoals dit
hier gebeurd is, want anders had ik mij niet zolang opgehouden). Mijn tijd en
mijn diensten zijn te kostbaar. En indien ik u vergezel - wat niet onmogelijk is
- zie ik onze gemeenschappelijke opgang in een breed perspectief. U kunt de
oorzaak zijn van de val van meerderen. Die meerderen interesseren mij, maar
niet u als eerste persoon enkelvoud. Ik hoop dat u mijn standpunt begrijpt en
bijtreedt.
Clery:

Denkt u altijd? Denkt u altijd... breed?
Daans:

Altijd. U ziet aan mijn bril dat ik een en al verstand ben. Zoals de kuiten voor
de conditie van de voetballer, is de bril voor mij het teken van mijn intellectuele,
en aldus menselijke conditie.
Clery:

De hemel zij dank
(geeuw)

dat ons volk door zulke vertegenwoordigers
(geeuw)

vertegenwoordigd wordt
(geeuw).

Daans:

Vooruit, Anatol Clery, de dag en de maatschappij verwachten u. Dank zij deze,
mijn morgenwandeling, voel ik mij fris en fit genoeg om mij nog een dagje langer
te verzoenen met het driepartijenstelsel en het koningschap.
Clery:

Help mij op mijn fiets, meer vraag ik niet voor het ogenblik.
(Daans helpt hem op zijn fiets, en duwt hem met een loopje af.)

Daans:
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Goede moed, Anabasis Clery! Binnen vijf uur is het middag!
Er sliep eens een meisje in het zand.
Dat meisje had geen vaderland.
Dat meisje had geen moederhuis (Luide geeuw van de onzichtbare Clery. Wanhopig getromp van een auto, remmen, en geknars van
ijzer.)

Clery! Anatol! -
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(Hoedje-af-houding)

Wij, de getuigen van geboorte en dood...
(Duister)

Derde tafereel
(Achter het huis van Clarisse.
Zij is haar was aan het ophangen, bijna dansend in haar passen op muziek uit een draagbaar
radiootje.)

Clarisse:

La-!ala-lala djing. La-!ala-lala djing.
Speaker:

Dames en heren, dit was onze vrolijke morgen zonder zorgen. Gelieve thans te
luisteren naar een herhaling van de bijzonderste punten uit het ochtendnieuws.
Weerbericht, medegedeeld door het koninklijk weerkundig instituut te Ukkel.
Bewolkt... opklaringen... heldere hemel... temperatuur...
(De stem van de speaker wordt als het ware onderdrukt door deze van Clery, die ook uit het radiootje
schijnt te komen. Tussendoor blijft hoorbaar: Bizerte... Kroetsjew... Bourguiba... Berlijn... Kennedy...
Kernproeven... Katanga.. Hammarskjöld... U.N.O.... De Gaulle...)

Stem v. Clery:

Clarisse!... Clarisse!!... Mijn been. Ik sterf, Clarisse!
Clarisse:

Clery! Roep je mij? Waar ben je?! Roep je mij, Clery?!
(Het hoofd van Tommyboy verschijnt tussen twee natte lakens.)

Tommy:
(spreekt met een zware r)

Ik hier, madam. Goeie dag, madam.
Clarisse:
(bekijkt hem verstomd)

Tommy:
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Niet schrikken, madam. Ik maar een neger.
Clarisse:

Een neger!
Tommy:

Ja, kijk maar, ik zwart. Negers zwart, madam.
Clarisse:

Weg! Oest! Allez!
Tommy:

Negers zwart, maar geen honden, madam.
Clarisse:

Maak dat je wegkomt, of - Clery!
Stem v. Clery:

Ik heb zo'n pijn. Men voert mij naar de kliniek, Clarisse.
Ik bloed. De ziekenwagen is een bak vol bloed. Ik drijf in dat bloed, Clarisse.
Clarisse:

Aaah!
(Met deze langgerekte schreeuw valt zij in zwijm.)

Clarisse:

Dames en heren, dit was een korte herhaling van de bijzonderste punten uit het
ochtendnieuws. Luistert nu naar onze vrolijke ochtendklanken, met de orkesten
(Tommyboy komt van tussen de lakens te voorschijn. Hij zet de radio af, en tracht Clarisse tot
bewustzijn te brengen met een nat stuk ondergoed.)

Tommy:

Kom, kom, madam, niet zo slapjes. Kom, kom, wakker worden. Zo. Mooi wakker
worden. Ik vriendelijke Tommyboy. Ik goede Belgische neger. Ik beetje
kultuurneger, die weet te respecteer nette madam.
Clarisse:
(komt stilaan bij)

De zon. De zon steekt mijn ogen blind.
Tommy:

Ja, mooie morgen, mooie zon.
Clarisse:

Je hebt mij nog niet - nee?
Tommy:
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Verkracht? Ik verkrachten moeilijk woord vinden. Altijd stamelen bij
verkrachten. Daarom niet dikwijls verkrachten zeggen.
Clarisse:

O - Goeie dag dan, vriendelijke neger.
Tommy:

Goeie dag, vriendelijke madam. Ik kunnen helpen? Met was of zo?
Zwarte handen, witte lakens. Witte lakens wit in zwarte handen, wanneer
eerst zwarte handen wassen.
Clarisse:

Je buik rammelt. Heb je al gegeten?
Tommy:

Twee rapen gegeten.
Clarisse:

Twee rapen? Anders niets?
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Tommy:

Nee. Madam soms kieken hebben?
Clarisse:

Hahaha. Kieken bij ons 's zondags. In de week soepvlees of stoverij.
Tommy:

Ha? Negers in Amerika alle dagen kieken, o, alle dagen.
Clarisse:

Ben jij een Amerikaanse neger?
Tommy:

Nee, helemaal Afrikaans. Maar ik graag naar Amerika bij zwarte broeders.
Hier niet goed voor Afrikaanse neger. Neeje. Iedere vrouw denken ik ganse
dagen verkrachten. Maar ik geen eten. Met twee rapen moeilijk goed
verkrachten. Jij niet denken?
Clarisse:

O, ik - wel ik denk niet aan zo'n dingen, en een beschaafde neger mag daar wel
aan denken, maar niet over spreken, net als zijn blanke broeders.
Tommy:

Jij zeer wijs, madam.
Clarisse:

Komplimenten maken kan je ook?
Tommy:

O ja. Alle vrouwen graag horen zij zeer wijs zijn ook wanneer niet wijs. Hah.
Clarisse:

Wie heeft je dat geleerd?
Tommy:

Missionaris. Missionaris Tommyboy alles geleerd, blanke bwanas Tommyboy
alles afgeleerd.
Clarisse:

Je hebt honger.
Tommy:

Tommyboy gezwollen buik en magere billen van honger. Daarom blanken
Tommyboy nooit willen kiek-kiek.
Clarisse:

Kiek-kiek? Fotograferen, juist.
Tommy:

Gard Sivik. Jaargang 6

Ja, fotograferen, kiek-kiek. Maar: Tommyboy goed eten, Tommyboy ferme
vent. Madam niet geloven?
Clarisse:

Nee. Ja. Madam niet kunnen schelen. Heet jij Tommyboy?
Tommy:

Si signora. Niet goed zeggen? Si: ja. Signora: madam. Hah.
Clarisse:

Wie heeft je zo genoemd? Tommyboy is geen Franse naam. Andere negers heten
Jean-Pierre, of Bicyclette, of Mes-Couilles, of Picasso.
Tommy:

Ik in dienst bij Belgische mijnheer. Die mijnheer vroeger lang in Amerika.
Daarom ik heten Tommyboy. Verstaan? Ik internationaal.
Clarisse:

Speel jij tam-tam?
Tommy:

Ik spelen voetbal.
Clarisse:

Geen tam-tam?
Tommy:

Neeje. Wat jij zeggen?
Clarisse:

Ben je wel echt een neger? Tam-tam is (klopt met haar handen op haar buik)

tam-tam-tam.
Tommy:

Ah, si signora! tam-tam! Ik niet goed verstaan. Dit oor een beetje doof van spelen
tam-tam, hele dagen lang. Anders blanken niet voelen zij in Afrika. Ik ook goed
kunnen brullen achter rotsen, zo:
(brult als een leeuw)

voor blanken in nationaal park. Ambiance zij zeggen. Ik goed kunnen ambiance
hé.
(Hij brult nog eens extra hard.)

Clarisse:

Stop! Genoeg! Dadelijk komt gans het dorp toegestroomd.
Tommy:

Dan ik dansen en geld verdienen. Ik geen geld. Jij geld?
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Clarisse:

Ben jij wel zo dwaas als je eruit ziet?
Tommy:

O ja, en zeer vriendelijk, madam. Ik was nu doen, en jij mij eieren met spek
maken?
Clarisse:

Eieren met spek! Niets meer?
Tommy:

Neeje, genoeg. Ik houden van Vlaamse varkens. Jij wonen alleen, madam?
Clarisse:

Nee.
Tommy:

Niet alleen?
Clarisse:

Nee.
Tommy:

Ah. Twee?
Clarisse:

Ja.
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Tommy:

Drie?
Clarisse:

Ja. En de rest gaat jou niet aan, want je zoudt het toch niet begrijpen.
Tommy:

Ik er nog bij kunnen?
Clarisse:

Denk er niet aan!
Tommy:

Madam geen stal om Tommyboy in te slapen?
Clarisse:

Eh Tommy:

Ik proper, zéér proper.
Clarisse:

Ik beloof je niets.
Tommy:

Goeie madam. Andere blanken altijd beloven, maar (Clarisse is verdwenen. Tommyboy gaat weer naar de radio en zet hem aan.)

Madam! Madam!
Clarisse:
(onzichtbaar)

Wat is er?
Tommy:

Tommyboy was ophangen?
Clarisse:

Goed. Maar voorzichtig!
Tommy:

Madam eieren met spek bakken voor Tommyboy?
Clarisse:

Hoeveel?
Tommy:
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Twee is genoeg. Maag nog niet meer kunnen verdragen! Maar ik mijn devoirs
doen voor madam!
(Al dansend hangt hij een stuk wasgoed aan het koord. Dit glipt uit zijn handen.)

Madam!
Clarisse:

Jaaa?!
Tommy:

Was te nat. Vallen uit Tommyboy's handen.
Clarisse:
(op)

Hou ermee op, onhandige kerel, of ik mag alles herbeginnen.
Tommy:

O nee, madam. Ik vlug leren. Eens goed tonen aan Tommyboy, en ik al de rest
doen, van hier tot daar. Ik eten verdienen, veel werken en ferme vent worden,
lijk negers in cinema. Dan ik veel geld verdienen en terug komen bij madam.
Hah. En Tommyboy beetje trouwen met madam. Jaja.
Clarisse:

Ben jij dan helemaal gek?
Tommy:

Neen, ik slimste van heel Tommyboy's familie. Ik anders allang dood - tatatata
- of kapot gestampt. Eindelijk weer goed vechten bij ons in Kongo. Maar
Tommyboy te slim geworden, niet meer kunnen vechten. Zo Tommyboy naar
België. Hier niet vechten tegen arme neger, hé? Belgique nog niet zo beschaafd
als Amerika, hé?
Clarisse:

Hier vechten de blanken niet.
Tommy:

Neeje, madam, maar morgen, o morgen, tatatata-boem!!! Dan Tommyboy weer
naar Kongo. In Kongo niet veel negers over om te vechten. In Kongo dan vrede,
lang, lang, lang vrede.
Clarisse:

Zeer moedig zie je er niet uit, nu ik je wat beter bekijk.
Tommy:

Moedig? Haha. Niet moedig leven blijven? met twee rapen? hier? Madam denken
Tommyboy niet moedig? Tommyboy gezonken in schoenen?
(treurig)

Wat madam willen van Tommyboy? Beetje verkrachten? Beetje op smoel slaan?
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(Op dit ogenblik verschijnen Egus en Mac. Egus sleept Mac als een logge zak achter zich aan.)

Tommy:

Kijk, madam, Tommyboy niet moedig.
(Hij geeft Egus een moker, zodat deze naast Mac neervalt.)

Clarisse:

Stop! Stop verdorie. Jij bent helemaal onnozel! Wat zullen de geburen zeggen.
Tommy:
(glimlachend)

Twee blanken, één slag. Nog eens zien, Madam? Ik niet wisten Tommyboy nog
zo ferme vent.
(Hij trekt Egus recht en wil er weer op los, maar Clarisse houdt hem met al haar kracht tegen.)

Clarisse:

Nee, stomkop. Je hebt mij voldoende overtuigd!
Tommy:

Stomkop?
(pruilend)

Madam niet kontent, Tommyboy stomkop. Ah.
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(Verdrietig zet hij zich achter de wasmand.)

Egus:
(wordt stilaan weer helder van geest)

Wie ben ik?
Clarisse:

Daar zou ik niet kunnen op antwoorden, mijnheer. Maar in naam van die zotte
neger bied ik u mijn hartelijkste verontschuldigingen aan.
Egus:
(betast zijn kin)

Sloeg ik een gek figuur, of heb ik de slag betamelijk ontvangen?
Clarisse:

Nogal.
Egus:

Nogal? Niet heel en al?
Clarisse:

Wie kan zich veroorloven betamelijk op zijn achterste te vallen?
Egus:

Na al die jaren zou ik het moeten kunnen, vrouw. Voor mij betekent dit een
nederlaag in het vlees. Alles valt misschien te herbeginnen. Bekijkt u mijn
lichaam? Ga niet af op deze vege schijn, vrouw. Vanbinnen huist een sterke
geest. Trouwens, na de sensaties die mijn vriend en ik vanmorgen doorstaan
hebben, vind ik deze gebeurtenis futiel en van geen waarde. Ik wens u een goede
dag. En bedank de neger om mijn weerstand op de proef gesteld te hebben.
Clarisse:

Ik zal het niet nalaten, mijnheer.
(op Mac wijzend)

Scheelt hem iets?
Egus:

Vulgariserend gesproken: hij is geestelijk K.O.
Clarisse:

Samengesmolten zou er met u beiden misschien nog iets te doen zijn.
Egus:

Goeie dag, vrouw. Kom, Mac.
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(Hij sleept Mac verder.)

Clarisse:

Goeie dag, halve gasten.
(bij Tommyboy)

Wel, waar ben jij gekropen?
Tommy:

Weg, ik weggekropen. Ik blik van madam niet kunnen zien, want ik zeer treurig
worden. En wanneer treurig, misschien kwaad, en ik geen pijn willen doen aan
madam.
Clarisse:

Begrijp je dan niet, mijn brave Tommyboy, dat je zomaar niet iemand mag
neerslaan?
Tommy:

Ja, ik eerst zeggen: attention. Ik vergeten, zo blij madam zien Tommyboy moedig.
Pardon, madam, ik vragen pardon.
Clarisse:

Dat volstaat. Straks word ik nog vertederd. En het is niet goed voor mij vertederd
te worden.
Tommy:

O madam, goede, brave madam. Kijk naar de zon, naar mooie morgen.
Tommyboy zo houden van zon en mooie morgen. Anders Tommyboy triestig
in hoekje, lijk kleine zwarte kat, verlangen naar Kongo.
Clarisse:

Genoeg daarmee.
Tommy:

Hier Tommyboy alleen en zwart.
Clarisse:

Genoeg zeg ik je.
Tommy:

Madam kijken hoe zwart Tommyboy.
(Hij trekt zijn hemd uit.)

Clarisse:

Houd je kleren aan je lijf!
Tommy:

En niemand vriendelijk. Alleen zon vriendelijk voor mij. Madam zeggen ‘hou
je kleren aan lijf’.
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(snikkend)

Hou kleren aan lijf. Zwarte kleren. Zwart lijf. Tommyboy beter dood.
Clarisse:
(zacht)

Vanwaar kom jij?
Tommy:

Van Kongo.
Clarisse:

Dat weet ik wel. Waar was je gisteren?
Tommy:
(met vaag gebaar)

Daar.
Clarisse:

Daar... Ergens in de verte...
Tommy:

En zwart, met plezierig kroezelkopje.
Clarisse:
(onbewust door zijn haar graaiend)

En zwart, verstoten, arm, hongerig.
Tommy:
(snuift)

Eieren branden.
Clarisse:
(hoort hem niet)

En denken aan kinderen... warme liefde...
(Zij leidt hem naarbinnen.)
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(Egus weer met Mac, die al een beetje te been is.)

Egus:

Eieren, Mac.
Mac:

Ik heb honger, meester. De honger zit in mij te vloeken als een maagzweer.
Egus:

Vermits we besloten nog een dag langer te leven, durf ik honger hebben.
Mac:

Welke dood is de waardigste, meester, de onvrijwillige hongerdood, of de
vrijwillige zelfaanslag.
Egus:

Ongetwijfeld de vrijwillige zelfaanslag. Want zelfs de dieren kunnen een
onvrijwillige hongerdood sterven.
Mac:

Ergo: schooien we een boterham en een gebakken ei. Anders sterven we binnen
het uur een onwaardige, onvrijwillige hongerdood.
Egus:

Het ware ook mogelijk dadelijk, voor dit uur ten einde is, ons leven af te
grendelen.
Mac:

Welke dood is de waardigste, meester, de volbewuste of de halfbewuste?
Egus:

Ongetwijfeld de volbewuste, mijn zoon.
Mac:

Ergo: schooien we een boterham en een gebakken ei, want mijn geest labbekakt
van de honger.
Egus:

Zijn er nog andere argumenten, Mac?
Mac:

Waarschijnlijk, meester, maar mijn hoofd is hol van de honger, zodat ze mij
thans niet te binnen vallen. Ergo Egus:

Om beter over de honger na te denken moeten we eerst eten. ledere anti-marxist
zou voor ons zijn welgevoede neus ophalen, maar wij snuiven de geur van
gebakken eieren met spek.
Mac:
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Ik heb honger - honger (Hij zakt stilletjes in elkaar.)

Egus:

Aangebrand. Maar wat geeft dat voor een wijze?
Mac:

Meester, ik lig languit aan uw voeten.
(Duister)

Vierde tafereel
(Vooraan links: Clery ligt neer, been in gipsverband, hoofd omwonden, bloedvlekken. Vooraan
rechts: Clarisse en Tommyboy eten aan een tafeltje. Achteraan: Mac ligt aan Egus' voeten,
en komt onder het spel langzaam bij. Gevan zit bij Clery, misschien op de rand van het bed.
Voorlopig alleen licht op Gevan en Clery. De anderen zijn merkbaar en handelen, maar niet
opvallend.)

Gevan:
(stil, voor zichzelf)

Heb je pijn, Clery?
Clery:

Je bent een en al pijn.
Gevan:

Slaap je nog?
Clery:

Neen. De pijn houdt je wakker. Je bent een brandende tondel tussen deze lakens,
maar je mag niet schreeuwen, nietwaar?
Gevan:

Waarom zou je niet mogen? Schreeuw je longen uit. Roep om water om deze
brand te doven.
Clery:

En om weer de slaap in te glijden, dagenlang, maandenlang? Om voortdurend
in te dommelen tot je voor goed inslaapt? Deze pijn is jou een heldere gedachte
waard. Sinds IK verongelukte begin JIJ jezelf na te speuren. Je snuffelt in alle
hoeken en kanten, je daalt de kelder binnen van je jeugd, en stijgt in de zolder
van je verwachtingen,
Gevan:
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En heb je al iets gevonden?
Clery:

Bijna niets.
Gevan:

Wat heb je over mij gevonden?
Clery:

Bekijk mij. Mijn knieën bloeden, mijn heup is gescheurd. Bekijk dit week
lichaam, betast het desnoods, en je zal jezelf herkennen tot in der
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eeuwigheid.
Gevan:

Genoeg, Clery.
Clery:

Jij hebt mij wakker geroepen. Jij hebt mij uit de verte een draadloos bericht
gestuurd en gesmeekt om deze dubbele aanwezigheid. Wil je mij nu
verloochenen? Dat kan je tòch niet.
Gevan:

Dubbele aanwezigheid? En die anderen dan? (Hij wijst op Clarisse en de anderen)
Ik ben een mens vol volk.
Clery:
(grinnikend)

Ja, wij komen altijd in bende. Je zit vol van ons. Wij klimmen op en neer langs
je ruggegraat, slingeren als gibbons tussen je ribben, warmen ons aan je
ingewanden.
(zacht)

Hahaha! Bekijk me: je ligt te bloeden als een geschoten haas op het asfalt. Goede
moed, veel goede moed.
Gevan:

Houd op.
Clery:

Ophouden? Dan zal jij mij moeten verstikken, en dat gaat niet voor mijn wonden
korstig geworden zijn. Ten andere, wat baat het? Daarna fiets jij toch weer 's
morgens in mijn kleren. Daarna zit toch weer Clarisse achter je aan. De burger
wurg je niet, nu niet en nooit.
Gevan:

Ik ben geen burger.
Clery:

Wat ben je dan wel?
Gevan:

Ik bèn niet, niet iets in het bijzonder. Ik word opnieuw in ieder ogenblik.
Clery:

Maar wij zijn! Jij bent ons. Jij bent Egus, Mac, Clarisse, Tommyboy, Daans.
(Sarrend gelach van allen in het donker.)
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Waar blijft de volksvertegenwoordiger? Daans! Mijnheer de
volksvertegenwoordiger Bernard Daans!
Gevan:

Speel je komedie niet verder, Clery. Ik heb je wel door.
Clery:

Zo goed als je denkt? Vergeet de rode worm niet, die ik thans ben. Voel, door
de aorta kruip ik naar je haperend hart. Wie zal voorzeggen wat daar dan
gebeurt, in dat hart van jou?
Gevan:

Je triomfeert, nietwaar?
Clery:

Triomferen wij, vrienden? Dansen wij in zijn lege zalen?
(zelfde gelach)

Luister, waarde vriend en vijand, de muizen dansen.
Gevan:
(grimlachend)

Dansen de muizen? Ja, zolang de kat Tommy:
(is opgestaan van tafel en gaat bij Gevan)

De kat! Hahaha! Dag mijnheer kat, hoe maken het de kater en de kleine
katkatjes?
(Het toneel is thans bijne helemaal verlicht.)

Gevan:

Krepeer, jij, grimmig dier.
Tommy:

Bwana niet houden van zwarte neger. Bwana niet willen zwarte neger
herkennen? Madam stilaan houden van arme Tommyboy.
Gevan:

Je spreekt als een kind, in die verwrongen taal. Druk je uit zoals het hoort.
Tommy:

Wat jij willen? Neger goed Vlaams spreken? Neger nooit Vlaamsen Vlaams
horen spreken ginder. Zo wat jij willen?
Clery:

Goed, Tommyboy.
Clarisse:
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Uitstekend! Onze volksvertegenwoordiger ontbreekt hier nog om jou te loven.
Tommy:

wie weet, misschien Tommyboy nog eens volksvertegenwoordiger. Bij ons veel
kapot, tatata. Zo veel nieuwe volksvertegenwoordigers
(oef)

nodig. Hah.
(Gelach.)

Gevan:

Spannen jullie dan allemaal samen tegen mij?
Egus:

Wat gewerd er van jou, wanneer wij niet zouden samenspannen...
Antwoord.
Mac:

Een voddevel.
Clery:

Aas voor de wormen!
Mac:

Een turbulente geest!!
Egus:

Een levende dode, nietwaar, en niet veel meer.
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Tommy:
(laat zijn accent vallen)

Of wil je dat wij vechten? Dat ik meester Egus nog eens tegen de grond sla?
Egus:

Niet doen, asjeblieft, Tommyboy.
Gevan:

Niet doen.
Tommy:

Wat zeg jij, Clarisse?
Clarisse:
(lui)

Och, voor mijn part laat je het maar liever.
Gevan:

Dank je, Clarisse.
Clarisse:

Maar voor mijn part, als hij er zin in heeft... Tenslotte beschik jij over je eigen
lot, min of meer.
Gevan:

Ja. Kijk me aan! Hier sta ik, enkeling en vrij. En ik neem mijn eigen lot op mijn
schouders. Ik tart jullie allen - al moest ik duizend doden sterven!
(Algemeen gelach.)

(Daans op.)

Daans:

Werd ik geroepen? Ik hoorde een klank die mij vertrouwd toescheen. Wie is
die mijnheer Grootspraak?
Clery:

Daar ben je eindelijk, Daans. Snoer hem de muil. Overdonder hem tot zijn oren
hem van de kop vallen!
Mac:

Leve Daans, onze volksvertegenwoordiger!
Allen:

Leve Daans! Lang leve Daans, onze volksvertegenwoordiger!!
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Daans:

Genoeg, genoeg, vrienden. - O mijn vrienden, hoe kan ik u danken voor het
vertrouwen in mij gesteld. Ik zal trachten het niet te beschamen.
Clery:

Vooruit, Daans. Je speech over de toekomstige Vlaamse industrie.
Egus:

Nee, je speech tegen het federalisme!
Mac:

De schending van het schoolpact!
Clarisse:

De verdediging van het koningshuis!
Tommy:

De verantwoording van het beleid in Kongo!
Clery:

De Belgische taak in de N.A.T.O.
Mac:

De administratieve verkwistingen!
Clarisse:

De verhoging van de taksen op de benzine en de sigaretten!
Tommy:

Het rassenprobleem in de kantons Eupen-Malmedy!
Daans:

Vrienden! vrienden, stilte. - Al deze verwachtingen en jullie zucht naar mijn
onstelpbare woordenvloed zal ik niet beschamen. Maar, en dit is een opdracht
waar ik mij niet kan, noch mag aan onttrekken, gezien de vertegenwoordigende
verantwoordelijkheid die onder mijn rug geschoven werd
(ik zeg wel werd)-

Clery:

Wie vertegenwoordig je eigenlijk, Daans?
Daans:

Op dit ogenblik de staat.
Clery:

En anders?
Daans:

Het volk. Daarom werd ik geheten volks-vertegenwoordiger.
Mac:

Vraag: wanneer vertegenwoordig je het volk, en wanneer de staat.
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Daans:

Antwoord: wanneer het mij best past.
Egus:

Op voorwaarde dat staat niet identiek is met volk.
Daans:
(klopje op schouder)

Twijfel er niet aan, waarde Egus, twijfel er niet aaan: zij zijn nooit identiek
geweest, en zullen het nooit worden. Neem dat van mij aan, want ik bestel in de
winkel. Het volk is er maar voor twee dingen nodig: primo Mac:

Om jou te kiezen.
Daans:

Zeer juist. En secundo Mac:

Om kinderen te kopen.
Daans:

Dat gebeurt nog altijd vanzelf, dus is het voorlopig een tweederangs probleem.
Nee, secundo: om de staatsadministratie toe te laten rijkelijk te
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kwisten. De staatsadministratie is een soort nieuwe adel. Binnenkort wordt het
plezierjacht van prinses Bibo-aqua-en-Castilia aangekocht door de
directeur-generaal van het ministerie van nationale opvoeding
(snakt naar adem)

en kuituur. Voilà, ik heb genoeg gewerkt, en ik ga nu rusten.
Tommy:

Halt, Daans. Je had iets bijzonders te doen, zei je.
Daans:

Dat is nog waar ook. Het gaat over hem.
(wijst Gevan aan)

Allen:
(ontgoocheld)

Ohhh!
Daans:

Moppert niet, want we gaan een vrolijk, pedagogisch spelletje spelen, dat juist
uitgedacht werd door een van de subcommissies waar ik in zetel. - Heidaar!
Gevan:
(afzijdig)

Roep je mij?
Daans:

Kom hier.
Gevan:

Wanneer het mij belieft.
Daans:

Weet je dan nog niet dat het nodeloos is ons te weerstaan? Kom, een plezierig
spelletje, en geen foefjes.
Gevan:

Ik ben sterk genoeg om jullie allemaal te weerstaan.
Daans:

Dat meen je niet, brave vent. Kom, kom.
Gevan:

Je kan ze kussen.

Gard Sivik. Jaargang 6

Daans:
(bijna zingend, als een kinderrijmpje)

Vriendje, vriendje, ruikt de beer?
Allen:

Gans zijn vacht hangt vol met teer.
(sluipen naar Gevan)

Daans:

Slaapt hij wakker, deze rakker?
Droomt hij zoet, de honingpakker?
Knijpt hem in zijn ruggevel.
Doet het gauw en vangt hem snel!
(bis)

(Zij grijpen Gevan vast en plaatsen hem midden op scène.)

Ziezo. En blaas nu niet meer te hoog van de toren. Want in mijn stiel heb ik nog
vele andere spelletjes geleerd.
Allen:

Nog een! Nog een!
Daans:

Nee. De tijd dringt en mijn chauffeur wacht. Het land heeft mij nodig, en mijn
vrouw trappelt reeds ongeduldig om naar haar kapper gevoerd te worden.
Zodus: vooruit ermee!
(tot Gevan)

Ben jij socialist, C.V.P.-er of liberaal?
Gevan:

Ik leef in afwachting.
(Daans spelt hem een 0 op de rug.)

Daans:

Is dat alles? Goed dan. Ben je katholiek, protestant, israëliet of humanist?
Gevan:

Ik zoek een nieuw geloof.
(0)

Daans:

Ben je Belg, Waal of Vlaming?
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Gevan:

Vlaming.
(3)

Daans:

Ben je royalist of republikein?
Gevan:

Ik durf het niet zeggen in publiek.
(0)

Daans:

Ben je in staatsdienst of niet?
Gevan:

Tijdens mijn uren in staatsdienst, na mijn uren in afgodendienst.
(0)

Daans:

Ben je een intellectueel of niet?
Gevan:

De wijsheid heb ik niet in pacht.
(0)

Daans:

Was je zwart of wit onder de oorlog?
Gevan:

Ik zat pas in mijn eerste broek, en kende nog geen kleuren.
(0)

Daans:

Zo, nu weten wij tenminste waar we met hem aan toe zijn, nietwaar vrienden?
Dit getal zegt meer dan een Röntgenfoto.
Allen:

Knap gevonden! Goed systeem! Hoe duidelijk! En genummerd!
Mogelijks wordt iedere burger op die manier uitgerust. Dat zal de sociale
omgang vergemakkelijken en veel kopbreken en blunders besparen aan
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iedere evennaaste. Wat denken jullie van het resultaat bij onze waarde vriend
en vijand?
(Zij monsteren hem.)

Gevan:

Zal ik dan voor de rest van mijn leven aan deze schandpaal gebonden blijven?
Egus:

Pover resultaat. Het enige waar hij zeker van is heeft dan nog niet veel te
betekenen, konkreet gezien.
Tommy:

Vlaming! Hij roept een scheldwoord over zijn eigen hoofd!
Gevan:

De schande dale over mij en over mijn kinderen.
Clarisse:

Hij is een vuile existentialist, of ik mag gehangen worden.
Egus:

Wat weet jij van hangen, vrouw.
Mac:

Misschien is hij wel een Freudiaan. Dit soort wordt thans vrij zeldzaam.
Egus:

Zeg, geloof je in de evolutietheorie?
Gevan:

Wie houd je voor de aap?
Daans:

Egus! Als er vragen te stellen zijn, zal ik ze wel stellen.
Egus:

Het spijt mij, mijnheer de volksvertegenwoordiger.
Daans:

Zo, zijn jullie tevreden?
Allen:

Ja!!!
Daans:

Dan ga ik verslag uitbrengen over dit experiment aan de speciale subcommissie,
indien deze ondertussen niet met vakantie is. Vrienden, de hoop doet leven!
Gezamenlijk schrijden wij naar een nieuwe morgen! De toekomst is aan ons!
Want allen hebben gezondigd!
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(Gejuich. Daans af, als een winnende bokser die de ring verlaat.)

(Het is een ogenblik zeer stil. Allen gaan terug naar hun eerste plaats, uitgenomen Gevan.)

Gevan:
(versteven)

Zijn jullie tevreden?... Ziet naar mij, allemaal.
(stilte)

Je hebt jezelf met dit getal gekroond... Begrijpen jullie dat?... Daans!
Bernard Daans, ik roep je!
(Daans sleepvoetend op)

Weet je, Daans, hier hoor je thuis. Je hebt gebruik gemaakt van het enthousiasme
van deze onnozelen om jezelf van je cijfers te ontlasten. Je hebt gebruik gemaakt
van één onbeheerst ongenblik van mij om mij dit aan te doen. Je hebt mij bevuild,
leder cijfer is smeriger dan een handvol slijk.
Daans:

Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw ‘onbeheerste’ ogenblikken, zou ik menen.
Gevan:
(radeloos)

Ben ik het? Ben ik het? Jullie leven mij. Ik word door jullie geleefd.
(De anderen grommen.)

Gromt niet, ik kan het niet aanhoren! Jullie maken mij radeloos!!
(De anderen spotlachen stilletjes.)

Kom hier, Daans.
(Daans nadert met gebogen hoofd:)

Jij verdraagt dit beter.
(Een voor een spelt Gevan op zijn beurt de cijfers op Daans.)

0 voor de toekomst. 0 voor het geloof. 3 voor die aardgebondene Vlaming. 0
voor de lafheid. 0 voor de tweeslachtigheid. 0 voor het heden. 0 voor het verleden.
Clarisse:

Je hebt één cijfer vergeten, Daans.
Daans:

Als ik het vergeten heb, is dit een teken dat het van ondergeschikt belang was.
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Clarisse:

Denk je dat?
(Tot Gevan, hem eerst een ogenblik aankijkend.)

En jij, denk jij dat?
Gevan:
(glimlachend)

Beste, behoed de liefde voor cijfers.
Daans:
(opgelucht)

O, dat was het maar. Dank je Clarisse. Ik zal de aandacht van de subcommissie
trekken op het invoeren van een ziektecijfer.
Clarisse:

Een ziektecijfer? Durf jij dat een ziekte heten?
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Gevan:

Wat had je anders van Daans verwacht?
Egus:

Daans heeft nochtans gelijk.
Mac:

Ik hoop het!
Tommy:

Daans is gek!
(grijpt Daans bij de keel)

Ik knok hem neer! Ik ben vóór de liefde, voor veel, veel en nog meer liefde!
Clarisse:

Bruut! Kan jij je handen nooit thuis houden?
Clery:

Daar gaan ze weer, waarde vriend en vijand. De ogenblikken van ingetogenheid
zijn voorbij.
Gevan:

Buiten Daans. En koest jullie!
Tommy:

Hij druipt af. Best maar, want ik werd hem stilaar, beu.
Daans:
(tot Gevan)

Moet ik dit opnemen als een vernedering?
Gevan:

Aanzie het als een ontlasting, waarde Daans.
Daans:

Vergeet nooit dat je mij nog kan nodig hebben.
Gevan:

Ik hoop van niet. Waarvoor zou je denken?
Daans:
(wijst op Tommyboy)

Voor die daar.
Tommy:

Voor mij, oratorische hond?

Gard Sivik. Jaargang 6

Daans:

Tot ziens, Clarisse, Egus, Mac, Clery. Wij ontmoeten elkander nog vandaag. Zelfs de grootspraak heeft haar waarheid, waarde vriend en vijand.
(af)

Gevan:

Wat is waarheid anders dan grootspraak?
Egus:

U uit daar een bedenking die mij ten zeerste interesseert. Niet dat ze nog nooit
bij mij opkwam (ik sprak ze vanmorgen uit in enigszins andere bewoordingen,
is het niet, Mac?), maar als aanknopingspunt voor een discussie schijnt ze mij
niet onbenullig.
Gevan:

Word jij nooit moe, Egus? Hoelang zal je mij nog pesten? Schep je er waarlijk
genoegen in met jouw wijsvinger in mijn hersenbrei te roeren?
Egus:

Mac, hoor je nu zijn mening over wat de oorzaak van ons ont- en bestaan is?
Mac:

Ik vind zijn woorden meer dan aanstootgevend. Daarbij, wat heeft hij ons te
verwijten.
(tot Gevan)

Voel je dan jouw gedachten niet trillen in onze strot?
Gevan:

Wat ben jij, dat je mij iets durft te verwijten, zwakkeling? Hoe dikwijls ben jij
niet een geestelijke dood gestorven?
Mac:

Hoe dikwijls jij reeds een geestelijke dood gestorven bent? De meester zal je
nauwkeurig iedere dag en ieder uur aangeven.
Clarisse:
(terzijde tot Tommyboy)

Daar gaan ze weer, Tommyboy.
Tommy:

Te hoog voor Tommyboy, madam. Arme neger niet kunnen vliegen.
Egus:

Toen je zo eenzaam was, dat het stinkende Leiewater je een geurende wieg
toescheen.
Gevan:

Wie heeft me dan gered? Ikzelf, niemand anders dan ikzelf.
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Clery:

Juist, uitgedost in mijn grauwe kleren en geeuwend mijn vaak.
Mac:

Verrukkelijke dagen bracht je door tussen vier verrukkelijk brokkelige muren,
en met verrukkelijk vervelende mensen.
Gevan:

Het innerlijk avontuur is even meeslepend als een wereldreis.
Clery:

Illusie! Hier ligt een van je innerlijke avonturiers, opgeraapt van de straat. Of
zal je deze pijn meeslepend noemen?
Gevan:

O jawel!
Mac:

Masochist! Meester, sla hem, hij verdient het.
Egus:

Inderdaad, mijn zoon.
(slaat Mac)

Gevan:
(geslagen)

Ah!
Egus:

Verder. Toen je avond aan avond als in een labyrinth de pisbakken opzocht in
ieder café van de stad, en er de verheffende inscripties ontcijferde, na je belaste
ziel leeggebraakt te hebben. Toen je avond aan avond dronk, tot je linkerhand
je rechter niet meer vond.
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Gevan:

Dat volstaat, Egus. Dra zullen jullie mijn stem aanhoren als die van een meester.
Tommy:

Ik geen blanke bwana meer als meester willen.
Gevan:

Mooipraters! mooipraters! mooipraters! Straks is het middag, en wat hebben
jullie uitgevoerd? Jij, Egus, hebt je laten neerslaan, eenmaal door je eigen
onmacht bij de boom, en eenmaal door deze dwaze neger. En je gezel, je neerling
naar je meent, kan zelfs het zicht van de wereld niet aan. Waar blijft je
onthechting, makke Mac? En jij, Clarisse, welke Clarisse heb ik op dit ogenblik
voor mij? De moeder? de hoer? de maagd?
Clarisse:

Kies.
Gevan:

Het ogenblik van de keuze is nog niet aangebroken, dat weet je wel.
Tommy:

En ik, bwana?
(Gaat in zijn volle lengte achter Gevan staan.)

Wat bwana mij verwijten?
Gevan:

Je bent een beest.
Tommy:

Ja. Tommyboy eieren gegeten. Tommyboy sterk beest.
(Slaat Gevan boven op de schedel.)

Gevan:

Eens krijg ik je klein, Tommyboy, vergeet dat niet.
Tommy:

Bwana proberen?
(slaat)

Gevan:

Ik krab je je zwarte huid van het lichaam, tot een rauwe vleesklomp bent.
Tommy:

Nu proberen, straks te laat.
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(Slaat. Gevan zakt in elkaar.)

Bwana zien?
Tommy:

Tommyboy volgende keer nog beter doen. Zo.
(schopt Gevan)

Clarisse:

Kalm, Tommyboy, kalmpjes aan.
(Leidt hem weg.)

Zo, Tommyboy, wees lief voor madam.
Tommy:

Hahaha, Madam tam-tam met Tommyboy?
(Clarisse en Tommyboy af.)

Mac:

Daar ligt hij nu.
Egus:

Hij komt het wel te boven. De tijd is een goede heelmeester.
Mac:

Voelt u enig medelijden, meester?
Egus:

Waarom? Dit lijden is slechts een druppel in de oceaan van de lijdensweg der
mensheid. Wie eraan drinkt dreigt vergiftigd te worden, of meegesleurd door
de sirenen. De wijze kan zich niet veroorloven zijn verstand te verliezen. Kom,
mijn zoon, ons wacht een ander werk. Slechts één gedachte is onze bemoeiing
waard. Het is dezelfde die samurais en bedelmonniken, stoïcijnen en epicuriërs
heeft bezig gehouden.
Mac:

Ja, de dood.
(Egus en Mac af.)

Clery:

Clery?
Gevan:

Jawel?
Clery:

Ik voel je. Ik voel je pijn in al mijn ledematen.

Gard Sivik. Jaargang 6

Gevan:

Is deze pijn de rest wel waard?
Gevan:

Misschien. Hoe komt het anders dat ik niet treurig ben? Ik voel mij als een
brandende harsfakkel. Mijn vlam is één gezang, één hymne.
Clery:

Je bent nog jong, dat zal het zijn.
Gevan:

Denk je dat? Ik ben niet zo jong, Clery. Dingen uit zeer oude tijden drijven in
mij rond als wrakhout.
Clery:

Het is middag. De zon houdt je misschien zo levendig.
Gevan:

De zon. Heilige zon. Heilig leven.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL

Copyright by Georges van Vrekhem.
Recht van opvoering of voordracht aan te vragen bij S.A. B.A.M, te
Brussel.
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onder 1 hoedje

pacifistisch dilemma
BRINKMAN: Ondanks alles blijven er een aantal mensen die er af en toe niet in
slagen hun vage onrust over de effekten van de voortgezette atoomproeven en
-bewapening te verdringen. Een gedeelte van hen gaf daaraan uiting door aan één of
meerdere protesttochten deel te nemen.
Voor allen wordt de vraag naar de effekten van deze demonstraties langzamerhand
bijzonder klemmend; het is nu eenmaal moeilijk steeds door te gaan met wellicht
zinoze akties.
CALIS: Het is daarom van belang, dat men zich nauwkeurig afvraagt, wat de
doelstellingen van de anti-atoombomakties zijn. Uiteindelijk zijn deze akties natuurlijk
gericht op stopzetting van de kernproeven en (in een later stadium) op vernietiging
van de atoomwapens. Als inter-mediaire doelen kan men zien: het wakker schudden
van de publieke opinie, de doorbreking van het tegenwoordig steeds sterker wordende
fatalisme (‘wij wachten maar af...’) en daarmee het appèl tot een voortdurend
vernieuwde diskussie over het atoomvraagstuk. Of deze laatste (intermediaire)
doelstellingen op het ogenblik ook maar in geringe mate verwezenlijkt worden, is
de vraag. Afgezien van de stemmenwinst van de PSP bij de laatste verkiezingen (wat
misschien een aanwijzing is, hoewel de kwestie-Nieuw-Guinea hier zonder twijfel
vertroebelend gewerkt heeft) en wat beschouwingen in kranten en tijdschriften, lijkt
het dat er in dit opzicht een groot indifferentisme bij het publiek bestaat.
BRINKMAN: Effekten van de veronderstelde afwezigheid van effekten zijn
vermoedelijk: toename van dit indifferentisme, vermindering van belangstelling voor
en deelname aan protesttochten en ten slotte het totale verdwijnen van de
anti-atoombombeweging. Hooguit zou hervatting van de Russische proeven,
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paradoxaal genoeg, een tijdelijke intensivering van de belangstelling kunnen
bewerkstelligen, vermoedelijk opnieuw gevolgd door een al te snel en gevaarlijk
vergeten.
Ook als onverwacht zou blijken, dat de intermediaire doelstellingen min of meer
gerealiseerd worden, is het de vraag of met de tot nu toe gebruikte middelen protesttochten en soms ‘zitten’ - de gestelde einddoelen te bereiken zijn. Daarmee
is tegelijkertijd de vraag gesteld naar noodzaak en mogelijkheid van revisie der
bestaande èn invoering van nieuwe middelen. De protesttochten moeten de aandacht
trekken. Maar op last van de politie moet de tocht onopvallend door de minst drukke
straten worden geleid. Op last van de burgemeester moeten een aantal leuzen uit de
stoet verwijderd worden. Er mag wèl tegen de Russische, maar niet tegen de
Amerikaanse kernproeven gedemonstreerd worden. Het dagelijks bestuur van het
‘Comité 1962 voor de vrede’ onderwerpt zich - al dan niet terecht - aan deze
maatregelen en vermijdt daarmee de konflikten, die aanleiding zouden kunnen zijn
tot ‘zitten’ op b.v. tramrails, waardoor de belangstelling zich wèl moet richten op de
demonstratie.
CALIS: Daarmee is de vraag gesteld, of men het recht heeft ten aanzien van het
atoomgevaar illegitiem te handelen. Mag men zijn toevlucht nemen tot onwettige
aktiviteiten, om de aandacht van de publieke opinie te mobiliseren? Vanzelfsprekend
is legitimiteit een relatief begrip. Wie op een bepaald moment toevalligerwijs het
sterkst is (in de westerse wereld: door stemmenwinst en partij-politieke kombinaties;
in de kommunistische en fascistische landen: door het wisselende ideologische getij)
maakt uit, wat wettig is en wat niet. Klaarblijkelijk hebben de thans heersende machten
geen belang bij een versterking van het protest tegen de atoombom, zodat een konflikt
in dit opzicht onvermijdelijk lijkt. Het burgerlijk gezag (naar buiten gesimboliseerd
door de politie) staat diametraal tegenover de anti-atoombombeweging, omdat deze
beweging een politieke gedachtengang in diskussie stelt, waarvan dit gezag zelf bij
uitstek de vertegenwoordiger is. Wil het protest effekt sorteren, dan zal het zich
waarschijnlijk vroeg of laat tegen dit gezag moeten keren, tenzij er in de nabije
toekomst radikaal gewijzigde gezagsverhoudingen zouden optreden.
Tegen deze opvatting en de konsekwenties ervan kan men vooral dit bezwaar
maken, dat op deze wijze de weg voor allerlei illegitieme akties is vrijgemaakt. Men
kan moeilijk protesteren tegen de manier waarop de S.A. in het Duitsland van 1932
de straat veroverde, en tegelijkertijd onwettige akties van de anti-atoombombeweging
goedkeuren. Ook de nationaal-socialisten zullen wel in het ‘goed recht’ van hun
beweging geloofd hebben. Bereikt men door illegitieme aktiviteiten niet een verdere
uitholling, van de demokratie?
BRINKMAN: Toch: efficiënt protest is onmogelijk, zolang de krachten tegen welke
men protesteert, bepalen hoever het protest mag gaan.
De kleine revolutionaire minderheid stelt per definitie háár opvatting van legitimiteit
tegenover de heersende opvattingen. De oplossing van de vraag of zij het recht heeft
het recht in eigen handen te nemen, vooronderstelt een stelsel van de facto voor allen
geldende ethische principia, een stelsel dat niet bestaat.
Het verzet wordt slechts gerechtvaardigd door de eigen wil, die het eigen ethische
systeem impliceert. Voorzover die ‘rechtvaardiging’ door de instanties waartegen
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men zich verzet, als ‘onrechtmatig’ wordt beschouwd, blijkt daar alleen maar uit,
dat twee onverenigbare ethische systemen tegenover elkaar staan. Het verzet tegen
de kernproeven en de atoombewapening acht een bedreiging
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van een groot gedeelte van de mensheid met zinloze ondergang volstrekt illegitiem.
Dit verzet kan zich, voorzover daar behoefte aan is, zelfs beroepen op de wil van de
meerderheid: heeft niet het voorstel tot staking van de kernproeven een meerderheid
van stemmen in de Verenigde Naties gekregen?
CALIS: Het is de vraag of in deze kwestie twee ethische systemen onverenigbaar
tegenover elkaar staan. Ook de thans heersende machten achten een bedreiging van
de mensheid met volledige vernietiging illegitiem. Vanuit een traditionele
gedachtengang kiezen zij echter de methode van de ‘vrede door afschrikking’ (zoals
Churchill indertijd formuleerde). De anti-atoombombeweging kiest een radikaal
andere weg ter bereiking van dezelfde doelstellingen. Juister is daarom te zeggen,
dat niet twee ethische systemen, maar twee verschillende politieke koncepties
(voortkomend uit dezelfde ethische denkwijze) tegenover elkaar staan. Men kan
moeilijk staande houden, dat de pacifistische konceptie (met als eventuele
konsekwentie: eenzijdige ontwapening) door de meerderheid van de bevolking
gedeeld wordt. Probeert de minderheid zijn visie op onwettige wijze aan de
meerderheid op te leggen, dan is daarmee de weg geopend voor allerlei
ondemokratische methoden.
BRINKMAN: Fundamenteel verschillende politieke koncepties kunnen inderdaad
van formeel identieke ethische principes afgeleid worden; pragmatisch echter is
alleen de konkrete interpretatie van dit formeel identieke uitgangspunt relevant. Bij
nogal grote verschillen in interpretatie lijkt het juist van verschillende systemen te
spreken.
Het is niet zozeer het probleem of het verzet tegen de atoombewapening en de
kernproeven illegitiem mag zijn.
De vraag is hoe het verzet illegitiem kan zijn. In de eerste plaats nl. moeten de
gehanteerde illegitieme methoden niet logisch in strijd zijn met de basisprincipes,
op grond waarvan het verzet juist ontstaat. In de tweede plaats moeten de methoden
effektief zijn; de gestelde doelen moeten zo spoedig mogelijk met die methoden
bereikt worden.
De bewuste keuze van de - essentieel illegitieme - methoden eist dus een duidelijk
stellen van (a) basis-principes en doelen van het pacifistisch verzet en (b) een analyse
van de konkrete situatie waarin die methoden toegepast moeten worden.
Maar wat zijn eigenlijk de doelen van het pacifistisch verzet?
CALIS: Het ‘Comité 1962 voor de vrede’ heeft als twee voornaamste doelstellingen
aangegeven: (a) de stopzetting van de kernproeven en (b) afschaffing van de
atoombewapening.
Het eerste doel lijkt realiseerbaar, maar daarvoor is nodig, dat de publieke opinie
zowel tegen de Russische als tegen de Amerikaanse kernproeven zo heftig protesteert,
dat een verdere voortzetting van deze proeven om propagandistische redenen door
de regeringen van deze staten ongewenst zal worden geacht Duidelijke beïnvloeding
van pers, radio en televisie is daarom van groot belang. De tweede doelstelling is
veel moeilijker te realiseren. In ieder geval zal men er niet op mogen rekenen, dat
in de toekomst ooit de atoombom zal worden ‘afgeschaft’. De blauwdrukken bestaan,
zodat de mogelijkheid van vervaardiging voortaan altijd aanwezig blijft. Ook de
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vernietiging van de thans bestaande voorraad atoombommen lijkt onwaarschijnlijk,
omdat daarvoor een volstrekte verandering van politieke mentaliteit nodig is.
Meest beslissende doelstelling moet daarom zijn: de verspreiding van de gedachte
dat we op het ogenblik een volkomen nieuw tijdperk in de geschiedenis zijn
binnengetreden, waarin we met de vroegere politieke gedachtengangen geen oplossing
voor de heersende tegenstellingen meer kunnen
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vinden. Noodzakelijk is dus de vorming van een nieuwe politieke filosofie, waarvan
een nieuwe politieke handelwijze kan worden afgeleid.
BRINKMAN: Bij het ontbreken van iets meer dan de aanzetten tot een dergelijke
aangepaste politieke filosofie is het praktisch noodzakelijk zich te koncentreren op
het eerste, realiseerbare doel: de stopzetting van de kernproeven. De beïnvloeding
van de instituten en mensen die een dergelijk stopzetten kunnen bewerkstelligen,
lijkt wel niet anders dan in-direkt te kunnen plaatsvinden, via beïnvloeding dus van
mensen en instellingen, die op hun beurt de gewenste invloed kunnen uitoefenen:
een 2-, 3-, 4-... n-traps-beïnvloeding dus. Het ontdekken van dergelijke
‘pressie-kanalen’ is een koele, wetenschappelijke aangelegenheid, evenals de selektie
van de meest efficiënte kanalen: enerzijds een zaak van relevante gegevens
verzamelen, anderzijds van bewust experimenteren met de mogelijkheden (Het zou
b.v. mogelijk kunnen zijn, dat stakingen op strategisch belangrijke knooppunten in
produktiesektoren, die voor de voortzetting van de kernproeven essentieel zijn, meer
effekt geven dan tienduizenden protesttochten). Verzameling en ordening van deze
gegevens èn het opbouwen van internationale organisaties die dergelijke akties
kunnen koördineren zou één van de eerste taken moeten zijn.
Daarnaast zou meer en koeler aandacht besteed moeten worden aan de verschillende
methoden, waarmee pressie moet worden opgeroepen en uitgeoefend via de
verschillende kanalen. Bij onderzoek van methoden bij partij-politieke pressie b.v.
zou moeten worden nagegaan, welke argumenten de meeste indruk maken en op
welke manier zij ‘gebracht’ zouden moeten worden. Bij kampagnes van pacifistische
partijen zou men, meer dan tot nu toe, aandacht moeten besteden aan de beïnvloeding
van kwalitatief belangrijke groepen in het potentieel elektoraat: de middelbare
schooljeugd b.v.
CALIS: Voor deze beïnvloeding kan men vanzelfsprekend niet zonder de
kommunikatiemiddelen, die voor een groot deel de openbare mening vormen.
Direkte invloed in pacifistische zin op de officiële radioprogramma's kan voorlopig
niet uitgebreid zijn; wel zullen alle mogelijkheden in dit opzicht gebruikt moeten
worden. Bij forums en diskussies dient de atoomproblematiek systematisch aan de
orde te worden gesteld, terwijl ook de nieuwsdienst regelmatig aandacht aan de
verschillende protestbetogingen zal moeten besteden.
Een mogelijkheid voor de anti-atoom-beweging bestaat in de oprichting van een
mobiele radio-zender, zoals ook Russell in Engeland gebruikt, hoewel zich ook hier
het vraagstuk van de legitimiteit weer stelt. Een verschil met andere illegitieme
methodes is in ieder geval, dat door een dergelijke radio-zender de demokratie niet
aangetast wordt.
In gelijke zin zullen televisie-makers, filmregisseurs en -producenten, en
journalisten met de doelstellingen van de anti-atoombeweging moeten worden
gekonfronteerd. Vanzelfsprekend ligt hier voor de schrijvers een belangrijke taak,
in het bijzonder voor de essayisten. Zij zullen de op het ogenblik heersende politieke
opvattingen moeten ondergraven, juist door de vooropzettingen van deze opvattingen
in diskussie te stellen. Deze vooropzettingen zijn vooral het wantrouwen in de vijand
en het monopoliseren van de eigen ‘waarden’. Het wederzijdse wantrouwen tussen
Oost en West kan ondermijnd worden door een zo groot mogelijke uitwisseling van
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mensen en ideeën. Konfrontatie op het menselijke vlak van twee vijanden doet de
oorlogskansen verminderen. Hetzelfde gevolg mag men verwachten van een
ontmonopolisering van de eigen ‘waarden’ als vrijheid (in het westen) en sociale
rechtvaardigheid (in het
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oosten), zodat niemand er nog voor zal voelen, ter verdediging van deze waarden
zijn leven te geven. Deze waarden worden immers (in beperkte mate, zoals bij de
eigen partij) ook bij de vijand herkend.
Probleem is: zullen deze wettelijke methoden op korte termijn een verandering
van de heersende politieke konceptie met zich meebrengen? Door dagelijkse kontakten
is een oorlog tussen Amsterdam en Haarlem, tussen Nederland en België ondenkbaar
geworden. Zal men binnen afzienbare tijd ook een oorlog tussen Oost en West als
een onwaarschijnlijkheid mogen beschouwen? Als een mogelijkheid die in een nieuwe
politieke en maatschappelijke werkelijkheid volkomen ondenkbaar is geworden?
BRINKMAN: Het probleem van de effektiviteit van de methoden blijkt enerzijds
het vraagstuk van de il legitimiteit, anderzijds de vraag naar de uiteindelijke doelen
van het pacifistisch verzet en hun vertaling in konkrete doelen binnen een aktuele
situatie op te roepen.
Terecht is meestal gesteld, dat het verstandig is zich voorlopig tot legitieme
methoden te beperken. Dat neemt niet weg dat nu al de vraag naar gerechtigheid,
effektiviteit en konsekwenties gesteld moet worden. Als de thans gehanteerde
methoden geen enkel resultaat blijken te hebben - en hoe lang moet of mag men
wachten voor een oordeel daarover duidelijk is? - is men gedwongen tot illegitimiteit.
Maar ook als de beperking tot legitimiteit succes heeft, zal waarschijnlijk het
succes de legitimiteit tot illegitimiteit transformeren. Als inderdaad twee praktisch
onverenigbare ethische systemen tegenover elkaar staan, zal de machtigste bij een
al te groot succes van de tegenstander maatregelen nemen. Door simpele wijzigingen
in de bestaande grenzen der legitimiteit wordt de beweging illegitiem en de
tegenstander kan machtiger wapenen gaan hanteren. In concreto: bij al te grote
optochten met al te veel succes en welwillendheid bij pers, radio en televisie zullen
de politionele voorschriften verscherpt worden. Minder tochten zullen worden
toegestaan (er is in de grote steden altijd wel een ‘veiligverkeers-reden’), meer leuzen
verboden, meer propaganda wegens ‘gezagsondermijnend karakter’ in beslag worden
genomen enz.
In alle gevallen lijkt het dilemma onvermijdelijk. Er is geen pasklare oplossing.
Ook al wordt in deze notities, noodzakelijkerwijs, gesimplificeerd en gedogmatiseerd,
zij zijn niets meer, maar ook niets minder, dan een begin. Of niet soms?

legaliteit en illegaliteit in de anti-atoombom-beweging
Brinkman en Calis bespreken in een soort tweegesprek problemen van wettigheid
en demokratie rond de anti-atoombom-beweging. In wezen gaat dit om de grenzen
van optreden.
Naar mijn mening is de opmerking die Brinkman aan het slot maakt nl. dat als de
anti-atoombom-beweging sukses zal dreigen te hebben, onze tegenstanders - de
manipulators van de bestaande orde - door simpele wijzigingen in de existerende
grenzen der legitimiteit deze beweging illegaal zullen verklaren, van essentieel belang.
Ze houdt in dat het - in het geval van sukses - niet onze grootste zorg zal zijn te
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redeneren over wettigheid of onwettigheid. In de dan bestaande omstandigheden
zullen we wel verder zien.
Het lijkt me niet verstandig voor onze beweging zich uit te putten in overwegingen
en redeneringen betreffende demokratie en wettigheid. Het kost veel tijd en energie,
levert weinig algemeengeldige resultaten op en draagt het risiko in zich de eigen
gelederen in verwarring te brengen.
Wanneer onze tegenstanders ons illegaal zullen verklaren zullen we onze metoden
hieraan dienen aan te passen. Niet wij zullen dan de illegaliteit hebben gezocht!
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Zolang dit niet gebeurt staat het voor mij vast dat slechts aktie gebaseerd op wettigheid
voor een massabeweging zoals die geleid wordt door het ‘komitee 1962 voor de
vrede’ doeltreffend is. Zulke wettigheid dient men niet te verwarren met slaafsheid
nopens officiële voorschriften. Wij dienen ons aktief op de wettigheid te baseren,
wat dus inhoudt voor die wettigheid op te komen en allerlei obskurantistische
interpretaties ervan - zoals verricht door de burgemeester van Amsterdam - aan te
vechten. Hierover echter meer verderop.
Brinkman noemt als andere mogelijkheid dat de anti-atoombom-beweging helemaal
geen sukses zal hebben. Hij stelt dat we dan gedwongen zullen zijn tot illegaliteit.
Waarom? Hij noemt als argument de belangstelling en aandacht die juist uit de
onwettige akties voortvloeien en deze aantrekkelijk maken. Als niet genoemd
argument, dat echter toch door het hoofd van Calis spookt - hij opponeert namelijk
tegen iets dergelijks - kan ik me voorstellen een greep naar de macht. Het lijkt me
nuttig met het tweede punt te beginnen. Het karakter van de anti-atoombom-beweging
dient daartoe in het kort te worden behandeld. Wij zijn een buitenparlementaire* (dat
is iets anders dan een buitendemokratische of ondemokratische) beweging, en
enigszins te vergelijken met b.v. de beweging die indertijd aktie voerde voor algemeen
kiesrecht. Wij zijn geen politieke partij (hebben geen band met de psp, die immers
haar aktie tegen de kernbewapening koppelt aan de strijd voor een socialistische
inrichting van de maatschappij en pacifistisch is, wat onze beweging niet in principe
is; hierover zijn veel misverstanden, waarvan ook de diskussie tussen Brinkman en
Calis niet vrij is: zij spreken van ‘pacifistisch dilemma’, ‘pacifistische partijen’ en
hun elektoraat), richten ons tot het nederlandse volk, en hebben tot doel in de
maatschappelijke en politieke organen (vakbonden, andere politieke partijen dan de
psp) stromingen op te wekken die onze doelstellingen zullen realiseren. Een
politiek-maatschappelijk zo gedifferentieerd gezelschap als de
antiatoombom-beweging heeft de potentie niet en de pretentie niet de macht in de
staat te grijpen. Als Calis schrijft: ‘Wil het protest effekt sorteren, dan zal het zich
waarschijnlijk vroeg of laat tegen dit gezag moeten keren...’, miskent hij het karakter
van de anti-atoombombeweging, en zijn opzet. Het ‘komitee 1962 voor de vrede’
stelt dat de konkrete uitwerking en konsekwenties van zijn doelstellingen
(verwijdering van atoomkoppen uit Nederland, stopzetting van atoombomproeven
waar ook ter wereld, een atoomvrije zone in Europa, afschaffing van de
atoombewapening door ieder land) de zorg is van politieke partijen. Brinkman
suggereert verder dat het bedrijven van onwettige akties de beweging zou doen
groeien. In de aanvang zei hij reeds van het ‘komitee 1962 voor de vrede’ dat het
zich al dan niet terecht aan de overheidsbepalingen onderwerpt en daarmee de
konflikten vermijdt die aanleiding zouden kunnen zijn tot het trekken van
belangstelling voor de demonstraties.
Deze bewering kan ik niet op zijn waarheid toetsen. Wel weet ik dat het ‘komitee
1962 voor de vrede’ van plan is in de toekomst het burgemeesterlijk verbod bepaalde
leuzen in Amsterdam mee te dragen diskutabel te stellen, wellicht koudweg te negeren.
*

Als sommige ‘demokraten’ ons wegens deze buitenparlementaire aktiviteit ondemokratisch
noemen past hierop maar een antwoord: wij willen de politieke partijen beïnvloeden en doen
dat dus buiten het parlement en dat niet alleen in verkiezingstijd. Bovendien voeren wij aktie
metterdaad voor een vorm van kontinue demokratie die wijder is dan de parlementaire die
slechts eenmaal per vier jaar werkt.
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Dit gedrag zal dan echter gebaseerd zijn op een aktieve interpretatie van wettigheid.
Hoe langer hoe meer dringt zich de gedachte op dat de heer Van Hall - zo heet de
burgemeester van Amsterdam namelijk - er als hoofd van de politie wel zeer bizondere
normen van verstoring van de openbare orde op na houdt. Bij het proces tegen de
Heilige Weg demonstranten werd in het geheel niet als belastend aangevoerd het
met zich mee dragen van de beruchte verboden leuzen (nl. die leuzen die een konkrete
stellingname voor Nederland impliceren i.p.v. een abstrakt adagium: zoals geen
atoomkoppen op
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ons grondgebied). Als belastend werd aangevoerd het belemmeren van het verkeer.
(Dit kan uiteraard tweeërlei oorzaak hebben: òf er werd in het proces-verbaal niets
gezegd over het meedragen van verboden leuzen, zodat de officier van justitie hierover
niet kon spreken in zijn aanklacht, òf er werd in het proces-verbaal hierover wel
gesproken, maar vond de officier van justitie dit niet van belang.) Bij een andere
demonstratie waarvoor geen toestemming was gevraagd en gezeten werd niet op de
rijbaan greep de hoofdstedelijke politie in het geheel niet in.
Wat wil hiermee worden aangetoond? Dat wij in Nederland binnen de aktief
geïnterpreteerde wettigheid nog een grote speelruimte hebben en door ons aktief op
de wettigheid te baseren zowel ons zelf als de wettigheid een dienst bewijzen, dezelfde
wettigheid die bepaalde individuen door het slijk halen. De algemene konklusie is
dat wij de wettigheid aktief zullen interpreteren (en daarbij niet zullen moeten
schromen voor rechtbanken voor onze rechten op te komen) zolang onze tegenpartij
niet door diep ingrijpende verordeningen ons illegaal verklaart. Dan zien we verder.
Heinz Neudecker

wordt vervolgd
in de marge

In ons land, waar het ras van de profeshoren (Stuiveling, Donkersloot, Van
Duinkerken) de levende literatuur met het zwaargewicht van hun belegen ernst meent
te moeten verpletteren, heeft het sinds jaar en dag als een goede gewoonte gegolden,
om jubilerende, verjarende of om andere redenen feestvierende schrijvers met fraaie
huldigingsartikelen in de kranten te eren. Voornaamste opgave voor de leveranciers
van dergelijke artikelen was: een ongekompliceerde jubeltoon, waarop de verdiensten
(oh vele, vele!) van de betreffende kunstenaar zonder vervelende dissonanten naar
voren zouden worden gebracht Gelukkig was het niet nodig, om daarbij grondig te
werk te gaan. Men behoefde alleen maar wat in literatuurgeschiedenissen te bladeren,
enkele vertrouwde karakteristieken over te nemen, en zijn ontroerende steentjes tot
het algemene vreugdebetoon bij te dragen.
Trekt men zich van deze gewoonte niets aan, dan staat binnen korte tijd iedereen
die zich tot huldigen geroepen voelt, op zijn achterste benen. Zo Jan Spierdijk, als
hij in zijn lijfblad ‘De Telegraaf’ over de 75ste verjaardag van de dichter Bloem
schrijft. Na een lange inleiding, waarin Bloem op één lijn gesteld wordt met Li-Tai-Po,
Hafis, De Camoës, Robert Herrick, Walter Dela Mare en Guido Gezelle, leest hij
mij uitvoerig de les naar aanleiding van een artikel dat ik bij gelegenheid van dezelfde
verjaardag van Bloem in het ‘Algemeen Handelsblad’ geschreven had. Spierdijk
noemt mijn stuk, waarin ik allerlei bezwaren tegen Bloem geformuleerd en met
feitelijke gegevens gestaafd had, een ‘merkwaardig huldeblijk bij een 75e verjaardag’.
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Het is dit argument dat de sfeer, waarin Spierdijk (en zovelen met hem) de literatuur
benaderen, op onthullende
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wijze tekent. Vanzelfsprekend heeft hij het recht, om er een andere mening over de
betekenis van Bloem op na te houden als ik. Maar hij zal deze mening dan moeten
staven met argumenten die ter zake doen. De overweging dat men bij een verjaardag
met een huldeblijk voor de dag moet komen, moge door de lezers van ‘De Telegraaf’
gedeeld worden, maar zij is juist in de literatuur niet relevant. En als kritici als
Spierdijk menen dat zij in de literatuur wel relevant is, bewijst dat alleen maar, dat
de kunst voor hen een typisch maatschappelijke aangelegenheid is geworden met
alle geijkte kenmerken daarvan: een kwestie van fatsoen (in de meest banale betekenis
van het woord), van eerbied voor ‘grote namen’ en van kritische pluimstrijkerij.
Ik ga hier op Spierdijks artikel in, niet omdat Spierdijk zo belangrijk zou zijn,
maar omdat zijn stuk een mentaliteit vertegenwoordigt, die het vaderlandse literaire
leven nu al jarenlang naar het niveau van de vriendelijk onder-onsjes heeft
neergehaald, en die er voor gezorgd heeft, dat alle artistieke tegenstellingen verdoezeld
werden tot een oppervlakkige eensgezindheid. Vraagt men waarom er zo weinig
beweging in ons literaire leven valt waar te nemen, dan zal men hier de oorzaak
moeten zoeken.
Op het ogenblik moet men vaststellen, dat er tussen verschillende schrijvers en
‘richtingen’ fundamentele tegenstellingen in de benadering van literatuur bestaan.
Het zal zaak zijn, deze tegenstellingen zo duidelijk mogelijk met elkaar te
konfronteren, waarvan een noodzakelijke radikalisering van de verhoudingen het
gevolg zal zijn. De polemiek zal daarom in de komende jaren welig tieren in
Nederland, - laat Spierdijk c.s. zich dat voor gezegd houden. Bovendien zullen er
steeds minder huldigingsartikelen (tenzij ze op werkelijke argumenten gebaseerd
zijn) geschreven worden. De heilige huisjes staan klaar, om op weinig zachtzinnige
wijze te worden benaderd.
Piet Calis

moeilijke vraag
Vrijwel alle verslaggevers van het proces Eichmann hebben melding gemaakt van
de vraag die de Sabra's aan hun ouders stelden: ‘Waarom hebben jullie niets terug
gedaan?’ In die vraag klonk vaak iets door van de vage, vrijwel nooit hardop
uitgesproken verachting voor die europese schlemielen die zich maar alles lieten
welgevallen, zich weerloos lieten oppakken en vermoorden.
In principe zou dezelfde vraag door europese jongeren aan hùn ouders gesteld
kunnen worden: ‘Waarom hebben jullie niets terug gedaan?’ Al te vaak tenslotte
heeft een al te groot gedeelte van de bevolking in de bezette gebieden in Europa
alleen maar toegekeken en gezien hoe miljoenen joden, hun medeburgers, werden
vermoord. Onder de kijkers waren onze ouders. Mag men menen dat zij
mede-verantwoordelijk zijn voor hun dood, mag men vragen: ‘Waarom hebben jullie
niets gedaan?’
Het merendeel van de nederlandse bevolking acht wel het duitse volk van de jaren
'30 en '40 collectief verantwoordelijk voor de misdaden van het regime, waardoor
zij zich, meestal met instemming, lieten regeren. Zelf echter, menen zij part noch
deel te hebben aan die verantwoordelijkheid. Zij achten zich mede-slachtoffer en
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daardoor gerechtvaardigd. Maar de joodse ouders, aan wie de vraag gesteld werd terecht of niet terecht, daar gaat het hier niet om - waren óók mede-slachtoffers, en
meestal in ernstiger mate.
Toch is de vraag ‘waarom hebben jullie niets teruggedaan?’ door ons niet gesteld.
Misschien is zij bij de meesten wel opgekomen, het kon haast niet anders, maar de
publieke verwoording van die vraag werd verhinderd door het gevoel niet het recht
te hebben deze vraag te stellen.
Het is zeker niet onze eerbied voor de gevestigde autoriteiten, die dit gevoel
veroorzaakt. Het is zeker niet alleen de vrees degenen die ons min of meer lief
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zijn te kwetsen, en wellicht zelfs onrechtvaardig: het is immers mogelijk dat zij deel
uitmaakten van het kleine percentage van het nederlandse volk, dat actief deelnam
aan het illegaal verzet. Wat veroorzaakt het gevoel niet het recht te hebben deze vraag
te stellen?
De israëlische sabra's stellen de vraag vanuit een in 't algemeen uitgesproken
gevoel van eigenwaarde: hùn zou zo iets niet overkomen. Zij zouden vechten tot zij
er dood bij neervielen, zoals zij bereid zijn zich dood te vechten tegen de arabieren
als het nodig mocht zijn.
Waarschijnlijk zijn de meesten van ons minder overtuigd van hun eigenwaarde,
niet alleen omdat zij zich - om welke reden dan ook - minder identificeren met de
prestaties van een collectivum, de staat, maar waarschijnlijk ook omdat zij zich de
situatie van de bezetting beter kunnen voorstellen, zich daarom vermoedelijk ook
beter kunnen voorstellen hoe hùn gedrag zou zijn geweest. Uit de onzekerheid over
het antwoord op de vraag aan ons zelf gesteld - ‘Wat zouden wij gedaan hebben?’ komt voort het gevoel niet het recht te hebben dezelfde vraag aan anderen te stellen:
wij weten niet of wij, als wij in 1930 volwassen zouden zijn geweest, geen fascist
zouden zijn geworden, wij weten niet of wij, niet eveneens zouden hebben toegezien
en niets meer.
Verontwaardiging over het fascisme en de fascisten-van-toen is, van onze
kant, volkomen gratuit: wij zetten met die verontwaardiging niets op het spel, zelfs
geen pak slaag. Daarom hebben wij niet het recht die rot vraag, ‘Waarom hebben
jullie niets teruggedaan?’, aan de ouderen te stellen. Wèl hebben wij niet alleen het
recht maar zelfs de plicht, de politieke integriteit van dat deel van de oudere generatie
dat niet aan het verzet deelnam - en nogmaals: dat is het grootste deel - met een
wellicht nooit uitgesproken, maar wel tamelijk diep wantrouwen te bezien.
Wim Brinkman

een schot op kierkegaard
Het is vreemd een man als Kierkegaard in gebreke te vinden in zelfkennis, - of bedrieg
ik me toch?
In ‘Kierkegaard, een keuze uit zijn dagboeken’ (vert. en ingeleid door Dr. H.A.
van Munster) vind ik op blz. 60: ‘Genot kan op het moment zelf behagel ijk genoeg
zijn; o, maar er is niets zaliger dan zich het lijden te herinneren, dat wil zeggen het
lijden voor een goede zaak.’*
Toen ik dit las, schoot me van de weeromstuit een opmerking te binnen van het
vrouwelijke hoofdpersonage uit de prachtige, pornografische roman van Pauline
Réage: ‘Histoire d'O’. O zegt ongeveer (ik citeer uit het hoofd) dat ze, op het ogenblik
dat ze van de zweep krijgt, alles zou doen om aan de pijnlijke geseling te ontsnappen,
maar dat de herinnering aan de doorstane ogenblikken haar later met fierheid vervult.
De gelijkenis tussen de ervaring van Kierkegaard en die van O (Pauline Réage?) is
*

VII A 23 in Sören Kierkegaards Papirer, udgivne af P.A. Heiberg og V. Kuhr, København
(Gyldenbalske Boghandel) 1909 vv., XX banden.
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frappant. Ik beaam ze trouwens ten volle, alleen reeds door het feit dat hun parallelle
opmerkingen zozeer mijn aandacht vasthouden, maar...
Maar Kierkegaard voegt er een voorbehoud aan toe: ‘dat wil zeggen het lijden
voor een goede zaak.’
Hier dien ik op mijn beurt even een voorbehoud te maken. De gewraakte zin staat
in het door Dr. H.A. van Munster samengestelde Prismaboekje los uit zijn verband.
Het zou kunnen, maar het lijkt me onwaarschijnlijk, dat de context er een andere
draagwijdte aan geeft. In dat geval komt mijn critiek neer op het hoofd van degene
die met Kierkegaard zou gesold hebben. Ik houd het echter bij de veronderstelling
dat het Kierkegaard zelf is die hier door de mand valt.
Want uit de getuigenis van Pauline Réage blijkt toch wel duidelijk dat het met dat
voorbehoud ‘voor een goede zaak’ maar grote flauwekul is. Of zal men hier spijkers
op laag water gaan zoeken en per sé willen bewijzen dat er tussen de zaligheid van
Kierkegaard en de fiere
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zelfvoldoening van O een essentieel verschil bestaat. Dan nog zou Kierkegaard dáárin
te kort zijn geschoten, dat hij zijn gedachtengang abrupt afbreekt met een bewering
die hij niet waar maakt en dat hij gezwegen heeft over een in zijn ogen wellicht
verwerpelijke gelijkenis, die niettemin zeer konkreet en duidelijk een ethisch probleem
van eerste orde stelt. Dit zou in flagrante tegenspraak zijn met dàt waar Kierkegaard
zijn hele leven voor geijverd heeft: een heldhaftig christendom, dat het persoonlijk
lot van de mens als inzet heeft.
Het lijkt me eerder dat de vooropgezette wil om God welgevallig te zijn
Kierkegaard hier belet zich bewust te worden van de scabreuze werkelijkheid en
daarmee van het werkelijke probleem. De onpersoonlijke, veralgemenende
uitdrukkingen, waarvan hij zich in het geciteerde bedient, en die helemaal niet
uitzonderlijk zijn voor zijn stijl, tonen trouwens evenzeer de innerlijke tegenspraak
aan van een man, die anderzijds alle kennis die niet persoonlijk in de existentie is
veroverd, geringschatte. Het is het noodlot van deze eerlijke denker dat ook hij, tot
op zekere hoogte, de waarheid vervalste, tot versterking van het idee van een
liefhebbende God en ten koste van het bewustzijn van de Wrede God, niet opzettelijk,
maar als een onrechtstreeks gevolg van een niet louter aan zijn persoonlijke existentie
ontspringend oordeel. Zijn vergissing was in het 19e eeuwse Kopenhagen te worden
geboren.
René Gysen

Alijd Brink / Het onbekommerd zwijgen / A.A.M. Stols/J.-P. Barth / 1961
Schrijven, dat poëzie waarin vagelijk wordt gepreludieerd op persoonlijke, door 1962
jaren christendom (en anderszins) besmette sentimenten, een overbodige luxe is, die
geen dichter zich mag en kan permitteren, is in Nederland even zedeloos als het
indienen van een voorstel tot posthume veroordeling van de haagse schilder wegens
rijden onder invloed. Nu heeft Alijd Brink niets met poëzie te maken. Maar in haar
tweede bundel Het onbekommerd zwijgen heeft ze zich in ieder geval de
verworvenheden van Tollens c.s. eigen gemaakt: de meest enge en alledaagse
waarneminkjes bazuint zij uit met een allure, een (haagse?) verhevenheid en een
pueriel pathos, dat het zelfs niet ‘mooi’ meer is. Men zou schier gaan geloven geestig
te worden belazerd, als zij het b.v. over ‘De Waterskiër’ heeft als ‘Een heerser’ en
‘een bronzen God gelijk’, waarbij ook nog woorden als navelstreng, Het Leven, Uw
Broeder e.d. vallen. Men zou één van Alijd Brinks vaerzen helemaal moeten lezen
om ondanks alle nonsens toch nog te geloven dat hier in ernst poëzie geprobeerd
werd, waarover ook op de flap in termen van menens wordt gesproken. Maar
werkstukjes als ‘Drie paarden naar de slachter’, ‘De verdoolde bruid’ of ‘Pasen’, dat
eindigt:
Alles leeft en is ver van vergaan.
‘De heer is waarlijk OPGESTAAN’.

dorst ik op m'n 12de jaar niet aan mijn moeder te laten lezen, uit schaamte.
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Schaamte echter past hier vooral de uitgever. Op Atonaal, op bundels van o.a.
Lucebert en Andreus stond indertijd óók de naam Stols. In enkele jaren is men erin
geslaagd dit fonds van enig niveau tot ver onder het toch al laag gelegen N.U.P.
(Nederlands Uitgevers Peil) te laten zakken, daarbij demonstrerende dat talentloosheid
van de uitgever dikwijls minstens zo kwalijk is als dat van de dichters, die hij in zijn
fonds opneemt. (Ja, men moet weten wat voor Heren er in dit soort bedrijven de
scepter zwaaien!). Werk als dit, dat ‘werkelijk met geen zethaak kan worden
aangeraakt’
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(W.F. Hermans), zou geen enkele kans moeten krijgen. Maar Stols/Barth beschikt
niet alleen over talentloosheid, maar ook over geldzucht. Want dat de ‘dichters’ die
het Stols-fonds de laatste jaren zo'n pijnlijk lijstje maken netjes betalen voor des
uitgevers gunsten, daar kan men donder op zeggen. Daarom zeg ik ook: Donder op.
H.V.

Rob Leopold, Bert Jansma, Dick Zaal e.v.a. / Vermoeden van tijd /
Meulenhoff Pocket / 1962
De jeugd is een verrukkelijk goed, en wij kunnen niet genoeg betogen dat ze de
toekomst heeft. Niet voor niets kan de studerende jeugd zich voor f 7,50 via
gironummer 145192 (Ned.) en postrekening 96126 (Blg.) abonneren op Gard Sivik,
het enige nederlandstalige tijdschrift dat de toekomst heeft en daarom een doorn in
het zwakziende oog van rancuneuze (dagblad-)schrijvers, die al bij het verleden zijn
ingelijfd.
Maar niet àlle jeugd heeft de toekomst. Reeds zonder mijn revolverschot zijn de
jongeren uit Vermoeden van tijd begraven: in den ouden doos. Tot zover trouwens
geen bezwaar, maar ik ben wel erg boos op de uitgever van Podium, die zo'n
pretentieuze titel op het lekker ‘modderne’, maar niettemin van duif en hart voorziene
omslag liet drukken. Dit omslag is overigens typerend voor de versjes binnenin: de
dóód-gewone, vervuilde, vooroorlogse gevoelentjes in zeer kwasimoderne vormen.
Achterop staat dan nog de propagandistische dubbelzinnigheid: ‘stemmen van
jeugdige dichters’ en: ‘Een Meulenhoff Pocket, die geen voorspelling wil zijn, maar
die het maken ervan althans mogelijk maakt’. Want hoe bescheiden, bijna achteloos,
dergelijke Lodeizen-grafschennerij ook wordt opgediend - en dit geldt lang niet alleen
voor dit jeugdbundeltje! -: de presentatoren en hun handlangers suggereren gaarne
dat hier aan de toekomst van de poëzie wordt gewerkt Maar wie het lijstje biografische
gegevens doorleest, het enige leerzame in dit boekje, wéét: in de toekomst zullen
deze jongens en meisjes van gymnasium alpha, christelijke kweekscholen, M.M.S.
en de 7e faculteit met geprezen stiptheid hun maatschappelijke baantjes vervullen,
zonder ooit iets te hebben gevoeld van de kanker van het dichterschap. Wat zij wel
voelden waren de strelingen van een vage liefde, van heimwee en dergelijke
lafhartigheden. De maan door het dakraampje voegde daar zijn portie poëtische
inspiratie aan toe. Zij stuurden de resultaten op naar één der meest misleidende
rubrieken in onze toch al zo misleidende pers: de Dichtershoek in het Algemeen
Handelsblad (lib.). Uit ervaring weten wij, dat redacteuren van jongerenrubrieken
de laatste jaren worden bedolven onder zwermen ‘poëzie’ van jongens en meisjes,
die Het Achterhuis hebben gelezen. I.p.v. werkelijke dichters voorlichtend aan het
woord te laten, maakte Herman Besselaar er een elke week terugkerend onderdeel
van zijn jeugdpagina Eigen-Wijs van. Hoewel er op die eigen-wijze duchtig
misverstand gewekt wordt, kan men daar nog niet zoveel op tegen hebben: welke
jonge dichter met enig verstand en talent wil zijn werk nu in een (lib.) krant
gepubliceerd zien? Maar nu is er dan ook het boekje. ‘Een boekje ook, dat men kan
beschouwen als een standopname van de Nederlandse poëzie van de jongste dichters,
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die namen bevat, die men misschien hoog genoteerd zal zien staan, binnenkort of
later.’
Nee, niet àlle jeugd heeft toekomst. Ikzelf, 23, vind dat ik veel toekomst heb als
ik Vermoeden van tijd doorblader. Althans poëtisch.
H.V.

Nic van Bruggen / Een Kogel / Paradox-press / 1962
We kunnen moeilijk nalaten het verschijnen van de bundel van Nic van Bruggen toe
te juichen, want hij bevat
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drie goeie dingen: 1) een foto van B.B. (courtesy unifrance film); 2) een citaat van
Robert Bresson; 3) een citaat van Ted Joans. Vooral het citaat van Robert Bresson
werd voortreffelijk gekozen, omdat het bewijst dat deze dichter beter zichzelf kent
en kan uitdrukken in andermans taal dan in de zijne. Lees maar: ‘Avez-vous déjà
ressenti le trouble que met dans l'air le présence d'un voleur’. En dan komt het: een
lianenlintenmeisje, een dauwdruppel (scheikundige samenstelling?), een
winterijsolimpiadestad, een stratenstadshart, een kalvadoskalvarie, kiloos
herodesheroïne - alles goed roeren en laten koken in overvloedig veel ‘maan’ (het
schokkend trefwoord van deze woordenverzameling).
We feliciteren de menslievende jury, die besloot de prijs van de provincie
Antwerpen toe te kennen aan een jongeling met poëtisch astma. Het leesgenot dat
zij uit deze bundel puurde mogen onze lezers niet helemaal derven:
de lage tij van mijn lotuszit
is de referee van je lichaam
waar de wegen van het leven wegen
toe nou van don naar donau

Luister ook naar deze onthutsende mededeling:
mijn zuster
slaapt onrustig

Ziedaar twee verzen die een mens raken in zijn kern. Evenzeer als het magnifiek gat,
dat van Bruggen met zijn éénenkele ‘Kogel’ schoot, ons versteld doet staan. Inderdaad,
wie zou hem dat nadoen. Bravo! Schiet zo voort! Wij schieten geestdriftig mee!
G.V.V

Jehan Bergardt / Flitsen / Atom, uitgave in eigen beheer, z.j.
Lading die de pseudonieme vlag logenstraft. Geen welslagen op peil van keurige
middelmatigheid zonder lichtpunten, zonder rizikoos. Deze laatste neemt J.B. wèl.
En faalt voor een goed deel. Voornaamste bezwaar: het zich af en toe vergalopperen
in Pernath-achtige faktuur (pernathitis, epidemiese poëtiese wondkoorts, simptomen:
taalverduistering, kommas op de ‘verkeerde’ plaatsen, enz.). Maar het ziektebeeld
van B. is niet het gangbare: zijn persoonlijkheid is niet zo zwak dat ze ondergaat in
die van het voorbeeld. Zoveel wordt duidelijk: hij heeft iets eigens dat om uitdrukking
vraagt, en meermalen gelukkig tot uitdrukking komt ook. Is zijn tematiek bij
momenten wat abstrakt, programmaties, nooit wordt dit eksuus voor banale al dan
niet pseudo-klassieke versifikasie. Hij begrijpt steeds dat hij zijn mededeling moet
overbrengen via de verschijningsvorm van een geëlektrizeerde taal.
Dit nuchtere besef bewust toepassen is natuurlijk nog niet voldoende, er moet een
scherpe vizie aan voorafgaan. Er zijn treffende voorbeelden dat dit gebeurt. Zo het
slot van het overigens vrij naïefschoolse gedicht 't Museum-. ‘Buiten, wappert ticket
heen: vijf frank inkom / tot de stapelplaats van gouden pogen.’ Dit is onvervalste
dichterlijke magie. Scheppen met onbeduidend materiaal; uitkristallizasie gestimuleerd
door een klein, normaal onopgemerkt gebeuren; de metamorfoze tot ‘stapelplaats
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van gouden pogen’ van het muzeum (die niet altijd begeesterende kultuurschans,
wat mij betreft).
Wie niet worstelt kan niet uitglijden. J.B. vecht nog voor de verwoording, de
zichtbaarmaking van zijn poëties kontinuum; we moeten voorlopig vrede nemen met
flitsen. En in afwachting een wissel trekken op de impuls die we in hem vermoeden.
Op de hardhandigheid waarmee hij de taal gebruikt, onbekommerd om een mislukking
links of rechts. Op zijn verwoede wil tot kondensasie, tot samendringen van de
zegging die het tegendeel is van breedsprakerigheid. En die vaak het ritme van het
vers kwetst. Maar deze dichter aanvaardt de ‘schoonheid’ niet als a priori gegeven.
Ook niet de schoonheid naar modemisties resept, nu verpakt te koop bij de goede
kruideniers van het winkelkonsern Den Besten & Konsorten N.V.
Gust Gils
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Voornaamste medewerkers
Ewald Vanvugt (1943, woont in Amsterdam). Begon in '59 bewust te noteren. De
fragmenten waarmee hij in dit nummer debuteert, stammen uit het eerste boek dat
hij voltooide, ‘Rodeo of zuster Bertram’ (nov./dec. '60-jan. '61). In manuscript:
Ewald Vanvugt 61 romeinse 1 18,
62 romeinse 6 20.
Cees Buddingh' (1918, woont in Dordrecht). Vertaler en criticus. Publiceerde o.m.
een negental dichtbundels, een Encyclopaedie voor de Wereldliteratuur ('54), een
detectiveroman Vrijwel op slag ('53) en een essay over de poëzie van Lucebert:
Eenvouds verlichte waters (Gard Sivik-reeks, serie 1, deel 2, Heijnis, 1960).
Jan Cremer (1939, zonder vaste verblijfplaats). Was op zijn reizen door Arabië,
Noord-Afrika, Scandinavië, Rusland, Zuid-Europa en Nederland o.a. zeeman,
dokwerker, beroepsmarinier, nachtclubportier, kermisbokser, speedwayrenner. Hij
kwam via radio, televisie en geïllustreerde pers regelmatig in het nieuws met zijn
‘peinture barbarisme’, op ruim 50 exposities in Europa, Amerika en Japan
tentoongesteld. Maakt in dit nummer zijn literair debuut.
Peter Bulthuis (1942, woont in Amsterdam). Debuteert in dit nummer. Studeerde
o.m. in Amerika en politieke wetenschappen in A'dam. Los medewerker aan de
Haagse Post.
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935, woont in Rotterdam). Tekstschrijver.
Publiceerde poëzie en proza o.m. in Gard Sivik, Podium (58), Maatstaf, Tirade. Korte
roman: Leve Joop Massaker (Arbeiderspers, 1960). Dichtbundeh Met Andere Ogen
(Gard Sivik-reeks, tweede serie, deel 2, Heijnis, 1961). In manuscript: De Avonturen
van Cornelis Bastiaan Vaandrager, deel 1.
Rob Cassuto (1941, woont in Den Haag). Debuteerde met poëzie in Gard Sivik 21.
Studeert rechten in Leiden.
Freddy de Vree (1939, woont in Antwerpen). Publiceerde een essay ‘Blues pour
Boris Vian’ (1961) en werkte o.a. mee aan Randstad en Nul, waarvan hij redakteur
is. Werkt aan een Engelse roman ‘White Noises’, maar schrijft doorgaans in het
Frans.
Georges van Vrekhem (1935, woont in Gent). Leraar. Zijn toneelstukken Ritueel
voor een blinde en Solodroom werden opgevoerd door het Arca-theater in Gent, resp.
in '59 en '62; De Steen ging in '61 in première bij het Nederlands Kamertoneel te
Antwerpen.
Publiceerde o.m. Twaalf Gedichten ('60), poëzie in Gard Sivik, Podium en de
bloemlezing Met Andere Woorden en de eenakters Zo mooi ba en De dode heer
(Gard Sivik 14 en 20).
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deze aflevering werd samengesteld door

Armando

Piet Calis

Hans Sleutelaar
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hans verhagen | genocide
1.
Met een rode broek, rode schoenen, rood hemd, rode nagels, en een rood hoofd

Gard Sivik. Jaargang 6

2

2.
De genocide begint
Onder de laarzen door, onder de bliksemschichten door,
de mikrofoons
Kortom: leren kijken & praten als een kind
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3.
Eerste strategische lessen: elke toekomst draagt zijn
uniform,
elke levenshouding heeft zijn haarinplant, elke etc.
Zo draag je, maar niet heus, de verantwoordelijkheid
voor je werkelijkheid
Zo draag je je uniform
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4.
Norman Gommert Verhagen, geboren
30-7-'61 10 u. 55, zoon van
Hans Verhagen & Conny Tavenier
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5.
De eerste straten waden door de zeestraten,
de eerste soldaten op weg naar hun werk
Elke tijdgenoot kan tegen je getuigen,
kanonnen liegen niet in een handpalm
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6.
1 handtekening, & je lichaam blijft intakt, daarvoor
hebben we onze apparatuur
Onze band is de lopende band
De band loopt, tijdgenoot, & onder een stralende hemel
beginnen de procedures
1 handtekening, & u inclusief 16 zware machines
Kortom:
leren leven als een paardekracht
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7.
Je wereld een broeinest, krioelend, & erotisch
tandbederf in een vreemd lichaam
De signalen v.h. organisme..........
Je werkelijkheid voltrekt zich aan een sigaret
& de grondwet ratelt........
Je eerste geweertje & je laatste konflikt
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8.
Daarna: ongebluste kalk
Een gevoel in toga: dapper sterven of in leven blijven,
de gongslag in het hart
Niet tot ontbinding overgaan
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9.
Met liefde, kaartspel & kanker worden de uren gedood
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10.
Met een rode broek, rode schoenen, rood hemd, rode nagels,
en een rood hoofd
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Europa mag weer herrijzen, maar het oude Europa van de jaren tussen
1789, het jaar van de Franse Revolutie, en 1939, het jaar van Hitler's
Oorlog, is voorgoed verdwenen - en de laatste figuur in de geschiedenis
ervan is die van Adolf Hitler, de bewerkstelliger van zijn ondergang.
‘Si monumentum requiris, circumspice’ - ‘Zo gij zijn monument zoekt,
kijk om u heen’.
Alan Bullock: ‘Hitler’.
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hans verhagen | euthanasie
1.
Een eeuwenoud idee, de vrucht van Coca Cola
Uit 1 idee is de doodstraf ontstaan, in elke cel
een andere infektie
Het voorarrest heeft ruimte voor vergroeiingen

Gard Sivik. Jaargang 6

13

2.
Op vertraagde opname duidelijk zichtbaar
: een verrassend embryo
12 cm. aantrekkingskracht v.d. Maan
Het nieuwste medicijn: bestraling met het oog
v.e. geslacht kalf
Zo grijpt de godsdienstwaanzin in het rond
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3.
Wat bezielt het gebeente?
Leven, leventje
Euthanasie gaat zijn gang, opnieuw,
opnieuw
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4.
Ieder zijn hazelip
Elke miskraam baart zijn anekdotes,
Mozartje, zeeheldje, Dachautje
(Tuberculose naar draagkracht)
Alleen gekleed in vitamines A t/m D je
besmettelijke ziekten door de wereld
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5.
Na de geboorte ontstaat:
een tijdgenoot
een bondgenoot
een stadgenoot
een echtgenoot
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6.
& in ieders struktuur de chemische resten van 1 idee,
van zichzelf,
levensgroot als geen idee en bijna vooroorlogs:
een mens!
Het litteken dat je verbergt, het litteken waarachter
je verborgen wordt
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7.
Na de verschrikkingen van deze nacht
(Weinig verschil met de verschrikkingen
van elke nacht)
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8.
Er is veel poetry emotion in de wereld
: een klein bosje bloemen,
de stank waarin injektiespuiten weken
Een avondgebedje
Via je geoefende organen benadert het je
als een nieuw bevel
: de liefde
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9.
Hierna worden geen orders meer gegeven
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10.
Een autoband kan het niet sneller doen, 30.000 km.
& je carrosserie is verrot
& de betonmolen v.d. geschiedenis draait verder

EINDE
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cornelis bastiaan vaandrager
20 nieuwe gedichten
(Citaat)
‘Die Zauberer haben umgelernt
und bedienen eine Stanzmaschine’
(Uit een overigens oninteressante folder - slechte
tekst, slechte lay-out, slechte illustraties - voor
Revox-bandrecorders)
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(Tekst)
Honderden (hier merknaam) Mobiele Kranen
doen dagelijks over de hele wereld
wat van ze verwacht wordt:
hijsen, toppen, zwenken (8 meter arm).
360o onbeperkt zwenken.
Montage in Mexico (volgt foto).
De man in de cabine
heeft het makkelijk.
Goed zicht. Goede ventilatie.
Verwarming als de temperatuur daalt.
De bediening is kinderlijk
eenvoudig: drie handles en een gaspedaal.
C'est tout.
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(Hors d'oeuvre)
Het toeval wil
dat ik een blanco kassabon bezit
van een snackbar
die plaatselijk enige bekendheid geniet.
Ik wil geen namen noemen, maar
wij (ik en nog iemand)
breken ons in dit verband het hoofd
over een serie vragen
1) Hoe kwam de kassabon waar ik hem vond?
2) Hoe verantwoordt de cassière het ontbreken van kassabon No 162623 B?
3) Wordt er een bedrag op haar verhaald? En zo ja,
4) Welk bedrag? Melk per glas? 1 maal zalm- mayonaise 1? 1 hors d'oeuvre 1? In? Ex?
Even speelden wij met de gedachte
achter enkele willekeurige consumpties
een streepje te zetten
en de kassabon per post te retourneren.
Om de een of andere reden
lieten we die gedachte varen.
De kassabon is nog steeds blanco
en in mijn bezit
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(?)
In café ‘De Kroonkurk’ in Rotterdam Zuid
lees ik op het herentoilet
het volgende:
GELUID VAN BABY
ALS GROOTMOEDER
SPELDJE IN KONTJE STEEKT
Opeens denk ik:
Is dit de concrete poëzie
waar Sybren Polet over geschreven heeft?
Achteraf denk ik:
We zouden het verleden toch laten rusten?
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(58253)
Het doet verder weinig ter zake,
maar soms
(Ik loop te ijsberen om een openbare telefooncel
naast een kiosk met cover-girls.
Het duurt een eeuwigheid
en ik wil niet te laat komen
voor de eerste avondvoorstelling
van Sergeants 3 met Sinatra)
wil ik een overzicht
van de meisjes, meisjesvrouwen en vrouwen
die ik min of meer gekend heb.
Hoeveel waren er?
Hoeveel zijn er?
Hoeveel komen er nog?
(Het is mijn beurt om te bellen.
Ik heb andere dingen aan mijn hoofd.
‘Ik kom onmiddellijk na de voorstelling naar je toe’)
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(E.H.B.O.)
Binnen 1 maand
mocht ik ooggetuige zijn
van 2 verkeersongevallen.
Tram rijdt rechterbeen van jongeman af.
Bromfietser door auto gegrepen.
Het moet toch mogelijk zijn
de beschadigde onderdelen te repareren
met een minimum aan oponthoud,
een minimum aan medelijden.
Pijn is pijnlijk
en lichamelijk letsel gênant.
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(Correspondentie)
Lieve Edith:
Bijgaand het telefonisch beloofde gedicht.
Hang het boven je bed.
Neem het mee als je gaat baby-sitten.
Als er een contra-foxtrot gespeeld wordt,
kom je me dan halen?
(w.g. Cornelis Bastiaan)
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(Strafwerk)
Ik zal het nooit meer doen.
Ik zal geen bedscènes meer beschrijven.
(D.w.z.
ik laat ze voortaan neuken in een lift,
op vaste vloerbedekking
of de achterbank van een ID)
Ik zal het nooit meer doen.
Ik zal geen bedscènes meer beschrijven.
Ik zal het nooit meer doen.
(voor Edith de Clercq-Zubli e.d.)
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(Vrij recente foto)
Ik heb de foto van W. van R.
waar ik dagelijks naar kijk
eens nagemeten.
Hij heeft een wat ongewoon formaat:
± 22 ½ × 29.
‘Hoe is het tegenwoordig?
Ben je gelukkig?’
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(Flora en fauna)
De groei
(van de planten, van mijn haren)
fascineert me.
Een gedachtensprong:
Als het mis dreigt te gaan,
is er voor (Elvis) kuiven, snorren, knevels etc
altijd nog lotion.
Voor de planten is er Pokon.
Maar een pruik groeit niet.
Daar helpt geen ‘individuelles Haarwasser’ aan.
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(Tijd voor teenagers)
Simon Vinkenoog was hier.
‘Wat een gekke week, hè?’
Op zoek naar een passend aandenken
(Het affiche?
Een EP-tje van Chubby Checker?
Of een strip van Flipje,
het fruitbaasje van Tiel?)
vind ik een luchtpistool.
Ik heb er in maanden niet mee gespeeld.
Ik stel voor om te schieten
met als doelwit het affiche van
VINCE TAYLOR et ses play-boys.
Met als doelwit het kruis
van zijn (op het affiche blauw-,
in werkelijkheid zwart-) leren broek.
We willen alle twee een goede prestatie leveren.
Het valt niet mee.
De kogeltjes vliegen ons om de oren.
Maar het kruis van Vince Taylor raken
is er niet bij.
Simon zet een kruisje (xS of xC)
waar we het affiche raken.
Het beste schot
blijft altijd nog een cm of 10 van het kruis verwijderd.
Als we de trefpunten met elkaar verbinden,
blijk ik een rechte lijn te beschrijven
en Simon een gesloten circuit.
‘Je evolueert nauwelijks’, zeg ik.
Ik ben degene die het pistool laadt.
Ik raap de kogeltjes op
en berg het pistool weg.
Ik neem mij voor om, als het zo uitkomt,
over deze schietpartij een gedicht te schrijven
dat tot titel heeft
(Tijd voor teenagers).
Een aandenken.
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(1962-)
Er is iets gebeurd
met mijn dromen.
Was er van 1935-1962
voornamelijk een chaos van rupsbanden, bagagedragers
(spitsuren?), zodra ik mijn ogen sloot,
nu kijk ik, zodra ik mijn ogen sluit, uit
over een boulevard,
waar zo goed als geen hond te zien is.
Ik vermoed mensen in de huizen
die hun redenen zullen hebben
om niet op straat te verschijnen.
Ik vraag me af wie of wat
ik morgen te zien zal krijgen.
Niet alleen in mijn dromen,
maar ook in het dagelijks leven.
Hé, wie hebben we daar?
William Burroughs?
Een marinier van William Burroughs?
Een vriendin van een marinier van William Burroughs?
Ik vraag me - met William Burroughs - af wie of wat
er (uit de tank) tevoorschijn komen (komt).*
Wat is dromen?
Wat is dagelijks leven?

*

Zinspeling op de Operation Sense Withdrawal, door William Burroughs beschreven in
‘Outskirts of the City’ (Evergreen Review/Volume 6 - Number 25; vertaald in Randstad 4).

Gard Sivik. Jaargang 6

34

(Vormgeving)
Het heeft 27 jaar geduurd.
Ik zie een 2-chevaux en ik weet: dat is een 2-chevaux.
Ook Volkswagens zijn geen probleem.
Ik word geschept door een motorrijtuig op 4 wielen.
Het is, weet ik, een Citroën.
Een vriend heeft een nieuwe wagen gekocht.
Een Fiat 1100? Ja.
Maar wat is dat?
Een Chevrolet?
ja/nee
Een Opel?
ja/nee
Een Renault?
ja/nee
Een Buick?
ja/nee
Een Vauxhall?
ja/nee
Het gaat al beter.
Nu de juke-boxen nog.
En de schrijfmachines.
En de koffiezetmachines.
De radio-toestellen.
De TV-toestellen.
Platenspelers.
Bandrecorders.
Koelkasten.
Blaas- en snaarinstrumenten.
......................
......................
......................
......................
......................
Een kwestie van vormgeving.
Niets machinaals is mij vreemd.
Ik ben benieuwd.
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(Modern wonen met een ‘concreet dichter’ op de boekenplank)
Een goed uur van de dag.
Een goed interieur van de dag.
Toen ik binnenkwam, vroeg ik mij af
Een goed uur.
Een goed interieur.
het hoeveelste interieur ik op dat moment
in mij opnam.
Een goed uur van het interieur.
En op hetzelfde moment dacht ik
Een goede dag van het interieur.
dat het er niets toe deed.
(voor R. de R.)
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(I.M.)
HOERA,
de complete cummings is gearriveerd!
$6.75
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(Nederlandse Spoorwegen)
Tanja, je kunt kiezen:
9.08
9.28
39
55
10.09
30
39
11.09
11.43
Doe Amsterdam de groeten
en geen gesodemieter.
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(Annalen)
In MCMLXII
overleed de filmactrice Marilyn Monroe
(ps. voor Norma Jean Baker)
op 36-jarige leeftijd
aan een te grote dosis slaapmiddelen.
Zij was wat men noemde een sexbom.
Zij was voor de hele wereld
het symbool van het eeuwig vrouwelijke.
Een Amerikaans weekblad noemde haar
‘The only blonde in the world’.
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(Hans Verhagen)
& de maan drijft
boven zijn zwaartekracht
als een hoogtezon
van een bekende gloeilampenfabriek
in het zuiden des lands.
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(Autumn in New York)
Het is herfst.
En niet alleen in New York
waar Sammy Davis Jr. 36-hoog in gedachten is
en* 89.6 ton roet
per maand,
per vierkante mijl valt op
‘new people’ en ‘new palaces’.

(Op de foto)
Jenny,
deze foto werd gemaakt
op een zeer zonnige namiddag in Barcelona in 1962.
De landelijke rust die ons omringt
is schijn.
We staan op een druk verkeersplein.
Straatfotografie.
De linkse ben ik.
De rechtse is Hans Sleutelaar.

*

Time, September 28, 1962
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willy roggeman|de axolotl 2*
‘Wer Synthese sagt, ist schon gebrochen’
G. Benn
De dag dat Piejotr, de koning der minusculen, in het huwelijk trad met de zuiderse
Olijf, zat de Axolotl aan zijn schrijftafel en dacht aan de innerlijke kliersecreties die
zelfs een vorst als Piejotr, befaamd om zijn koel bloed en zijn perfect boy-scoutisme,
tot deze daad hadden doen besluiten. De kranten en de andere nieuwsfonteinen, die
stralen leugens de lucht inspoten en opnieuw in hun bassin als klinkende muntdruppels
opvingen, hadden de innerlijke secreties van het vorstelijk organisme angstvallig
verzwegen, omdat zij als berichtgeving onbruikbaar bleken. Met de waarheid is
immers niet veel aan te vangen. Analoge royalisten en de vertegenwoordigers van
het Tempelgenootschap, die Piejotr vandaag het huwelijkscontract voorlegden, hadden
in vroegere eeuwen ook de waarheid van een Vesalius of een Vanini op een ander
plan onbruikbaar gevonden. Op 9 februari 1619 hadden zij de tong van Vanini tot
aan de wortel uitgetrokken, omdat zijn waarheid onbruikbaar was. Een jezuïet had
het zelfs zeer prettig gevonden.
De Axolotl hoorde de reportage thuis langs een van de leugenfonteinen, omdat de
transistors en de elektronische media gedurende uren toch voldoende uiterlijke details
gaven over de als parketvloer geborstelde elitepaarden, de verkleumde hoornblazers
en de royalistische bourgeois die hun positieve gevoelens ten gevolge van vervroren
voeten tot mistroostigheid en pessimisme voelden slinken. Na de hysterische in gillen
overslaande stemmen brachten aspirant-officieren en dames afwisseling door van
hun stekken te vallen. Reclame voor wagens met plexiglazen daken en nog betere
reclame voor haute couture. Over Piejotr en Olijf niets. Nergens en geen ogenblik
die gegevens waaruit een diagnose betreffende de innerlijke kliersecreties kon worden
afgeleid. De Axolotl schakelde zijn transistor uit, verliet zijn schrijftafel en at in de
keuken alleen - want het huis was leeggelopen - een paar boterhammen met Hollandse
kaas. Vandaag, stelde hij reeds vast, dag van woordenverspilling, dag met negatief
rendement, dag vol energieverlies: overal kiemen van de anarchie, die door een vorst
als Piejotr ten slotte niet kunnen over het hoofd gezien worden.
Wat de Axolotl ontroerd zou kunnen hebben? Het hoefgetrappel der paarden en
de begeleidende Händelmuziek van een stevige carrure. Tijdens hun partij whist van
volgende zondag zou hij Piejotr eerst verantwoordelijk stellen voor het onmetelijk
energieverlies op deze mistige decemberdag, hem daarna feliciteren voor de
kunstgreep van het huwelijk, waardoor de opgepropte dosis anarchie van het gepeupel
tot prachtig, schijnbaar spontaan feestgetier was gekanaliseerd, een methode met
zachte zwepen die de stevigheid van de royalistische democratieën alleen kon
bevorderen. Tussen het whisten in nog een paar secundaire vragen: het koloniaal
boy-scoutisme en de schaduwen in de navel der olijven bij voorbeeld.
Hoe moet Gor Nameg leren leven met die dreun op de oorvliezen?
Een lang eentonig signaal baart enkele dagen zorgen. Men sluit de oorschelpen
met de handpalm af om de aard van het signaal te bepalen. Inderdaad, geen
fabrieksfluit, niet de parasiet van een elektrische zaag, zelfs de waterketel niet die
op het gas is gaan koken. Het signaal woont uitsluitend in het lichaam. Men moet
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het daar nauwkeurig localiseren. Maar - zoals gezegd - na een paar dagen is men het
kwijt. Het liep verloren tussen de werking der longen, de stuwing van het bloed en
de bewegingen van de gewrichten. Het behoort de persoon toe als een gerodeerd
orgaan dat voortdurend in functie andere, externe storingen neutraliseert. Anders het
dreunen op de oorvliezen, die deining van stilte en gerucht, het gesprek met hoogten
en laagten, de tekens waarvan de zin ons niet bekend is.
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Zodra wij eens erop gelet hebben, wordt het duidelijk, dat vele gebaren en bepaalde
daden die wij nu zo doen eveneens op een andere, zelfs tegenovergestelde wijze
hadden kunnen gedaan worden. En dat wij ze nu eenmaal op een van de twee wijzen
hebben gedaan zonder dat er een reden voor de hand lag. En dat, indien wij ze anders
hadden gedaan, wij nu even ver zouden hebben gestaan. (Alhoewel hier enkele
fatalisten het hoofd opsteken om te verklaren dat mijn filosofie lacunes vertoont en
bijgevolg waardeloos is. Maar die fatalisten hadden zich al eerder moeten afwenden,
en indien zij dat nog niet deden, blijken het slechte fatalisten, of zij zijn het in het
geheel niet. Maar in het kamp van de vrije wil zal men mij a.u.b. evenmin verkeerd
begrijpen, want) Ik bedoel dat wij als een vogel in een kooi rondwippen, het
schrammen van de vleugels aan de tralies vliegen noemen, en het verdwaasd rondturen
na de afmattende pogingen om te ontsnappen verpozing om het denken te ordenen.
Wij hadden in plaats van te vliegen kunnen blijven zitten, want de kooi verlaten wij
niet. (Ik heb nu de twee kampen als vijanden tegenover mij. Het is zeer duidelijk.
Nochtans volstaat één woord om een zijde achter mij te scharen, want de
dubbelzinnigheid van elk waar woord - dus misschien onwaar - de waardeloosheid
van de rechtlijnige formule is nog niet tot hen doorgedrongen wegens het lawaai der
leuzen waarmee zij aan elkaar hun verknochtheid aan ‘de idee’ willen bewijzen.)
Hij bezat nochtans effen fijne handen. Alleen de vingertoppen hadden geleden. Of
ruimer gezegd: de zone van de nagels. De huid op de toppen van de vingers bij
voorbeeld had zich door de jaren heen verdikt tot een eeltige kroon, omdat hij kleine
stukjes huid van de rand wegbeet en ze lang overkauwde tot hun zouten smaak
verdween. Dat kauwen op zichzelf is niet zo erg. Er zijn u wellicht mensen bekend
die lucifers in stukjes breken om hierop te kunnen kauwen. De houtsmaak is nochtans
minder aangenaam, en men weet nooit of de splinters geen gevaar opleveren voor
de weke gedeelten van de mond of voor de organen verderaf gelegen. Maar deze lui
zijn bezeten door het kauwen op een harde, weerstand biedende stof zoals anderen
een weke gomachtige spijs verkiezen, die als handelsprodukt sedert de Amerikaanse
invasie zeer in trek is, maar bij overmatig gebruik hoogst schadelijk wordt voor de
maag ten gevolge van een overprikkeling van de speekselklieren. Deze
speekselklieren, vooral deze die onder de tong gelegen zijn, zal men nochtans in ere
houden. Het moeten de troetelkinderen van de mondholte worden, want de minste
verstopping van deze buisjes berokkent pijnen die tot het ergste kunnen leiden. Dit
is mij enkele jaren terug duidelijk geworden in een studentenrestaurant, waar ik 's
middags dineerde. Een heer, die men om zijn bronzen tint en zijn robuustheid zou
benijd hebben, nam voor mij plaats, wachtte met enig ongeduld op de soep waarvan
hij de kwaliteit op mijn bord had geraden, lepelde eindelijk een paar maal in zijn
bord, greep zich met de hand bij de keel, kreunde, liet de tong als een afgejakkerde
hond hangen, haalde een pistool uit zijn vestzak en schoot zich voor het hoofd. Dat
was minder smakelijk, want hij viel voorover op de tafel, bemorste de tafelgenoten
- waaronder mij - en verwekte zoveel herrie dat van een normaal diner achteraf niets
meer in huis kwam. Ik heb niets tegen de zelfmoord, maar een restaurant schijnt mij
hiertoe niet het gepaste oord. Achteraf is gebleken dat deze heer aan een chronische
verstopping van de speekselklieren leed en bij het zien of smaken van prikkelende
spijzen de hevigste krampen onder de tong kreeg. Deze kwaal had hem elke lust tot
leven ontnomen. (En de liefde? vraagt mijn vrouw met smeltende ogen. Maar
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aangezien de liefde van de man door zijn maag gaat, moest zij eerst de
speekselklieren...)
Ik heb mij enigszins laten afleiden van mijn Leitmotiv: zijn ontsierde handen ten
gevolge van de eeltige kronen op de vingers. De lezer zal begrijpen dat deze kwaal
slechts het gevolg was van een andere, meer primaire, nl. het nagelbijten. Indien de
patiënt de normale lengte van de vingernagels had bewaard, hadden deze nagels de
huid van de vingertoppen
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als een normale bescherming overwelfd. De bittere smaak van het hoornachtig orgaan
moet hem minder hebben bevallen dan de zoutsmaak van het mensenvlees, daar hij
eens zo ver zijn nagels nooit meer gelegenheid gaf de normale lengte te krijgen.
Allerlei psychische complexen speelden hier een rol. Met een sprongetje is men hier
bij het type van masochistisch kannibalisme. Maar de terminologie is bijzaak. De
verschijnselen zelf eisen al onze aandacht op. Het begrensd quantum hoornhuid
waarin de bloedvaten minder actief werkzaam zijn en bij het vleesafbijten geen
directe bloeding verwekken, verplichtte de patiënt de andere randgebieden van de
nagel te exploiteren. Daar het bijten hier minder doeltreffend was, werd het door
scheur- en prikbewegingen van de ene hand op de andere vervangen. Zo vielen de
handen elkaar om beurt ten prooi. De actieve bloedvaten liggen in deze nieuw
geëxploiteerde gebieden dichter onder de hoornhuid. Bloedingen werden veroorzaakt.
- Ja, hij bezat fijne effen handen. Maar de zones van de nagel hebben nu erg
geleden. Hij bezat ook een sterke rechte neus. Maar de binnenwanden van de
neusvleugels hebben eveneens geleden.
Een kerel zingt ‘Return to me’. En daarna wordt een valse musette gespeeld. U
begrijpt: dat volstaat niet om een avond in de plooi te trekken. Welk eigenaardig
programma! Op handgeklap nu een nogal cowboyachtige song, uit de mountains
zoals men zegt, ‘He's got the whole world in his hands’. Maar wat is daarmee aan te
vangen?
Dat is de avond, een zee van combinaties, stellingen, hypothesen, ebbe en vloed
van obsessies, lente en herfst van ideeën. De innerlijke mens heeft weinig grenzen.
Vanop het staketsel waar men staat, ziet men een glinsterend, zilverkleurig ding op
de golven dansen. Een houvast. Maar het is alleen de speling van het licht.
De uitbundigheid is een polychrome dissonant. Men ziet het duidelijk in dat ‘Double
portrait au verre de vin’ (Chagall), een toren van vreugde met een labiel evenwicht.
Deze situatie is onhoudbaar. Bella met de gespreide purperen benen en de lage
heup staat vast, akkoord, maar Mare die in haar nek zit en de toast op het leven houdt,
glijdt het hoofd van de schouders. Het kind behoort eigenlijk niet meer tot de piramide.
Het zweeft boven het hoofd van Mare in de lucht. Zo slaat de vlam van het geluk
plots hoog uit gedurende een ogenblik. Voor deze verticale werd geen horizontale
gevonden. Parijs ligt veel te laag aan Bella's voeten om evenwicht te vormen. Wij
draaien het blad om vooraleer Marc zijn hoofd gans verliest.
De sublieme weemoed van de ‘Turm der blauen Pferde’ (Franz Marc) hierbij
vergeleken? Het verschil tussen ‘moment’ en ‘situatie’.
Soms beeldt Gor Nameg zich in dat op het lichaam van Ananas sporen zullen zichtbaar
blijven, waar zijn handen haar streelden, dat het spelen van zijn vingertoppen op haar
huid haar moet merken tot het einde van hun beider bestaan. Dat is zo maar een
overmoedige, levenslustige gedachte van een minnaar. Misschien ook de zorg van
een beeldhouwer die het evenwicht tussen onder- en voorwerp wil bewaren. Omdat
hij beseft, hoezeer zij hem inwendig modificeert, verlangt hij te bewijzen, dat de
gebaren die zij hem dicteert, haar ook vervormen, herkneden naar de verlangens van
haar liefde. Is het u geheel duidelijk?
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Half februari op een haast zomerse namiddag ontdekt hij in haar ogen de versplinterde
rust van een spiegelvijver waarin de karper zich omhooggooit, het woekerend
verlangen van jong klimop aan de voet van boomstammen, de speelse schichtigheid
van veldmuizen die zich uit de humusgronden wagen, en ten slotte de perfecte bloei
reeds van gele krokussen. Hij ontdekt dit alles zeer vroeg deze lente. Maar hij is ook
een zeer vroege wandelaar.

Gard Sivik. Jaargang 6

44
Zij liggen een ogenblik in elkaar. Zij liggen eigenlijk nergens meer. Zij zijn warmte.
Er bestaat een soort flessengroen dat voor de ogen rust betekent. Van datzelfde
flessengroen is de glans van de bevrediging op het lichaam van Ananas soms.
Het gebeurde ook dat de fierheid tussen hen stond en zij elkaar niet zagen. De fierheid
kaatste hun eigen beeld terug. Dat ergerde hen. En vertroebeld door de ergernis
kenden zij ook het spiegelbeeld niet. U begrijpt, het is ellendig zo te leven. Gewoonlijk
bracht de stilte hen tot bedaren en tot inzicht. Ik bedoel dat zij konden ontkomen aan
dat reusachtig quantum anderen, derden, vierden, x-en die ons voortdurend aankijken,
ten minste onze fierheid aankijken. Aangezien door al deze troeblerende factoren de
fierheid tot een mastodont tussen hen was aangegroeid, werden de blikken van de
anderen er gemakkelijk door aangetrokken, zodat het haast onverklaarbaar is dat zij
de stilte toch vonden en in de stilte elkaar.
Wanneer men aandachtig toekijkt, ontdekt men in het porfier van dit hoofd een niet
gering aantal kanaaltjes, verdorde bloedvaten, die toch een roze schijn bewaard
hebben. Op het ogenblik dat de kleur van het leven, van het avontuur en het gevaar
zich in dit woest en weigerend geheel vertoont, wijkt de neutraliteit voor een primaire
vorm van belangstelling die nog alles kan worden; zowel haat als liefde, zowel caritas
als cynisme. In die ongedifferentieerde momenten krijgt de mens de glans van zijn
totaalheid, maar hij beseft haar dàn niet. Hij herinnert zich alleen zijn totaalheid. Hij
kent haar als een tekort. Hij projecteert haar als een wens. Merkwaardig dus dat hij
met het weten van iets de atrofie van veel meer gepaard weet gaan. Alsof elke winst
een verarming zou zijn.
De student met het bleek gelaat en de witte, sprokke handen blaast tederheid in de
nek van het meisje van zeventien jaar. Een wolk van tederheid die droog en stoffig
is en beiden zal doen niezen. Nog een paar ogenblikken, ten hoogste nog een paar
weken, en ook zij beiden zijn voor elkaar verloren. Op hun schoenen immers zal het
stof niet meer als tederheid herkend worden. Waarom die jongen ook zo
kalksteenachtig is in gebaren en woorden! Nog na het lezen van zijn huistaken voelen
de leraars de korreligheid van krijtresten tussen de tanden. Hoe zal het meisje het
grillig stroompje van haar liefde zonderlinge karstverschijnselen in zijn lichaam laten
vormen? Hoe zal hij ondermijnd en uitgemergeld het geluk en zijn huwelijk tegemoet
gaan? Wat wordt hij? Waarin slaagt hij? Een technisch ingenieur in de elektronica
wellicht. En zij? Genotypisch beperkter, danst zij een kleinere cirkel. Vermoedens
bestaan dat zij 4 à 5 duizend loskrijgt als bestanddeel van het labo in een
suikerraffinaderij. Een huwelijk met meer dan normale kansen, zal in de wandelgangen
van de maatschappij vastgesteld worden. Alleen teveel kalk. De vrees is gegrond,
wat hun kinderen betreft.
Tegen valavond gaat het harder regenen. Op de meeste plaatsen worden de rolluiken
neergelaten. De burger sluit zich in zijn kooi op, oriënteert de voelhoorns van de
televisie op het dak van zijn woning, en voedt zich met de gemeenplaatsen van het
scherm op de bekende manier, zoals halve barbaren zich plegen te voeden. Het verhaal
over de zeventienjarige en de kalken student heeft maar voor de helft voldoening
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geschonken. Er zijn onmogelijkheden. Zij dienen om zich mee te verzoenen. Of om
tegen te pletter te lopen. Maar het laatste alleen maar nadat alle verzoeningspogingen
mislukt zijn. Grenzen zijn niet gegeven, zodat aanduidingen als ‘alle pogingen’ geen
reële betekenis hebben. Eens zover is het ogenblik aangebroken om ten volle van de
regen te genieten. Bovendien - en dit tijdens het omgooien van een regenjas - daar
de liefde een verhouding stelt tussen twee wezens - pithecanthropi erecti van het
ergste soort in dit geval - en één van
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de twee wezens slechts bekend is in zijn grovere mazen, het andere in het geheel
niet, ware het belachelijk zich tot extreme waaghalzerij te laten verleiden voor
werkmateriaal dat niet voldoet aan de primaire garantievoorwaarden. Onbekenden
ontmoeten onbekenden. De regen maakt nat. Een zekerheid die zo hard aankomt dat
tranen in de ogen schieten. Welke psychiater gaat dit effect definiëren, analyseren,
catalogeren, castreren? Ook de aarde, de klei, de voren die vol plassen staan of zich
modificeren tot stortbeekjes, bieden zekerheden van die primitieve, koeachtige soort.
Maar vanavond liever dit dan de cercle vicieux van het ratiocineren, dat eeuwig
malen van zandkorrels tussen de tanden. Smaakloos maar hinderlijk. Treiterend maar
onverdelgbaar.
Het jonge koren heeft de moed te groeien. Of anders, nauwkeuriger, preciezer:
het wordt gegroeid. Lijdende vorm. Duidelijk zichtbaar is de barst in het graantje,
een dunne witte draad en dan het bovenaards groen blaadje, de grootte van zo'n
molenwiekje dat in de herfst van de eiken dwarrelt. Onderaan het graantje een klosje
waarin vette aarde kleeft. Dubbele activiteit maar in beide gevallen centrifugaal. Het
is rampzalig. Openbarsten, zich verspreiden, zich laten uitvloeien in diverse richtingen
om ten slotte onwezenlijk geworden te verdwijnen. Diminuendo, diminuendo!
De regen gutst neer. Merkwaardig het uitgevreten worden van de kleiwegen door
het stromend water. Van minuut tot minuut spoelt het toeval de meanders zuiverder
uit. Dit materiaal is gewillig, haast weerloos. Deze kunstwerken van de natuur zijn
niet duurzaam. Daarom zijn het geen kunstwerken. De natuur speelt. Onbekenden
ontmoeten onbekenden. Hun verhoudingen duren niet. De zeventienjarige en de
student woekeren dus toch als parasieten, zij graven zich in gedachten in, verschuilen
zich enkele ogenblikken, en dagen in andere gedachten opnieuw op. Zij cirkelen in
het bloed. Zij dwingend, hij accidenteel. Is het een voorrecht van de mens
onmogelijkheden te dromen? Dit zou meteen betekenen dat hem ook de genezing
door het ontwaken gegeven is.
Er is dan ook nog dat gebaar: de rechterhand zoekt onder het hemd op de
linkerschouder haar weg; de vingertoppen speuren naar kleine oneffenheden:
vetbolletjes, zweertjes, dingen zonder naam; de nagel van de middenvinger raspt de
huid en brengt de buit onder de ogen, die door de nagel van de duim wordt
weggekatapulteerd.
U kent zeker de vermoeidheid die - zoals een orkaan op een zonnige middag opsteekt
- het lichaam in zijn geheel overvalt, zodat men zich alleen nog in een zetel kan
neergooien om dan in een soort van verdoving te geraken. Er hangen gewichten aan
handen en kuiten, en vooral aan de oogballen die pijnlijk wegen wanneer men de
oogleden sluit en nog pijnlijker wanneer men ze wil openhouden. Er gebeurt allerlei
met het organisme. Bepaalde vlakken gaan aan het trillen en andere vezels koeken
samen tot harde ballen. De ademhaling zoekt naar een regelmatig tempo. Slechts
wanneer de eerste verdoving geweken is, vindt men dat trager ademtempo waaraan
men een slapend persoon herkent; of wijkt de verdoving juist omdat de ademhaling
dit stadium van rust veroverd heeft op de chaotische, ontmantelende, parasitaire
zuren van de vermoeidheid?
Men kan op die manier doordringen tot de grens van de slaap en zelfs de indruk
hebben een ogenblik ingeslapen te zijn geweest. Maar daar de vermoeidheid als
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totaliteit dan reeds doorgebeten is en zich nu over het lichaam in bepaalde organen
terugtrekt om daar heviger te schijnen dan zoëven, herneemt ook de geest zijn
werkzaamheden. Men stelt allerlei pijncentra vast, maar men hoort ook reeds flarden
van gesprekken of men volgt de lijn van een melodie die langs de radio in de kamer
is komen zweven. Nog enkele ogenblikken en men voelt zich zalig moe, dit is nog
voldoende moe om geen vin te verroeren, maar toch is men reeds in zoverre
opgekikkerd dat de geest zijn nerveus spel van combinaties kan spelen en het
bewustzijn weet dat de moeite het ebgetij heeft aangevangen. Het is ongelukkig, dat
men het dan niet laten kan een sigaret op te steken,
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want daarmee loopt men toch het gevaar dat het hart opnieuw een ander ritme krijgt,
uw op. Zij cirkelen in het bloed. Zij dwingend, hij accidenteel. Is het een voorrecht
van de mens onmogelijkheden te dromen? Dit zou meteen betekenen dat hem ook
de genezing door het ontwaken gegeven is.
Er is dan ook nog dat gebaar: de rechterhand zoekt onder het hemd op de
linkerschouder haar weg; de vingertoppen speuren naar kleine oneffenheden:
vetbolletjes, zweertjes, dingen zonder naam; de nagel van de middenvinger raspt de
huid en brengt de buit onder de ogen, die door de nagel van de duim wordt
weggekatapulteerd.
U kent zeker de vermoeidheid die - zoals een orkaan op een zonnige middag opsteekt
- het lichaam in zijn geheel overvalt, zodat men zich alleen nog in een zetel kan
neergooien om dan in een soort van verdoving te geraken. Er hangen gewichten aan
handen en kuiten, en vooral aan de oogballen die pijnlijk wegen wanneer men de
oogleden sluit en nog pijnlijker wanneer men ze wil openhouden. Er gebeurt allerlei
met het organisme. Bepaalde vlakken gaan aan het trillen en andere vezels koeken
samen tot harde ballen. De ademhaling zoekt naar een regelmatig tempo. Slechts
wanneer de eerste verdoving geweken is, vindt men dat trager ademtempo waaraan
men een slapend persoon herkent; of wijkt de verdoving juist omdat de ademhaling
dit stadium van rust veroverd heeft op de chaotische, ontmantelende, parasitaire
zuren van de vermoeidheid?
Men kan op die manier doordringen tot de grens van de slaap en zelfs de indruk
hebben een ogenblik ingeslapen te zijn geweest. Maar daar de vermoeidheid als
totaliteit dan reeds doorgebeten is en zich nu over het lichaam in bepaalde organen
terugtrekt om daar heviger te schijnen dan zoëven, herneemt ook de geest zijn
werkzaamheden. Men stelt allerlei pijncentra vast, maar men hoort ook reeds flarden
van gesprekken of men volgt de lijn van een melodie die langs de radio in de kamer
is komen zweven. Nog enkele ogenblikken en men voelt zich zalig moe, dit is nog
voldoende moe om geen vin te verroeren, maar toch is men reeds in zoverre
opgekikkerd dat de geest zijn nerveus spel van combinaties kan spelen en het
bewustzijn weet dat de moeite het ebgetij heeft aangevangen. Het is ongelukkig, dat
men het dan niet laten kan een sigaret op te steken, het nerveuze ritme van de gewone
werkdag, waardoor alle gevoelens en fenomenen de gewone, bekende loop nemen.
Men staat weldra op en doet opnieuw zinloze dingen.
De hoofdpijn heeft meerdere varianten. Soms hangt zij als een gewicht ter plaatse,
soms beweegt zij traag alsof dit gewicht aan een lange koord wordt opgehangen en
door een kracht urenlang in zwaai gehouden. Maar ook dit is nog de soliede, vaste
hoofdpijn die zichzelf blijft en die men hierdoor na enkele uren kan vergeten. Zij
heeft haar bestaan vrij onafhankelijk van het menselijke, zodat het niet juist te bepalen
is wanneer zij verdwijnt. Men stelt vast: de hoofdpijn is er niet meer, maar het heeft
geen zin om te trachten dit verlies nader te bepalen. Het zijn niet de kwaadaardigste
dingen in het bestaan die zich sterk laten begrenzen en eraan houden een eigen leven
te leiden.
Gevaarlijker, omdat zij zich niet laat vatten, bepalen en rangschikken, blijkt de
weke hoofdpijn die als een gevederde bal zacht ergens tegenbotst, verdwijnt en een
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weinig later langs een andere zijde komt aanrollen. Men heeft de indruk dat deze
pijn intenser en subtieler leeft dan de vorige, dus delicater en ingewikkelder gebouwd
is en een gift in zich draagt dat minder rechtlijnig werkt. En dan nog, de verende
hoofdpijn heeft varianten zoals de colloïdale pijn die in het hoofd een been overspoelt
als een vloeistof, daarna langzaam stolt en het omspande orgaan zal vermorzelen.
Dit proces gaat gepaard met grote temperatuurwisselingen in het hoofd en kan
vergeleken worden met de vernietigende werking van hitte en koude op rotsen in
woestijnen. Indien de colloïdale hoofdpijn in haar oorspronkelijke, rekbare toestand
blijft en aan de organen plakt als de chester aan de spaghetti, is de dag vergiftigd.
De draad van elk uur ligt bezaaid met knopen en lussen die verwarren, vertraging in
het werk veroorzaken en de geest afmatten. In dat geval blijft er maar één oplossing:
de verdoving van de geest, het opgelost worden in de slaap. De tijd grijpt genezend
in. Of beter, men hoopt voor het inslapen dat de tijd genezend zal ingrijpen. Men
weigert immers de gedachte dat de colloïdale hoofdpijn een vaste situatie in het
bestaan zou worden. De mens zit toch nog proppensvol illusie.
Gor Nameg onderbrak de lectuur en keek koning Piejotr aan. Maar de grote
minuscuul, die de onderbreking had voelen naderen, keek een andere richting uit.
Hierdoor ontsnapten beiden aan een zeker gevoel van wrevel, dat hen telkens beving,
wanneer zij na lectuur van een fragment uit Namegs dissertatie elkaars blik niet
vluchtten.
Soms valt het lichaam uiteen in een reeks van centra, sterrenbeelden die, alhoewel
zij alle in eenzelfde kosmos baden, elkaar minder beïnvloeden dan de beschouwende
geest vermoedt. Dan wordt het duidelijk van welke diverse zijden de onttakeling de
mens bedreigt en hoe zwak de coördinatiemogelijkheden van het zenuwstelsel zijn.
Men kan deze voorstellingen ook omdraaien en besluiten dat in acht genomen de
voortdurende bedreiging met verwoesting het coördinatievermogen van het
zenuwstelsel en de wil zeer groot moeten zijn, daar het menselijk lichaam anders
dadelijk in een aantal op zichzelf roterende planeten zou openbarsten. En dit gebeurt
niet tenzij sporadisch en fragmentair, wanneer reusachtige tumors zich opwerpen of
ontstekingen kraters invreten. En meestal ziet men alleen een of ander orgaan dat
atrofieert, vermoeid of versleten is en uitvalt zoals een ster dooft.
Er is een pianist in de ether. Hij tracht met nadruk iets te betogen. Zijn handen
argumenteren. Zij maken geen ogenblik muziek. Zij vullen de ijlte tussen de muren
en mijn nek, tussen mijn handen en het tafelblad waarop het glas staat, tussen mijn
ogen en het schilderij van Permeke aan de muur tegenover mij. De avond valt te
traag. Een harig dier dat zich langzaam uitstrekt, zich gans plat legt en breed wordt,
aan
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volume verliest zoals een vacht naast het bed op de vloer. Maar het gebeurt te traag.
Het verplettert niet. Het nadert. Ik weet dat het nadert en word niet eens gehinderd
bij het roken van mijn sigaret. Sonate voor piano in fa mineur, opus 5, door Johannes
Brahms. De pianist is verdwenen. Hij heeft mij overtuigd van zijn sterke, getrainde
handen. Een bende achter elkaar hollende violisten zijn hem opgevolgd. Zij zijn zeer
hinderlijk. Ik kan hen onderbreken, buiten de kamer houden. Het vraagt maar een
handbeweging. Ik kom er niet toe. Zij vullen de zak van de avond met zagemeel.
Zodra hij vol is, kan ik hem dichtsnoeren, afbinden en bij de andere plaatsen. Ik kan
ook veronderstellen dat hij vol is. Ik draai het uurwerk anderhalf uur vooruit en begin
aan het ritueel van het naar bed gaan. Dat is aangenaam. Het tanden poetsen en het
wateren doe ik nauwgezet. Vooral het wateren 's morgens en 'savonds om zo weinig
mogelijk bezinksel in de blaas te laten. Rudolf Baumgartner gaat nu een solo strijken.
Goede nacht, Baumgartner.
Als intermezzo nog even een vraag: wat wil je, Gor Nameg? - Ik werk graag met
materiaal dat niet wegsmelt in de hand als een sneeuwbal. Antwoorden op vragen
van die aard zijn fragmentair. Dat is goed. Zij zijn ook accidenteel. Dat is hinderlijk
en ondermijnend. De vraag roept een associatieketting op. Concrete details. Maar
welke waarde heeft deze reeks? Wordt morgen nog dezelfde ketting gevormd?
Wisselen de schakels niet van plaats met het moment? De vraag wordt gemakkelijker
te beantwoorden, indien het begrenzende nu eraan toegevoegd wordt. Wat wil je nu,
Gor Nameg? Nadruk op nu.
Dit is een gebied waarin het Engels de progressive form gebruikt. Ten hoogste
nabije toekomst. Hierdoor wordt het antwoord de richting uit geduwd van die
mogelijkheden waarin wij het meest beperkt, het sterkst nu zijn. NI. de lichamelijke,
de animale. Het dier kent ongeveer geen verleden of toekomst. Het leeft nu. Hoe
dierlijker ik de vraag beantwoord, des te raker. Het is nu 21 h 30' voorbij. Ik wil nu
naar bed.
Ontwerp van karakter tijdens het uitstrekken van de ledematen tussen de koele lakens:
hij was zeer hoogmoedig. Daarom geloofde hij diep in god. Het was de enige waarvoor
hij zich kon buigen zonder zichzelf te kleineren. Eigenlijk was hij ervan overtuigd
dat god er alleen was om hem de gelegenheid tot buigen te geven.
P.S. Von Pfandl houdt de platte sigaret tussen midden- en ringvinger. Men ziet nooit
waar hij de asse aftipt. ‘Het zijn sigaretten zonder asse’, zegt hij gecharmeerd. ‘Zij
smaken naar selderijzout’, antwoordt Nameg die aan von Pfandl geen galante
afwijkingen gunt. Maar de Duitser kijkt onbepaald in de verte over het meer en
reageert niet op de giftige pijltjes van de muzikant. Het is niet moeilijk om hem uit
de weg te ruimen, denkt Nameg, Dagoelash zou het kunnen. Ik ook. Misschien. Maar
zonder pret dan. Dagoelash ligt op het dak van het bergingshokje. Ik weet niet hoelang
hij daar reeds ligt, uitgestrekt op de rug. Soms kijkt hij in het azuur van de hemel.
Dan zie ik ook het azuur van de hemel, want soms schijnt het mij toe dat ikzelf
Dagoelash ben die daar op de rug in het azuur van de hemel ligt te kijken, maar een
ogenblik later ben ik toch voldoende van hem verwijderd om al zijn gebaren ongezien
te kunnen bespieden.
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(Er is geen mens die begrijpen kan wat Dagoelash en von Pfandl hier komen
zoeken. De onsterfelijkheidsgedachte is bepaald hinderlijk en werkt aanstekelijk.)
Dit is dan het hoofdwerk, omdat het in de ledigste ogenblikken als volkomen
bijzaak zijn gezicht kreeg. Het is verkleumd. Het lijdt aan beenderwoekering
ten gevolge van een of ander strontiumisotoop. Het leeft echter, want het is
gegroeid, het voert zijn twijfelachtig organisch of anorganisch bestaan. Maar
ik garandeer u, ik heb het gemeten. Paarden worden in de muil gekeken en op
de tanden geklopt, slangen vervellen, bomen
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krijgen ringen, kleuters keurt men in verhouding tot een tafelpoot of de laden
van een kast, en grotere kinderen plaatst men tegen een muur en zij krijgen een
streep op het behang met de centimeters erbij. Penissen en vagina's werden
door Chesser in duim berekend, maar voor de axolotl werd geen eenheid
gevonden. Hij leeft zijn axioma stipt na; hij blijft in larvaire, onvolgroeide
toestand. Hij is immers een normale axolotl. Hij is fragment gedoemd. 1/x dus.
Zijn ademhaling zijn de personages: Gor Nameg, Ananas, de zeventienjarige
Sakina, de kalkstudent, het sprokke meisje, het snotgordijn van de crustacea,
en misschien - waarde Piejotr - heb ik nog iemand vergeten. Maar de axolotl is
ook axolotl zonder ademhaling op papier. Hypothetisch toch.
11/60-11/61

Eindnoten:
* deel 1 in Gard Sivik 25.
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georges van vrekhem | solodroom 2*
Eerste tafereel
(In het huis van Clarisse.

Tommyboy zit voor een schaal zout, die hij gulzig leeg eet. Clarisse staat voor het venster te
dromen.)

Tommy:

Madam!
Clarisse:

Wat wil je nu weer?
Tommy:

Zout. Een nieuwe schotel. En veel, veel meer.
Clarisse:

Ik heb geen zout meer. Jij hebt alles opgevreten.
Tommy:

Geen zout meer? Wat moet ik dan beginnen zonder zout? Ik verlang een nieuwe
schotel en dadelijk, of ik word boos. Hoe sterker Tommyboy wordt, hoe meer
zout hij vandoen heeft.
Clarisse:
(wanhopig)

Waar moet ik het halen? Ik kan toch geen zout met mijn nagels van de muren
krabben.
Tommy:

Roep de Slappe, en geef hem geld om zout te halen.
Clarisse:

Ik heb geen geld. Waarom wil je het niet geloven?
Tommy:

Alle blanken hebben geld. Dat is de reden waarom ze blank zijn.
Clarisse:

Ik ben een arme, alleenstaande vrouw. Ik bezit geen duit.
Tommy:

Geen duit! Waarmee heeft madam dan dit zout gekocht?
Clarisse:
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Zout is niet zo duur bij ons.
Tommy:

Zout des levens bij jullie hier natuurlijk niet duur, omdat jullie niet geven om
het zout des levens. Zie je welke kracht het mij schenkt? Ik word leven, ik word
vuur. Ik begin op te warmen van dit zoete zout.
Clarisse:

Wanneer vertrek je?
Tommy:

Haha! Wordt madam ongeduldig? Ik vertrek niet, nee. Madam zit opgescheept
met Tommyboy, en madam moet er zich maar naar schikken, net als de anderen.
Clarisse:

De bastaard denkt reeds dat hij de baas is.
Tommy:

Wat murmelt madam?
Clarisse:

Ik zei tot mezelf: de bastaard denkt reeds dat hij de baas is. Heb je mij begrepen,
of is het te moeilijk?
Tommy:

Jaja. Maar binnenkort zal madam begrijpen dat madam Tommyboy niet meer
moet beledigen. Want Tommyboy zou wel eens wild kunnen worden en madam
naar zijn pijpen doen dansen.
Clarisse:

Meen je mij echt te kunnen angst aanjagen?
Tommy:

Maar madam heeft angst! Kijk, haar handjes beven uit angst voor Tommyboy.
Clarisse:

Raak mij niet aan!
Tommy:

En haar beentjes beven voor Tommyboy.
Clarisse:
(slaat op zijn handen)

Ploert! Houd je poten thuis.
Tommy:
(slaat licht terug)

Madam liever niet slaan, nee. Want Tommyboy niet beschaafd, niet weten niet
mogen terugslaan.
(hard)
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Stuur de Slappe om zout, en vlug wat. Ik heb nog veel honger.
Clarisse:

Maar Tommy:

Of wil je dat ik deze schotel breek? Zo.
(slaat de schotel aan scherven)

Of dat ik deze tafel breek? Of dat ik deze ribbetjes plooi als veiligheidsspelden
tussen mijn vingers? Ik kan dat, en nog veel meer, dingen waar madam nooit
van gedroomd heeft, niet in haar lastigste nachten.
Clarisse:

Hoe beschaafder je taal wordt, hoe hondser je manieren.
Tommy:

Juist, madam, zeer juist. Misschien wordt ons volk ook nog eens zo beschaafd
dat het tweehonderdduizend mensen kan doen smelten in één oogwenk.
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Nu is het geweer voor ons nog een grote luxe, die betaald wordt met het geld
van de blanken. Hah.
Clarisse:

Wat heb ik daarmee te zien? Wat kunnen mij geweren en bommen schelen?
Asjeblieft, Tommyboy, laat mij met rust.
Tommy:

Zo hoor ik het reeds liever. Tommyboy is heel rustig wanneer madam heel lief
is, en doet wat Tommyboy vraagt.
(gaat naar de deur)

Slappe! Hédaar, Slappe, kom hier! Ik heb je nodig!
Clarisse:

Dan moet je eerst zijn voeten losmaken. Of wil je dat hij zich tot hier rolt?
Tommy:

Goed idee. Die hooghartige uil zal zich voor mij rollen door de modder en de
drek, tot hier, tot voor mijn voeten. En dan zal ik zeggen: goed, zo wil ik het
hebben. En dan mag jij zijn voeten losmaken.
Clarisse:
(ten einde raad)

Zeg dat het niet waar is! Zeg dat het niet waar is!
Tommy:

Wat niet waar? Alles heerlijk waar. Geef jij misschien iets om die Slappe? Hij
denkt de wereld in pacht te hebben, en hij is nog geen mondvol zout waard. Als
ik hem van kant maak zijn we er allemaal van verlost.
Clarisse:
(moe)

Als je wilt dat hij zich tot hier rolt, zal je nog lang op je zout moeten wachten.
Tommy:

Ja, juist. Ik ga hem halen.
(Tommyboy af.)

(Gevan op als een irreële verschijning.)

Clarisse:

Maar doe dan toch iets tegen dat monster. Stel je teweer als een man!
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Gevan:

Hij is het mannelijkste dat ik ben.
Clarisse:

Lafaard! Laat je toe dat hij mij vernedert als een teef? Laat je mij ook door de
modder en de drek sleuren tot ik mezelf niet meer herken?
Gevan:

Tot ik mezelf niet meer herken.
Clarisse:

Ik ben je maagd!
Gevan:

Hij is mijn satan.
Clarisse:

Wie van beiden is jou het meeste waard?
Gevan:

Zonder een van beiden besta ik niet.
Clarisse:

Ik haat je, o, ik haat je. Als jij hem niet bevecht, wie anders?
Gevan:

Jij.
Clarisse:

Ik kan hem niet aan. Hij is te glad en te afgestompt tezelfdertijd.
Gevan:

Egus?
Clarisse:

Egus ligt gebonden aan handen en voeten in de stal. En zijn vriend is gevlucht,
naar waar weet ik niet.
Gevan:

Misschien zoekt hij hulp, en komt hij jullie verlossen.
Clarisse:

En jijzelf?
Gevan:

Wanhopig ruk ik aan mijn wortels, maar ik kom niet los.
Clarisse:

Lafaard! lafaard! lafaard!
(Gevan af. Tommyboy jaagt Egus binnen, wiens handen gebonden zijn.)

Tommy:
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Hier is onze hooghartige uil. Vooruit, Slappe, vertel ons iets over de laatste
vragen van de mens. Ontsluier Madame en Tommyboy de geheimen van
geboorte, leven en dood.
(Egus blijft zwijgen, het hoofd rechtop.)

Je tong ingeslikt? Kom, madam, we gaan eens kijken waar zijn tong gebleven
is.
(Hij trekt Egus' mond open.)

Daar ligt ze, zij is niet weg. Zou ze dood zijn? Ligt de tong als een gestorven
diertje in de mond van de Slappe? Tommyboy niet geloven zo levendige tong
ooit sterven, zo klappende bek ooit stom.
(Hij knijpt in Egus' tong.)

Egus:

Aaa... Ooeoeoe... mmmm...
Tommy:

Haha! Niet alle hoop verliezen, Slappe. Diertje niet helemaal dood.
Clarisse:

Ik schaam mij voor hem, meester Egus.
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Egus:

In de vernedering hebben veel mensen de weg tot elkaar gevonden, vrouw. Soms
is het lijden een geschenk.
Tommy:

Dan Tommyboy nog veel geschenkjes kunnen geven. Voelen? Beide vuisten vol
geschenken.
Egus:

Mijn leven lang heb ik getracht afstand te doen van dit lichaam. Wie mij slaat,
slaat mij niet meer.
Clarisse:

Niet doen, Tommyboy.
Tommy:

Geef hem dan geld.
Clarisse:

Als dat helpen kan. Ik zal al geven wat ik nog bezit.
(Gaat het geld halen.)

Tommy:

Wat denk je ervan, nierendoorvorser, is Tommyboy geen groot psycholoog?
Heeft hij niet goed de geldsnaar weten te treffen?
Egus:

Wat jij geld noemt, is bij haar medelijden.
Tommy:

Maar medelijden wordt zeer gemakkelijk met geld afgedreven, als een ongewenst
kind. Hah. Had jij ooit gedacht dat zwarte Tommyboy zo goed de blanken
kende? Een beetje babbelen over evangelie en Code Napoléon? Wij zwarten
zijn onrechtstreeks bevrucht door Socrates, Julius Caesar en de kerkvaders.
Egus:

Ben jij wel dezelfde die ik vanmorgen ontmoette?
Tommy:

Arme, zwarte neger? Hahaha! Arme zwarte neger iedereen steeds opnieuw bij
de neus nemen, zelfs jij, geleerde Slappe.
(Clarisse op.)

Clarisse:

Hier heb je geld.
Tommy:
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Al het geld?
Clarisse:

Al het geld.
Tommy:

Dat zal ik straks wel onderzoeken.
(tot Egus)

Jij gaat zout halen voor mij. Zie dat je niet te lang wegblijft, en... Nee, jij gaat
niet. Je zoudt weglopen... Ja, je gaat toch... Madam blijft bij mij. Als je durft te
lang wegblijven, zal je zien wat er gebeurt is, wanneer je terugkomt, alleen of
met anderen.
Clarisse:

Nee! Ik blijf niet met jou alleen!
Tommy:

Toch, madam is mijn gijzelaarster. En dit mes wacht een half uur alvorens te
steken in dat mals buikje. Hah.
Clarisse:

Laat mij gaan en houd hem hier. Hij weet de winkel niet zijn.
Egus:

Vertrouw je mij niet?
Clarisse:

Hoe zou ik je vertrouwen? Je bent een vreemde!
Tommy:

Madam heeft misschien juist gezien, misschien niet. Maar ik kijk liever een half
uur op de smoel van madam dan op de smoel van de Slappe. Je moet weten dat
wij ons soms de engelen voorstelden onder gedaante van blanke vrouwen. Zij
werden niet gemaakt uit wat bruin slijk, zoals de neger, maar uit wolken, sneeuw
en melk.
Clarisse:

Je zal toch zijn handen losmaken!
Tommy:

Neenee. Hij zou kunnen vergeten dat hij ergens gebonden is. Filosofen zijn
dikwijls zeer verstrooid.
Clarisse:

Hij kan struikelen onderweg, en zijn been breken.
Tommy:

Filosofen zweven gewoonlijk hoog boven de begane grond.
Clarisse:

Hij is niet van ons dorp. Hij kent de weg niet.
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Tommy:

Filosofen kunnen anderen zeer goed bevragen. Kom, madam, beken dat je schrik
hebt, kortweg.
Clarisse:

Ja, ik heb schrik!
Tommy:

Hoor je dat, Slappe, als het er op aankomt?
Egus:

Niets is menselijker in de mens dan de angst.
Tommy:

Bravo! Madam, vandaag toetsen wij de wijsbegeerte aan de werkelijkheid,
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hetgeen de Slappe in zijn hoofd weet aan hetgeen hij in zijn hart voelt. Om dat
te doen zal men eeuwig de negers dankbaar blijven, hier, en in alle Afrikas en
alle Amerikas. Amen.

Tweede tafereel
(Zelfde boom als in I, I. Mac op. Karikatuur van Egus in I, I. Gevan ter zijde acteert niet,
herhaalt enkel de replieken van Mac in I, I.)

Mac:

Glorierijk voor patrijzen, leeuweriken en kwikstaarten zal ik hangen in deze
boomkruin, ik, vogel van het hoogstvliegende soort. Wanneer het zwarte ooglid
van de nacht de oranjeappel van de morgen ontbloot, zal mijn geest dauw zijn
met de dauw, wind met de wind, en bladgroen in de nerven.
Gevan:

Er blijft nog tijd om u te bedenken, meester Mac.
Mac:

Bedenken? Waarvoor aanzie je mij, voor een lafaard? Ik heb dit leven in al zijn
oorzaken en gevolgen uitgedacht, en wil het besluiten zoals het mij betaamt.
Geen duisternis kan mij aan mijn eigen ogen onttrekken. - Maak je geen zorgen
om mij...
(hapert)

Maak je geen zorgen om mij...
Gevan:
(geeft op)

Straks wordt jouw Mac ingezeept Mac:

Straks wordt jouw Mac ingezeept door de regen en geschoren door de wind, tot
op het bot. Nooit heeft wijsheid zachter haar vingers van mijn schedel opgeheven,
nooit was ik minder gek te geloven in wijsheid. Ik heb het verstand overwonnen.
Mij blijft slechts de ultieme daad: de zelfvernietiging.
Gevan:

U bent vastbesloten? U maakt er een einde aan?
Mac:

Ja, ik maak het einde af.
Gevan:
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Dan is het ogenblik voor uw afscheidswoord gekomen. Met mij luistert deze
eeuw naar het verscheiden van een edel mens; een menselijke mens.
Mac:

Ik ben klaar, gelijk altijd, want elk woord is steeds mijn laatste geweest.
Gevan:

Ik luister.
Mac:

A B C, de kat gaat mee, de hond blijft thuis. Piep zegt de muis in het schotelhuis.
Gevan:

Is dat alles?
Mac:

Is het niet genoeg? Wat wil je meer? Het testament van Mac, de zachtmoedige,
gesproken tot een generatie van wankelmoedigen, die het wagen in leven te
blijven? Hoe zou het hen ontroeren, indien ze mij hier zagen. Maar ik wil geen
tranen, en ik wil geen medeleven. Ik wil hangen, enkel en alleen. - Wat denk je
ervan?
Gevan:

Wat denk jij ervan? Ben je tevreden over jezelf?
Mac:

Ik zou het kunnen, ik geloof dat ik het zou kunnen. Eigenlijk vraagt het niet
meer dan een ogenblikje moed. Je klimt de ladder op, gaat op de tip van je tenen
staan, sluit je ogen, en hop! daar zwier je de wijde eeuwigheid in, vrij als een
vogel, duizelingwekkender dan een ster. Wat moet het heerlijk zijn niets anders
dan de ruimte om je heen te voelen, een onsterfelijke zwemmer te zijn in de
ether, met lome, gelukzalige slagen jezelf vooruit te trekken naar een
onbereikbaar einde, en nooit moe te worden. Voor dat gevoel zou ik mijn leven
geven.
Gevan:

Dat meen je niet?
Mac:

Nee? Integendeel, ik voel het als mijn enige lotsbestemming. De meester zou
heel fier zijn over mij, moest hij mij deze woorden horen vertolken.

Gard Sivik. Jaargang 6

53

Gevan:

Hij zou je slaan.
Mac:

Ieder slag was een lofbetuiging en hielp me verder naar de volmaaktheid. Ik
geloof dat ik nu, op dit ogenblik, de volmaaktheid bereikt heb.
Gevan:

Inderdaad, je bent de volmaakte zwakkeling.
Mac:

Wat zeg je?
Gevan:

Let er niet op. Waar is je meester eigenlijk?
Mac:

Eh - hij is hier niet.
Gevan:

Scherp opgemerkt en nauwkeurig gededuceerd.
Mac:

In een stal is hij bezig zich te oefenen in de nederigheid, en zich absoluut te
gewennen - aldus te onthechten - aan de gebondenheid.
Gevan:

En jij hebt hem verlaten?
Mac:

Waarde vriend en vijand, nooit zal ik mijn meester verlaten. Wanneer ik niet
lichamelijk in zijn nabijheid vertoef, aanschouw ik hem in mijn geest.
Gevan:

Dat moet zoiets als liefde zijn.
Mac:

Zeer juist.
Gevan:

Zijn jullie homosexuelen?
Mac:

Schande over jou! Hoe is het mogelijk zulk een troublerend woord uit te spreken
over een vereniging die niets met het aardse te maken heeft. Jouw insinuatie
maakt een einde aan deze ontmoeting tussen jou en mij. Dat we elkaar nooit
meer mogen zien!
Gevan:
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Helaas, helaas, wasbleke Mac, al te vaak zullen we elkaar nog ontmoeten. En
hoe je Egus en het gevaar ook vlucht, ontkomen doe je geen van beide. Al loopt
de lafheid nog zo snel, de wijsheid achterhaalt ze wel.
Mac:

Dat is een paralogisme in de zeventiende graad! Kom, repeteren we verder. Ik
voel mij in vorm. Waar waren we gebleven? Jij zegt ‘en voor mij, die u al die
jaren volgde’, enzovoort.
Gevan:

Drie keren vind ik genoeg voor vandaag, Petrus MacPetrus.
Mac:

Zeg ik het niet mooi?
Gevan:

Mijn vingernagels trillen van ontroering.
Mac:

Je lacht. O ja, je lacht. Maar jij zoudt de boom niet in durven.
Gevan:

Misschien ging ik van mijn stokje, zoals jij vanmorgen.
Mac:

Kan je de bultenaar verwijten dat hij gebocheld is, of de gekastreerde dat hij
impotent is? Evenmin kan je mij mijn lichaam verwijten, waardoor ik onderhevig
ben aan niet te kontroleren duizelingen, die mij overrompelen als baren het
strand.
Gevan:

De lafheid zit je als lood in het bloed.
Mac:
(luide lach)

Je hebt het gezegd! je hebt het gezegd! waarde vriend en vijand: mijn lafheid
zit jou als lood in het bloed. Wie weet welke baldadigheden jouw Tommyboy
ginder uithaalt met je Clarisse. En jij speelt hier met mij mislukte stropjesdrager.
Want zeg niet dat je het niet graag eens zoudt in mijn plaats doen.
Gevan:

Springen in de ruimte? Zwemmen in de melkweg?
Mac:

En je oksels warmen aan miljarden gloeihete zonnen.
Gevan:

Waarom niet? Misschien gelukt het mij wél. Weg, Mac, maak plaats. Door de
bezwering roept men de geesten op.
(Hij neemt plaats voor de ladder.)
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Klaar voor de zoveelste ronde. - Glorierijk voor patrijzen, leeuweriken en
kwikstaarten zal ik hangen in deze boomkruin, ik, vogel van het hoogstvliegende
soort. Wanneer het zwarte ooglid van de nacht de oranjeappel van de morgen
ontbloot, zal mijn geest dauw zijn met de dauw, wind met de wind, en bladgroen
in de nerven.
Mac:

Goed! Een beetje meer overtuiging en je komt er.
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Gevan:

Je moet mij de repliek geven, jij.
(Clery op met krukken.)

Mac:

Er blijft nog tijd om u te bedenken, meester.
Gevan:

Bedenken? Waarvoor aanzie je mij, Mac, voor een lafaard?
Clery:

Welk soort spelletje is dit, waarde vriend en vijand?
Gevan:

Een spel waarbij men altijd verliest, beste Clery. Waar kom jij vandaan?
Clery:

Vanwaar zou je denken.
Gevan:

Nu reeds?
Clery:

Natuurlijk, vermits je mij riep. Wie van ons kan jouw bezwering ontkomen?
Zie je hem staan, Mac, onder die boom, als een opgeschoten tabaksplant?
Gevan:

Wat scheelt eraan, Clery? Sinds wanneer werd jij zo nors?
Clery:

Het bevalt mij niet. Noch jij, noch de rest bevallen mij. Zie mij aan. Om godswil,
Mac, zie mij hier staan.
Mac:

Ik zie je. En dan?
Clery:

Maar wie begrijpt mij?
Gevan:

Ik.
Clery:

Jij?! Noch jij, noch de volksvertegenwoordiger zullen mij ooit begrijpen, hoe
sterk jullie daar ook van overtuigd zijn. - Mijn wonden genezen, ontzettend
snel. Voel.
Mac:

Liever niet.
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Clery:

Nee, jij ontheiligt je neus liever in een varkenstrog. Alles wat menselijk is, is jou
vreemd.
Mac:

Daardoor is niets wat menselijk is mij vreemd. De tegengestelden raken elkaar
in mijn geest, en verlichten hem als koolspitsen.
Gevan:

Waarom vind je het zo verschrikkelijk dat je wonden aan het genezen zijn? Een
ander mens zou daar blij om zijn.
Clery:

Maar voel je het dan niet aan? Morgen zal ik geen pijn meer hebben. Morgen
zal ik weer de ouwe zijn, de grijze, verslenste, stofferige, muffe ouwe aap. Ik zal
weer naar mijn dagelijks werk om mijn dagelijks brood moeten fietsen. Ik zal
weer meegespoeld worden in die verdovende slaap, en wie weet of ik er ooit nog
uit ontwaak! En dagelijks zal ik weer vallen. Ik zal in dit zand liggen snurken,
tussen insecten en ongedierte. Ik wil niet genezen! Ik wil de vliemende pijn in
mijn gewrichten, die mij wakker houdt. Maar reeds jeuken mijn korsten.
Krabben voor dood! Krabben voor dood...
Gevan:

Arme Clery.
Clery:

Arme jij. Arme vriend en vijand.
Gevan:
(lachend)

En zo houd je mij soms dagen aan het lijntje, maar het zal niet meer pakken.
Zie je deze strop, Clery? Zij is voor jou bestemd. Een heer-lijk figuur zal je
slaan, met je wit been en je grijs hoofd. De spreeuwen zullen hongerig op je
tenen toeschieten en hun wijd geopende bek verstuiken aan het gips. Ik verkies
de neger! Van dit ogenblik af sta ik aan de zijde van de zwarte Tommyboy!
Mac:

Ik protesteer. In mijn naam en in naam van de anderen teken ik protest aan
tegen deze waanzinnige zelfvernietiging.
Clery:

Kalmpjes maar, Mac. Laat hem toch één moment razen - Spreek verder, waarde
vriend en vijand. Schreeuw het uit, en laat je stem weergalmen over onze
goudblonde gouwen.
Gevan:

Uit mijn ogen, jij. Ik wil je niet meer zien. Van nu af is de wereld rood en
geweldig, en (Zijn wijdopengespreide armen zakken neer in hulpeloosheid.)
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Clery:

En? De rest is in het Frans.
Gevan:

Zeg dat het niet waar is. Zeg dat het niet waar is!
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Mac:
(tot Clery)

Is al dit misbaar werkelijk nodig? Ik vind het kinderachtig. Waarom doet hij
zo onbeholpen?
Clery:

Een mens heeft soms zulke bevliegingen.
Mac:

Ik zie er het nut niet van in. Misschien past dit in een gedraging waarvan ik de
structuur nog niet doorzien heb. Ik zal er de meester over bevragen.
Clery:

Waar is Egus?
(Egus op, met zijn armen op de rug gebonden en bevuild.)

Egus:

Hier ben ik.
Mac:

Meester! Hoe ziet u er uit! Wat heeft men met u uitgericht?!
(Hij valt op zijn knieën voor Egus en kust zijn voeten.)

Egus:

Kinderen bewierpen mij met drek en rotte vruchten.
Mac:

Ontzettend! Ik sterf van schaamte!
Egus:

Van schaamte mij aan te zien?
Mac:

O neen, meester, neen. Nooit bent u mij waardiger verschenen, noch grootser,
als in deze vernedering.
Egus:

Minder misbaar, Mac, minder misbaar.
Mac:

Ik schaam mij in de plaats van hen die u dit aandeden.
Egus:

En ik ben hen dankbaar. Vind je dat eigenaardig, Clery?
Clery:
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Jullie genuanceerde gemoedsbewegingen ontsnappen mij doorgaans, en ik heb
nooit veel moeite gedaan om ze te ontleden.
Mac:

Zopas ging hij aan het janken als een schoothond. Meester, deze man is uw
woorden niet waardig. Richt ze tot mij, en ik zal ze drinken met open lippen.
Ik, en ik alleen ben uw leerling. Wie anders zou zich kunnen inleven in hetgeen
thans in u omgaat.
Egus:

Iedere drenkeling die werd gered uit het water, iedere blinde die weer zien kon,
ieder mens voor wie het eens morgen werd, - maar zeker jij niet, Mac, nu nog
niet.
Mac:

Meester, u vervloekt mij!
Egus:

Geef hem je krukken, Clery. Misschien leert hij dan mettertijd op zijn eigen
benen lopen.
Clery:

Jammer, Egus, voorlopig kan ik ze zelf nog niet missen.
Mac:

Deze keer doe ik het. (Hij gaat naar de ladder.)
Egus:

Nee, Mac, het doet het nu niet, en nooit niet.
Mac:

Dikwijls genoeg heb ik mij ingedacht in de gemoedsgesteltenis Egus:

Altijd woorden, veel woorden.
Mac:

van de samurai die harakiri pleegt. En ik heb mij nog maar zopas geoefend in
het hangen.
Egus:

Ben je het echt van plan?
Mac:

Mijn geest is al niet meer van deze aarde.
Egus:

Ga dan, ankers los, Mac.
Mac:

Verlaat u mij, meester?
Egus:

Ik zal blij zijn je niet meer te zien.
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Mac:

Niet waar, meester! Als het u belieft, zeg mij een laatste woord, een teder woord,
gelijk in onze intiemste ogenblikken.
Egus:

Ik heb je nooit gekend.
Mac:
(strak)

Zoals u wilt. Ook ik heb u nooit gekend. Vaarwel.
Clery:

Pas op. Hij doet het.
Egus:

Geen nood.
Mac:
(aarzelt)

Ik kan het niet! Ik kan het niet!
(Hij loopt weg, zijn gezicht bedekkend.)

Egus:

Ik ken hem te goed. Hij is een dilettant. Ik weet het, omdat wij zozeer op
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elkaar gelijken. Tot voor een uur was ik ook een dilettant.
Clery:

Wat gebeurt er nu met hem?
Egus:

Hij zal zich een andere meester zoeken, of zichzelf tot meester uitroepen, drager
van de toorts der wijsheid in deze gewesten.
Gevan:

Denk je dat?
Egus:

Ik meen het te weten.
Gevan:

Waar ging jij heen, met je handen op je rug gebonden?
Egus:

Ik ga zout halen.
Gevan:

Zout! Spreek je nog steeds in parabels en duistere zinspelingen op even duistere
irrealia?
Egus:

Ik ga zout halen, doodgewoon keukenzout. NaCI, dit wil zeggen natriumchloride.
Is dit duidelijk? En dat zout is bestemd voor Gevan:

Tommyboy!
Egus:

Ja. En Tommyboy Clery:

Clarisse! Is er iets met haar gebeurd?!
Egus:

Ik heb nog tien minuten. Hij houdt haar als gijzelaarster.
Clery:

Jij nu, waarde vriend en vijand, met je grote muil, wat ga je doen?
Gevan:

Mac is weg.
Clery:

Dat weten we.
Gevan:

Ik zal mij van de neger verlossen.
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Egus:

Je bent jaloers?
Gevan:

Dodelijk jaloers.
Clery:

Denk je dat je hem alleen aan kan? Hij is sterk als een beer.
Gevan:

Mac is weg, en ik ben niet bang meer voor hem. Krab jij je maar, en week het
gibs van je been. En slaap, tot in der eeuwigheid.
Clery:

Hij is in een staat van kraaiende zelfoverschatting. Laat hem niet alleen gaan.
De neger zal hem doden, en wat gebeurt er dan met Clarisse?
Gevan:

Als ik sterf, sterft het licht waardoor jullie allen bestaan, als schaduwen op een
muur.
Egus:

Mijn handen zijn nog altijd gebonden. Maak ze toch los.
Gevan:

Geen tijd daarvoor. Ik hoor Clarisse roepen, en mijn moed is als olie die mij
soepel maakt en sterk, eindelijk. (Af.)
Clery:

Kom hier, Egus. Ik zal proberen. We moeten Daans vinden. Daans krijgt de
neger misschien klein, en hij haat hem. Daans heeft een lange arm.
Egus:

Daans is een inktvis met veel lange armen, ja. Misschien slaagt hij erin de neger
te wurgen.

Derde tafereel
(Daans, in een zetel, is een dagblad aan het lezen. Zijn gezicht is zeer sterk geschminkt.)

Egus:

(op) Daans! Mijnheer Daans!
Daans:
(springt op)

Ben ik aan de beurt? Ik ben helemaal klaar. - O, jij bent het maar.
Egus:
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Ja, Egus, mijnheer Daans.
Daans:

Waarvoor je mij komt storen weet ik niet, en het is evenmin van belang, want
het ogenblik leent er zich niet toe.
Egus:

Het gaat over een heel gewichtige aangelegenheid, waarvoor we uw hulp nodig
hebben.
Daans:

Een politieke benoeming? - verondersteld dat er nog andere dan politieke
gebeuren. Je ziet toch dat ik mij daar nu niet kan mee bemoeien. Ik kom dadelijk
voor de T.V. De T.V., hoor je goed?
Egus:

De eer van iemand staat op het spel.
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Daans:

Maak mij niet wijs dat iemands eer om mijn dringende bijstand roept. En laat
mij met rust. Ik moet mij concentreren, en het laatste nieuws verwerken voor
mijn redevoering. Ieder ogenblik kunnen ze mij voor de kamera halen.
(Hij plooit zijn krant weer open.)

Egus:

Het leven van iemand staat op het spel. Echt, mijnheer Daans, dit is een ernstige
aangelegenheid.
Daans:

Waarom los jij ze niet op met je verlichte geest? Heb je soms je vermogens
verloren? De macht van de geest is, volgens jou, toch eindeloos.
Egus:

Ik ben niet meer wat ik was. Anders gezegd: ik ben weer geworden wat ik was.
Daans:

Hoor me dat aan. Je bent nog altijd dezelfde babbelaar. Praat het gevaar weg.
Je meent toch zoiets te kunnen.
Egus:

Ik kan niets meer. Ik ben niets meer. Nederig kom ik je hulp vragen voor
Clarisse, die door de neger bedreigd wordt. Hij houdt haar gevangen en zal
haar misschien onteren en doden.
Daans:

Vroeg of laat is dit het lot van alle hoeren.
(Clery op, snakkend naar adem.)

Clery:

Eindelijk, Egus. Ik dacht nooit zover te geraken.
Egus:

Clery is hier ook, mijnheer Daans.
Daans:

Wie is dat? Ik ken geen Clery in het bijzonder.
Clery:

O jawel, mijnheer de volksvertegenwoordiger. We hebben elkaar deze morgen
van dichtbij leren kennen.
Daans:

Deze morgen! Beste vriend, ik leef niet in het verleden, maar in de toekomst, en
mijn kennismakingen zijn even vluchtig als mijn handdruk. Wat zoek jij hier?
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Egus:

Hetzelfde als ik, mijnheer Daans.
Clery:

Ja, hetzelfde.
Daans:

O, ik zie het al. De bende zit in het nauw.
Clery:

In de nood kent men zijn vrienden, mijnheer de volksvertegenwoordiger.
Daans:

Vrienden? Wie heeft mij deze middag de deur gewezen?
Egus:

Wij niet.
Clery:

Zeker ik niet. Ik heb slechts toegekeken, invalied als ik was, - en nog een beetje
ben.
Daans:

Het spijt mij, maar ik kan mij toch niet vrij maken. Dus zou het mij veel
genoegen doen, indien jullie verdwenen. Desgewenst kunnen jullie mij dadelijk
zien op het scherm. En vergeet niet te zeggen aan kennissen en geburen dat
iedereen steeds op mijn hulp en steun mag rekenen. Bij de volgende verkiezingen
sta ik aan de kop van de lijst.
Clery:

We zullen dat zeker niet vergeten, reken erop, hyena.
Egus:
(vlijerig)

En waarover gaat uw redevoering, mijnheer Daans?
Daans:

Wel, eh, ziet u, nauwkeurig kan ik het niet zo goed formuleren. De ideeën komen
natuurlijk van mij, maar mijn secretaresse heeft ze neergeschreven. Daar zij
voortdurend onder mijn invloed en in mijn gedachtenkring leeft, kost het haar
niet de minste moeite alles op papier te zetten wat ik in haar plaats zou denken.
Egus:

Waarvoor zult u thans een lans breken?
Daans:

Ik zal de huidige regering loven, erop lettend de vorige niet te krenken, en de
volgende, die reeds in de wieg ligt, achter de oortjes te aaien.
Egus:

Prachtig staaltje van politieke evenwichtsoefening.
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Daans:

O. met wat training kan men het ver brengen. Daarbij, schipperen is een erfelijke
gave in mijn familie. Mijn voorouders waren schippers in de letterlijke zin van
het woord, en schipperden op Leie, Schelde, Maas en andere
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nationale rivieren. Mijn grootvader was ietwat lui aangelegd, en begon als eerste
in de familie figuurlijk te schipperen. Mijn vader beheerste de kunst van het
figuurlijk schipperen reeds uitstekend op de troebele binnenwaters van onze
nationale politiek. En in mijn persoon tenslotte is het schipperen erfelijk
geworden.
Egus:

Welke gevoelige snaren zult u bespelen? De ‘devoir civique’ of de metalen
glimlach achter het ijzeren gordijn?
Daans:

Niets daarvan. Dit onderwerp is strikt voorbehouden aan de eerste minister,
samen met nog enkele andere onderwerpen, die hij deelt met de koning. Eigenlijk
is het instrument van ons, volksvertegenwoordigers, fijn maar zeer schamel
besnaard. Wij zijn de korporaals in de staat... - Wat zeg ik: wij zijn de generaals
in de staat. Wij praten niet na, wij dicteren. Wij snoeren de muil van de oppositie,
en brullen de regering van haar banken, al naar gelang.
Egus:

Mijnheer Daans, één onderwerp is zo zelden behandeld, dat het u in de partij
een groot aanzien kan verschaffen, en hilariteit verwekken in het land. Maar
ik vrees dat het u niet zal interesseren.
Daans:

Welk onderwerp? Zeg het mij, want ik heb er reeds eerder aan gedacht.
Egus:

Het negerprobleem in België.
Daans:

Het negerprobleem in België?! Natuurlijk! Ten ware... Je bedoelt soms niet het
negerprobleem in Belgisch-Kongo, Zuid-Afrika of de Verenigde Staten?
Egus:

Nee. Is het mogelijk dat zoiets aan uw alziendheid ontsnapte? Zeg dat het niet
waar is, mijnheer Daans. De verwachtingen door het volk in u gesteld zouden
zich als te grote desillusies uitwijzen.
Daans:

Natuurlijk is het niet waar. Ik weet waarvoor jullie gekomen zijn, omdat ik wist
waarvoor jullie gingen komen.
Microstem:

Volksvertegenwoordiger Bernard Daans wordt verwacht in studio 6.
Rechtstreekse uitzending binnen 3 minuten. Volksvertegenwoordiger Bernard
Daans wordt verwacht in studio 6.
Daans:

Horen jullie dat het waar is, dat ik jullie niet voorlieg? Stellen jullie zich voor
welk een belangrijk ogenblik dit is voor een jonge volksvertegenwoordiger? Dit
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is het eigenlijk begin van mijn openbaar leven: mijn maidenspeech. Ik zal
uitgenodigd worden bij dames van ministers op leeftijd, voor de tee. En oudere
tegenstanders zullen mij politieke liefdebrieven sturen. O! Heerlijk zal mijn
hoofd op het scherm verschijnen, een tikje nonchalant, een tikje zelfbewust, een
tikje frivool.
Microstem:

Volksvertegenwoordiger Bernard Daans wordt verwacht in studio 6. Dringend.
Daans:

Veel kijkgenot, vrienden.
Egus:

Spreek over het negerprobleem, en uw woorden zullen als een bom inslaan. In
de volgende regering zetelt u reeds als minister.
Daans:

Vrienden, bij deze gelegenheid zal ik tonen hoe groot de macht van een
volksvertegenwoordiger is. Wie op zijn teen trapt, trapt op de teen van het land.
Wie op de teen van het land trapt, roept over zich de wraak der goden en van
Bernard Daans!

Eindnoten:
* deel I in Gard Sivik 26; laatste scènes in nr. 28.
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Onder 1 hoedje

you are a lucky boy!
fragmenten uit een gesprek met B. (27)
Interviewers: Wat denk je: zijn er bepaalde oorzaken aan te wijzen die tot jouw
homosexueel-zijn geleid hebben?
B: Ik ben er vast van overtuigd dat, als mijn ouders nu nog leefden, het met mij
heel anders gelopen zou zijn. Zou ik nu misschien een getrouwde kerel geweest zijn.
Daar ben ik vast van overtuigd. Dat is niet uitgesloten.
I: Dus je wijt het aan de omstandigheden?
B: Ik wijt dit gedeeltelijk aan mijzelf en gedeeltelijk aan de omstandigheden.
Vroeger, toen ik nog op school zat, maakten ze wel eens de opmerking van: Zus of
Mientje of Annie, weet je wel; allemaal van die soort bijnamen kreeg ik. Maar toen
ik ouder was, toen was mijn belangstelling beslist niet dat mijn gedachten uitgingen
naar een jongen, beslist niet. Want ik ben trouwens voor een homofiel vrij laat
begonnen.
I: Wanneer?
B: Nou, echt voor het eerst sexueel kontakt kreeg ik toen ik zeventien jaar was.
I: Homosexueel kontakt dus?
B: Ja, dat was ook voor het eerst van mijn hele leven dat ik sexueel kontakt had,
dus niet met een vrouw, maar wel met een kerel.
I: En was dat ook het moment van bewustwording? Of wist je het al eerder?
B: Nee, ik wist het niet. Het kwam zo: ik werd eigenlijk verleid om het zo te
zeggen, want ik was eigenlijk nog ontzettend kuis; ik wist helemaal niet eens wat
vies is; dat was mij allemaal niet voorgehouden. Op een gegeven moment kwam er
zo'n kerel, die vroeg mij allerlei dingen enso. Die gaf mij dit, die gaf mij dat. En op
een gegeven moment zat hij aan mijn zakie.
I: Kende je die man?
B: Ik kende hem door mijn werk. Mijn eerste werkkring hier in Nederland was
leerlingbanketbakker en daar werkte die man als bakker. Hij heeft me een keertje
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bij hem thuis uitgenodigd. Ik ging op een zondag. Ja, als je in een jongenstehuis zit,
ben je o zo blij wanneer je ergens naar toe kan gaan. Dat je echt uitgenodigd wordt.
Zonder me van kwaad bewust te zijn ben ik er naar toe gegaan. Maar ja, op een
gegeven moment toen heeft die man, ja hoe kan ik dat nou precies zeggen - we zaten
te praten met mekaar, hij begon over meisjes te praten enso. Hij had een heleboel
van die blaadjes met naakte figuren, maar ja, het zei me niets. Ik had al meer van die
blaadjes gezien. Om nu te zeggen: ik vind dat iets fantastisch ofso, iets bijzonders,
beslist niet. Toen vroeg hij me of ik wel eens met een meisje wat gedaan had. Nou,
ik wist van die dingen allemaal niets. Toen vroeg hij of ik wel eens mijn eigen
bevredigd had. Nou, dat had ik wel eens gedaan natuurlijk, maar ik was te verlegen
om precies te zeggen van: ja, ik heb het wel eens gedaan. Dus ging ik er om zitten
liegen. Ik zei: nou nee, ik heb het nog nooit gedaan. Hij zei: nee? Toen hield ik mijn
eigen voor de domme en ik zei: ik zou niet eens weten hoe ik het moest doen, zei ik.
Nou, en dat schijnt voor hem dus een doorslag te geven om dan plotseling door te
gaan. Toen vroeg hij: moet ik het dan eventjes bij je doen? Ik zei: nou, dat is zo gek,
hoe kan dat nou, je bent toch geen meisje? Hij zei: dat geeft toch niet, dat kan toch
ook lekker zijn? Enfin, ik reageerde er verder niet meer op, maar ja, hij speculeerde
er nog sterker op. Hij ging extra heel dicht bij me zitten en sloeg zijn armen om mijn
schouders en zat maar met zijn handen aan mijn dijen enso. Ik werd eigenlijk ergens
al benauwd, maar ja, toch vond ik het wel avontuurlijk om zoiets mee te maken. Op
een gegeven moment zat hij aan mijn gevalletje. Ik zei: blijf er nou maar van af, het
wordt toch niets. Hij zei: dat geeft toch niet, kom, dan zullen we het eventjes lekker
maken. Hij begon zich meteen helemaal spiernakend uit te kleden. Hij zei: trek jij
je kleren ook maar uit. Ik vroeg: ja, maar wat moet ik nou doen? Ik was verlegen.
Nog nooit had iemand anders mijn schaamdeel gezien. Hij pakte me beet, maakte
mijn overhemd los, hij kleedde mij uit, dat scheen hij lekker te vinden. Nou ja, ik
vond het later natuurlijk ook wel lekker toen hij bezig was... Goed, hij is dus de man
geweest die mij ingeleid heeft in de wereld van de homosexuelen. Ik ben later nog
wel een paar keer bij hem geweest. Hij heeft mij hier in Rotterdam o.a. in de Cosmo
gebracht en in de Canterbury. Voordien had ik het nog nooit gedaan. Ik ben er vrij
laat mee begonnen. Meestal gaat het zo: als je werkelijk echt homosexueel bent, dan
komt het in de meeste gevallen voor dat ze al reeds met hun veertiende jaar zijn
begonnen. Dat is wel de gemiddelde leeftijdsgrens, zo veertien vijftien jaar, dat ze
dan al wat met mekaar hebben. Maar voor mij, ja, onze opvoeding in Indië, dat ligt
heel anders, daar zijn ze veel strakker.
I: Zijn kleurlingen juist niet veel eerder geslachtsrijp?
B: Ja, de echten, de normalen.
I: Ligt dat voor homosexuelen dan niet net zo?
B: Nou, ik kreeg de kans er nooit toe. Want je kunt wel nagaan, als je in Indië bent
en je bent Europeaan, dan hou je bijvoorbeeld een heleboel bedienden er op na enso.
Ik had bijvoorbeeld een eigen kinderjuffrouw. Tot mijn zestiende jaar had ik nog
altijd een oude vrouw die perse voor mij zorgde. Ik had natuurlijk wel vrienden in
Indië, maar ja, die waren niet zo. Die kwamen nooit op het idee om plotseling te
zeggen van: kom, zullen wij eens een keertje vreemd doen? Dat gebeurde gewoonweg
niet. Meestal wanneer je een indische jongen treft, komt het in de meeste gevallen
voor dat ze er niet eens van houden om vuil te te praten. Dat vinden ze heel vreemd
om smerige taal uit te kramen.
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I: Heb je ook heterosexueel kontakt gehad?
B: De eerste keer dat ik met een meisje naar bed ging, toen was ik 19. Maar
voordien had ik wel eens zo'n beetje ver-
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kering hier en daar. Ik was er zelf nog niet volkomen bewust van dat ik homosexueel
was. Ik wist intussen heel goed dat een jongen voorbestemd was voor een meisje en
daarom zocht ik voordien ook meisjes. Maar toen ik wat ouder werd, en er over
gelezen had, verhalen er over gehoord, mij een heleboel dingen over het
homosexualisme verteld waren, toen kreeg ik natuurlijk wel een beter inzicht in alles
en toen gaf ik mij er ook 100 procent aan over. Toen wist ik dat ik homosexueel was.
Aan de hand van voorlichting, lectuur en verhalen kreeg ik deze mening. Toen wist
ik het. Maar voordien niet. Dus toen ging ik met meisjes uit. In het jongenstehuis
hier in Rotterdam bijvoorbeeld, gaven ze vaak dansavondjes, waar ik altijd present
was. Ik had altijd een meisje bij me.
I: En beviel je dat? Of had je ergens het gevoel: nee, het is toch niet wat ik zoek.
B: Nou, bevallen niet. Als ik met een meisje naar bed was geweest, zei het me
niets. Totaal niets. Dat liefdesspel bijvoorbeeld, wat ís dat nu? Je voelt alleen maar
vlees. Allemaal even zacht enso. Nee, ik heb er beslist mijn bevrediging nooit bij
gevonden. Ik maakte natuurlijk wel eens geintjes, bijvoorbeeld van: zo, kijk eens
wat een lekker stuk! Maar dat zei ik zo maar...
I: Maar je had toen nog geen vergelijkingsmateriaal.
B: Nee, had ik ook niet. Maar ik zeg dit alles achteraf, naar aanleiding dus van
latere ondervindingen. Ik heb pas later het één met het ander vergeleken. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat als je dus twee kerels hebt, nietwaar, die van nature - al
ben je homosexueel, daar trek ik hier een heel lange lijn onder - normaal zijn - die
zijn voorbestemd voor een vrouw. Dus in het liefdesspel - als ik sexueel kontakt heb
met een man, dan beschouw ik hèm als een meisje, wat hij in wezen niet is. En die
man die doet precies hetzelfde: die beschouwt mij als een meisje. Wat krijg je dus?
Een dubbel liefdesspel. Je kunt je voorstellen dat dat veel wilder gaat dan wanneer
je dat met een vrouw doet. Ik weet natuurlijk niet of je, als je normaal bent en dit
natuurlijk nog nooit hebt ondergaan, zo'n aktief liefdesspel... ja, ik kan het moeilijk
uitleggen... wacht even: als ik nou bijvoorbeeld een meisje zou vinden. Laten we
aannemen dat ik nu naar buiten zou gaan en een meisje ontmoeten en ik zou haar
vragen of ze zin heeft om eens een keertje met mij naar bed te gaan en ze zou zeggen:
da's goed, en ik zou dan met haar naar bed gaan, dan zou ik mezelf ergens toch
reserveren. Ik zou het anders doen. Misschien, als je normaal bent, dan pak je dat
meisje beet en je begint haar af te zoenen en af te likken desnoods of wat je allemaal
met die vrouw doet. Maar als ík het zou doen, dan doe ik het alleen hoofdzakelijk
om zaad te lozen, om het zo maar eens uit te drukken. En verder houdt het er dan
mee op. Maar als ik het liefdesspel met een aardige jongen bedrijf, kan ik er soms
een hele nacht mee bezig zijn.
I: Maar er zijn toch wel degelijk passieve homosexuelen, die dus de rol van de
vrouw spelen?
B: Inderdaad. En deze passieve homosexuelen tref je meestal aan bij getrouwde
mannen, die in feite ook beslist geen bi-sexueel zijn maar die het wel eens een keertje
leuk vinden om een avontuurtje te hebben met een homosexueel; èn bij bi-sexuelen.
Als je voor 100% homosexueel bent, goed, er zijn er misschien een paar tussen die
passief zijn; die met mij bijvoorbeeld, als ze bezig zijn, passief zijn en bij anderen
weer aktief. Het ligt er maar aan hoe ze er zelf voor staan. Ik persoonlijk, als ik bezig
ben, ik kan gerust zeggen dat ik dan aktief bezig ben; ik ben beslist niet passief. Maar
als ik op een gegeven moment een leuke jongen zie en ik kom tot de konklusie dat

Gard Sivik. Jaargang 6

hij zijn tanden nooit gepoetst heeft - van te voren zie je dat niet; dat krijg je later pas
allemaal te zien- of hij heeft zijn schaamdeel niet gewassen, ja dan ben ik óók passief.
Maar waaróm ben ik dan passief? Omdat ik het vies vind! Maar echt voor de volle
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die deze handenarbeid verstrekt. Wat deelt deze tentoonstelling mee? Meer dan ik
kan achterhalen en hier kan samenvatten. In de eerste plaats: een voorbijgaan aan de
uitgangspunten van ‘de’ kunstenaar, de zoeker naar de allerindividueelste expressie,
de individualist die ‘kunst’ wil maken en nalaten aan het nageslacht. Het is niet de
kunst die dicteert in dit werk, maar de werkelijkheid. Niet instincten, maar ideeën.
Het credo zou ‘more matter - less art’ kunnen zijn, om met Gertrude Stein te spreken.
Dan is er de humor, als een vruchtbaar gif tegen de zwaarwichtigheid, de
status-zoekerij die van de meeste museummuren druipen. Een injektie tegen de
overwaardenring van het tragische, die zweepslag van het
interessante-om-het-interessante die sinds de Romantiek in West-Europa de ‘kunst’
beheerst. Het is niet de zwarte humor van de dadaïsten, het is een witte humor,
geboren uit werkelijkheidszin. ‘Een broek is after all belangrijker dan het plechtige
gevoel dat wij situeren in de hogere regionen van een gothische kathedraal’, schreef
dadaïst Richard Huelsenbeck al in 1920, en hij opende daarmee de ogen voor wat
sedert de Renaissance in de beeldende kunst dreigt te verschrompelen: de poëzie van
het gewone, die schuilt in de bouten van Armando, de postzegels van Henderikse.
Zoals niets, komt ook deze tentoonstelling, die demonstreert wat een aantal mensen,
verspreid over Europa, aan het werk zette, niet uit de lucht vallen. Kritici, die het
kijken nog niet helemaal verleerd hebben, kunnen voor citaten terecht bij b.v.
Mondriaan, die ondanks zijn nu wat padvinderachtige utopisme, meer in de gaten
had dan de meesten van zijn tijdgenoten en latere broeders-in-de-kunst.
Ik citeer willekeurig: ‘Wij kunnen aan de tragische onderdrukking ontkomen door
een heldere visie van de werkelijkheid, die bestaat, maar die gesluierd is. Al kunnen
wij onszelf niet bevrijden, wij kunnen onze visie bevrijden.’
(...) ‘Eens komt er een tijd, dat we alle kunsten, zoals we die nu kennen, kunnen
missen; dan is de schoonheid gerijpt in het tastbare reële. De mensheid zal er niets
bij verliezen.’
Als deze expositie iets duidelijk maakt, dan is het, dat er aan gewerkt wordt om
die tijd dichterbij te halen. De tabula rasa, gesymboliseerd in het wit-boek van Herman
de Vries, wacht om beschreven te worden.
H.S.*

brita bakema*
Wanneer u een tas of een koffer gaat kopen en niet op een paar tientjes hoeft te kijken,
geeft u de voorkeur aan leer boven plastic, fiber of een ander synthetisch materiaal.
Wie het zich kan permitteren, neemt een parketvloer i.p.v. een synthetische
vloerbedekking. Het huidige gevoel voor kwaliteit weigert zich te hechten aan
nietnatuurlijke materialen, al zijn die vaak veel praktischer en voordeliger. De molen,
de ploeg en het spinwiel zijn nog steeds belangrijker voor ons gevoelsleven dan de
machines die hen vervangen. Hoe perfekt en nuttig de machines ook zijn, ze bieden
ons nog weinig voedsel voor dromen. Waarmee gezegd wil zijn, dat de werkelijkheid
sneller verandert dan ons idee van de werkelijkheid, laat staan de ‘esthetische’
beleving van de werkelijkheid.
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Met dit feit voor ogen, is het niet moeilijk in te zien dat iedereen die zich met kunst
bezighoudt, deelneemt aan een ceremonieel. Wie zich aan dat

Gard Sivik. Jaargang 6

63
ceremonieel probeert te onttrekken, kan iets maken dat ons treft door
oorspronkelijkheid. Wie zich naar het ceremonieel schikt, komt tegemoet aan de
menselijke behoefte aan comfort. De decoratieve kunst is daarvan een goed voorbeeld.
De decoratie, die mij een bruikbare noemer lijkt voor het werk dat Brita Bakema u
hier laat zien, wíl behagen en is op zijn best galant. Dat houdt geen veroordeling in,
alleen een onderscheiding.
Het is misschien verhelderend voor het begrijpen van ons doen en laten om te
proberen het heden te zien door de ogen van een latere tijdgenoot. Een van de weinige
romantici, die zich over 50 jaar nog voor onze tijd interesseren, zou zich bij een
reconstructie van wat hier vanmiddag gebeurt en wat er aan voorafging, waarschijnlijk
over veel verbazen dat ons vanzelfsprekend lijkt omdat het comfortabel is. Hij zou
zich bijvoorbeeld kunnen afvragen:
- wat bewoog de 22-jarige dochter van een bekend architect om dit spel met verf,
linnen, papier en textiel te spelen?
- waarom werden de resultaten ervan tentoongesteld?
- waarom luisterde een handjevol mensen beleefd naar wat ene Hans Sleutelaar
bij de opening te beweren had?
- waarom beweerde hij dit en niet iets anders?
Het vinden van de antwoorden laat ik graag aan u over.
H.S.

wordt vervolgd

Peter de Baan, Aad Rot, Bessie Schadee e.v.a. / Een 10 voor de 10-ers /
Nijgh en Van Ditmar / 1962.
‘Een keuze uit de beste artikelen en gedichten, welke in het cursusjaar 1960-1961 in
de Nederlandse Schoolpers zijn verschenen’. Het 3e deeltje in de 10-ers serie, onder
redactie van bovenvermelde jongelui en verder o.a. Ad den Besten en Michel van
der Plas.
Het is een... oei! een uitgave van Nijgh en Van Ditmar. Nuja, het is dan ook een
goed boekje. Verrekt aardig zelfs. Werkelijk een bloemlezing van niveau. Je merkt:
aan onze schooljeugd gaat niets voorbij. Schrijven kan ze ook. Interessante artikelen,
de beste uit het cursusjaar 1960-1961. En verhalen. De gedichten zijn ook erg
interessant. Nee, een interessant boek. Een noodzakelijk boek ook. Ja, dat vooral.
Fijn dat het er is. Den Besten is toch ook Den Kwaadsten niet. Fijn dat hij er (bij) is.
H.V.
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Louis Willems / Een foetus buiten de dampkring / eigen beheer / 1961
De verbinding met de aarde werd verbroken, de zuurstof toevoer gestaakt, de
engeltjesmaakster stierf een gruwelijke dood, de afdrijving mislukte, de vrucht viel
mis, de foetus woont buiten de dampkring, Louis Willems is van Dendermonde. Ten
slotte nog een hartelijk proficiat: het gebeurt niet alle dagen dat debutanten openhartig
‘in eigen beheer’ publiceren. Bravo. Bravo.
R.G.

Jos Vandeloo / Zeng / A. Manteau N.V., 1962
Hans zeurt al dagen om dat stukje over Zeng. Morgen moet het nummer naar de
zetter. Het is bijna middernacht. Ik ben
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net naar L'Avventura geweest. Een stukje over Zeng, moet dat nou? Om 8 uur begon
ik te lezen, streepte hier en daar een regel aan (pag. 9: waarom hoor je me niet?; pag.
29: schrijf er in een kleine letter naamloos boven); noteerde en marge: wat een
pretentie! m.b.t. pag. 27 e.v. Om 9 uur hield ik op, want ik had kaartjes voor
L'Avventura. Het is al over twaalven. Ik had niet naar L'Avventura moeten gaan. Ik
heb geen goed woord (meer) voor Zeng. Antonioni's avontuur heeft diepe indruk op
me gemaakt. Beeld voor beeld zinvol. Wat moet ik nou met zo'n bundeltje? Ik kan
er geen enkele kwaliteit in ontdekken. Ik werd er geen moment bij betrokken. Geen
beeld is me bijgebleven. Wat een film! Doet poëzie niet altíjd onder voor film? Onzin.
Alleen de slechte. Ach, Vandeloo kan het ook niet helpen. Of wel? Vandeloo: dat
is toch die jongen van De Muur? Hoe bestaat het. Ik zal 't eens herlezen. Hoe kan
iemand... Laat ik 't maar niet doen. Ik heb er een goede herinnering aan. Misschien
vind ik er nu geen zak meer aan. Die bundel: ik moet er toch íets over zeggen. Even
formuleren. It challenges the emotion - ánd the intellect. Dat las ik in een bespreking
van ‘The World of Cecil Taylor’. Het tegendeel is waar voor Vandeloo's wereldje.
Beeld- en breedsprakerig. En dan het gebruik van onderkast. Is al lang en breed out.
Weet Vandeloo veel. Tijdelijke tic, voor hem het toppunt van moderniteit. In Zeng
even a-funktioneel als herhaling, monotonie en expliciteit. Daar komt grotere
zeggingskracht, grotere inzet en bewogenheid - maar waarom die zware woorden:
gewoon groter talent voor kijken. ‘Howl’ is voor mij echt niet het laatste woord,
maar vergeleken met ‘Wapenen zal ik mijn woorden’, het weke middenrif van Zeng...
‘Leider nur eine schlechte Kopie’, zingt Greetje Kauffeld. Schlechte Kopie? Te veel
eer. Morgen nog eens naar L'Avventura. Of Philip Whalen herlezen. Jongens die het
dóór hebben. Andere kostuums, andere emoties.
C.B.V.

rektifikatie
In het vorige nummer zijn de namen van de auteurs op het achteromslag verwisseld:
Ewald Vanvugt - moet zijn - Freddy de Vree; Freddy de Vree - moet zijn - Rob
Cassuto; Rob Cassuto - moet zijn - Ewald Vanvugt.

Eindnoten:
* Tekst voor een opening in Kunstcentrum 't Venster (Rotterdam) op zaterdag 3 november 1962,
4.30 p.m. van een gelijknamige tentoonstelling van o.a. Armando, Aubertin, Fontana, Von
Graevenitz, Kusama, Franz Mon, Henk Peeters, Pizzo, Diter Rot en Yvaral.
* Tekst voor een opening in Kunstcentrum 't Venster (Rotterdam) op zaterdag 13 oktober 1962,
4.30 p.m.
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Voornaamste medewerkers
Willy Roggeman (1934, woont in Ninove, Oost-Vlaanderen). Leraar germaanse
talen.
Jongste medewerker van wijlen Tijd en Mens. Publiceerde in diverse kranten en
tijdschriften essays. Studie over moderne jazz van Parker tot Coleman: De adem van
de jazz (Gard Sivik-reeks, tweede serie, deel 3, Heijnis, 1961). Prozafragmenten uit
Blues voor glazen blazers o.a. in Gard Sivik 14. Lyriek in de bloemlezingen Waar
is de eerste morgen? en Met Andere Woorden.
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935, woont in Rotterdam). Tekstschrijver.
Publiceerde poëzie en proza o.m. in Gard Sivik, Podium (58), Maatstaf, Tirade. Korte
roman: Leve Joop Massaker (Arbeiderspers, 1960). Dichtbundel: Met Andere Ogen
(Gard Sivik-reeks, tweede serie, deel 2, Heijnis, 1961). In manuscript: De Avonturen
van Cornelis Bastiaan Vaandrager, deel 1.
Hans Verhagen (1939, woont in Vlissingen). Verbonden aan de Haagse Post.
Schreef de cyclussen Anatomie van een Noorman (Podium 58, jrg. '60-'61), Cyclus
naar mijn ziektebeeld (Randstad 3), Het nieuwe Zeeland (Gard Sivik 25), Genocide
(pag. 2), Euthanasie (pag. 11).
Georges van Vrekhem (1935, woont in Gent). Leraar. Zijn toneelstukken Ritueel
voor een blinde en Solodroom werden opgevoerd door het Arca-theater in Gent, resp.
in '59 en '62; De Steen ging in '61 in première bij het Nederlands Kamertoneel te
Antwerpen.
Publiceerde o.m. Twaalf Gedichten ('60), poëzie in Gard Sivik, Podium en de
bloemlezing Met Andere Woorden en de eenakters Zo mooi ba en De dode heer
(Gard Sivik 14 en 20).
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Hans Verhagen

C.B. Vaandrager

Willy Roggeman

Georges v. Vrekhem
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B. op. 15-jarige leeftijd

ontwerp: leendert stofber
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heere heeresma | de vis (iii)
II
Warmmenselijk kontakt
Zoemend en trillend in de warme blauwe lucht torsten de ijzeren galerijen en gangen
de duizenden mensen die zich na een etmaal van slapen en gedachteloos werken
vertraden of over de railingen hingen en schreeuwden en wuifden naar elkaar. Vooral
de jongemannen in hun smerige verkleurde overalls waren aktief met het vormen
van trossen die - en hier kwam het aan op de enkeling die krampachtig zich met
dunne gespierde armen aan de ijzeren leuning klemde om zijn kameraden niet teleur
te stellen en samen met hen die op zijn schouders zaten en aan zijn benen hingen
naar beneden te storten - gevaarlijk ver buiten de galerijen puilden. Een branding
van geluid joeg door de smalle sleuven van de tientallen verdiepingen hoge
woonblokken en dreef papier en rommel voor zich uit. De straten lagen verlaten, de
winkels leken dichtgespijkerd. De bemanningen van de sproeiwagens en
waterkanonnen waren zwetend in hun zomeruniformen in de weer de straten te vullen
met waterdamp die opsteeg van het gloeiendhete wegdek om het stof dat uit de
kartonnagefabrieken en ijzerwalserijen werd geblazen en in dichte verstikkende
wolken langzaam aan kwam rollen neer te slaan. Het zou hun voorkomen of ze
vertoefden in een koortsige, vochtighete kindermond. Scandaleus. Weerloos
overgeleverd. Wie zal het zeggen? dacht Elisabeth Vaudeville. De mensen kwamen
haar zo zorgeloos voor en zijzelf voelde zich ook al zo prettig gestemd nu het wel
duidelijk was wat Nathan van haar wilde en wat zij graag toe wilde laten nu ze in
Nathan's moeder een moeder gevonden had: Maar what about die vis, geheimzinnige
boodschapper, wonder? Dacht dan niemand daar aan? Of was die buitenzinnige
vrolijkheid om haar heen anders dan anders. Vrolijker, weemoedig?
Het komt omdat de vis geen naam heeft, dacht ze en luisterde aandachtig naar de
gesprekken om haar heen maar die klonken net als altijd.
Langzaam maar onweerstaanbaar naderden de agenten Ram en Olaf in haar richting.
Hun optreden was als altijd energiek maar hun doelstellingen onduidelijk. Ook nu.
Ze ploegden zich door de dichte menigte waarbij zij naast elkaar lopende waardoor
zij de hele breedte van de brandgang in beslag namen, hun zware gestalten als
schegbeelden naar voren lieten leunen terwijl hun op de rug ineengeslagen handen
speelden met het glanzende pistool in de open holster. Op hun grote petten boven de
gelakte diep over de ogen getrokken kleppen glinsterde vervaarlijk het
onbeschrijflijke, niet na te tekenen wapen van de stad. Wat deden ze hier toch tussen
deze armelijke mensen die wel een horen en zien vergaand lawaai veroorzaakten
maar murw door het zware geestdodende werk geen moed meer vonden na het reeds
lang geleden neergeslagen oproer hen nog te weerstaan?
Elisabeth Vaudeville probeerde zich uit de menigte te worstelen maar ze werd
tegen de balustrade geperst en trouwens, nergens was er ruimte om te vluchten. Het
leek haar als brandden de ogen van Ram en Olaf door de gelakte kleppen van hun
petten heen terwijl zij hun zware koppen die boven de mensen uitzweefden in haar
richting draaiden. Ze prcbeerde zich te verschuilen achter de ruggen en had zich wel
in stukjes willen verdelen om zich te verstoppen in tientallen zakken van overalls
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die haar naar alle kanten weg zouden dragen, steeds verder weg van deze vreselijke
mannen.
Ram en Olaf ploegden zich voort. Angstig en wellicht daardoor eerbiedig
probeerden de mensen ruim baan voor hen te maken. Ze staken hun handen omhoog
en wuifden voordat ze door de zware agenten werden weggedrukt.
Nu bleven ze staan! en keken elkaar aan. De zware onderkaken bewogen en de
smalle monden lachten. Zonder kijken greep Ram toe en sleurde Elisabeth Vaudeville
los van de ijzeren leuning waaraan ze zich had vastgeklampt. Bliksemsnel werd ze
over een brede schouder gelegd en voort ging het. In het begin niet zo vlug omdat
de mensen
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nog geen goed heenkomen hadden gezocht maar spoedig waren de gaanderijen
verlaten en werd het tempo adembenemend zonder haar overigens pijn te bezorgen
of te kwetsen zoals ze lag over de schouder van Ram, geknakt als rustte zij op een
sofa, het hoofd achterwaarts, haar haar waaiend in het gezicht van Olaf die hen op
de voet volgde. Ram en Olaf gleden de steile trappen af, beide benen om een ijzeren
railing geslagen waarbij woikjes roest onder de leren knieholten van de
uniformbroeken loslieten en de stalen hakken van hun korte laarzen vrolijk langs de
spijlen ratelden. Dit was het werk waar hun hart naar uitging; een kleine beweging,
arrestatie en dan weg met grote snelheid de kortste weg kiezen naar hun hol, het
bureau met de gewapend deuren en het kleine ronde raam hoog in de muur.
De meeste bewoners wisten uitstekend de weg te vinden naar omhoog of omlaag
in het kleine gebied waar ze leefden en omkwamen als ze te oud geworden waren
om de geringe misstap in het donker, de mist of het felle, in de ogen schijnende
zonlicht met een snelle greep teniet te doen, maar niemand kon op tegen de kennis
van het bouwplan die de agenten na jarenlange training hadden verkregen. Steeds
opnieuw besteedde Ram en Olaf wanneer hun aanwezigheid nergens was vereist hun
tijd om zich op de hoogte te stellen van de eindeloze stroom binnenkomende rapporten
over de bouw van nieuwe verbindingsgangen, veiligheidsladders en trapeziums, van
ineenstorting, vernieling en herbouw aan de woonkazernes. En deze kennis brachten
ze met vernuft in praktijk, waar ze maar konden.
Elisabeth Vaudeville voelde hoe haar armen die weerloos om de nek van Ram
lagen vochtig en kil werden door het zweet van de agent wiens adem steeds luider
hoorbaar werd en ook zij kreeg het benauwd nu ze zo diep waren afgedaald dat ze
spoedig de straat onder haar zou zien wegflitsen. Maar Ram meed het zachtgeworden
asfalt dat hun laarzen zeker zuigend zou omvatten en hun vaart beduidend doen
afremmen, en dat onder de ogen van enkele nieuwsgierigen die al weer hoog boven
hen over de railings hingen en naar hen uitkeken. Snel sprong hij een portaal in en
binnendoor kwamen ze vlak naast de deur van het bureau uit, onvermijdelijk toch
nog waargenomen door verschrikte blikken.
Rap stak Olaf zijn in leer gehulde vingers tussen een smalle spleet en schoof
krakend de vele verdiepingen hoge met ijzer beslagen deuren die aan de buitenkant
geen enkel houvast boden dan de koppen van de vele bouten die de groenachtige
platen vastklemden, vaneen en ze stormden een eindeloos lange slechtverlichte gang
binnen waar de agenten langzaamaan hun vaart minderden om eindelijk stil te blijven
staan in een kleine kamer met witgekalkte wanden.
Het werd Elisabeth Vaudeville vreemde te moede nu ze weer op haar eigen benen
stond en zelfs op een bank mocht gaan zitten tussen een vijftal oude ordonnansen
die apatisch hun stormachtige komst aan zich voorbij hadden laten gaan en droevig
voor heen bleven staren terwijl de smalle lichte kettingen aan hun voeten zacht
rinkelden. Ram en Olaf waren aan de verveloze tafel gaan zitten die onder een
bovenlicht stond dat een grijs diffuus licht in het verder geblindeerde vertrek losliet.
Elisabeth Vaudeville probeerde door het glas de blauwe vrolijke dag te zien maar de
ruiten waren ondoorzichtig van het stof en de rommel die ervan buiten af op was
gegooid.
De agenten zetten nu hun petten af en gespten met een routinegebaar hun koppels
los die ze achteloos voor zich op tafel legden waarbij de in een leren foudraal gehulde
pistolen even zacht bonsden.
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Zo, van enige afstand, zonder hun machtige attributen kwamen ze Elisabeth
Vaudeville bekend en niet eens onsympathiek voor. Ram en Olaf spraken niet tegen
elkaar noch keken ze maar een keer naar haar om terwijl ze aan hun sigaretten likten.
Hun grote handen vielen vanzelf als vuisten op het tafelblad waar de agenten ze
roerloos lieten liggen, hun hoofden knikten voorover alsof zij dommelden en een
grote slaap hen elk
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ogenblik kon overmannen, maar dat bleek schijn want hun brede ruggen bleven recht
en waakzaam. Er werd op iets gewacht, dat was duidelijk. De stilte in het vertrek
benam Elisabeth Vaudeville haast de adem terwijl de vloer met het verlopen van de
tijd zacht op en neer rees.
Toch nog plotseling en sneller dan zij verwacht had klonken in de eindeloze gang
die niet met een deur van de kamer werd afgesloten, voetstappen die snel luider en
energieker klonken en het was of haar hart even weigerde verder nog mee te doen
want deze stappen kende ze maar al te goed als ze in het donker over de galerijen
naderden alsof ze regelrecht bij haar binnen en over haar heen wilden lopen.
Ze ging rechtop zitten, bevreesd en toch niet bang nu ze Nathan had om aan te
denken en zijn grote wijze moeder in haar prieel die met haar saksofoon alle boosheid
weg kon blazen als ze wilde.
Ook Ram en Olaf lieten nu hun landerige houding varen, zetten hun petten op,
gespten hun koppels om en schopten de ordonnansen in een hoek waar ze treurig op
een hoop bleven liggen. Ze wenkten haar om op te staan en tussen de agenten
ingeklemd wachtte ze af, het gezicht naar de kronkelige gang gewend.
Rheinman trad binnen nog voor ze hem goed en wel hadden zien aankomen. Zijn
lange, kurkdroge gestalte in onberispelijk zwart kostuum werd nu inplaats van met
een flambard, bekroond door een politiepet, vervaardigd door een van zijn volgelingen,
dus groter, robuuster en fraaier dan die in weer en wind geteisterde van de agenten.
Rheinmans pet was meer een kroon, een ekstra dimensie dan een onderdeel dat slechts
diende ter kompletering van een uniform. Hoewel Rheinmans gestalte, behalve in
de lengte, verre de mindere was van die van Ram en Olaf, beheerste hij de ruimte in
het vertrek volkomen waartoe de bezielend starende ogen in het asgrauwe gelaat niet
weinig bijdroegen terwijl de gedecideerde gebaren van zijn lange armen die door de
lucht sneden veel tegenspraak reeds bij voorbaat de adem benam. De agenten bleven
dan ook zwijgend staan hoewel iets van hun beroepsmatig wantrouwen rondom hen
merkbaar bleef. Rheinman ging zitten, schikte zijn manchetten en knikte naar de
agenten. ‘Best werk, mannen’, zei hij. ‘Prompt en snel hebt ge gehandeld. Het geld
der belastingen is aan ubelden goed besteed. Ik hoop u dan ook voortaan geregeld
op mijn bijeenkomsten te zien, al was het maar om te weten dat de orde gehandhaafd
wordt door twee kranige kerels die spontaan bewezen hebben op mijn hand te zijn.’
Ram en Olaf waren bizonder ingenomen met het kompliment. Ze keken elkaar
eens aan, schuifelden met hun laarzen over de gesplinterde houten vloer en kuchten
verlegen. Rheinman bezag hen even met zijn scheve lachje. ‘En nu deze jonge vrouw’,
zei hij en knipte met zijn vingers.
Ram en Olaf schoven Elisabeth Vaudeville gedienstig naar voren hoewel ze,
niettegenstaande haar vrees voor neef Rheinman, uit zichzelf aan zijn verzoek zou
hebben voldaan nu ontsnappen was uitgesloten. Op een gebaar van Rheinman knielde
ze voor hem neer. Elisabeth Vaudeville zag de snelle geroutineerde beweging van
de lange witte hand die uithaalde. Vlug boog ze haar gebruinde gezichtje naar beneden
waarbij het lange korenkleurige haar een broze muur schiep rond haar hoofd voor
de klap die komen ging. Maar Rheinman sloeg niet doch legde met een onnavolgbaar
gebaar zijn hand licht en vertroostend op haar kruin. Haast fluisterend begon hij
tegen haar te spreken maar luid genoeg om Ram en Olaf deelgenoot te maken.
‘Deemoed, zuster past alleen hen die nog niet in het licht van de vis zijn getreden en
uw jonge ogen hebben de vis hoog boven ons immers als een der eersten gevolgd?
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Groot is daarom de verantwoording die op mij rust uw zachte jeugd aan wie zoveel
is geopenbaard en gelegen in bescherming te nemen. Uiterste voorzichtigheid is nu
geboden. Wreed en vals zijn de valstrikken die men u legt. Nathan en zijn vreeselijke
moeder hebben aanklacht op aanklacht bij deze nobele mannen hier ingediend om
u aan mijn bescherming en protektie te onttrekken,
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mij te belasteren en door u, mij te kwetsen tot diep in het hart.’
Rheinman legde een smalle hand op een rever en hief het vogelachtig gelaat naar
boven. De agenten verroerden zich niet, geïmponeerd door zoveel openlijk getoonde
smart. Ineens verscheen het smalle lachje weer om Rheinmans mond alsof hij een
gelukkige ontdekking had gedaan tijdens het droevig staren naar het smerige
bovenlicht hcog boven hem en toen hij de agenten weer aankeek leek hij uiterst
tevreden.
Elisabeth Vaudeville had amper geluisterd en ook het zachte, knedende gebaar in
haar nek liet haar onberoerd. Ze staarde naar de vuile houten vloer waar ijzeren
hakken in de loop der jaren hun sporen op hadden nagelaten. Nathan en zijn grote
wijze moeder waren bezig haar te verlossen en voor zich te winnen! Een eigen moeder,
het vervulde haar geheel. Maar ook dacht ze er plotseling aan dat het weer de tijd
van nicht Neli was die, om maar zo dicht mogelijk bij neef Rheinman te zijn, geregeld,
zij het met grote tussenpozen, beslag legde op haar kamertje. Zolang nicht Neli bij
Rheinman was moest zij verdwijnen omdat nicht Neli, zoals Rheinman het haar had
uitgelegd, teveel met lagere mensen omging en daarom wel eens smerige gedachten
kon gaan koesteren als zij ontdekte dat Rheinman nog een andere nicht in huis had.
Rheinman stond toe dat ze weer opstond en verzocht tevens Ram en Olaf te gaan
zitten, maar daar er niet voldoende stoelen waren bleef Olaf aan het hoofd van de
tafel staan tot een kribbig gebaar van Rheinman ook hem een zittende houding deed
aannemen waarbij hij zich krachtig aan de onderkant van de tafel vasthield en schrap
zette. ‘Broeders,’ begon Rheinman, ‘het geld is van deze wereld en het is goed dat
het bestaat. Geld lost vele problemen op, ook de uwe. Ubeiden hebt dat uitstekend
begrepen gezien de gretigheid waarmee u de niet onbeduidende som voor deze
opdracht van mij hebt aanvaard. Maar wat meer zegt, u hebt er best, ik mag wel
zeggen knap werk voor geleverd. Ik verzoek u echter nog even om uw intense
aandacht want wat gebeuren moet is nog niet geheel geschied.’ Rheinman sloeg zijn
bezielende ogen weer naar het boven'icht alsof daar de oplossing van vele problemen
lag. Nu strekte hij ook een arm naar boven en wees; ‘is dat glas waarin staaldraad is
verwerkt?’
De agenten keken nu eveneens naar boven en knikten beamend.
‘Is het sterk genoeg om deze nimf, onze zuster te dragen?’
Opnieuw knikten de agenten instemmend nadat ze beiden een onderzoekende blik
op Elisabeth Vaudeville geworpen hadden.
‘Is er vandaar geen ontsnapping mogelijk zodat ik deze zuster er veilig kan
achterlaten zonder dat ze kans loopt door onze minne tegenstanders grondig te worden
bedorven?’
De agenten waren ronduit enthousiast nu ze de bedoeling van Rheinmans vragen
begrepen. Ze wierpen de hoofden in de nek en lachten geruisloos maar geweldig.
Rheinman sprong op. ‘Hop mannen, trouwe vogels,’ riep hij. ‘Open dat raam en
zet dit kleinood erop.’
Ram en Olaf lieten zich geen twee keer kommanderen. Ram trok aan een trouw
en knersend schoof een der ramen van het bovenlicht open. Kalk en stof daalde
overvloedig neer en Elisabeth Vaudeville keek met een begin van ontzetting in een
eindeloos hoge koker van grijze betonwanden waar slechts hier en daar een hek of
een loze brandladder die nutteloos in de ruimte hing de gladde vlakken doorbrak
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terwijl de blauwe hemel daarboven niet meer plaats had om zich te vertonen dan een
gat zo groot ongeveer als een hand.
Ram stond op tafel, Olaf op zijn schouders die haar een hand reikte. Snel werd ze
naar boven gestoten en het raam viel weer met een slag dicht. Beneden hoorden ze
de mannen nu uitbundig lachen en zingen en snel ging ze zitten om Rheinman en de
agenten te beletten onder haar rok te kijken, maar het glas was te smerig om ook
maar iets van wat daar beneden gebeurde te zien. Op de glazen vloer van haar verblijf
gezeten keek ze om zich heen. Ze was noch geschokt noch bedroefd en ze had het
vertrouwen nog
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niet verloren.
In gedachten plukte ze aan een halfverrotte bananenschil en besloot heel sterk aan
Nathan en zijn moeder te denken die haar zeker straks zouden komen verlossen.

Medium dark
Zo kon het gebeuren dat Nathan, onkundig van de gebeurtenissen die Elisabeth
Vaudeville zo ellendig hadden getroffen, op de rand van het dak zat en zijn benen
niet zo ver boven de hoofden van de passanten onder hem liet bungelen terwijl hij
in gedachten een houtje aan snippers sneed.
Vlak achter hem stonden een jonge vrouw in de overall der kittendraagsters en
enkele kinderen gefascineerd naar de houtsnippers te kijken die geluidloos uit de
handen van Nathan vandaan schoten. Boven hun hoofden was de lucht blank en
smetteloos en onaanwijsbaar maar toch aanwezig vervuld van de adem van de vis
die nu in het zuid-westen als een schitterende streep maar even zichtbaar was.
Het stilzitten vervulde Nathan steeds meer en daarom sprong hij plotseling energiek
op om zijn laksheid de baas te worden waarbij hij de jonge vrouw vlak achter hem
die nog steeds geboeid naar zijn handen staarde alsof de ontmoeting van het goedkope
mes en het bikkelharde stukje hout in een waterval van splinters een wonder zou
bewerkstelligen, bijna omver stootte.
Nathan begon in de richting van de luchtkokers te lopen maar even daarvoor
veranderde hij met een scherpe hoek van richting en keek rond over de bekiezelde
uitgestrekheid van het dak waaruit alleen de luchtkokers en in de verte de vrouw met
rond haar de kinderen oprezen.
Nathan besloot naar huis te gaan om te slapen of iets dergelijks nu zijn Elisabeth
Vaudeville nergens was te bekennen en iedereen bleef weigeren zich op te winden
of ook maar belangstelling te tonen voor het verblijf van de vis boven de stad. Over
zijn hoofd zoefden de overgebleven duiven van zijn vader voorbij en gingen hem
voor naar de in de zon blikkerende ramen waarachter waarschijnlijk wel iets te eten
viel en het onbeslapen bed van deze of gene uitnodigend gereed zou staan.
Binnen, in een geur van karbolineum en terpentijn kwamen zijn broers en zusjes
hem dansend tegemoet, eendrachtig ditmaal door een zojuist verworven bezit dat zij
hem dadelijk wilden tonen; een handvol speldjes en kettinkjes waaraan zilverkleurige
visjes waren bevestigd. Opgewonden wezen ze Nathan waar en hoe ze hun schat
hadden verworven. Langs de galerijen die op dit uur van de dag vrijwel verlaten
waren, stonden op gelijke afstanden van elkaar met de rug tegen de muur de door
idealisme blinde en verlamde aanhangers van Rheinman met emmertjes aan de arm
waar zij, steeds als iemand hen voorbij liep, zwijgend iets uit opdiepten en
overhandigden. Er was niemand die de sieraadjes weigerde en de vrouwen die Nathan
voorbij kwamen met boodschappen of op weg naar de huishoudkursus waar zij
verplicht op de kinderen moesten passen van hen die in de wolspinnerijen werkten,
hadden reeds vele kettinkjes om de hals waarmee ze onder het lopen speelden en
soms stilstonden om ze even in de zon te laten schitteren en rinkelen.
Nathan passeerde de posters en ook hij had spoedig zijn zakken vol want de
aanhangers van Rheinman die met rood draad hun naam en daaronder, naast een
verguld visembleem BOODSCH. v. RHEINMAN! hadden geborduurd waren royaal
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en zeer talrijk. Tijdens hun missie deden de boodschappers tevens boete; de mannen
hadden de pijpen van hun overalls afgeknipt en toonden hun dunne witte, vaak
blauwdooraderde benen. Jonge vrouwen droegen vieze verbanden en beenwindsels
alsof zij leden aan smerige zweren terwijl de ouderen onder hen papieren mutsen
hadden opgezet met afschriften als Snertmoeder, Luizebos en Luie Lamzak.
Nathan herinnerde zich de oude Tafel weer, de onmeedogenloze Rheinman en de
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nutteloze pogingen die hij en zijn moeder hadden ondernomen om Rheinman bij de
agenten Ram en Olaf zwart te maken ‘daar Elisabeth Vaudeville, dat arme schaap
uit de klauwen van haar neef gered diende te worden, al was het alleen maar om zijn
zoon eens een kort moment van geluk te bezorgen,’ zoals zijn moeders formulering
bij elke poging onveranderd luidde. Ook zijn vader had op zijn weinig praktische
manier meegeholpen door boodschappen om redding aan de poten van zijn rustige
sierduiven te bevestigen die ermee wegvlogen, rondjes draaiden of wat verder
wegzwierven om 's avonds kokhalzend met de restanten van besmeurde briefjes weer
te keren.
Nathan miste Elisabeth Vaudeville. Tot voor kort had hij nog genoegen genomen
met de staalplaten en loopvlakken, met de kruidige stank, zwart stof en het dagelijks
bestaan zoals dat beleden werd door tienduizenden anderen rondom hem die
binnengingen in de schaduwen die vielen bij avond en ongeschokt waren als de
schaduwen zich weer oplosten na de loodzware slaap waarin benauwd werd gehoest
door de zwaveldampen die, als om de mensen niet te verontrusten, 's nachts uit de
ketelhuizen van de ijzergieterijen werd geblazen. Maar nu had hij Elisabeth Vaudeville
en niets was goed genoeg meer nu het verlangen hem deed pezen om haar te bezitten
waarbij zij diende te kreunen en zich verzetten, zo hij zich niet vergiste.
Vlak boven de markt bleef hij staan kijken. Ook hier waren de boodschappers
doende. Ze hadden een kleine stoet geformeerd en trokken in processie over de markt
waarbij ze zo nu en dan groepjes ballonnen met een afbeelding van de vis loslieten.
De kooplieden, anders altijd zo beducht voor de aktiviteiten van indringers, maakten
geen enkel bezwaar tegen de komst van de weinig vrolijke boodschappers wat niet
zo'n groot wonder was want waar anders een regen van scheldwoorden en stokslagen
gevallen zou zijn, werd nu geanimeerd onderhandeld.
Deze boodschappers die vrijwel allemaal tot het arme ras der stokers behoorden
en gewend waren een ellendig bestaan te leiden bezweken voor de zaligheden die
de markt te bieden had en begonnen zich aan de heerlijkheden te buiten te gaan, hun
geldbuidel, een voor dat doel in elkaar geknoopte zakdoek, op onverantwoordelijke
wijze aansprekend. Al spoedig viel de groep uiteen toen enkele boodschappers hun
armzalige lijfgoederen in ruil gingen aanbieden en smekend hun armen naar de
kooplieden uitstrekten die als derwishen ronddansend verleidelijk grote stukken
nougat omhoog hielden en de prijzen opdreven.
Nathan konstateerde dat het bederf de boodschappers snel aantastte nu ze ook de
ballonnen, speldjes, kettinkjes en de geborduurde vlaggen met het visembleem als
relikwieën aan de man probeerden te brengen. Waarschijnlijk waren de boodschappers
niet de werkelijke volgelingen van Rheinman maar had deze hen gehuurd, gebruik
makend van de wetenschap dat de stokers alles wel wilden doen in ruil voor de
allergeringste bedragen mits uitbetaald in geldstukken daar zij voor hun diensten
alleen maar kolen en cement ontvingen om tegen levensmiddelen te ruilen.
Nathan maakte gebruik van de verwarring op de markt die hand over hand toenam
om ongezien de overkant te bereiken. Zijn plannen stonden nog niet vast noch het
doel maar hij liep in de richting van Elisabeth Vaudeville's kamertje en ook zo'n
beetje de kant op van het Hospitaal der Menselijke Waardigheid waar Leli tevergeefs
genezing had gezocht en waarschijnlijk verbitterd de bezoeken van de artsen aan de
andere patiënten gadesloeg.

Gard Sivik. Jaargang 6

Nog eenmaal keek Nathan om naar het marktplein. Hij was al weer zo hoog dat
het geschreeuw niet luider klonk dan een ongedefinieerd gezucht dat hem van veraf
in het gezicht woei. De galerijen tegenover hem werden door de zon beschenen maar
hier in de schaduw was het kil en vochtig en brak stinkend water door de poriën van
de poreuze bakstenen muren. In stroompjes liep het over de stalen platen weg, hier
en daar olieachtige watergordijnen vormend als het vocht zich verzamelde met dat
van
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hogergelegen verdiepingen.
Toch was Nathan hier niet ongaarne. De mensen aan deze zijde van de wijk
behoorden niet tot de autochtone bevolking maar waren op den duur toch in zoverre
geïntegreerd dat ze geaksepteerd werden door de anderen, niet in het minst omdat
ze een zeer grote minderheid vormden en sukses hadden met wat ze ook aanpakten.
Ze waren vriendelijk, humoristisch vaak en uiterst verdraagzaam van aard. Hun
merkwaardige gebruiken en rituelen wekten weliswaar en lachlust op maar dat was
jalouzie omdat juist dan hun hechte saamhorigheid duidelijk werd. Daarbij konden
ze uitstekend koken en maakten van het geringste een lekkernij die zij gaarne deelden
met ieder die hongerig hun huis betrad. Nathan kende enkele van hen - vooral onder
de gidsen was hun aantal groot - en had het altijd vrij goed met hen kunnen vinden
hoewel zij hem en de anderen meestal te snel af waren bij het benaderen van de
sympathiekste toeristen, een taaltje gebruikend dat iedere vreemdeling kon verstaan
en hen niet weinig hielp de gunstigste kontakten te scheppen.
De bouw, onderhoud en uitbreiding van hun galerijen was als overal de taak van
de stedelijke overheid maar in hun woonkazernes waren zij de baas en ze hadden
niet geaarzeld de trappen uit te breken en te vervangen door steile glijbanen waarop
zelfs de alleroudsten zich bliksemsnel konden verplaatsen. Daar de bewoners van
deze kazernes uitmuntende bouwmeesters waren, intelligent, vooruitstrevend en
altijd bedacht op mogelijk gevaar en de vlucht die daarmee samenviel, waren de
glijbanen zo gekonstrueerd dat men ze nimmer hoefde te beklimmen - dat was ook
onmogelijk want door het gebruik in de loop der jaren waren de glijvlakken zo glad
als ijs geworden - maar altijd glijdend overal kon komen.
Nathan die als kind al had geleerd zich waar ook thuis te voelen en aan te passen
besloot de galerijen te verlaten en de kazernes binnen te gaan. Een open raam bracht
hem in een kamer waar een familie met talrijke kinderen om een tafel was gezeten,
bezig met het pellen van noten waarvan ze, in tegenstelling met de andere bewoners
van de stad die gods water maar over gods akker lieten stromen en alles het raam
uitkieperden, de doppen zorgvuldig in het fornuis verbrandden. Nathan maakte met
de handen een kijker voor zijn ogen om niet de indruk te wekken indiskreet te zijn
en te willen weten waar ze mee bezig waren en wat er op tafel stond. Zo zachtjes
mogelijk schoof hij zo langs de muur naar de dichtstbijzijnde deur maar voor hij die
bereikt had puilden zijn zakken reeds uit van de noten. Men wuifde hem vrolijk weg
en achterna en uit de kreten als ‘sullige jongen’ en ‘goeie hannes’ die achter de deur
die hij behoedzaam sloot opklonken begreep hij dat zijn optreden instemming had
verwekt. Op de gang stonden verschillende bedden waaruit naar hem geroepen werd.
Het betrof hier waarschijnlijk zieke achterblijvers of aan hun lot overgelaten ouden
van dagen die hem aanspoorden de weinige instanties die zich om hun lot
bekommerden te waarschuwen en hen van hun troosteloze bestaan hier in deze
korridor op de hoogte te stellen.
Nathan vulde een emmer met water en zette die bij een van de bedden in de hoop
dat ze die nog konden bereiken maar uit ervaring wist hij dat deze mensen door
verwaarlozing en het dagenlang roepen om hulp reeds te uitgeput waren om nog iets
uit eigener beweging te ondernemen. Iemand greep zijn hand en toen hij zich voorover
boog zag hij in het schemerduister een meisje liggen dat niet meer dan enkele vodden
aanhad. Zijn belangstelling werd beloond met een wurgende omhelzing terwijl ze
hem als hij haar meenam van alles beloofde waarbij ze, o toppunt van komedie, met
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haar schurftig lijfje obscene bewegingen maakte. Nathan kon zich alleen nog maar
bevrijden van het hardnekkige kind door zijn sigaret die hij in de korridor had
opgestoken om zich enigszins tegen de ellendig makende stank te wapenen, tegen
haar rug te drukken. Het meisje brak daarop in snikken uit en draaide zich om naar
de muur terwijl Nathan zich zo snel mogelijk uit de voeten maakte.
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De korridors hier waren maar slecht verlicht. Uit plagerij hadden de elektriciens van
de stedelijke overheid die het anders zijn van de bewoners maar moeilijk konden
verkroppen hoewel ze op iedere verdieping allerhartelijkst waren ontvangen en
verwend met typische zoete en toch bittere lekkernijen, de kabels zeer slordig
aangelegd met het gevolg dat de toch al summiere verlichting voor het grootste
gedeelte was uitgevallen. Oriëntatie was uiterst moeilijk, overal klonk dof gebons
als was men op een kegelbaan. Flarden van gesprekken stoven voorbij en men raadde
voorwerpen die met grote snelheid passeerden. Er werden vreemde liedjes gezongen
en geneuried, eerst zachtjes maar steeds dichterbij komend tot Nathan de lucht uit
tientallen kelen over zich heen voelde strijken. Een voet trof hem krachtig in de zij.
Nathan veranderde even van richting en daar ging hij! ruggelings en steeds sneller
totdat het leek alsof hij stillag en alles om hem heen tot één suizende beweging kwam.
Van enige oriëntatie kon in dit donker geen sprake zijn. De weinige lichtpunten
flitsten voorbij, alleen een streep op het netvlies achterlatend. Het uitblijven van
pijnlijke botsingen waarbij men geen geringe kans liep in de ruimte geslingerd te
worden en het ongehinderd passeren daar waar in flauwe bochten de glijbanen elkaar
kruisten, kon men dan ook wonderbaarlijk noemen. Nathan liet de uitkomst van deze
tocht met een gerust hart over aan het lot dat in deze kazernes de reizigers die soms
van zeer ver kwamen om belangrijke familieaangelegenheden te vervullen, vrijwel
altijd goed gezind was. Uiterst zeldzaam waren de gevallen dat iemand nimmer
aankwam. De sporen van hen verdwenen in het duister en door de jaren uit de
herinnering terwijl de stoffelijke resten langzaam weg sleten op de nooit eindigende
tocht langs de duistere hellende vlakken.
Sommige gedeelten van de leuningen der banen moesten aan de buitenzijde
uitzonderlijk fraai gebeeldhouwd zijn. Naar verluidde betrof het hier vooral
beelhouwerk van edele paarden, slangen en pa rad ijsvogels, afgewisseld met later
aangebrachte symbolische voorstelingen van handel, nijverheid en industrie. Slechts
eenmaal had Nathan hier iets van te zien gekregen toen een gedeelte van een woonblok
eens door ondergraving instortte. Daar dit vreselijke voorval 's nachts plaats vond
en de stedelijke overheid zich haastte e.e.a. aan het oog te onttrekken hadden met
Nathan maar enkelen een blik kunnen slaan in deze wonderlijke wereld. De
hogedrukkwiklampen van de werklieden hadden ondoordringbare schaduwen
geworpen op een binnenste, adembenemend schoon door zijn vernuftige architektuur
en afwerking al werd veel door metersdikke lagen spinrag bedekt. Een kurieuze
bijkomstigheid was de ontdekking dat de bewoners tijdens de instorting bezig waren
geweest een geheel tennisveld langs de glijbanen te verplaatsen! De mogelijkheden
en kapaciteiten van de banen hadden op Natan een diepe indruk gemaakt en hij had
zich na die tijd rustig aan deze wijze van verplaatsen toevertrouwd. Inmiddels had
Nathan veel ongeziens gepasseerd. Door een schommelende beweging te maken was
hij weer enigszins in een normale houding teruggekeerd, de voeten vooruit en zachtjes
achterover op de ellebogen leunend. Wel verlangde hij langzamerhand naar het einde
van de tocht. Niet dat dit glijden hem onaangenaam was maar hij vreesde spoedig
in slaap te zullen vallen als het nog lang duurde. Met volle instemming bemerkte hij
dat de baan onder hem ernst begon te maken met het nemen van bochten en plotselinge
hoogteverschillen. Het licht brak dan ook spoedig door en met tranen in de ogen nam
Nathan afscheid van het duister en gleed de zonovergoten dag binnen.
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Een zieke historie II
Nathan nam de omgeving die hem flauw bekend voorkwam in ogenschouw. Hij had
de glijbaan verlaten door een poortachtige uitgang van ongeveer een meter hoogte
die vlak boven de bestrating was aangebracht. Ook hoog boven hem zag hij in de
egaalgrijze betonnen muur op gelijkmatige afstanden rijen halfronde openingen en
hij moest er niet
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aan denken wat hem overkomen zou zijn als hij toevallig daar was beland.
Het benauwde pleintje waar hij zich bevond werd omringd door oude smerige
gebouwen met dubbele matglazen ramen terwijl het ook nog eens een stel verveloze
lage barakken moest bevatten waartussen summiere klinkerpaadjes waren aangelegd
die uitkwamen op een onooglijk perkje, beplant met armzalige maar ijzersterke
struiken. Doch de overheersende geur van kreosoot deed Nathan pas beseffen waar
hij zich bevond; hij was terecht gekomen bij het Hospitaal der Menselijke Waardigheid
en wel op de binnenplaats die hij al eens vergeeefs had trachten te betreden, op zoek
naar zijn zieke vriend Leli.
Besluiteloos liep hij langs de barakken, bij zichzelf overleggend of het nog wel
de moeite loonde zich iets voor zijn zieke vriend te ontzeggen of hem zijn ziekte te
verlichten door te proberen alsnog tot hem door te dringen, nu hij Elisabeth Vaudeville
had om mee om te gaan en zee te kiezen. Wat had men ten slotte aan een vriend aan
wie hij weliswaar veel te danken had maar die zich nu als een blok aan het been
gedroeg, al kon hij er waarschijnlijk weinig aan doen dat men hem in het ziekenhuis
had moeten opnemen. De portiers waren nergens te bekennen, evenals bezoekers en
verplegend personeel maar door de met vliegenvuil bespikkelde ramen der barakken
zag Nathan drommen ongeschoeide patiënten, gekleed in eendere pyjama's op lange,
dicht bij elkaar geplaatste banken met gebogen hoofden zitten wachten. Ze maakten
op Nathan een verslagen indruk alsof ze reeds waren opgegeven en nu om de tijd te
doden wat bijeen zaten. Er heerste op het plein een drukkende stilte en het kwam
Nathan voor als bevond hij zich op de bodem van een morsige veel gebruikte ketel
waarin de zon onmeedogeloos de temperatuur snel deel stijgen.
Het perkje met de grauwe harde struikjes en het afval van jaren onthield hem
aanwijzing en ingeving en Nathan zocht met een gevoel van beklemming naar de
uitgang waar hij de ongewenste konfrontatie met de portiers te doorstaan zou krijgen.
Nathan had zich voorgenomen zijn vriend Leli voortaan maar links te laten liggen
maar deze wilde hem niet zomaar laten gaan en versperde hem de weg door met
uitgestrekte armen voor hem te gaan staan. Een buitenstaander had kunnen menen
dat ze in een gevecht waren gewikkeld zoals ze om elkaar heen draaiden en
schijnbewegingen maakten als om de ander zand in de ogen te strooien, hem dan
snel te passeren en te vluchten. Nathan staakte zijn pogingen. Het kwam hem voor
dat de anders rustige, haast saaie Leli zich niet vrijwillig zo hardnekkig gedroeg.
Waarschijnlijk werd hij gedreven door een verlangen naar medeleven, een hartelijk
gebaar.
Leli had de verandering die zich in Nathan voltrok met de sluwheid, een zieke
eigen, ogenblikkelijk opgemerkt en trok er meteen met niets ontziend egoïsme profijt
van door Nathans aandacht geheel voor zichzelf op te eisen.
‘Niemand wil me nog onderzoeken,’ begon Leli klagend en terwijl hij sprak wipte
hij snel van de ene op de andere voet omdat de brandend hete stenen onverdraaglijk
waren aan zijn blote, door het liggen week geworden voeten. ‘Dokter Arenson geeft
mij geen vergunning de geneesheer-direkteur te bezoeken. Ze geloven we gewoon
niet. Je moet eens zien wat ze me te eten geven. Veel te veel en veel te zwaar! Eerst
deden ze wat vriendelijk maar nauwelijks was de operatie achter de rug of ik kon de
moord steken.’ Leli barstte in snikken uit, greep Nathans handen en verborg zijn
gezicht tegen diens schouder. Dit gebaar van aanhankelijkheid was Nathan erg
onaangenaam en geërgerd vroeg hij zich af wat hem bezield had deze huilebalk zijn
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vriend te noemen. Met zachte dwang schudde hij Leli van zich af en onderzocht
nauwlettend het sterk vermagerde bleke gezicht voor hem dat ongeschoren en bezweet
een bizonder ongunstige indruk op hem maakte. Kalmerend sloeg hij zijn arm om
Leli heen en begon met hem rond het perkje te lopen in de hoop dat hij de verzwakte
zieke spoedig dodelijk vermoeid achter kon laten. Onderwijl keek hij spiedend rond
want Leli maakte nog steeds een groot
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misbaar en hij was bevreesd dat het lawaai de portiers aan zou trekken.
Leli jammerde maar door. Hij beschreef het eten, de vuile behandeling en de
erbarmelijke toestand waarin de zalen verkeerden. Het moest in de gebouwen
levensgevaarlijk zijn. Wanneer niet de nodige voorzichtigheid in acht genomen werd
stortten zieken en verplegend personeel zonder onderscheid door de rotte vloeren
waar velen zeer lelijk in de ondergelegen lokaliteiten terecht kwamen. Door de
voortdurende herstelwerkzaamheden die permanent gehele afdelingen lamlegden en
de steeds groeiende patiëntenstroom kampte men met een chronisch ruimtegebrek.
Men had zich dan ook genoodzaakt gezien een bed aan meerdere patiënten toe te
wijzen wat vaak de oorzaak was van veel gelach maar ook wel tot ernstige
vergissingen aanleiding gaf. De leiding van het Hospitaal der Menselijke waardigheid
had van de nood een beroemde deugd gemaakt door een met veel enthousiasme
gepropageerde Spartaanse wijze van revalidatie. Patiënten echter die niet mee konden
komen bleven achter en hen wachtte een duister lot. Een perfekt werkend systeem
van ontkenning, verduistering, onderdrukking en censuur werd verklaard als een
onmisbaar onderdeel van de toegepaste therapie vormend. Leli deed Nathan de zware
gymnastische toeren voor - die hij overigens perfekt beheerste - die de verpleegden
eerst moesten uitvoeren voordat hen toegestaan werd te rusten.
Leli was onder het spreken steeds sneller gaan lopen en nu draafden ze om het
perkje terwijl Nathan Leli wiens krachten door dit intermezzo in het ziekenhuisbestaan
snel afnamen, zo nu en dan moest ondersteunen om hem voor vallen te behoeden.
Plotseling bleef Leli stil staan en trok met beide handen de slippen van zijn pyjamajas
omhoog. ‘Kijk zelf maar,’ riep hij triomfantelijk. ‘Mag iemand hiermee rond lopen?
Mag iemand met zoiets gewoon voedsel gebruiken?’
Nathan als onvoorbereid toeschouwer werd diep geschokt maar wilde dit met het
oog op de gemoedsrust van Leli onder geen beding laten blijken. Hij boog zich
voorover om zijn ontzetting te verbergen en belangstelling te veinzen en bekeek de
roodachtig glimmende, nieuwe huid die zich weer over de kerf welke dwars langs
de maag liep had gevormd oplettend.
‘Mooi genezen,’ zei hij prijzend. ‘Ziet er gezond uit, sterke leerachtige huid, fraai
gehecht met een fijne onopvallende steek. Werk van een kunstenaarshand.
Gefeliciteerd.’
‘Je bent gek!’ schreeuwde Leli en hij maakte een beweging of hij Nathan wilde
slaan. ‘Ik ben genezen, hij is genezen, jij bent genezen. Je hoort hier niets anders
maar is het in overeenstemming met de werkelijkheid? Ach, wat weet jij ervan. Nacht
na nacht betast ik het en het is nog steeds open. Als ik niet oppas verdwijnen mijn
vingers er zo diep in dat ik mijn ingewanden voel. Waarom willen ze me geen spiegel
geven? Alleen om te voorkomen dat ik die prachtige hechtingen van ze eens op mijn
gemak kan bekijken, daarom! Hoe kan jij als mijn vriend met die schoften mee doen.
Je kan heus de waarheid wel zeggen. Je ziet toch hoe ellendig ik er aan toe ben? Ik
ben ten dode opgeschreven!’ Nathan probeerde Leli te kalmeren wat niet meeviel
daar deze en nu zonder steun van Nathan zijn rondgang om het perk in snelle draf
had voortgezet. Waarschijnlijk dreef de verontwaardiging hem voort en putte hij
krachten uit niet vermoede reserves. Steeds als hij Nathan passeerde sprak deze hem
bemoedigend toe maar Leli schudde dan zijn hoofd alsof Nathans bemoeiingen maar
lastige vliegen waren nu hij met het tentoonspreiden van zijn ellende niet het gewenste
effekt bij zijn vriend had bereikt.
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Dat het huilende geschreeuw van Leli en diens opwinding niet onopgemerkt voorbij
was gegaan ontdekte Nathan aan de tientallen bleke ongeschoren gezichten die voor
de ramen van de barakken waren verschenen en ontsteld toekeken. Snel greep hij
Leli toen deze hem weer passeerde om het middel en dwong hem te blijven staan.
Leli was beduidend zwakker dan Natan zodat hij zich niet verzette maar ogenblikkelijk
overging op een andere strategie. Hij liet zich vallen en begon met zijn vuisten op
de scherpe stenen rand van het perkje te slaan, zijn handen en armen daarmee tot
bloedens toe
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wondend. ‘Een indringer, een indringer!’ schreeuwde hij luid. De bedoelingen van
Leli waren Nathan duidelijk. Hij hoopte de portiers en andere gezagsdragers naar
hen toe te lokken om hem dan en waarschijnlijk onder smerige beschuldigingen aan
hen over te leveren. Er werd nu ten spoedigste een initiatief van hem verwacht maar
hij kon tot niets besluiten en bleef verlamd en een beetje onwezenlijk naar de tierende
en schoppende Leli staan kijken.
De komst der autoriteiten in de persoon van een struise verpleegster bleef niet uit.
Ze snelde uit een van de barakken op hen toe, Nathan geen blik waardig keurende
als beschuldigde zij hem bij voorbaat met duistere bedoelingen patiënten in
levensgevaar te brengen door zich misdadige handelingen te veroorloven, en knielde
bij Leli neer. Geroutineerd trok ze diens hoofd aan de haren omhoog om hem in het
gezicht te kijken. Nauwlettend beschouwd ze de bloedende schram die Leli zichzelf
had toegebracht maar toen deze, zelfs nu er aandacht aan hem werd besteed, zijn
geschreeuw niet wenste te beëindigen liet ze onverschillig diens haar weer los en
stond schouderophalend op.
Haar strenge officiële wit en blauwe kleding met het gouden kruis als aanduiding
van haar rang werd verzacht door een van donkerblauwe wol gebreid vest dat ze
huiselijk over haar schouders had geslagen. Ze maakte, niettegenstaande de hitte die
er op het pleintje heerste, een ongelooflijk koele indruk als kwam ze zo uit de
vrieskou.
Nathan had, terwijl ze zich met Leli bezig hield, snel zijn verschijning
gefatsoeneerd, d.w.z.; het stof van zijn kleren geslagen, vlekken met spuug bestreken,
haar met de vingers gekamd, hemd in de broek gestopt en z'n riem aangetrokken.
Tevens had hij zijn linkerschoen waarvan de zool een weinig los hing en de veter
vervangen was door touw achter de rechter voet gezet zodat hij bijkans op één been
stond maar dit ongemakkelijk staan werd ruimschoots vergoed door zijn schaduw
waarvan het silhouet hem uitermate beviel. Hij had namelijk ontdekt dat de
verpleegster de zelfde mogelijkheden verborg als Elisabeth Vaudeville. Weliswaar
leek ze met haar rode haar, ronde ogen, brede jukbeenderen en stoere verschijning
niet in het minst op zijn fragiele lenige vriendinnetje maar bij het over Leli heen
bukken had zij hem haar brede heupen toegekeerd en zachte onthutsende knieholten
getoond.
De verpleegster die zich naar Nathan had gewend keek hem vorsend aan terwijl
ze haar handen in de zakken van haar schort stak. ‘Wanneer u een bezoeker bent dan
bevindt u zich hier op een verboden uur,’ zei ze. ‘U beseft zeker wel dat ik u door
de portiers kan laten verwijderen? Ze wachtte even en kneep de ogen wat toe alsof
ze op een idee kwam. ‘Zeg, je bent toch geen patiënt?’ Nathan zag dat alleen al de
gedachte haar ontstelde. ‘Je weet toch dat het je uitdrukkelijk verboden is in civiele
kleding rond te lopen?’
Nathan haastte zich haar gerust te stellen. ‘Integendeel,’ zei hij en zette zijn beste
gidsenglimlach voor. ‘Ik hield me even met dit geval bezig om een diagnose te stellen.
Ik ben hier zojuist als chirurg aangesteld.’
De verpleegster proestte het uit en kronkelde van plezier waarbij ze als om haar
evenwicht te bewaren Nathans arm greep.
‘Ja, vast en zeker,’ zei ze. ‘Dat zie ik aan je fijne handen en je dure kostuum, mooie
meneer. Straks zeg je nog dat je de oppasser van de vis bent.’
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De opmerking over de vis deed Nathan plezier en alleen daarom al mocht hij de
verpleegster. De vis bleef dus niet zo onopgemerkt als hij had gevreesd maar toch
stopte hij zijn bruinverbrande handen met de onverzorgde nagels diep in zijn zakken
en voelde zich verlegen worden door de spottende wijze waarop ze hem ontmaskerde.
Nathans verwarring ontging de verpleegster niet en toen ze hem in de ogen keek
werd haar doen en laten direkt heel anders. Ze liet Nathans arm los en betastte
voorzichtig zijn gezicht.
Nathan die om zijn silhouet te bewaren nog steeds op een been stond verroerde
zich
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niet. Het liefste had hij zijn armen om haar heen geslagen en die vlezige rode lippen
in een kus afgetast wanneer hij zich wat zekerder van haar had gevoeld. Het lukte
hem zijn zenuwen te beheersen die hem deden trillen op zijn benen, zijn maag
omdraaide en hem vrijwel de adem benam want intuïtief voelde hij dat iets dergelijks
zich ook in het gemoed van de verpleegster afspeelde.
‘Je hebt een fijn gezicht,’ zei de verpleegster. ‘Aardige ogen. Een lekkere kop met
haar. Hoe kom je hier? Nee, stil, het doet er ook niet toe maar hier kan je ook niet
blijven. Je krijgt de grootste moeilijkheden.’
‘Ik wil ook graag weg,’ zei Nathan en waagde het zijn voeten te verzetten nu ze
zo dicht bij hem stond dat zijn kapotte schoen en innemende houding toch niet meer
opviel. ‘Ik durf alleen niet door de poort. Maar eigenlijk wil ik ook wel graag bij u
blijven. Ik heb, om u de waarheid te zeggen, daar altijd naar verlangd.’
‘Ken je me dan,’ vroeg de verpleegster. Ze scheen blij verrast.
‘O ja. Ik volg u al zo lang. Hele dagen lig ik op de loer om u voorbij te zien komen.
Ik heb u alleen nooit durven aanspreken. Ik kon de gedachte niet verdragen dat u
mijn gezelschap zou kunnen weigeren.’
‘Waar heb je me dan opgewacht. Toch niet bij het ziekenhuis? Je hebt toch wel
gezorgd dat niemand je zag?’
Nathan die met zijn voor vreemde klanken geoefend oor onmiddellijk begrepen
had dat de verpleegster niet uit de stad kwam, gokte er op.
‘Nee, altijd bij het station. Soms ging u alleen en ook wel met kollega's. Ik zag u
de hall binnengaan en altijd was ik nieuwsgierig waar u naar toe reisde maar ik heb
u nooit durven aanspreken om het te vragen.’
‘Dat was toch van de winter dat ik alleen naar huis ging?’ zei de verpleegster
nadenkend. ‘Ja,’ zei Nathan. ‘Het was winter. Het vroor hard en ik had het ontzettend
koud maar ik ging niet eerder weg voor ik u de hall had zien binnengaan.’
‘Je bent dus een beetje verliefd op mij,’ zei de verpleegster lachend. ‘Gekke jongen,
je kent me niet eens. Gunst, wat leuk. Ben je verliefd op mij?’
‘Zo is het,’ zei Nathan. ‘Ik ben er helemaal duizelig van dat ik het eindelijk aan u
heb durven vertellen. U zult toch niet boos op mij zijn?’
‘Welnee, natuurlijk niet! Het is toch heel gewoon.’ De verpleegster straalde en
van zo dicht bij zag Natan dat ze wel wat ouder dan hij moest zijn. ‘Ik had dus een
minnaar zonder dat ik het wist,’ ging de verpleegster verder. ‘Waarom heb je het
ook niet eerder gezegd! Ik vind je een ontzettend leuke jongen en ik geloof wel dat
ik heel veel voor je kan voelen.’ Ze gaf Nathan een arm en drukte die stevig. Ze
moest behoorlijk potig zijn. ‘Kom, we gaan hier weg anders vreten die nieuwsgierige
apen zich nog op van jalouzie.’ Ze liepen naar een van de gebouwen toe. De
verpleegster drukte zich behaagziek tegen Nathan aan. Over haar schouder zag Nathan
de uit hun indolentie ontwaakte springende, dansende en onhoorbaar schreeuwende
patiënten die elkaar voor de ramen van de barakken verdrongen.
‘Poeh, heb jij het ook zo warm,’ zei de verpleegster. ‘k Weet niet eens je naam,
gekke jongen. Hier, dat mag je voor me dragen.’ Ze duwde Nathan haar vest onder
de arm en kietelde hem hierbij even speels en stevig.
Nathan begreep dat ze spoedig een van de gebouwen zouden betreden en de oude
onrust overviel hem weer. ‘Waar gaan we naar toe?’ vroeg hij wantrouwig.
‘Als je je naam zegt, vertel ik het je. Ik heet Mar.’ Ze had nu ook zijn hand genomen
en begon die hart te masseren.
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Nathan noemde haar zijn naam en de onaangename gedachte overviel hem dat hij
hiermee zich geheel aan Mar had overgeleverd.
‘We gaan naar een plaatsje waar het wat koeler is.’ zei Mar. ‘Mijn kamer ligt aan
de schaduwkant. Of vind je het niet erg om het een beetje warm te hebben?’ Ze lachte
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koket en kronkelde zich weer even. ‘Nou, zeg eens wat, gekke Nathan, of heb je je
tong verloren?’ Ze sloeg een vlezige arm om zijn nek en trok zijn gezicht naar haar
toe. ‘O, ik zie het al, Nathan is een beetje verlegen.’ Deze ontdekking scheen haar
te verrukken. Ze trok hem nu haast voort naar de ingang van het gebouw.
Haar voortvarendheid maakte Nathan onzeker, vooral toen Mar een sleutel nodig
had om de solide glazen deuren te openen en weer achter hen af te sluiten.
‘Die eh, patiënt,’ begon Nathan maar Mar wuifde mogelijke bedenkingen weg.
‘Wanneer ze hem missen vindt de opruimploeg hem wel,’ zei ze resoluut. ‘Het was
toch geen familie van je?’ vroeg ze ineens achterdochtig maar Nathan lachte om haar
veronderstelling en had niet eens het gevoel dat hij loog of iemand tekort deed.
Het trappenhuis in deze afdeling van het Hospitaal der Menselijke Waardigheid
was kil voor wie van het oververhitte pleintje daar binnen stapte. Vloeren waren
betegeld en glad door het vele lopen. De geur van medicijnen was overweldigend,
het geluid van rinkelend vallende voorwerpen deed vermoedens rijzen over scherpe
nikkelen instrumenten, het gemurmel van stemmen dat door het trappenhuis golfde
wees op een grote bezetting hoewel Nathan bij hun tocht naar omhoog - de liften
waren sinds jaar en dag buiten gebruik, deelde Mar mee - niemand ontmoette. In de
gangen die zij zonder ze te betreden passeerden zag Nathan rijen deuhen openstaan
waaruit overvloedig dof zonlicht de tegenovergelegen muren verlichtte. Nathan,
geboren in een zwevende wereld van trappen, ladders en brandgangen deerde de
eindeloos lijkende traploperij niet maar Mar raakte, niettegenstaande haar robuuste
bouw buiten adem en liet zich door Nathan zo'n beetje omhoog trekken.
Ze kwamen aan op wat kennelijk vroeger als zolder bedoeld was, maar nu
omgebouwd tot een verblijf voor het verplegend personeel. Het zag er allemaal nogal
verveloos en verwaarloosd uit. Het licht viel door rijen dakraampjes die hoog in het
schuine dak waren aangebracht naar binnen. Tientallen deurtjes die op uitermate
smalle gangetjes uitkwamen gaven toegang tot ruimten die amper een bed en een
stoel konden bevatten. Plafonds waren niet aangebracht zodat als men daar lust toe
gevoelde ook over de deur heen kon klimmen om binnen te komen. Tussen de
kamertjes waren kartonnen schotten aangebracht die op vele plaatsen waren
geperforeerd en daarna weer beplakt met hetgeen juist voorhanden was. De
genummerde deurtjes en de wanden die samen de gangen vormden waren uitgevoerd
in licht triplex, geel geschilderd en daarna afgebladderd.
De gehele uitvoering der verblijven zag er uit alsof het zo in elkaar kon stortten
en leek er allesbehalve op berekend een enigszins langdurig gebruik door enige
honderden mensen, ook al sliepen ze daar alleen maar, te kunnen verdragen. Nathan
kon zich van de inrichting der kamertjes overtuigen omdat het personeel wanneer
het dienst deed de deurtjes open liet staan. Dit gebruik was niet zozeer geboren uit
wederzijds vertrouwen en het gevoel tot één grote familie te behoren als wel dat
diefachtigen en nieuwsgierigen zich in deze omstandigheden toch niet door een slot
zouden laten weerhouden.
Mar hijgde nog wat na terwijl ze Nathan voor ging. De kamertjes naast de hare
waren niet bevolkt maar elders klonk duidelijk gelach en gepraat.
‘Zo'n ziekenhuis is natuurlijk kontinu in bedrijf,’ zei Nathan om maar iets te zeggen.
‘De opruimingsploeg,’ verklaarde Mar. ‘Kom binnen en kijk in hemelsnaam niet
naar de rommel. Ze sloot de deur af met een haakje. Ze liet zich op het bed vallen
dat maar sporadisch was opgemaakt en wenkte Nathan naast haar.

Gard Sivik. Jaargang 6

‘Zo Nathan, klein stiertje, ben je nog verlegen?’ Ze sloeg losjes haar armen om
zijn schouders en ging toen met haar volle gewicht aan zijn nek hangen. Nathan had
alle moeite rechtop te blijven zitten en niet over haar heen te vallen. Deze
omklemming benauwde hem een beetje en hij begreep dat er iets van hem verwacht
werd maar hij raakte nu werkelijk verlegen zo dicht bij de voortvarende verpleegster
gezeten dat haar warmte overal om hem heen was.
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‘Die eh...’ Nathan had om de moeilijkheden wat te verminderen een verhaal willen
afsteken maar hij kon zich de naam van de verpleegster met geen mogelijkheid meer
herinneren.
‘Maak mijn schort eens los,’ zei de verpleegster speels. ‘Dat zit ons alleen maar
in de weg.’ ‘Hoe moet ik dat doen,’ vroeg Nathan hulpeloos. Ze ging steeds zwaarder
aan hem hangen en hij rook een lichte transpiratiegeur die uit haar uniform opsteeg.
Ze had haar ogen half gesloten en haar volle, wat bleke lippen weken iets vaneen.
Ze wiebelde een beetje heen en weer zodat het bed piepte en drukte haar knieën tegen
zijn liezen. ‘Op mijn rug zitten de knoopjes,’ wees ze hem. Ze scheen te genieten
van zijn schuchterheid. Voor het eerst sinds Nathan de verpleegster ontmoet had
kreeg hij een beetje de pest aan haar. Daarbij kwam dat hij eindelijk in
omstandigheden verkeerde zoals hij zich die zo vaak gedroomd had en in plaats van
het geluk te prijzen boezemde deze forse verpleegster hem alleen maar angst in.
Het gepriegel met de knoopjes nam een aanvang en leidde natuurlijk tot niets.
Nathan had om bij de knoopjes te kunnen zijn armen om de verpleegster heen moeten
slaan en hij voelde haar weke borsten tegen zich aan terwijl hij haar rug aftastte. Hij
kon echter maar weinig op mogelijke plezierige gevoelens acht slaan want de knoopjes
zaten op een op een onverklaarbare manier met haakjes aan elkaar en het feit dat hij
haar naam vergeten was hinderde hem buitensporig.
‘Oh Nathan, wat zalig,’ zei de verpleegster, in zijn nek pratend. Ze had een vurig
rode kleur gekregen en begon steeds geduchter te wiebelen.
Nathan schrok op toen ze plotseling een gekreun uitstiet. Ze liet hem direkt daarop
los, streek zich door het haar, zuchtte eens diep en trok efficiënt haar rok die tot ver
naar boven was geschoven - pas nu zag Nathan dat en de aanblik van haar onbedekte
dijen schokte hem diep - weer over haar knieën.
‘Je bent maar een gek mannetje,’ zei ze en vond het nodig hem een oppervlakkige
zoen te geven. ‘Je hebt er wel weinig aan gehad.’
‘Oh, never mind,’ zei Nathan. ‘Het was allemaal heel plezierig en vatbaar voor
herhaling.’ De verpleegster stond resoluut op. ‘Nathan, jochie, ze zullen me op de
afdeling missen.’ ‘Nee toch!’ schrok Nathan opgelucht en veerde overeind, blij dat
het samenzijn achter de rug was. ‘Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen. Laten we
vlug weggaan.’
‘Ja maar waar blijf ik met jou,’ deed de verpleegster nadenkend. ‘Weet je wat,
loop maar even mee want hierblijven gaat onmogelijk.’
Ze begonnen de trappen weer af te dalen. Ook nu kwamen ze niemand tegen.
Halverwege bleef de verpleegster staan. ‘Nu moet je die gang daar uitlopen, dan
links af de trap af’ en ze begon Nathan geagiteerd de weg te wijzen hoe hij
onopgemerkt het Hospitaal der Menselijke Waardigheid kon verlaten. ‘Schiet een
beetje op,’ zei ze nerveus. ‘Straks worden de ploegen afgelost en dan moet je weg
zijn. Je brengt me in de grootste moeilijkheden.’
Nathan wilde nog iets vriendelijks zeggen maar gezwind liep ze verder de trap af
en verdween door een zijgang uit het oog.*

*

deel I verscheen in Gard Sivik II; slot volgt in nr. 29
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cees buddingh' | elf gedichten
kleine gelijkenis
een oude dominikaan, die heel
zijn leven lang had gebeden, kwam
in de hemel, hoopvol vroeg hij: Heer,
mag ik roken onder het bidden?
nee, sprak de Heer. de monnik bad
en bad, zonder morren, als altijd, tot
hij een wolk zag met twee jezuïeten, aan
enorme sigaren lurkend.
en die dan, Heer, wees hij. o, dat,
sprak de Heer, is heel wat anders: die
hebben gevraagd of zij onder het
roken bidden mochten.
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adieu, andré breton
op de in tranen badende dahliabollen
liefkoost de sintels spuwende röntgenoloog
de met witkalk bekogelde marketentster
edoch:
naast de van engelenhaar topzware vuurtorenwachter
jongleert het kind van de nicht van de vrouw van de grootboekschrijver
uiterst behendig met drie lege huishoudjampotten
zodat:
niet de in haarwaters reizende ex-pugilist
maar de op bloemkool beluste aquariumbezitter
het lijntje zacht viert waar de onderbroek aan hangt te drogen
quod erat demonstrandum

le goût de l'infini
lehman zei al in
1940:
‘ik heb nooit kunnen inzien waarom de maan
iets poëtisch zou moeten zijn’
(daarom weten de meisjes ook:
roomboter is niet te vervangen)
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ars poetica
ik weet het nog als de dag van gisteren
(ik was misschien 22): ik zat
te broeden op een gedicht, en mijn moeder
zat bij het raam de aardappels te schillen
het vers wilde maar niet lukken: het zweet
stond op mijn rug en vol ergernis dacht ik:
hoe kan men in godsherenaam dan ook
poëzie schrijven in een kamer waar
iemand aardappels zit te schillen?
die avond, toen iedereen sliep, maakte ik het
vers af, het was een bijzonder slecht vers
en pas heel veel later begreep ik: de beste
gedichten schrijft men al aardappels schillend
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hij wel
I
ik had zo graag
een gedicht geschreven
getiteld: ‘my little suede shoes’
maar ik heb maat 43
zo zet het lichaam
keer op keer
de poëzie de voet dwars

II
maar de dichter is listiger dan
het listigst gedierte des velds
hij schrijft:
‘ik had zo graag
een gedicht geschreven
getiteld’ - enzovoort, enzovoort
en tikt het uit en zet erboven:
‘my little suede shoes’ (dank je, lichaam!)
III
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I remember Clifford
aan Cornells Bastiaan
natuurlijk, er is niets veranderd:
ik eet gewoon, slaap gewoon, er gaan zelfs weken
voorbij zonder dat je naam ook maar één keer
bij me opkomt; maar toch, soms, eensklaps,
midden op straat, hoor ik drie vier noten
van, zeg: delilah, of tenderly:
en heel even, misschien drie kwart seconde,
zweef ik weg in jouw transparante heelal
en zie daardoor een mooi meisje minder
dan ik gezien zou hebben
als jij niet was doodgegaan

rabarberrabarber
het is vreemd, maar als men zegt:
‘de kaarsen van de nacht zijn opgebrand,
en vrolijk gluurt, hoog op zijn tenen staand,
de dag over 't omneveld bergland (shakespeare)’,
dan knikt en glimlacht het geëerd publiek
even verzaligd als een jongetje
dat men goedkeurend op zijn schouder klopt
maar zegt men: ‘'t is een heerlijke gedachte
tussen de benen van een maagd te liggen
(shakespeare)’, dan wordt er mokkend gerabarberd,
ja, klinkt er zelfs zacht geween
en duister gekners van tanden
hier ligt nog veel mooi werk
voor jeugdleiders en volkshogescholen
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portret van de dichter
u wilt een portret van de dichter?
er is een cartoon van chas addams
waarop men een varken ziet
dat zijn kop op een kist heeft gelegd,
met aan weerzij een klein takje groen,
en in zijn vredige bek
klemt hij een glimmende appel er staat nog een varken bij:
één bolle klomp diep geschokt spek,
dat gromt: ik moet zeggen, jij hebt
een merkwaardig gevoel voor humor!
welnu, dat eerste varken,
dat is hij, de dichter.
spreken

zo is het dan ook nog weer eens een keer
zeker, een rekenmachine is een wonder,
maar nog altijd iets kleiner
dan een mug
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de nadagen van icarus
toen ik zes weken was hing ik
- vanwege mijn navelbreukje met mijn hoofd omlaag tussen de schuifdeuren in:
een klein gewatteerd baviaantje
sedertdien heb ik net zo min stilgestaan
als de medische wetenschap, alleen:
zo compleet als destijds heb ik nooit meer
boven de dingen gezweefd
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onderweg
zo eet hij de stad: met kleine hapjes:
vandaag 1½ typiste, morgen
een torenflatraam, een kandidaat-notaris;
overmorgen - maar zo lang is zijn neus niet:
wie dan leeft, wie etc. kijk daar gaat hij: hij kauwt
heel kontent op een mals brokje schoonheidssalon,
het smaakt en bekomt hem best, ook al weet hij heel goed
dat wie eet wordt gegeten: een stadsbus knabbelt
aan zijn twaalfvingerige darm, een sirene knaagt
een chambre séparée in zijn milt;
maar het deert hem niet: voorlopig zit hij
nog vrij hecht en proteseloos in elkaar kijk daar komt hij weer aan: hij fluit whisper not,
hij heeft er zijn pet eens bij opgezet,
om 't hoofd lekker warm te houden; hij peutert
een flentertje peterselie uit
zijn dertien maanden oude noodvulling,
en schakelt dan over op nicah's dream
o, kyllenios, hoeder van ex-rechtsbinnens,
laat hem lang nog zijn eetlust behouden en spaar hem
voor kaalhoofdigheid, jicht, aambeien en niersteen,
en de voltreffers van het snelverkeer

Gard Sivik. Jaargang 6

23

rené gysen | een vlaams dorp hangen
(Het doek gaat op, het publiek ziet de auteur nog wegvluchten, hij excuseert zich
onhandig: hij is een dichter, maar hij kan niet verhelpen dat... zijn hand, tastend op
haar dijen, zocht het zachtere vlees, dat tevens - universele verwondering - de warme
intimiteit aankondigde.)
Ze sprak gewoon voort.
Ze reageerde niet, schrok niet, weerde zijn hand zelfs niet af.
Alsof het vlees geen menselijke dij was, maar een volmaakte nabootsing in rubber
van haar zachtheid. Heerlijke twijfel, daar hij zeker was van de vreesachtige nabijheid,
de vleselijke aanwezigheid dat wat daar te grijpen hij zo brutaal moest zijn zou ze
wel. Maar daar hij - of hoe het vlees ironisch met de geest speelde - meteen haar
grote weerloosheid op alle vlakken voorvoelde, vond hij geen glorie. Hij verzaakte.
Dat was niet moeilijk nu, hij voelde zich machtig. En nog edelmoedig ook. Hij keek
haar aan en glimlachte, zeer verliefd.
Ze glimlachte terug, verliefd, zeker hem te bevallen.
Ze twijfelde er niet aan dat ze hem in bezit nam. En ze had gelijk ook. Ze bezat
hem door weerloosheid.
Ze glimlachten elkaar toe.
Ze hielden van elkaar dat ogenblik.
‘Ik zit de hele tijd naar die muur aan de overkant te kijken’ zei ze, met iets
onverwacht kalms in haar stem, ‘het is gek dat hij wat schuin loopt, en dat je het
soms merkt, en soms niet.’
Ze had zijn hand genomen om haar te strelen.
De muur zag er vriendelijk uit.
Met beide handen hield ze nu zijn beide handen vast, hun armen lagen kruiselings,
en met zijn voorarm, die nu op haar dij lag, voelde hij een hobbelig knopje. Hij
herkende het. Hij glimlachte.
Overigens een gewone muur.
Haar dij tegen zijn dij.
Haar voet tegen zijn voet.
Wat een wereldwonderen!
Ze glimlachte. Zenuwachtig, want hij had haar hand ergens laten vallen. Die ze
dadelijk wegnam.
Ze stonden op en wandelden wat verder. Haar hoofd lag vertrouwelijk in zijn hals.
Of ze stapten b.v. in de wagen, die wat verder geparkeerd stond.
In een straat.
Aan een veld, een weide.
De zoom van een bos. Daar verdwaalde de klaarheid van de dag, slechts twintig,
dertig meter dieper.
De deuren klapten toe en ze reden weg.
Een nieuwe doos, een nieuwe lade werd uit de kijkkast geschoven.
De door snelheid en staal van elkaar afgezonderde auto's op de snelle, rechte
autostrade, gehele zondagse huisgezinnen, van andere huisgezinnen afgezonderd,
door staal en snelheid, en door de warme familiale beslotenheid, waarvan ze in de
eigen wagen bloedschandelijk genoten, nauwelijks in het voorbijsteken gestoord
door staal en snelheid, of een glimp van boerse nieuwsgierigheid, even elkaar
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wederzijds aangapend, onbeschoft en grauw, en de herinnering aan deze
onbeschoftheid de enige uiting van de menselijkheid en mogelijke vrijheid, van
overschrijding, verboden door de oidipale berekening 2 4 4 5 (d.i. 24 + 45 of 4 × 6
+ 5 × 9) = 69, totaalbeeld van de gnostische tegenstelling, of het mannelijke gedood
door het goede huis, het komfort door moeder en zuster wellustig bemind te worden,
en verdere byzantijnse overwegingen. Maar het staal en de snelheid.

Gard Sivik. Jaargang 6

24
De zon die door de wolken schiet en de hemel verdeeld in licht en wereld, auto's en
huizen, diepte en foto van wolken. Een hemel die voorbijschiet. En de zon bedekt.
Ze reden in de diepte tussen twee dijken. De dijken groeiden toe en ze werden dijk
van de dijk.
Of de verlaten hobbelende kasseiweg, tussen de vele weiden, zich uitstrekkend
tot aan de horizon, met slechts hier en daar, maar onbereikbaar een eenzame boerderij,
en als laatste boei aan de verste einder de belofte van een onbeweeglijke kraan en
andere tekenen van veilige haven.
We reden in de regen langs Stabroek, hotsend over ongebruikte tramsporen, een
afgedankte hangar, naar Berendrecht. Hoevenen lag reeds ver achter ons.
Deze dorpen zijn veroordeeld om te verdwijnen: Zandvliet, Berendrecht, Lillo.
Zoals het reeds gebeurde met Oorderen, Wilmarsdonk, Austruweel, wegzinkend in
de opgehoogde aarde, weggespoeld door het openen van nieuwe dokken, overrompeld
door de vestiging van nevenindustrieën, de spits van een oude kerktoren nog tussen
twee wallen opstekend als de hand van een drenkeling.
Grappig is het dat juist die dorpen bekend staan om de jaarlijks terugkerende
gewoonte van het ganzerijden. Men hangt de gans met de poten gebonden aan een
houten galg. De boeren rijden er te paard onder door en trekken in het voorbijrijden
krachtig aan de hals van het dier. Ze vormen aldus een eindeloze rondedans van
wreedheid die een omtrek van ongeveer tweehonderd meter heeft. Wie het eerst de
kop afrukt is koning van het ganzerijden. En nu rukken door eenvoudige
havenuitbreiding grotere ruiters deze domme dorpen de kop van het lijf.
Vroeger ging dit met meer luister gepaard, vroeger hing een levend dier aan de
galg. Maar, al moeten we het missen de ter dood veroordeelde in paniek te zien
opfladderen, het is toch een schouwspel dat we niet wilden ontberen. We zullen zo
wijs zijn met schuldige ogen toe te kijken. We willen de gans begrijpen, en waarom
ze dood is. Daarvan vervuld willen we liefhebben, liefdhebbend wil zij die naast mij
zit vervuld worden van de dood van de heilige gans.
Daarom reden we naar de Solft en parkeerden nabij de Berenpaal. Iedereen weet
immers wel dat de liefde het goed met de wreedheid kan stellen.
We reden en we naderden.
We wandelden in het seizoen, langs muren van lood, wit en oog, het prilste van
alle leven binnen, de beginnende adem van het jaar, april en regen.
We verlieten de stad, de haven.
Tussen muren van dijken reden we, waarop de richting van de wind en rijen van
bomen groeiden, met gebogen ruggen en een wilde haarbos, en soms lagen we even
aan bermen herinnering van paartjes, vrienden die zich zetten naast elkaar onder
zonnige hemels.
Maar dan, de grauwe lucht was onze vader, toen we heel klein waren, een breed
stuk uit het achterste van een oude werkmansbroek gescheurd, waarachter goedkope
lampen lonkten.
Hobbelend over kasseien vóór het trage rookgordijn van regen, dat zich verplaatste.
Tot het dorp.
Tot we meerden aan de berenpaal.
We keken angstig toe en Oh! in de donkere, dreigende wolken, achter de dorpstoren,
verscheen de steigerende kop van een reusachtig boerepaard.
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We zagen, de dolle regen, en de mensen schuilden als frakken, als natte vaandels
tegen de muur, als lieden.
We zagen.
Nauwelijks een handvol menigte keek besluiteloos met kleuters en pakjes fritten
en een verloren hond. Het landerig feest van vergane folklore door nerveuze
inspuitingen van
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lokale reklame nog een tijd in het leven gehouden. Soms richtte de zieke zich
moeizaam op of hij iets ging zeggen, maar de zon verdween weer achter de wolken,
en liet ons manziek achter. Het was een feest van zondagnamiddagen, waar de
kinderen naartoe mogen.
Een eindeloze horloge van boerendenken met plotse schokken van op gang komen
en even snel stokken, voorbij de galg van geboorte, elektrisch bijna als de flitsende
lichten van grillig weer.
De hotsende botsende vonken op de kalseide, geruite doeken uit de keuken, als
zadels, op de opgetuigde paarden uit Brabant, waarvan we meermaals het prachtige
rubensiaanse achterwerk bewonderden, en de op die bruine oppervlakten profijtig
gedeponeerde lichtblauwe en witte rozen van papier, onopvallend als de hobbel van
de afgehakte staart, en aan de ooglappen, en de dikke poten.
We zagen geen sterren.
De melkweg van de hals van de hangende gans: een schot in de poldergrond.
Insnijdingen op de Solft, het likkende bloed op de helwitte hemden van de ruiters
en de magere betekenis van deze erewonde door niemand begrepen, ik vraag eerbied
voor de gans die gaat sterven, maar iedereen aanvaardde dat ze reeds dood was, en
dus niet erg, noch verboden, mijn niet afgewende blik. Ontmoette enkel de blinde
ogen van het zwarte dorpsplein, het korte gras, als weg de door stampende hoeven
omgeploegde, zware poldergrond (werd eindelijk op die dag de aard van onze
boeremensen omgewoeld, en wat vertoonde hij? donkere, vruchtbare aarde?
onontgonnen, onbegonnen, ongevormde kracht? we hadden die aarde wel willen
eten, en haar geheim: zijn de wortels in die aarde mijn landgenoten?) maar waarom
deden ze het dan, reden ze dan de eindeloze vertelling van een onmogelijke
dorpshistorie.
Hier kijkt een groep mensen om en verwijdert zich schuin in de richting van een
verlicht uitstalraam.
(De begaafde auteur buigt herhaaldelijk naar het publiek, kijkt even rond, glimlacht
voorbarig en begint.)

Het ballet van de onmogelijke dorpshistorie.
Er waren eens twee mensenkinderen, die hadden elkander lief.
Er waren eens...
(tussen twee pinten gelig bier, veel rook van zware tabak en flitsen van een kleine,
oude toogbank of soms fragmenten van afbladderende, donkerbruine stoelen, in de
spoedig gevormde kring, vertelde hij van een man, genaamd Lillo, en de domme
gans Piet, die ver de tong reed, waggelend naar haar man zonder wie ze niet kon
leven)
Er waren eens hij en zij.
Zij heette Piet en had een geweldig lijf, vooral een paar billen en een kont als een
brabants paard, borsten als vlaemse konijnen, en daarboven een zachtblozend,
maagdelijk gezicht als een echte stevige appel van bij ons, nat en fris van de regen.
Men vertelt dat ze op één dag vijf en zeventig kilo was kon kloppen, alleen een paard
omhoogstak, en eten klaarmaken voor zeven en dertig mensen en veertien beesten,
negentien kinderen verschonen, twaalf keer per dag een bedlegerige grootmoeder
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naar het w.c. brengen en terughalen, en een zieke groot vader navenant, en de keuken
schuren, de opkamer, de konijnen, de kiekens, en haar kristelijke plichten volbrengen.
Hij was Lillo.
Hij beminde haar zeer. Maar hij was niet met Piet getrouwd, zij deelde de echt
met een ander.
Daarom had zij Lillo zo lief, omdat hij door zijn liefde zo onzeglijk nabij was, en
door haar echtelijke trouw zo onmetelijk ver, daarom beminde hij Piet. En de
echtgenoot die ook Piet heette, een kerikaal heeft het gezegd, zat veel in verdachte
kroegen (bij Mieke

Gard Sivik. Jaargang 6

26
van 't Spieke), en bovendien was hij penningmeester en feestbestuurder van Spora.
Hij was bijna nooit thuis. Daarom juist voelde zijn vrouw, die ook Piet heette, zich
verplicht aan Piet trouw te blijven, maar beminde ze een ander die haar ook beminde
en niet Piet heette.
Ze hadden elkander zo lief. Maar Piet bleef bij Piet en Lillo alleen.
Zo kwam het dat Lillo steeds langer en langer werd en Piet breder en breder. Zij
werd enorm en hij enorm lang.
Steeds langer en langer.
Ze hadden elkander lief.
Dit duurde al langer
lange
lang
ger
er
l
a
n
g
e
r
.
(hier houdt de verteller gelukkig even op wandelt driemaal rond de gelagzaal
niemand luistert nog ontpopt zich onverwacht als een begaafd danser van
boerecharleston niemand ziet hoe hij aan de eigen hals rukt en is de gans een zwaan?)
Laten we het kort maken: zoals dat in vlaamse dorpen gaat: Piet bleef ontrouw
aan Lillo, bedroog hem met haar echtgenoot, en kroop nu ook in bed met al de
kennissen van de enige die ze haar lijf weigerde, zo ontwikkelden zich haar borsten
en billen steeds enormer tot één geweldig struis gebalde kluwen van een pronte
brabantse kont jedoch het verlangen van Lillo rekte steeds meer als de lange vlam
van een populier naast een kerktoren naast lange wapper, en allen leefden lang,
gelukkig en ongelukkig in het vlaamse dorp Hangen.
(de auteur is nog slechts uitgesponnen draad van regen aan een touwtje. Gelach
als scheten barst los in de gelagzaal. Men roept op de volgende kunstenmaker, een
accordeonist, een ijzerbreker, een klak gaat rond als een koster in de kerk. Het gelag
werd betaald, met darmen en bloedmest en afgerukte domkoppen en centiemen. Een
zot.) We verbroederden met de boeregemeente als bijen. Geen onder ons was er die
schreide. Pinten gingen hun ronde, en glanzend schuim hing verlicht en wit aan de
mondhoeken, en goud en zwart van het bier. We verbroederden, met een scheet en
een lach.
Een boereridder zeide: ‘Ik heb een lief die heeft een steense muis die altijd uit haar
korf springt en dan kan ik erachter jagen en proberen ze te vangen (legende van
Sint-Joris met de draak). Probeer het maar eens een muis met de blote hand te pakken.
Dat ze verdomme haar eigen steense muis in haar eigen korf houdt!’
We lachten tranen.
Men wees hem ons eindelijk aan, in een wandspiegel, hij stond al lang in een hoek,
het omhoog kruipende lint van een berk, door hals en knieën knikkend voor een

Gard Sivik. Jaargang 6

boereridder, die een toevallige dag de laatste ganzekop afgerukt had. Lillo, de derde
koning, anno 1950.
We reden langs plassen, waarin de kop van het lege paard en de galg zich
weerspiegelden. Aan het Weel, uit één van de paar honderd bewoonde nesten die,
als manden, in de takken van eeuwenoude eiken en beuken hangen, vloog een blauwe
reiger op, ons voorgevoel, in de lucht tot groter vogel groeiend, statig als een schip,
tot hij het zesde havendok bereikte.
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rob cassuto | count down
5
hapert het kontakt? mijn hand
lijkt weerbestendig. wisselstroom
in mijn privé-dashboard van porselein.
een voorbeeld van situering:
out of town, de plaats
is eenvoudig gehouden, grijs
als een ruw gesigneerde dodenlijst.
mijn glimlach geschroefd om de mikrofoon.
ik word gezien.

4
het voorwerp geformuleerd.
d.i. ongeveer een repeterende dagorder
inklusief een enquête van
hoe? waar? reageert mijn voorwiel?
mijn oor is getest op vier hoofdkleuren.
ik word gehoord...

3
een tussentijdse kontrole.
bekkengeruis door mijn knieschijf
van koper. mijn navel (op lagers)
vergaat in de olie.
dus een kleine wijziging
in de letale dosis.
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2
verwarring ondanks
mijn automatische dokumentatie.
ik slik een kapsule.
het laatste restje pijn verdwijnt in een winterjas.
(de visuele verschuiving wordt
exsentries: een zomerse wind
over de rozen, de handle van de herfst
is in mijn hand)

1
een godgloeiend woord
een schriftwoord
een schuttingwoord,
of ik snik (applaus)
huil (plaus)
schrei (paus)
(op uw scherm: het schisma van de honger
schizofreeen beladen met de erfenis
van mes en vork)

0
centraal. rakelings langs.
zie ik mijn dagelijks brood?
hoor ik uw jenever?
rapporteer. kontakt?
ik. over.
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jan cremer | algerijns dagboek
Met mijn kop nog vol zware dromen en dranken, probeerde ik mijn dichte ogen open
te houden, maar de porder wist niet van ophouden. Ik schudde mijn hoofd hard op
en neer tot ik er duizelig van werd en zag in een waas de korporaal van de wacht die
weer aan mij begon te trekken. ‘Ja, kalm maar,’ mompelde ik en ging rechtop zitten.
De hele barak was al uit het nest gekropen en stond zich vloekend aan te kleden en
jongens met handdoeken over hun blote schouders, tandenborstels in de hand,
waggelden naar de waszaal, en ik was natuurlijk weer een van de laatsten. ‘Wat is
er godverdomme an de hand?’ vroeg ik mijn kooimaat, die weer moeilijkheden had
met de rits van z'n gulp. Ik kon door de spleten van de nachtluiken zien dat het nog
hartstikke donker was buiten. En ik had dus mijn kater niet te danken aan de drank
maar aan weinig slaap. ‘We moeten op strafexpeditie,’ vertelde hij, ‘we moeten een
of ander berberkot zuiveren, ergens in de bergen, en de hele rotzooi is hier in de war,
ik geloof dat ze de orders te laat hebben ontvangen van het hoofdkwartier, want de
ouwe schijt granaten; dus schiet 'n beetje op.’
Ik sprong kwiek naar beneden en was in enkele minuten gekleed in gevechtstenue,
toevallig had ik vergeten de vorige dag de rotzooi weer op te hangen na een
veldexercitie zodat mijn pakkie grijpklaar lag. Er werd verschrikkelijk gekankerd
over de hele barak en ik deed flink mee. Het was godverdomme wel een mooie
kelerezooi; het was zaterdagmorgen en ik had net drie dagen verlof met soldij
aangevraagd en zou met een paar gabbers in 'n jeep naar Oran gaan om daar flink de
beest uit te hangen. Daar zou dus geen ene kloot van terecht komen. En die vervloekte
berberkampen lagen altijd een flink stuk de bergen en woestijn in, wat op z'n minst
wel een dag rijden was, àls het te rijden was.
De sergeant Reaumour (Rotmoer sprak ik dat uit) kwam onze zaal binnen met 'n
stoot papieren in de hand en schreeuwde naar ons dat we op moesten schieten. Onze
sergeant Silecy kwam achter hem aan, nam de orders en papieren in ontvangst en
maande eveneens tot spoed. Rotmoer liep door de barak naar alles en iedereen te
loeren. Allen waren bezig in koortsachtige haast en ik kon aan de sergeants zien dat
er wat speciaals aan de hand was omdat zij ook rusteloos en zenuwachtig waren. Ik
had een beetje staan suffen waar ik meestal last van heb zo vroeg op de morgen en
had Rotmoer niet gezien die vlak naast mijn kooi stond, al een paar minuten, en die
opeens hard in m'n oor schreeuwde: ‘Zo zo, Bok, sta je weer te denken?’ Ik kreeg
nog meer pijn in m'n kop en zei daarom hatelijk: ‘Kun je niet zien dat ik zit te schijten,
sergeant?’ ‘Geen geintjes nou, Bok en schiet 'n beetje op met je kooi.’ ‘Wat zei ik,
godverdomme,’ schreeuwde hij naar de nieuwe, ‘in vechtuitrusting, klootzak,
boerelul!!!’ De nieuwe ging haast weer huilen, ik zag het, hij had netjes zijn verkeerde
pak aangetrokken, om uit te gaan notabene, en hij werd natuurlijk, zelfs op deze
vroege morgen, weer onmiddellijk het lachpunt van de hele zaal. Ik besloot me maar
niet te wassen en stak 'n lekker sigaretje op wat erg vies smaakte want ik had 'n smaak
in m'n bek of ik dooie hond had gevreten, wat misschien wel zo was.
Na tien minuten stond ons hele compie aangetreden op de donkere binnenplaats,
die enkel verlicht werd door vier grote spotlights.
‘Stront an de knikker, jongens, het gaat menens worden, we kenne weer hard aan
't werk,’ ging het door de rijen, en het leek er veel op, want de hele hoge kliek stond
voor: Generaal Charron, zijn adjudants, luitenants, een majoor en nog meer van dat
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spul. Vlug werd het appèl afgenomen en de sergeants meldden zich, namen hun
orders in ontvangst en begaven zich weer naar de compagnies (het waren er drie).
Toen hield de generaal nog 'n soort toespraakje, waar niemand naar luisterde.
‘Ja, jij ken makkelijk ouwehoere’, hoorde ik achter me, ‘direct lig jij weer in je
blote kont bij je vrouw in de vuurlinie.’
Daarna las Sicely ons de mars en dagorders voor: tezamen met de manschappen
van

Gard Sivik. Jaargang 6

30
Reaumour en Martin, waar Klaus inzat, zouden wij ons begeven naar El Mahfoura,
ergens achter de Atlas, 500 kilometer de bergen in, waarna wij te voet verder moesten
naar een dorp, waar onrustige activiteiten heersten, eventueel daarna terug naar het
punt waar de wagens achterbleven, of nog verder.
‘Iemand nog vragen?’, vroeg sergeant Silecy.
‘Krijgen we geen muziek mee voor onderweg?’, vroeg er een.
‘Misschien de dodenmars,’ zei de sergeant' ‘O.K. jongens naar de mess voor ontbijt
en gevechtsrantsoenen, daarna naar de munitiekamer. Over 15 minuten aantreden
bij de Verbinding.’ Waarna wij ons haasten naar de messroom. Bij onze broodplankies
lagen drie super-voedselpakketten en grote aluminium emmers met koffie stonden
op de tafels te dampen. De koks liepen zich het lazerus, met de ogen nog vol slaap,
op deze vroege morgen met koffiepotten en gebakken eieren.
‘Motte we al die rotzooi meesjouwe?’ vroeg Davids, wijzend op de rantsoenen.
‘Nee, je kan het wegpleure of in je reet stoppel!’ zei de kok.
‘Daar leen ik me reet niet voor, stop het maar in je eige!!!’
‘Mot jij nog een beetje koffie, Bok?’ vroeg de kok mij, de hete pot onder m'n neus
heen en weer schuddend, zodat ik nog net kon zien dat er alleen nog 'n beetje prut
op de bodem zat.
‘Ik moet die vieze rotkoffie van jou niet, kok,’ zei ik.
‘Gut, mot je mevrouw hore, neem me niet kwalijk madam,’ zei de kok geërgerd
en wilde weer doorlopen. Maar ik hield hem staande.
‘Heb je niet wat sterkers?’
‘Jazeker, maar tegen de normale prijzen. Wat zal het worden?’
Ik bestelde een litertje cognac en even later bracht de kok mij, stiekum onder de
hand, een fles cognac. ‘Schrijf maar op de rekening,’ zei ik en ik schonk de veldfles
vol en de rest uit aan tafel, tot-ie op was en de anderen mijn voorbeeld gevolgd
hadden en er een zootje lege flessen op tafel achter bleven. Bij de munitiemeester
kregen we patronen en handgranaten. Omdat ik 'n handmitailleur droeg, kreeg ik ook
nog twee gordels.
‘Kan ik er geen zakje of 'n wagentje bijkrijgen, kruidenier?’ vroeg ik. ‘Misschien
kan het met de post per expres, of komen er dan extra kosten bovenop?’ Maar de
meester was nog niet goed wakker. Bovendien had hij last van ochtendhumeur en
toen hij tegen me uitviel, schreeuwde ik hard tegen hem: ‘Wat denk jij godverdomme
wel met je saggerijnige rotkop? Wij ons de tiefus sjouwe en jij direct weer met je
natte kont in je nest ligge pissen?’ Waarna ik vlug mijn munitie greep en naar buiten
ging, hardop lachend om het verbaasde smoel van de meester, die natuurlijk
klaarwakker geschrokken was. Ik zou het wel weer eens goedmaken met 'n sigaartje
of 'n biertje in de mess.
Bij de Verbinding stonden de officieren de manschappen in de wagens te verdelen
en ik kwam met nog zes man achter in de Landrover van Silecy.
Het was nog steeds hartstikke donker, nog géén vijf uur, en de eerste wagens reden
vooruit onder de grote poort door. Ik telde twaalf Landrovers en een jeep met
stafvaandel voorop. De rest bleef achter. Die gingen waarschijnlijk de andere kant
op of op oefening. Ik vond het wel een beetje vreemd omdat bij zuiveringen van
kleine dorpen of nederzettingen hoogstens een peleton van twintig man dat opknapte,
dus vroeg ik Silecy die nog bij de bak stond. ‘Moeten we berbers of amerika uitroeien,
sergeant?’ ‘Wij gaan samen tot Brézina met Martin en Reaumour, waarna wij verder
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trekken en zij hun eigen orders uitvoeren en op ons blijven wachten.’ Na enkele uren
toen het allang licht was geworden, wij door kleine moorse stadjes en dorpjes reden,
waar de hele bevolking ons nakeek en soms toezwaaide, mooie zwarte vrouwen en
meisjes soms met waterkruiken of fruitmanden op hun hoofd die wij ieder in ons
eigen landstaal schunnigheden toeschreeuwden, waar we de grootste gein om hadden,
vielen we allemaal in slaap van het eentonige geraas van de wielen op de zand- en
grintwegen, en gooide ik de kap
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dicht. Ik pitte ook in en werd wakker toen we stilhielden, ergens midden in de bergen
voorbij Mechéria. Het liep tegen elf uur: dus koffietijd. Het was zo suizend stil in de
bergen dat ik blij was toen we weer opbraken en ik het eentonige geronk en het
hobbelen van de wagen weer onder me voelde. We hadden de hele dag door de bergen
gereden, het was hartstikke warm onder de kap, en ik werd kotsmisselijk van al die
S-bochten, cognac en broodjes-worst, zodat bij de eerste stop m'n vinger in m'n strot
stak en lekker de rotzooi uitbraakte, waarna ik me veel beter voelde. Er waren 'n paar
jongens wagenziek geworden en die volgden ras mijn voorbeeld. We gingen direct
weer aan de cognac: haast niemand had koffie of water in de veldflessen.
Het landschap wisselde, we gingen steil de hoogte in door bossen, grote weides
met rooie of gele aarde, kale boomtrossen op grote rotsblokken, geel en wit kalkerig,
waar we dan weer eens een uur door een vallei reden met aan weerskanten honderden
meters steil oplopende rotsen met daaroverheen zwartgeblakerde boomstammen en
zwarte struiken. We hadden na het laatste dorp sinds een halve dag geen levend mens
meer gezien, zelfs geen dooie, of wilde beesten, dus lulden we wat met mekaar.
‘Weet je waar ik nou es zin in zou hebben?’ vroeg iemand. ‘In een lekker zwart
mokkel, een lekker wijf, die zou ik godverdomme veertig keer naaien, achter mekaar!’
‘Ach jonge, Moorse wijven stinken uit hun bek en uit hun reet,’ zei F.
‘O jaah? Zoen jij wijven dan in hun kont en naai je ze in de bek?’ vroeg K.
Algemene lachpartij en discussie over wijven volgde, die ik al duizend keer gehoord
had, maar wat tenminste 'n beetje afleiding gaf, want van het turen op de witte weg
werd je ook stapelkrankjorum.
Trouwes,' zei E., die kennelijk een zwartenhater was, ‘ze hebben altijd een veel
te grote kut, àls je ze mag naaien. En àls je niet mag pakken kom je er zonder 'n
litertje smeerolie niet in. Trouwes, ik heb eens een keer 'n zwarte genaaid in Oran,
daar konden we met de hele compagnie tegelijk wel in rondmarsjeren, gottegottegot
wat en grote flamoes. Hahahaha...! F. trok nog 'n vies gezicht als hij aan dat wijf
werd herinnerd. ‘Ik heb eens een arabiese weduwe genaaid,’ ging O. verder, ‘die
sinds d'r vent dood was d'r reet niet meer gewassen had, er zaten gotverdomme zulke
plakken stront an, brrrr! Ze zag er hartstikke mooi uit. Ze nam me mee naar d'r huissie.
Ik had een flink stuk in me kraag maar toch niet zo erg dat ik niks meer klaarmaken
kon, afijn... ik ga op dat nest ligge en m'n zwarte trekt der jurk uit, nog niks an de
hand en ik denk: een lekker stuk en dat voor niks, want ze had een paar tieten als
pompoenen, van die lekkere harde rechtopstaande. Toen deed ze het licht uit en der
broek en ik der op, maar een stank, niet te beschrijven. Ik denk nog met me zatte
kop: niks in de weg, ze zal een scheet gelaten hebben, ik ga met der aan het rauze
en gelijk denk ik dat ik een beerput stront sta te happe en voel dat al der haartjes aan
mekaar geklit zitten. Toen laat ze een grote kutscheet, nou ik een afknapper, ik spring
op, gooi me uniform an, ze lag nog helemaal in zwijm, ze kijkt me met d'r zwarte
loensige rotkop an en vraagt: Wat ga je doen? Ik zeg: even een pakkie sigaretten
halen bij de tabak en ik pleiter. Buiten heb ik eens flink de vieze smaak uit m'n bek
gespuwd en wat gezopen in een bar. Later heb ik er nog een sergeant van de
luchtmacht naar toe kenne tippe voor een slof Camel, dàt had ik er godverdomme
wel aan verdiend...!’ O. wiste zich het zweet van het gezicht van inspanning en nare
herinnering. We gingen allemaal door, tot het geen zin meer had over zwarte vrouwen
te spreken. Toch waren we een beetje onder de indruk door die vieze weduwe van
O.
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‘Wie moet er een lekker stuk chocola na dat fijne strontverhaal?’ vroeg ik, want
ik moest zien zo gauw mogelijk de chocola kwijt te raken, want het was namelijk
het zwaarste deel uit het gevechtsrantsoen en eenmaal ontdaan van de speciale
tropenverpakking, kon het alleen maar in de kortst mogelijke tijd smelten. Ik deelde
chocola uit. Iedereen smakte de bitterzoetigheid naar binnen. Daar werd natuurlijk
ook weer geile gein op
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gemaakt, maar dat gaf niet want aan viezigheid waren we wel gewend.
We reden door een vallei, al een uur lang, met aan weerskanten tientallen meters
steil oplopende witte rots, een weggetje met veel kronkels en nog géén drie meter
breed, toen we de voorgaande wagens meerdere malen hoorden claxonneren. Opeens...
een harde schok... remmen... veel geknerp en stofwolken, en iedereen viel door en
over mekaar. De wagens achter ons remden met volle kracht op het gladde grint en
werden heen en weer geschoven over de smalle weg, kwamen toen ook tot stilstand.
Bij het eerste remgeknars waardoor we allemaal voor de vloer waren gegaan, waren
we geschrokken en op alles bedacht. We verwachtten elk moment schoten maar die
bleven uit. Door de dichte stofwolken hielden we de cabine van de achter ons rijdende
wagen in het oog en zagen daar een sergeant en een paar jongens uitspringen. Wij
sprongen ook op de weg, ofschoon het verboden was zonder order van de sergeants
de wagens te verlaten. Voor zo ver we door het dichte stof konden zien was er niets
an de hand. Twee wagens voor ons stonden stil, de rest was doorgereden. Uit onze
wagen stapte sergeant Silecy, met beide handen op zijn voorhoofd geklemd. Hij liep
te vloeken van godvergloeiende enz.
Tussen zijn vingers liepen straaltjes bloed. Bij het plotseling remmen was hij
waarschijnlijk met zijn kop tegen de voorruit geslagen, zodat hij nu een diepe
bloedende glip op zijn voorhoofd had. We liepen door naar de voorste wagen en daar
konden we de oorzaak zien. Sergeant Reaumour stond verschrikkelijk te vloeken en
te tieren tegen een heel vreemd arabies kereltje en onder de bumper van de wagen
lag een ezel, zwaarbeladen met rieten matten en dergelijke. Ik vond het een
verschrikkelijk gezicht want de ezel was nog niet dood. Het dier zat vol bloed op
zijn grijsharige buik en lag erg vreemd gedraaid met de poten. Het was een ravage,
want de hele pakkage, en dat was heel wat, lag boven op het arme dier. Het probeerde
overeind te komen en balkte hees en schor en keek ons steeds medelijdend aan.
Van de eerste chauffeur hoorden we het: Toen de colonne door de pas kwam, was
de berber, een soort marskramer, die met allerlei negotie nederzettingen en dorpen
afging en zodoende maanden onderweg was, met zijn ezel tegen de rotswand gaan
staan omdat er voor hem geen plaats was, toen de eerste acht wagens hem gepasseerd
waren, was opeens de ezel door een claxon geschrokken, gaan steigeren en door de
jeep van Reaumour aangereden. Het mannetje was er af gevallen, maar had zo te
zien niets, alleen een paar schaafwonden op zijn handen. Sergeant Reaumour had
zitten doezelen en was daarom bij het remmen tegen de voorruit gegaan, wat ik hem
gunde want Rotmoer was een arrogante rotboef, die steeds met de vuist klaar stond,
en daarom gevreesd maar ook gehaat was in zijn groep. Mijn sergeant Silecy,
oorspronkelijk hongaar, was 'n harde maar betrouwbare en vriendelijke kerel en was
zeer populair in de kazerne.
Rotmoer stond nog steeds te schreeuwen tegen de berber, die er natuurlijk niets
van verstond, bij zijn ezel neerknielde en de bepakking wilde losgespen. Rotmoer,
die door het omdraaien van het kleine kereltje zich in zijn zak gescheten voelde,
begon nu verschrikkelijk van de kook te raken. Ik had hem nog nooit zo woest
meegemaakt; hij sidderde en viel over zijn woorden, zijn nek zwol op van opwinding
en werd paars. Wij stonden er allemaal omheen, niet begrijpend waarom die kerel
toch zo'n kouwe drukte maakte. Hij ging maar door. Ik kreeg medelijden met het
arme kereltje, per slot kon hij er niks aan doen dat zijn ezel geschrokken was en nu
moest hij hem nog missen ook, want het beest lag op sterven, dat was duidelijk,
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buiten dat zijn deze berbers zo arm dat ze jaren moeten werken en sparen om zich
dan eindelijk een ezel aan te kunnen schaffen en daar hun handel mee te doen. De
algerijn klopte en betaste de ezel en sprak tegen hem, in de hoop dat het arme beest
weer op zou staan. Maar het beest likte zijn gerimpelde bruine handen en zakte steeds
lager met de kop op de grond. Wij stonden er stil omheen en dachten dat het het beste
zou zijn het beest een genadeschot te geven. Het was aan zijn laatste krachten en
keek met stilliggende kop, snuivend, met
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ronddraaiende ogen naar al die drukte om zich heen... angstig... smekend. Sergeant
Silecy, intussen verbonden door zijn chauffeur, met een grote pleister op zijn
voorhoofd, was net aan komen lopen, zag het dier lijden en trok zijn revolver, maar
de algerijn, ziende wat Silecy van plan was probeerde hem tegen te houden en trok
hem aan zijn arm, steeds iets smekend in zijn brabbelig algerijns. Silecy probeerde
het kereltje te kalmeren op zijn beste arabisch, maar deze werd gewoon wanhopig
hysterisch. Waarschijnlijk dacht hij dat we hem ook dood zouden schieten of hier
achter laten in deze hoogvlakte, waar de eerste nederzetting nog wel tweehonderd
kilometer ver weg was. Weer probeerde Silecy zijn revolver tussen de ogen van de
ezel te richten, maar de trekkende algerijn bracht hem steeds van zijn plaats en uit
zijn evenwicht. Rotmoer kwam op hem af en greep woedend de berber in zijn kraag.
Silecy richtte weer... schoot... het beest schudde nog even met zijn kop, snoof en
brieste, nog enkele stuiptrekkingen en was toen af. De algerijn die de ezel had zien
sterven, rukte zich los uit de greep van Rotmoer en wierp zich voor Silecy op de
grond in het stof, steeds brabbelend en zijn wanhoop kenbaar makend. Wij hadden
allemaal met het vreemdgeklede kereltje te doen. Hij droeg allerlei felgekleurde
doeken en lappen en een kralen mutsje. Ik knielde bij hem neer en klopte hem op de
rug, maar werd tegelijk achterovergetrokken door Rotmoer, die verder geen aandacht
aan mij besteedde maar de algerijn in zijn kraag greep en overeind trok. Hij hield
hem voor zich uit en spoog hem in het gezicht: ‘Ik zal jou met je godverdommese
gejank!!!’
Omdat Rotmoer mij had beetgegrepen kookte ik van woede. Rode vlagen dreven
voor mijn ogen en het scheelde een moment of ik had mijn mitailleur gegrepen en
hem op Rotmoer leeggespoten. Waar bemoeide hij zich godverdomme mee? Ik had
niets met hem te maken, laat staan hij met mij. Ik stond niet onder zijn bevel en een
meerdere mag nooit handtastelijk worden tegen zijn minderen. Buiten dat mocht ik
de fanatiekeling niet. Ik werd op mijn schouder getikt door Silecy die zei: ‘Vergeet
het maar.’ Zijn rustige kalme ogen en grijswordende haren, die mij onmiddellijk in
hem zijn meerdere deden accepteren, kalmeerden me inderdaad, al was ik nog
bloedwoest op die schurk van Rotmoer. Wat ter wereld gaf hem het recht deze man
vast te grijpen of te slaan? We waren niet in krijgshandeling, en het was z'n eigen
stomme schuld dat hij met z'n kop tegen de ruit was gevlogen. Het oude bruine
mannetje werd nog steeds in de stevige greep van Rotmoer gehouden, die hem alles
wat vies en vuil was in het gezicht spoot met zijn vieze geile rotbek en z'n zwarte
tanden. Waarom hij zo verschrikkelijk kwaad was, begreep ik op dat moment niet,
maar het was een samenhang van omstandigheden: Reaumour was al twaalf jaar in
het Legioen, was door zijn ondisciplinaire gedrag telkens weer gedegradeerd van
majoor tot gewoon-korporaal, had gevochten in Vietnam en zodoende een haat
gekregen tegen alles wat een zwarte of bruine huidskleur had, was bovendien zijn
beste vrienden verloren in algerijnse martelkampen en was vreselijk geschrokken.
Hij had nl. bij het plotseling remmen geslapen en bij het lawaai gedacht weer in een
guerillahinderlaag te zijn gekomen. En nu reageerde hij dus alle haat (en angst?) af
op de eenzame algerijnse marskramer. Wat erg onredelijk was, maar dat kon hij
blijkbaar niet inzien, want toen Silecy hem op de schouder tikte en hem zei: ‘Beheers
je!’, werd hij zo giftig dat hij hem van zich afschudde en toebeet dat hij ‘niets, maar
dan ook niets met sergeant Silecy te maken had’ en uit wraak de weerloze algerijn
een stoot voor z'n hersens gaf die het verschrikte mannetje in elkaar deed zijgen.
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Onder de mannen ging een afkeurend gemompel op. Enkelen drongen zich naar
voren en ik moest van woede op mijn lippen bijten. Resoluut stapte Silecy nu op
Reaumour toe en zei: ‘Nu is het genoeg.’ Maar Rotmoer had kennelijk zijn foute
handelswijze ingezien en de afkeurende houding van de mannen, en mompelde zoiets
als: ‘Het spijt me, neem me niet kwalijk,’ draaide zich om en stapte weer in de cabine
van zijn wagen. Hij leek gebroken. Zijn manschappen spogen eens op de grond en
sprongen achterin,

Gard Sivik. Jaargang 6

34
toen de eerste wagen weer afreed. Silecy gaf ons opdracht het kadaver van de ezel
achter een van de wagens te binden, we konden het hier niet kwijt, maar later in 'n
bos of ravijn gooien. De negotie van de berber werd over de drie resterende wagens
verdeeld. Wij namen de man bij ons op de vloer, en na een kwartier reden we weer
af, allemaal nog in een mokkende stemming tegen Reaumour, omdat deze zich als
meerdere niet had kunnen beheersen, al had Silecy hem dan ook vijf minuten lang
staan verdedigen en zijn collega staan goedpraten.
detail uit: ‘Ik, Jan Cremer’, roman, voorjaar '63 bij de Bezige Bij
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gust gils | vijf gedichten
le malavisé
zonder nog een blik op de klok
zonder hoed of winterdas
stapte hij zomaar in de nacht.
bedenk!
en hij nog zo jong!
in kwaadaardige stad!
waar liefde en erger onbeperkt in plantsoenen kon heersen!
zag men hem ooit nog hees weerom?
in vervallen kledij?
jaren te oud voor zijn leeftijd?
pasgeld van de gemeenschap?
hij ware beter gevaarlijk toeterend in een auto
langs komen razen
geschrokken meisjes per fiets
hadden hem wel vlug vergeven.
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een quodlibet van bruggenverbranders
zij kwamen zorgeloos aangerukt geloof maar van niet
hun jassen spelden weinig goeds
en hun hoeden te hoog
en hun laarzen te laag
dit te gewaagd en dat te gewoon
zoveel stemmen tegen één en geen onthouding.
zij kwamen nog, nog terug
van hun zekerloze zekerheden
van hun wapens ragfijn ingeleverd
en hun spoed bekwaam.
de instansie
waar zij laatst in kwamen was net uitgeregend.
helaas en tweederangs uitverkocht
de verhangenen waar geen touw in hun huis nog over spreekt.
en dat slechts een begin.
zij kwam van nog ver
van zorgeloos van overmaat
van bij de kringen die het water
waarin de steen niet is gevallen niet gelaten heeft.
helden van spelden verbroddelde
klokduikers zwemkampioenen schrijvers
van de diepzee, brokstukken van
betaam je wat.
zij zoeken hun groene rezeda orfee odissee
hun oseaan hun eiland van doorkelderd monoliet.
wijken voor niets geen ontsijferen geen stammenoorlog
geen luchtbrug geen interkontinentale
treinontsporing.
zij zijn presies het nuchtere. de juiste
stenen ronding van lippen.
niet zo geasfalteerd
of zij weten van beter van ontkomen
van een zwart dat roder een blauw
dat blauwer losser is genaaid
in het grijze lesbos van hun jas
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standbeeld bij nieuwe maan
en wat met het armoedige brein
neergeveld langs de seine een vlam als een zwarte arm
die opdanst en neer achter het hoofd de assige
heestersporen van verbrande hersens?
gezicht pretendeert maar is volkomen ontspannen
krimpende kleischulp ingezakte
leeslippen brilleneus.
o de dingen
enorm vergroot die waren te zien
ik zou er een houten boek
kunnen over schrijven meneer.
en de stad mank? zij zocht verwarring:
de plek presies waarrond hij opdook (grasbloemperk)
en hij zelf bronzen beeld werd
zo gebeurde dat presies: zigzag
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menhir
in volle liefde en reizen maar
op rusteloos hondsisteem blokrond sisteem
nooit toegelaten.
renderende dag de dag tevoren
om ogen te hebben ogen open
daarna weer dichtgekleefd.
al wie hier anders over denkt, in mos
de onbegrepen adders wierp...
wij moeten nog leren iets hards te weten
dat werkelijk wil.
bevolkingen
elkaar met endeavour in de doofpot gedaan hebbend
begroet nu elkander altans de wuivende pluim
in elkaars achterwerk
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de uitvinding van het wiel
1
iemand zonder belgeluid
iemand die niet spreekt van sistematies
zijn mond werd gedempt
een doffe aula bij kaarslicht
wanneer men wat denkt te verdienen van gijn in die blokstraten...
één groot oog uit een netwerk van duizenden
een huis zonder vertrouwenskwestie
als een rijpe gespietste vrucht

2
het begint duizend veelvijandig uit al zijn ramen te kijken, een stad.
het krijgt een rubberige huid, gaat op talloze houten en stenen poten staan, zet zich op, blaast
afwerend
het heeft een verandering van snelheid ondergaan,
een ketel spinazie in de straat geschoven voor de uitgehongerden,
tiktik luidt de klappertaal van tanden op elkaar.

3
een rode mistbank licht naderde van links, draaiend sektorverslindend als de wijzers van een
klok.
en de tijd ging in twee richtingen tegelijk lopen, het was altijd dag en nacht tegelijkertijd.
d.w.z. de streng in kwarts verboden toegang van doodsgevaarlijke zoveel volt
hoogspanningskabiene
was nu open maar niemand meer om het te weten in gans het torenhoge auditorium.
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georges van vrekhem | solodroom (3)*
Vierde tafereel
(Voor de deur van Clarisse.)

Gevan:

Clarisse! Clarisse! Waar ben je?
Tommy:
(op)

Kom je niet binnen? Madam is hier. Zij ligt op haar bed te dromen van... o, van
zoveel negers. Arme Tommyboy nu gans alleen. Heb jij geen medelijden met
arme Tommyboy?
Gevan:

Wat heb je haar aangedaan?
Tommy:

Hetgeen jij haar zoudt willen aandoen. Stel je gerust, zij is niet dood.
Ik ben nooit van plan geweest haar te vermoorden. Maar dat weet jij wel,
zwakkeling. Zoals je eveneens wist dat je hier te laat zoudt komen, en dat de
Slappe mij het zout niet zou brengen. Hier is geen eten meer voor mij, geen zout,
geen eieren, geen spek, niets meer voor Tommyboy. Ik stap het af.
Gevan:

Zomaar?
Tommy:

Zomaar. Zal jij me tegenhouden?
Gevan:

Ik zal je tegenhouden.
Tommy:

Laat me lachen. Ga liever binnen bij madam. Goed bed, blanke lakens, en nog
helemaal warm.
Gevan:

Je zal ervoor boeten, zowaar ik leef.
Tommy:

Je zal je moeten haasten. Ik kan het mij niet veroorloven lang op dezelfde plaats
te blijven, dat begrijp je wel. En de honger van Tommyboy is onverzadigbaar.
Gevan:
*

deel I in Gard Sivik 26; 2 in nr. 27
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Honger dan, zolang je nog hongeren kan.
Tommy:

Maak mij niet kwaad, sukkelaar, en weet dat je mij met woorden alleen niet zal
verslaan. Ten andere, waar was je toen madam alleen achterbleef met mij, hier?
Ik spuw op laffe vijanden, gelijk jij er een bent.
(Spuwt hem in het gezicht)

Opzij. Ik zoek geen ruzie. Laat mij in mijn doen, beledig mij niet en zit mij niet
voortdurend achterna. Dan zullen we misschien nog op zekere dag vrienden
worden.
Gevan:

Hoe kan jij, mijn aartsvijand, denken ooit mijn vriend te zijn?
Tommy:

Omdat jij zo graag in mijn plaats zoudt zijn. Indien je het wenst, wil ik jou de
stiel wel leren. Heerlijke stiel: luilakken, goed eten, steeds andere vrouwen in
een ander bed. Ik zou nog niet met je volksvertegenwoordiger willen verwisselen,
nee, met niemand van jullie. Ik ben blij de neger te zijn.
Gevan:

Die woorden moet je dadelijk eens herhalen, wanneer je kop als een rotte peer
door de strop steekt.
Tommy:

Hahaha! Strop! Iedereen droomt hier van die strop, behalve ik. Voor mij geen
problemen van leven of dood. Tommyboy is onsterfelijk. Hang hem, en een uur
later springt hij met beide voeten op de begane grond.
Gevan:

Dat zal je eerst moeten bewijzen.
Tommy:

Bewijzen? Wil je mij soms ophangen?
Gevan:

ik wil je lynchen.
Tommy:

Mooi Amerikaans woord, en prettig tijdverdrijf: ontspant de zenuwen en
kalmeert de gemoederen. Nee, je dagdroomt. Wat zou je zijn zonder mij? Je
hebt mij nodig, zowel voor je lichamelijke hygiëne als voor je geestelijke
bleekzucht. Opzij, het wordt tijd dat ik het hier afstap.
Gevan:

Dit is je laatste amusementje geweest, Tommyboy.
Tommy:

Opzij, zeg ik je!
Gevan:

Ik ga niet opzij.
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(Tommyboy grijpt hem vast. Zij worstelen. Al gauw begeeft Gevan. De neger schopt hem en schopt
hem.)

Tommy:

Daar, hond. En dit voor gisteren, en dit voor vandaag, en dit voor morgen.
Tel de stampen en onthoud hoe ze aankomen. Zo zal je geen tweede keer
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proberen.
(Fluitend met beide handen in de zakken af.)

(Clarisse op, kleren en haar in de war. Gaat bij kreunende Gevan.)

Clarisse:

Arme, moedige kleine. Wat heeft hij je gedaan?
(Tommyboy even terug.)

Tommy:

Mooi zo, madam. Jij hem goed verzorgen. Hij oortjes leggen in schoot van
madam, dadelijk genezen. Tommyboy altijd medelijden in hart. En Tommyboy
madam nooit vergeten. Jammer ik geen telefoon. Anders madam telefoneren
wanneer Tommyboy nodig hebben voor was. Hah!
(Af.)

Gevan:

Ik heb dorst.
Clarisse:

Dadelijk krijg je te drinken.
(Zij gaat een tas melk halen en ondersteunt hem bij het drinken.)

Gaat het zo?
Gevan:

Het is niet erg. Hoe zie ik eruit?
Clarisse:

Hij heeft je geschopt.
Gevan:

Het zal zijn laatste keer geweest zijn. Wat is er met jou gebeurd, Clarisse?
Clarisse:

Ik was alleen. Ik kon hem niet aan.
Gevan:

Hij zal hangen.
Clarisse:

Waar bleef je? De ganse tijd hoopte ik dat er iemand zou komen om mij te
helpen. Maar niemand gaf iets om mij.
Gevan:
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Mac hield me op. Maar nu is hij weg. Egus heeft hem laten vallen, omdat hijzelf
teruggekomen is van zijn hoogvliegerij.
Clarisse:

Waarom heeft hij het zout niet gebracht?
Gevan:

Het zout? Ja, hij sprak over zout. Maar ik ben dadelijk hierheen gekomen, en
Egus en Clery bleven achter.
Clarisse:

Mannen, allemaal mannen. Verachten ze mij dan zo sterk? Ben ik niets méér
dan een landschap in hun ogen? - Jouw schuld is het. Je geeft mij het recht niet
op een eigen zelfstandige persoonlijkheid. Ik vraag me af of je zoiets zelfs zoudt
aandurven. Wiens melk drink je op dit ogenblik? Die van een vrouw, een
onbepaalde, warme vallei. Een teug is moedermelk, een volgende maagdenmelk,
een volgende liefdemelk. O mijn minnaar, mijn held, mijn kind! wanneer schep
je mij een gestalte?!
Gevan:

Ik ben je een gestalte aan het scheppen, Clarisse.
Clarisse:

Hoe zijn mijn ogen?
Gevan:

Bruin.
Clarisse:

Mijn haar?
Gevan:

Lang en zwart.
Clarisse:

Mijn mond?
Gevan:

Proevend aan je eigen adem. Bevoel je, Clarisse, bevoel je eigen lichaam, en je
zal zien dat je bestaat, dat je daar staat voor mij. Geef mij je hand.
(Zij helpt hem recht.)

Dit is dan de voortdurende aanwezigheid.
(Zij kussen.)

Clarisse:

En als de neger terugkomt?
Gevan:

Wij zullen hem vangen. De dag is nog niet ten einde.
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Vijfde tafereel
(Kop van Daans.)

Vrouwenstem:

Dames en heren, tot u spreekt de heer Bernard Daans, volksvertegenwoordiger.
Daans:

Dames en heren, de jacht is open! Mijn schallende werkroep is het die de jacht
open verklaart. Haakt uw buksen en karabijnen van de muur, en laadt ze met
grof schroot, want het wild mag deze keer niet ontkomen. - Deze staat is een
staat voor geciviliseerde mensen, zoals u zelf bent, en zoals u uw kinderen
opvoedt, naar het ideaal dat onze grondwet ons voorhoudt. Wie hem naleeft
smaakt de beloning van een beveligd burgerschap,
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weliswaar voor sommigen onder u verstoord door de leeftijdsgrens, maar voor
de meesten gewaarborgd door een vast weekloon of maandwedde, en wat meer
is, door een ouderdomspensioen. Wij schenken u een partij naar ieders keuze,
binnen zekere limieten, gedicteerd door de deftigheid en burgerdeugd. Tot
opwekking der gemoederen schenken wij u de luxe van een taalgrens en een
schoolpact. Een wijdvertakte administratie, nog beter georganiseerd dan de
riolering van een grootstad, zorgt voor de afvoer van uw belastingen. En er is
meer, veel meer, waarde kijkers. Ik zou u kunnen spreken over onze economie,
onze koloniale politiek, de adel ons verleend door een welig koningshuis. Ik zou
u kunnen spreken over onze verleden en toekomstige industrieën en floraliën.
Onze jeugd blijft gezond door athletiek, en meer nog door voetbal en wielrennen.
Wij doen zelfs aan kuituur, en zouden er nog meer aan doen, indien de
landsverdediging niet zulk een groot belang van het nationaal inkomen opslorpte.
- Dit alles, waarde kijkers, wordt thans bedreigd. Een zwarte schim valt over
ons nationaal geluk, een worm vreet in ons Belgisch klokhuis. Alleen een volledige
eensgezindheid kan het gevaar aan dat dreigt onze verdeeldheid te verdelen, of,
erger nog, ze op te heffen en tegen zichzelf te keren, zodat elk evenwicht in de
staat verloren gaat. Elke maatschappij heeft haar gesel, vroeg of laat. Thans
kennen wij de onze. Haakt daarom uw wapenen van de muur, en jaagt, jaagt
op het wild. Doodt de zondebok in de maatschappij en uw geweten zal gesust
zijn. Wij hebben genoeg te lijden gehad van de negers. Zomin als men het
pigment niet uit hun huid kan snijden... evenmin... Want een neger is het...

Zesde tafereel
(Een weg te lande.
Mac zit aan de kant te schooien.)

Mac:
(eet een appel, hoort iemand komen, werpt vlug de appel weg)

Een aalmoes voor een arme sukkelaar. Een aalmoes voor mij. Een aalmoes voor
een arme sukkelaar. Een aalmoes om eten te kopen. Hebt medelijden, goede
mensen. Een aalmoes alstublieft.
(Tommyboy haastig op.)

Tommy:

Heb je niemand gezien, bedelaar?
Mac:

Hoe zou ik iemand zien, mijnheer. Ik ben blind. Gij zult de eerste zijn die mij
vandaag wat gunt.
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Tommy:

Ik heb niets.
Mac:

Ik sterf van de honger.
Tommy:

Daar kan ik mij nu niet mee bezig houden. Als ik hier niet weg kom zal ik van
iets anders sterven. Ik word opgejaagd langs alle kanten. Tegen zoveel mannen
ineens kan ik mij niet teweer stellen.
Mac:

Word jij opgejaagd?
Tommy:

Als een haas, met stokken, vorken en geweren.
Mac:

Heb je iets misdaan?
Tommy:

Nee. Ze jagen voor hun plezier op zwart wild, omdat het hun in het bloed zit.
Mac:

En willen ze je doden?
Tommy:

Na mij eerst levend gevild te hebben, willen ze mij hangen, tot mijn tong als een
blauwe slak uit mijn mond kruipt.
Mac:

Hangen! Heerlijk! Ik wou dat ik in jouw plaats was.
Tommy:

Je bent gek.
Mac:

Ik ben hongerig, arm, blind, en nu zeg jij ook nog dat ik gek ben. Hoe rijk moet
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jij zijn, bij mij vergeleken. Wil je mijn meester zijn?
Tommy:

Indien ik niets anders te doen had... Tenslotte, wat geeft het nog, indien ik tracht
te ontkomen. Vóór mij zie ik hun zwetende gezichten tussen de struiken Mac:

Hoe laat is het?
Tommy:

Het wordt stilaan donker. - En achter mij blaffen hun honden.
Mac:

Heb je echt niets misdaan?
Tommy:

Natuurlijk wel.
Mac:

Heb je kwaad gedaan? Heb je iemand doen lijden tot hij zich kronkelde van de
pijn?
Tommy:

Tot zij stikten van de pijn en hun keel rood zag van het schreeuwen.
Mac:

Veel mensen?
Tommy:

Iedere dag koos ik mijn slachtoffer. Ik heb nooit gefaald, omdat zij me zelf als
hun beul wilden. De mensen kiezen hun lijden soms even zorgvuldig als hun
schoenen. Het past hen, nauwsluitend naar maat en karakter. Mij werd geen
andere taak weggelegd dan hun denkbeeldige beul te zijn. Ik was de vork
waarmee ze zichzelf in de buik staken, de gesel van hun dromen, de adder die
ze zorgvuldig aan hun hart koesterden. Daarom zal ik gevild worden en hangen.
Wespen zullen in mijn vlees hun eieren leggen. Maar ik sterf niet. Tommyboy
sterft nooit, zolang de mensen bestaan.
Mac:

Ik dacht het. Ik had goed geluisterd. Jij bent Tommyboy. Wees mijn meester.
Leid mij en ik zal je bijstaan in jouw dodelijk werk. Ik smeek je, laat mij je
helpen het kwaad te doen. Misschien zal ik eindelijk zien hoe sterk ik ben.
(Het geblaf van de honden nadert.)

Tommy:

Wat kan ik met een vod als jij aanvangen?
Mac:
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Een vod! Je kent mij niet, Tommyboy. Je weet niet hoe hard ik kan zijn, met
welk een hartstocht ik het lemmet in de wonde kan draaien, om en om.
Tommy:

Ik herken je wel, weke Mac. Laag genoeg ben je om je brood te bedelen. Ik neem
iedereen bij de neus. Ik geef mij uit voor een onnozele hals, tot ze medelijden
krijgen en mij rijkelijk met hun geweten en hun sentiment voeden. En dan word
ik sterk. Ik groei als een reuzezwam in hun huis en duw hen tegen de wand, tot
ze stikken en het bloed uit hun oren spuit. Ik ben listig, maar jij bent alleen
maar zwak.
Mac:

Tot nu toe heb ik altijd getracht het goede te doen. Ik heb een onbereikbare
zuiverheid, een duivels soort heiligheid gezocht. Maar ik liep mij steeds tegen
mezelf te pletter. Thans denk ik dat ik de verkeerde meester koos. Jij zal mij
leren wie ik ben.
Tommy:

Daarvoor heb ik vandaag geen tijd meer. Luister, zij zijn mij op het spoor.
Mac:

Ik ga met je mee.
Tommy:

Hoe zou ik een blinde voortsleuren? Bedel, zodat je in leven blijft tot morgen,
tot ik verrezen ben. Dan zullen we zien.
Mac:

Ik ben niet blind, Tommyboy, ik ben niet blind!
Tommy:

Zelfs ziende herken je jezelf nog niet.
(Haastig af. De honden zijn dichtbij.)

Mac:

Een aalmoes voor een arme blinde. Een aalmoes voor een hongerige sukkelaar.
(Egus en Clery op.)

Egus:

Hé, blindeman, is hier niemand voorbijgekomen?
Mac:

Ik heb niemand gehoord, heer, en zien kan ik niet. Een aalmoes voor een arme
blinde.
Clery:

Ik denk dat hij die kant uit moet gelopen zijn.
Egus:

Goed, dan loopt hij recht in de armen van Daans' bende.
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Clery:

Het wordt donker. Als we hem niet dadelijk te pakken krijgen ontkomt hij nog
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in de duisternis.
Egus:

Geen nood, hij is omsingeld. We krijgen hem, deze keer. Ik ben doodop.
Clery:

Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld. Mijn wonden zijn genezen. Ik wil lopen,
hard lopen. Voor ik slapen ga kunnen er nog veel dingen gebeuren. Ik hoop dat
dit een memorabele nacht wordt, een nacht vol plezierige gebeurtenissen, om
mijn verdere dromen te voeden. Ik heb reeds een en ander op mijn boekje,
vandaag. Een ontmoeting met een volksvertegenwoordiger, een daverend ongeval,
wat al meer. En nu gaan we een neger lynchen. Dit leven is vol verrassingen.
Hoe heerlijk deze klopjacht in het vrije veld. Ik voel mij weer driemaal zeven.
Ik wou dat Clarisse hier was, Egus. Ik voel mij sterk, ik voel mij jong vanavond.
Mac:

Een aalmoes voor een arme blinde.
Egus:

En morgen, Clery?
Clery:

Waarom aan morgen denken?
Egus:

Omdat morgen waarschijnlijk komt.
Clery:

Ik zal werken, sparen voor mijn oude dag, enzovoort. Maar nooit zal ik deze
dag vergeten. Heb je Daans gehoord? Sprak hij niet rad, mijn vriend die
volksvertegenwoordiger? Mijn VRIEND de volksvertegenwoordiger! Niet te
geloven.
(Geroep in de verte.)

Egus:

Ze hebben hem! Kom, Clery.
Clery:

Dat mogen we niet missen. En zeggen dat het dank aan ons is dat hij gevangen
wordt. Ik leef. Ik leef!
(Beiden af.)

Mac:

Smeerlappen! Varken dat je bent, vereerde meester Egus. Ik walg van je.
Daans:
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(komt opgelopen)

Langs daar, mensen. Pakt hem. Geeft hem een klop in de nek, dan zal hij niet
meer weglopen.
Mac:

Een aalmoes voor een arme blinde.
Daans:

Verdomd! Schiet hem in de benen! Schiet! Maar schiet dan toch!
(Schoten. Daans af.)

Mac:

Schiet hem. Doodt hem. Hangt hem. Morgen zal Tommyboy weer onder jullie
verschijnen.
(Neemt wat modder en wrijft ze aan zijn gezicht.)

Een nieuwe Tommyboy wordt geboren op hetzelfde ogenblik dat de oude
stervend in het koren ligt. Ik zal rond jullie huizen sluipen en de slaap van de
kinderen verstoren. Als een zwarte schaduw zal ik neerploffen op jullie vrouwen.
Met mijn nagels haal ik jullie de ogen uit de kassen!
(Tommyboy gewond op.)

Tommy:

Help mij. Aaah. Helpt niemand mij? Ik heb niets misdaan.
Mac:

Weg, vuile neger, slappe Tommyboy. Weg. Ze moeten jou niet bij mij zien. Want
ze weten nog niet welke verschrikkingen hun morgen te wachten staan. Vannacht
word ik de weerwolf. Weg jij, krachteloze vent. Zo dom ben je, dat je je liet
vatten. Hang erom!
(Hij duwt hem weg)

Geen meester heb ik meer nodig dan de duisternis, geen honger dan naar de
etter van het kwaad!

Zevende tafereel
(Tommyboy ligt op de grond, aan handen en voeten gebonden.
Egus en Clery zijn kaart aan het spelen, terwijl ze hem bewaken.)

Tommy:

Ik heb dorst... Ik heb dorst!
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Clery:

Hoe meer hoe liever.
Egus:

Dat komt ervan wanneer je teveel zout eet.
Clery:

Lik het bloed van je schouder, dan heb je genoeg te drinken. Hoelang nog, Egus?
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Egus:

Binnen een half uur is het middernacht. Het wordt tijd dat ze hem komen halen,
want voor ons tweeën is hij te zwaar. Ik heb zeker geen lust om mij aan een
neger een breuk te heffen. Ik vraag me trouwens af waarom ze zolang wachten.
Voor mijn part had hij dadelijk naar de kraaien gegaapt.
Clery:

Nee, neenee, ik vind dat Daans gelijk heeft. Die man kent iets af van
massapsychologie en public relations. Stel je voor: de nacht, te lande, pikdonker.
En in een algemene stilte wacht iedereen op de twaalf klokslagen. Bij de eerste
slag bestijgt de neger de ladder, bij de laatste kraakt zijn levensknoop in de
strop. En niemand roept, omdat iedereen weet welk een belangrijk ogenblik dit
betekent voor de gemeenschap. Slechts een laatste gehik van de neger zal
beduiden wat het zeggen wil een gevestigde orde te verstoren. Stel je dat voor,
Egus! Welk een onvergetelijk ogenblik in mijn leven.
Tommy:

Het zal heerlijk zijn te sterven, met mijn brekende ogen vol sterrenwater.
Egus:

Geen speculaties meer, geen teergevoeligheden: wij blijven bij de koppige en
onherleidbare feiten. De rest is voor poëten.
Tommy:

Mijn dood is een poëtische dood. Ik ben poëzie, geheel en al.
Clery:

Hoor me dat aan, Egus!
Egus:

Dan is er zwarter poëzie dan deze neger nooit geschreven. Een strofe bedrog,
een strofe geweld, een strofe mislukking. Wij zingen de ballade van Tommyboy.
Vooruit, Clery!
Clery:

Er was eens een neger,
vol levensdrift en vuur,
hij had er in de vrouwen geen gebrek, geen gebrek!
En de maan die scheen al in zijn nek!
Clery:

Een koele maan zal het zijn, die in je nek schijnt, Tommyboy, een volle maan,
maar een koele.
Tommy:

Jullie hebben mij gedicht, woord voor woord, vers voor vers, daad voor daad.
Jullie hebben mij een gezicht geschonken, en dat gezicht een kleur gegeven.
Jullie hebben mij doen stamelen en schreeuwen. Jullie hebben mij doen slaan.
Doodt mij, verschrikte dichters, en morgen zullen jullie weer om mij roepen,
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wanneer het leven jullie te zoet wordt, te vlak en ondraaglijk. Jullie vragen om
stompen, want anders kunnen jullie niet eens de ogen open houden van de vaak,
nietwaar Clery? Want anders verliezen jullie labyrintische gedachten zich te
gauw in de dood, nietwaar, Egus? Ik ben jullie leven, en je ziet het niet. Slechts
één heeft mij herkend en zich tot mij bekend, omdat ik, en ik alleen in staat ben
zijn zwakheid te sterken. Van nu af aan begint hij achter jullie aan te sluipen.
En zijn sprong zal je niet kunnen weerstaan.
Mac:
(op)

Horen jullie dat, tweeling van plattekaas en fluitjesmelk? Hoe goed heb jij in
mijn plaats gesproken, Tommyboy. Dag, ex-meester Egus, dag Clery. Ik wens
jullie allen het mond- en klauwzeer. Verwacht mij weer, wanneer ik het bloed
van deze neger gedronken heb. Ik zal mijn tanden aan jullie hart planten, en
zuigen, zuigen, tot er niets als een dor vlies van overblijft.
Egus:

Mac, ben jij dat?
Mac:

Nee. Mac was degene die je vervloekt hebt. Ik ben degene die je nog vervloeken
zal.
Clery:

Ik heb er altijd voor gevreesd: hij is krankzinnig geworden.
Mac:

Zeer juist, ik ben de krankzinnigheid in persoon, de angst in persoon, de woede
thans in persoon. Bedankt Tommyboy. Jij hebt de lont aangestoken,
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en nu schiet ik als een razende pijl naar de zon.
Gevan:
(op)

En hoelang zal je vlucht duren denk je, Mac?
Mac:

Wat heeft tijd daarmee te maken. In een ogenblik beleef ik eeuwen van alles
waar ik vroeger naar hunkerde.
Gevan:

Tot je als een dood lichaam in de ruimte blijft cirkelen. Je bent mij even onnuttig
als je zwakheid mij dat voorheen was.
Mac:

Ik behoor jou niet meer toe, waarde vriend en vijand. Ik heb mij van jouw
losgewerkt, na mij gevoed te hebben in jouw vlees.
Gevan:

Illusie, Mac. Gebonden ben je aan mij met sterkere banden dan de navelstreng,
zoals Egus en de anderen hier, zoals Clarisse en Daans, met zijn keel als een
luidspreker. Wanneer ik tril, trillen jullie flanken, wanneer ik lach, springt het
bloed in jullie aderen.
Egus:

Adoramus, te, laudamus te, domine! Waar blijft je Regina?
Gevan:

Zij komt - geen nood, Egus, - zij komt.
Clery:

Werp deze Mac buiten, waarde vriend en vijand. Hij veroorlooft zich
beledigingen aan ons adres, nog erger dan de neger het zou wagen.
Mac:

Mij buitenwerpen, praatvaar? Indien wij van hem niet loskomen, komt hij van
ons niet los. Ik zal hem berijden als een nachtmerrie, tot hij door de knieën
knikt en het schuim op zijn muil staat.
Egus:

Wil je nu iets weten, waarde vriend en vijand? De neger beweert dat hij vol zit
van poëzie.
Gevan:

Is dat waar, Tommyboy?
Tommy:

Vraag jij me dat?
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Clery:

Op welke toon spreekt hij tegen dat ondier?
(Schopt Tommyboy.)

Dit is de enige manier om hem iets wijs te maken.
Gevan:

Waag het geen tweede keer, Clery, jij vooral niet.
Clery:

Wanneer ik hem schop, vertegenwoordigt iedere teen van mijn voet een tak van
de maatschappij, noch meer noch min.
Gevan:

Welke maatschappij?
Clery:

Wel - DE maatschappij.
Gevan:

Toon ze mij, ik zie geen maatschappij. Wil jij Tommyboy schoppen, Egus?
Egus:

Mijn waardigheid verbiedt mij zulke lage handelingen. Wat de geest aangedaan
werd, kan slechts de geest vergeven. Wat het vlees aangedaan werd is van
voorbijgaande, en aldus zinloze betekenis.
Clery:

Egus! Je bent een verrader!
Egus:

Niemand kan ik verraden dan mezelf, omdat niemand mij verraden kan, want
ik ben niet gebonden aan anderen.
Gevan:

En jij, Mac, heb jij lust om Tommyboy te schoppen?
Mac:

Hem, aan wie ik alles te danken heb? Ik ben nooit iets anders geweest dan een
bedelaar. Maar nu, beziet mij nu! Schop hem nog eens, als je durft, Clery.
Tommyboy is mijn meester, omdat hij weigerde mijn meester te zijn.
Hij heeft mij de ogen geopend voor mijn staat van levende contradictie.
Clery:

Jullie bestaan niet alleen op de wereld. Clarisse! Hij heeft Clarisse geweld
aangedaan. Zij is afwezig, en ik spreek voor haar. En voor Daans, die mijn
vriend is!
Gevan:

Ik roep Clarisse!
Clarisse:
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(op. Anders gekapt, anders gekleed, anders geschminkt.)

Goeie dag, allemaal. Wat een mooie nacht, vinden jullie ook niet? Ik kon er echt
niet aan weerstaan op mijn blote voeten door het bedauwde gras hierheen te
komen. Waarom kijken jullie mij zo eigenaardig aan? Ben ik een monster? En
waarom hebben jullie deze neger gebonden? Heeft hij iets misdaan? Hij bloedt!
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Clery:

Clarisse! Ben jij het?! Help mij! Ik word... ik word...
(Snikkend valt hij neer.)

Egus:

Dit is niet voorzien. Dit kan niet voorzien zijn, want het valt niet uit het
voorgaande te deduceren. Tenzij de ware Clarisse gestorven is en jij haar geest
bent.
Clarisse:

Maar Egus! Nooit was ik meer levend!
Egus:

Dan leidt mijn perceptieapparaat tot begoochelingen. Je haar is...
Clarisse:

Ja!
Egus:

En vroeger was het...
Clarisse:
(tot Gevan)

Vroeger? Waar heeft hij het over?
Gevan:

Tracht hem niet te begrijpen, Clarisse. Hij denkt niet volgens wat hij ziet, maar
hij ziet volgens wat hij gedacht heeft.
Egus:

Dat is het toppunt! Mac, wie van ons beiden is gek?
Mac:

Ik.
Egus::

Je spot.
(Wil Mac slaan, maar deze houdt zijn hand tegen.)

Mac:

Niet doen, ex-meester Egus. Verleer je gewoonten uit de verleden tijd.
Gevan:

Clery, verlos Tommyboy van zijn boeien.
Clery:

Gard Sivik. Jaargang 6

Raak me niet aan, noch met jullie woorden, noch met jullie handen, noch met
jullie blikken. Laat mij verzinken in het moeras van de slaap. Laat mij drijven
tussen waterlelies en kikkerdril, en ik wil nooit meer wakker worden. Want ik
begrijp het niet, waarlijk, waarde vriend en vijand, ik kan er niet bij. En wanneer
ik opnieuw wil beginnen denken, kan ik de mist niet opgeklaard krijgen, die
zwaar en koud op mijn hersens drukt. Ja, ik zal fietsen, iedere morgen. Ik zal
vallen en snurken in het zand. Maar pijnig mij niet meer, om godswil, maak
mij nooit meer wakker, want het licht van de dag is te scherp voor mijn ogen.
Egus:

Gelijk ik dacht: deze vergissingen ontstaan in het optisch perspectief.
Clarisse:

Arme Clery.
Clery:

O, laat me met rust, heb geen medelijden met mij. Ik ben geen neger.
Clarisse:

Wil je mij ook niet meer aanzien?
Clery:

Ik herken je niet!
Clarisse:

Hoor je mijn stem?
Clery:

Ja, maar Clarisse:

Hoor je dat ik het ben?
Clery:

Nee. En ik wil je niet horen, noch voelen, noch ruiken. Ik ga je weer opzoeken
in mijn droom. Daar ben je zoveel meer. En daar word je niet door negers
verkracht.
(Daans op met zwaai en zwier.)

Daans:

Welaan, vrienden, binnen vijf minuten slaat voor ons het uur dat de dag der
verlossing inluidt! De morgenzon zal rijzen over een hernieuwde maatschappij!
(stilte)

Slapen jullie?
(stilte)

Wat gebeurt er? Is de neger ontsnapt?
Clery:
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Een hernieuwde maatschappij. Over welke maatschappij heb je het,
grootspreker? Toon mij je maatschappij!... Ik zal ze jou tonen. Dezen hier - en
tel ze, noem ze op - zijn je maatschappij. Ik werd wakker gemaakt om dit aan
te zien, en ik zal inslapen, wensende dat ik het nooit gezien had. Als je toch
iemand hangen wil, neem mij. Wanneer ik aan de boom kom zal ik toch reeds
het bewustzijn verloren hebben.
Egus:

Ik protesteer tegen deze platbroekse, platburgerlijke gemoedsopwellingen. Mijn
geest ziet kombinaties en perspektieven waar jullie geen vermoeden van hebben.
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Mac:

Waarom, ex-meester Egus? Spaar je gepraat, want ik zou het je woord voor
woord kunnen voorzeggen. Maar het vuur is in mij. Ik zal exploderen als een
bom. En mijn gloeiende scherven zullen zonnen zijn van een nieuw heelal.
Daans:

Jouw taal is even barok als een Bachtrompet. Wat is jullie overkomen? Welk
hysterisch misbaar spelen jullie mij voor, vrienden! Zonder mijn maatschappij
bestaan jullie niet. Jullie zijn slechts golfjes op een wijde oceaan, trillingen in
een kwikbad, atomen in de dampkring. Bij zinnen, vrienden, komt terug bij
zinnen. De schuldige aan deze verwarring zal zijn gerechte straf niet ontlopen.
Maakt zijn voeten los, en leidt hem naar de boom, die hem een eeuwige
schandpaal zal zijn!
Tommy:

De boom des levens zal mij een eeuwige schandpaal zijn.
Gevan:

Knap gesproken, volksvertegenwoordiger. Maar je hebt het verkeerd voor. Ik
ben de schuldige van deze verwarring, en zij, Clarisse, is mijn teken.
Daans:

Natuurlijk, zoek de vrouw Gevan:

Chercher la femme - Du choc des idees jaillit la lumière - Wie het schoentje past,
trekke het aan - Beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht - Hoeveel
spreekwoorden zijn er nog meer, Egus? Jij kent de wijsheid der mensen, het
sap van de geest dat hard als glas geworden is, en waaruit een donkere bril
geslepen werd, om onze ogen tegen het licht te beschermen. Maar Mac weet
thans dat hij blind was, en Clery verdraagt het licht niet. Het licht spietst ons
allen, en doet ons kronkelen als wormen. Bril af, Daans.
Mac:

Jij leve, waarde vriend en vijand.
Gevan:

Voorzichtig, Mac, voorzichtig, ook ik kan je meester niet zijn.
(Clarisse maakt Tommy los.)

En Tommyboy zal niet hangen.
Tommy:

Nee, Tommyboy niet hangen, hé, bwana. Tommyboy veel bloed verloren,
Tommyboy zwakjes. Maar Tommyboy weer ferme vent worden. En dan
Tommyboy komen en beetje trouwen met madam. Hah.
(Het slaat twaalf uur.)
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onder 1 hoedje

café van het woord*
Schofte! Schofte! De Wouten!
‘Hij dokte de geeze een feem, maar vergat 'r te beschalmen’ is een zin die men
bijvoorbeeld op dit ogenblik te Antwerpen in de buurt van de Grote Markt, het
kwartier rond het Centraal station of de Vroegmarkt zou kunnen opvangen. De
vertaling is eenvoudig: ‘Hij gaf het meisje een hand, maar vergat haar te betalen’.
Er wordt te Antwerpen inderdaad in sommige middens een nieuwe, vrij rijke taal
gesproken, geboren uit het bargoens, vast ingeburgerd in het wereldje van pooiers,
marktkramers, foorreizigers, beroepskaartspelers en, uit snobisme, overgenomen
door velen die ingevolge hun beroep vele uren in de herbergen doorbrengen
(autoverkopers, sportmanagers, journalisten enz.).
Deze taal evolueert voortdurend en geeft een pittig accent aan een gesprek; zij
wordt ook bestendig aangepast. B.v. een T.V.-toestel wordt ‘pieperik’, auto =
‘bolderik’ en bril = ‘loekerik’.
‘Schoften’ is een woord dat ‘pas op, zwijg, onraad’ betekent en komt dikwijls
terug. B.v. ‘Schofte, schofte, de wouten’ = ‘Pas op de politieagenten zijn daar’.
Pastoor is ‘premerik’ en hij ‘preuvelt’ wat ook ‘spreken’ betekent.
‘Floes’ is kostuum en een ‘bink die goed gefloesd is, vet van de pap(poen) en een
bolderik bezit’ is al iemand.
Wanneer iemand je ‘een brug of een vort’ legt is dat niet prettig, maar een linke
‘sieberik’ (penis) is nog minder verkieselijk.
Uitglijden over een ‘bout’ (stront) is vies, maar uitgescholden worden voor
‘boutpikker’ (homosexueel) is als een slag in je ‘gibbe’ (gelaat) vooral wanneer men
‘groemeke's’ (kinderen) heeft. Maar wat doet men met een ‘toffe mokke met een
toffe gibbe en flinke trapperiken (benen) en zo een ‘tokus’ (kont) wanneer men geen

*

Naar het gedicht ‘Een zon op zolder’ (Jan Elburg / Hebben en Zijn / 1958).
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‘bolderik’ bezit? Dan gaat men best aan de dok een beetje ‘takken’ (werken) vooral
als men ‘doeffe’ (zonder geld) zit. Maar niet als het ‘plompt’ (regent). Maar zolang
we nog kunnen ‘michelen’ (lachen), ‘kabeelen’ (praten) en ‘pieren’ (geldspelen) en
een beetje ‘smiksem’ (boter) op de ‘kotter’ (brood, ook kind) kunnen smeren, valt
het wel mee. ‘Aanpappen’ met de ‘kaspernollen’ (hoeren) is tof maar eens ‘gesjankt’
(getrouwd) willen zij niet meer marsjeren. En hun ‘kavans’ (geslacht) is toch hun
boterham, niet?
Enfin uit de ‘femen’ blijven van de ‘wouten’ dat is nog het belangrijkste. En als
een ‘ankiel’ of ‘femendraaier’ (onbetrouwbaar persoon) mee ‘spant’ (kijkt) achter
de ‘keu’ (rug) bij het ‘pieren’ dan is het ‘schofte’; ik geef het je op een ‘kassaafje’
(briefje).
Jan Christiaens

Existentieel
Het existentialisme van Sartre stootte in wijde kringen op hardnekkige weerstanden,
die eerder psycho-analytisch dan philosophisch te verklaren zijn, maar toen het uit
het brandpunt der belangstelling van het intellektueel snobisme verdwenen was,
bleek toch dat enige van zijn minder controversiële opvattingen burgerrecht verworven
hadden. Men bleef het ‘existentialisme’ van St-Germain-des-Prés bouderen, maar
het woord ‘existentieel’ werd een graag gebruikte vakterm van filosofen, theologen,
psychologen, sociologen. Het woord wordt als modern aangevoeld en het veelvuldig
gebruik ervan dateert inderdaad van na W.O. II. Maar wie de steekproef in
verschillende milieu's waagt, zal ondervinden dat het tot nog toe hoofdzakelijk tot
de verbeelding van intellektuelen (en pseudointellektuelen) spreekt.
Het is niet moeilijk dit te verklaren. ‘Intellektueel’ is zelf een woord dat eerst met
het rationalisme populair werd.
Daarvóór sprak het volk van een ‘wijze’, een ouderwets woord dat nu naar de
folklore en de sprookjes verbannen is. De intellektueel dankt zijn prestige aan een
vertoon van verstand en eruditie, dat nauw verbonden is met de opkomst van het
rationalisme en de bloei van de burgerlijkheid. Dit prestige neemt in onze eeuw echter
snel af. De helden uit de moderne literatuur behoren tot een ander ‘vollediger’
mensentype. De superioriteit van het bewustzijn wordt betwist. Het wordt voortaan
getoetst aan de werkelijkheid, zoals die in de existentie verschijnt. Dit gaat gepaard
met een verlegging van het zwartepunt van het rationele naar het irrationele, van het
afgeronde (continuïteit) naar het schokkende (discontinuïteit), etc.
Hoe wordt men een ‘intellektueel’? Niet alleen door een grotere intelligentie. Het
is niet moeilijk de intelligentie b.v. van kunstschilders, of van aan de zelfkant van
de maatschappij levenden, of van niet-westerse kulturen, in dramatische tegenstelling
te zien tot de hulpeloosheid van de westerse intellektueel wanneer hij buiten zijn
traditioneel domein treedt. Het is niet waar dat de intelligentie een mens automatisch
tot een intellektuele houding brengt. Is men wel intellektueel, dan heeft men gekozen
dit te zijn en die keuze kan niet toevallig zijn. Ze staat o.m. in een zekere oppositie
tot de keuze van de avontuurlijke mens, wiens spontane en exclusieve belangstelling
in de wisselvalligheden van de existentie ligt. Het intellektualisme gaat dikwijls
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gepaard met een hang naar een kalm, burgerlijk, welvarend leven. De intelligentie
wordt niet toegespitst op het begrijpen door kennismaking, belevenis, ondergaan,
verrassing, verwondering, verbijstering; zij berekent integendeel, schat (de betekenis),
weegt af (de draagwijdte), beveiligt (voor misverstanden), beheerst (een begrip, een
wet), overmeestert (de natuur), wendt aan (de techniek), versterkt het bewustzijn (het
ik). Dit intellektualistische begrijpen doet niet de gehele werkelijkheid recht
wedervaren. Er ontstaan daaruit schuldgevoelens tegenover de existentie. Met het
begrip ‘existentieel’ begoochelt hij zich, het woord wordt een vormelijke
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erkenning en een bezwerend gebaar, de eigenlijke existentie wordt op afstand
gehouden. Het nieuwe woord brengt weliswaar een nieuw begrip, maar dit blijft
intellektueel-eenzijdig, onvoltooid, onrijp. Het wordt een nieuw wapen van de
halfslachtige intellektuele onwerkelijkheid. Het woord ‘existentieel’ kruist de degen
met de existentiële werkelijkheid.
René Gysen

anoniem 2Oste eeuw
De redactie van Gard Sivik heeft er goed aan gedaan een opstel over Raymond
Roussel te laten schrijven en te publiceren, al werd de bijdrage van
Blues-voor-Vian-schrijver Freddy de Vree in nr. 26 niet veel meér dan een opstel,
en dan nog een slecht werkstuk, want - hoe goedbedoeld ten opzichte van RR ook onleesbaar geschreven, en dus onaantrekkelijk voor de lezer, in slecht Nederlands,
wat de lezer ergert, en met teveel verwijzingen, bijgesleepte haren en andere
bijzijdens, die mij ergeren.1 Aan de hand van een imponerende lijst literatuur2 toont
De Vree aan, dat... ja, wat eigenlijk? dat RR's literair geknutsel geniaal genoemd kan
worden, dat hij ‘verdergaat’ dan enkele versregels van Remco Campert, dat Ellery
Queen en S.S. Van Dine meesterwerken (‘op dit gebied’ - het gebruiken van
mechanische elementen) schrijven, dat Sagan en Marnix Gijsen geen diepe problemen
aansnijden, etc. - en wie durft nog te twijfelen aan deze met zoveel moed en
overtuigingskracht neergeschreven apodictische uitlatingen?
Geïnteresseerd in de schrijversfiguur RR3 heb ik mij bij lezing van het stuk
meermalen geërgerd aan de hoog van deze toren blazende vlaamse papegaai, die
bijvoorbeeld niet eens bij machte blijkt (‘ik was op vakantiezwerftocht’) om een
correspondentie met Jean Ferry tot een goed einde te brengen. Zijn analyse van enkele
RR-raadselen wil ik verder buiten beschouwing laten - groter geesten dan de
patafysicus en pogozoof De Vree hebben zich met het ontraadselen van RR bezig
gehouden, en tenslotte is RR's: ‘Comment j'ai écrit certains de mes livres’ voor
iedereen toegankelijk, die zich in hem interesseert Ik merk enkele onjuistheden op,
om te beginnen al in de biografie, de 6e regel van het stuk. Het staat fier, maar het
is onjuist dat RR in Peking niet uit zijn luxueuse woonwagen wilde stappen. Michel
Leiris noteert: ‘A Pékin il se cloîtra après une visite sommaire de la ville.’ - iets heel
anders. RR vaart naar Tahiti, maar gaat niet aan land, schrijft De Vree. Ook onjuist,
het moet zijn: ‘Hij vaart voor de eerste keer naar Tahiti, maar blijft nog enkele dagen
in zijn hut schrijven.’ Ik vind deze onjuistheden daarom zo belangrijk, omdat De
Vree er een uitgangspunt van maakt, en op de 2e pagina schrijft: ‘Zoals gezegd,
verwaarloosde Roussel, Tahiti of Pekin of noem maar op te bezichtigen.’ Bovendien,
al was het waar, wat dan nog? Michaux's Barbare en Asie deed hetzelfde; en Claude
Lévi-Strauss heeft in zijn Tristes Tropiques afdoende de mythe van het reizen, en
‘vakantiezwerftochten’ ontluisterd. Hij begrijpt, maar aanvaardt niet ‘la passion, la
folie, la duperie des récits de voyage.’ Ook de vertaling van het citaat van Janet op
de 10e regel is weer onjuist.
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Bij De Vree (over RR's werk, dat niets dan volkomen denkbeeldige - imaginaire
- kombinaties mag inhouden:) ‘dit zijn reeds extra-menselijke opvattingen.’ Ik zou
dit vertalen: ‘dit zijn al begrippen van een extra-menselijke wereld.’ Wie hierover
met mij twisten wil, het origineel luidt: ‘...ce sont déjà des idées d'un monde
extra-humain.’
Ik had geen lust, de juistheid van De Vree's overige citaten, mededelingen etc. te
verifiëren - het lijkt mij totnogtoe aangetoond dat iets meer exactheid, vooral bij een
figuur als RR, op zijn plaats zou zijn geweest. Er zijn andere dingen, die mij storen.
Behalve het stoerdoen met woorden als kwijl, klootzakken, buikloop, bedzijkerij
(men
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ziet waar des auteurs interesses liggen) treffen mij van de hand van De Vree drie
insinuaties, die ik mij persoonlijk aantrek.
De eerste insinuatie: ‘Zo is er ook de filosofie van de liefde, en die handelt niet
over de vraag of Jan en Mieke samen in bed mogen, of over de vraag of Jan, eenmaal
gehuwd, naar huis of niet naar huis gaat om bij vrouw en zoontje te maffen.’
Wat dan wél de filosofie-van-de-liefde (sic) is, kan ik uit De Vree's gooi- en
schijtspel niet opmaken - hetzij dan dat hij RR behalve een narcistisch verlangen en
hermafroditisme ook nog een Lilith-complex in de schoenen schuift.4
De tweede insinuatie: ‘Hoe kan zulk een idioot gegeven - een in 2 regels
weergegeven anekdote uit het werk van RR - toch iemand raken? Even goed, beter
zelfs, dan de geschiedenissen die verondersteld worden normaliter ons hoogseizoen
zo vurrukkulluk5 te maken.’ De derde insinuatie: ‘Met Roussel komt de mogelijkheid
definitief open te liggen (wie? de lezer? diens beminde? de schrijver? de literatuur?
SV) voor een abstrakte literatuur, die literatuur is en geen gekonfijte bedzijkerij van
het Leidseplein, de Stadswaag of uit Ex-St-Germain.’
PASSONS. De goede verstaander heeft begrepen, wie in deze insinuaties mag
dienen als startblok van De Vree's wedloop met RR, Leiris en andere groten.
PASSONS, met éen waarschuwing aan zijn adres. Laat Freddy met zijn kleffe handen
afblijven van schrijvers die hij niet BIJ MACHTE is te begrijpen, laat hij zich ver
houden van kritiek op boeken waarover Leiris, Carrouges, Breton en Ferry geen
oordeel konden vellen, omdat het Nederlands een geheimtaal is. Misschien is hij een
goede zesde als het er om gaat een Frans schrijver te analyseren met een twintigtal
boeken bij de hand, maar hij MAAKT het niet, als hij op eigen houtje een Nederlands
boek moet lezen, deze Vlaming ‘die aan een Engelse roman werkt, maar doorgaans
in het Frans schrijft.’6
Deze gelegenheid om naar aanleiding van een boek, dat ‘Hoogseizoen’ heet, te
polemiseren, sla ik graag over.
De Vree is niet van mijn postuur.
Wanneer een medewerker aan Gard Sivik niet in staat is in een ‘bedgeschiedenis’
meer te zien dan alleendát (en wat denkt hij dan van de bijdragen van Vaandrager
en Vanvugt in hetzelfde nr. 26?) dan is hij voor mij een even grote druiloor en
hypocriet moralist als de meeste andere Nederlandse kritici.7
Daarbij spreekt De Vree zichzelf bij herhaling tegen, wat geen wonder is - in zijn
woordenbrei, deze hachée van begrippen en aanhalingen, moet noodzakelijk een
steek vallen - zo bijvoorbeeld waar hij zijn abstracte literatuur genadeloos ten onder
doet gaan, door te schrijven: ‘Het verhaal (bij RR) wordt zo bondig, dat het een
wellicht oorspronkelijke funktie herneemt, het wil iets vertellen, verhalen. Niet de
vertelling (Claes, Caldwell) maar wel het verhaalde herneemt zijn belang. Relatief
belang trouwens. Roussel, de schaakspeler, maakte zijn personages tot pions8; een
reduktie die in se tragisch is, en die onderworpen wordt aan éen passie: liefde,
heerszucht, gierigheid (dat zijn er overigens drie, SV)’. Ik kan Freddy de Vree,
wanneer hij zo nodig een eigentijds geschrift wil behandelen, over de ‘diepere
achtergronden’ van het gekonfijte bedzijken een artikel aanraden, dat in De Vlaamse
Gids van juli '62 verscheen, van de hand van Paul de Wispelaere. Probeer het eens
te lezen.9 En omdat De Vree mij weer over RR deed nadenken, en ik het altijd met
idioten goed voor heb, geef ik hem twee citaten ten geschenke.
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Jacques Vaché: ‘Mon rêve actuel est d'être membre d'une société chinoise sans
but et secrète en Australie.’
De tweede, van de hand van Jean Ferry, door De Vree zo bewonderd: ‘Ce n'est
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plus depuis longtemps un mystère pour personne que ce but est de garder le secret.’
Hiermee mag vakantieganger De Vree het voor mijn part doen. En laat hij brieven
aan mij nooit meer besluiten met ‘swingcerely’, ‘mit schwung’, ‘best wishes and
good radishes’ en ‘west bitches’. Laat hij me maar liever nooit meer brieven schrijven,
die ik toch niet beantwoord.
Simon Vinkenoog

simon vinkenoog, miskend 20ste eeuw
Volg dus SV op de regel. Ik schrijf slecht nederlands, hij leest Artaud in een meer
dan schamel Frans. Ik schrijf slecht Nederlands = dat ergert de lezer. Ik geef te veel
verwijzingen, dat ergert SV (zie verder waarom). Ik toon aan dat RR geniaal kan
genoemd worden - vermits ik dit aantoonde, acht ik mijn doel volop bereikt. Ik ben
een papegaai, ik kan geen korrespondentie bijhouden. Mijn analyse laat SV ‘buiten
beschouwing’. Toch was dit deel voor wie RR kent veruit het belangrijkste - en
beweert SV niet dat hij RR kent? Roussel bezocht volgens Leiris Peking en Tahiti
wel, volgens Ferry niet. Verder las ik zelf Michaux en Lévi-Strauss. Het aanhalen
van gelezen auteurs heeft SV met mij gemeen.
Mijn vertaling is fout. Dat SV hierop wijst, is recht en plicht. Kwijl, buikloop,
bedzijkerij - men ziet waar mijn interesses liggen. Ziet u het? Ziet u ook dat men
presies deze zaken al sinds jaren aan SV verwijt? Dan zijn SV en ik quitte op dit
punt.
Drie insinuaties. Filosofie der liefde (ik
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blijf bij mijn standpunt, zal het in een artikel over Histoire d'O enigszins nader
verklaren). Tweede en derde insinuatie: inderdaad moest SV het lijden dat FdV hem
een brief schreef waarin hij bekende, de in Podium verschenen fragmenten flauw te
vinden. Waarop SV toch cryptoskatologis antwoordt (brief te bewonderen in het
Muzeum voor Kleine Kurioziteiten). FdV schrijft niet terug. Het einde van SV's
betoog verzwakt hier wel wat door. Leidseplein en literatuur, of een soort nederlands
ekwivalent voor beat. Ik vind Campert's Vurrukkulluk half-onderhoudend en
appresieer de spot die er met de Leidsepleinfuckers wordt gedreven. Vind de roman
t.o.v. Nietsnut of van Campert's dichtwerk mislukt. Ik appresieer Campert om zijn
eerlijkheid; Campert, niet Vinkenoog. En wie is Vinkenoog? De emotie van Blurb,
het belang van Atonaal, de oprechtheid van Zolang te water. Daarbij goede, maar
uit een al te vlotte pen vloeiende gedichten. Appresieer Vinkenoog als vijand der
squares. Hoogseizoen? M.i. een grove mislukking. Ik sta niet alleen met dit oordeel.
Maar ik durf het onderschrijven. (Ik ben niet zo haatdragend als SV.) Een
bedgeschiedenis schokt me niet. Maar als ik er niet méér dan dat in zie, dan zeg ik
dat. Ook aan SV. Voordat ik het in GS schreef. Goed, ik ben niet bij machte er meer
in te zien. Vinkenoog vergeet, verwaarloost, dat ik in een tandenborstelgeschiedenis
ook niet meer dan een tandenborstel-geschiedenis zie. Dat het hier om bedden gaat,
heeft niets met hypocrisie (om eens een tipies Vinkenoogs-Nederlands woord te
gebruiken) te maken, zie het Taboenummer van GS.
Wat denk ik van Vaandrager? Hij tracht brokstukken op te vangen uit een rondom
hem wirrelende wereld; hij schrijft moeilijk en hortend, eerlijker dan SV, en zonder
pretentie. (Ja, SV, ik weet het, en zonder mijn pretentie.) Vanvugt - stilisties veel
verder dan SV of, ocharme, Heeresma (die zeker óók de Evergreen Review leest),
bijwijlen nog onhandig, nog wat onzeker in de benadering van zijn onderwerp - maar
hier komen het zoeken én naar vorm én naar inhoud prachtig overeen. Ik geef Vanvugt
heel wat meer krediet dan b.v. Oscar Timmers, die nochtans al stappen vooruit was
op het normale Nederlandse niveau. Ik zie in Vanvugt een schrijver, in Vinkenoog
iemand die nota neemt. Hij doet dat soms prachtig, maar nooit op stilistiesovertuigende
wijze. SV schrijft even goed als Trocchi, als Kerouac. Maar Kerouac is geen schrijver.
(Dit zegt niet alleen FdV, ook Ivo Michiels zegt het: zie Monas II, 1.) Verder is
Hoogseizoen in 't Nederlands geschreven, daarom vloog b.v. Carrouges er niet op
af. Ach wat. Het enige boek door een Nederlander geschreven, dat een ernstige studie
op Carrougiaanse bazis verdient is W.F. Hermans' De God Denkbaar Denkbaar
De God. Maar ja, Hermans leeft niet op het Leidseplein, zal wel een imitator van
Roussel zijn.
En dit nog: SV oordeelt dat ik een goede zesde ben om over Vian te schrijven.
Tsk, tsk: wat zeiden Philippe Soupault, Arrabal, Horovitz, Prévert, Noakes ook weer?
Een prima eerste boek over Boris Vian. Dat Queneau mijn boek afwees, neem ik in
acht. SV's ‘oordeel’ niet.
Waarom vroeg hij me dan een inleiding voor Randstad? Inleiding die hij trouwens
zó besnoeide, dat enkel wat couleur locale overbleef.
En SV komt terug op RR. Wil de indruk verwekken, dat hij het tegen mijn artikel
heeft, niet tegen mij persoonlijk. Doet het uitschijnen alsof ik me tegenspreek. Ah
ha. Roussel schrijft een roman (verhaal - dit verhaal is geen doel) waarin talloze
verhaaltjes (en die schakelverhalen vertellen, reduseren alles tot één passie: liefd,
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tot één passie: heerszucht, enz. - deze verhalen hebben een doel in zichzelf) verwerkt
zijn. Het opzet van Roussel, zijn ‘abstraktheid’ heb ik in de rest van mijn artikel
uitvoerig genoeg belicht. Dit artikel is voor kritiek vatbaar. De boeken van Ferry,
Carrouges, Butor, Breton, Jean & Mezei ook. Terloops: RR's narcissisme en
hermafroditisme werden reeds door blijf bij mijn standpunt, zal het in een artikel
over Histoire d'O enigszins nader verklaren). Tweede en derde insinuatie: inderdaad
moest SV het lijden dat FdV hem een brief schreef waarin hij bekende, de in Podium
verschenen fragmenten flauw te vinden. Waarop SV toch cryptoskatologis antwoordt
(brief te bewonderen in het Muzeum voor Kleine Kurioziteiten). FdV schrijft niet
terug. Het einde van SV's betoog verzwakt hier wel wat door. Leidseplein en literatuur,
of een soort nederlands ekwivalent voor beat. Ik vind Campert's Vurrukkulluk
half-onderhoudend en appresieer de spot die er met de Leidsepleinfuckers wordt
gedreven. Vind de roman t.o.v. Nietsnut of van Campert's dichtwerk mislukt. Ik
appresieer Campert om zijn eerlijkheid; Campert, niet Vinkenoog. En wie is
Vinkenoog? De emotie van Blurb, het belang van Atonaal, de oprechtheid van
Zolang te water. Daarbij goede, maar uit een al te vlotte pen vloeiende gedichten.
Appresieer Vinkenoog als vijand der squares. Hoogseizoen? M.i. een grove
mislukking. Ik sta niet alleen met dit oordeel. Maar ik durf het onderschrijven. (Ik
ben niet zo haatdragend als SV.) Een bedgeschiedenis schokt me niet. Maar als ik
er niet méér dan dat in zie, dan zeg ik dat. Ook aan SV. Voordat ik het in GS schreef.
Goed, ik ben niet bij machte er meer in te zien. Vinkenoog vergeet, verwaarloost,
dat ik in een tandenborstelgeschiedenis ook niet meer dan een
tandenborstel-geschiedenis zie. Dat het hier om bedden gaat, heeft niets met hypocrisie
(om eens een tipies Vinkenoogs-Nederlands woord te gebruiken) te maken, zie het
Taboe-nummer van GS.
Wat denk ik van Vaandrager? Hij tracht brokstukken op te vangen uit een rondom
hem wirrelende wereld; hij schrijft moeilijk en hortend, eerlijker dan SV, en zonder
pretentie. (Ja, SV, ik weet het, en zonder mijn pretentie.) Vanvugt - stilisties veel
verder dan SV of, ocharme, Heeresma (die zeker óók de Evergreen Review leest),
bijwijlen nog onhandig, nog wat onzeker in de benadering van zijn onderwerp - maar
hier komen het zoeken én naar vorm én naar inhoud prachtig overeen. Ik geef Vanvugt
heel wat meer krediet dan b.v. Oscar Timmers, die nochtans al stappen vooruit was
op het normale Nederlandse niveau. Ik zie in Vanvugt een schrijver, in Vinkenoog
iemand die nota neemt. Hij doet dat soms prachtig, maar nooit op
stilisties-overtuigende wijze. SV schrijft even goed als Trocchi, als Kerouac. Maar
Kerouac is geen schrijver. (Dit zegt niet alleen FdV, ook Ivo Michiels zegt het: zie
Monas II, 1.) Verder is Hoogseizoen in 't Nederlands geschreven, daarom vloog b.v.
Carrouges er niet op af. Ach wat. Het enige boek door een Nederlander geschreven,
dat een ernstige studie op Carrougiaanse bazis verdient is W.F. Hermans' De God
Denkbaar Denkbaar De God. Maar ja, Hermans leeft niet op het Leidseplein, zal
wel een imitator van Roussel zijn.
En dit nog: SV oordeelt dat ik een goede zesde ben om over Vian te schrijven.
Tsk, tsk: wat zeiden Philippe Soupault, Arrabal, Horovitz, Prévert, Noakes ook weer?
Een prima eerste boek over Boris Vian. Dat Queneau mijn boek afwees, neem ik in
acht. SV's ‘oordeel’ niet. Waarom vroeg hij me dan een inleiding voor Randstad?
Inleiding die hij trouwens zó besnoeide, dat enkel wat couleur locale overbleef.
En SV komt terug op RR. Wil de indruk verwekken, dat hij het tegen mijn artikel
heeft, niet tegen mij persoonlijk. Doet het uitschijnen alsof ik me tegenspreek. Ah
ha. Roussel schrijft een roman (verhaal - dit verhaal is geen doel) waarin talloze
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verhaaltjes (en die schakelverhalen vertellen, reduseren alles tot één passie: liefd,
tot één passie: heerszucht, enz. - deze verhalen hebben een doel in zichzelf) verwerkt
zijn. Het opzet van Roussel, zijn ‘abstraktheid’ heb ik in de rest van mijn artikel
uitvoerig genoeg belicht. Dit artikel is voor kritiek vatbaar. De boeken van Ferry,
Carrouges, Butor, Breton, Jean & Mezei ook. Terloops: RR's narcissisme en
hermafroditisme werden reeds door
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Jean & Mezei aangetoond, zoals ik trouwens vermeld. Waarom hinderen mijn
verwijzingen SV? Hij leest ze toch niet. Goed, mijn artikel is verre van perfekt. Maar
ik heb iets betracht. SV niet, SV waagt zich niet op glad ijs, beweert RR's werk te
kennen maar bewijst het niet (gaat niet in op mijn analyse. Tja, daar zou hij L'Etoile
au front voor moeten gelezen hebben). SV maakt er zich van af met ‘krankzinnige
logicus’. Zo kan de rubriek ANONIEM 20ste EEUW eenvoudiger, b.v.:
Georges Bataille: Hegeliaans neuker. Jacques Vaché: nihilistise pessimist Simon
Vinkenoog: groot schrijver.
En De Wispelare? Dat hij Böll heeft gelezen, weet men allicht. Zie Scherzando.
Ook ben ik Breton niet en zal Breton nooit voor GS schrijven. Ik heb feiten
overgenomen uit Breton! Formidabel zeg! Het is een feit, ik geef het toe, dat ik niet
bij de feiten uit RR's leven aanwezig was. SV natuurlijk wel. En terzake: een
heruitgave van Locus Solus (Ed. Rencontre, 1962) met een voorwoord van Olivier
de Magny toont aan dat RR later homoseksueel en drug-addict werd. Mijn
Lilith-kompleks had dus zijn gronden! Maar ook SV lacht verrast, kijkt jongensachtig
op: homo en junkie, net iets voor Hoogseizoen en Leidseplein!
En weer terzake. Het betoog van Vinkenoog richt zich tegen mij persoonlijk, en
niet tegen mijn artikel. In dat opzicht kan SV met Wim Zaal meegaan. Mijn artikel
had echter bekwamer gekund, mits geschreven door Rodenko of W.F. Hermans. De
derde Hollander die alles afweet van RR wil ik nog zien komen.
Iemand uitschelden die een moeilijke opgaaf tot een twijfelachtig einde bracht,
haalt niets uit - maar de geste is kenschetsend.1
Freddy de Vree

butor
In een artikel in ‘Candide’ (22-29 maart '62) merkt Kléber Haedens op, dat het onlangs
verschenen boek van Michel Butor over de Verenigde Staten, ‘Mobile’, niet in staat
is, om zijn lezers op te heffen ‘jusqu'à la dignité de la lecture’. Men kan zich afvragen,
wat Haedens met die waardigheid bedoelt. Betekent zij voor hem een moderne versie
van de vroegere schoonheidskultus, waarmee in de dertiger jaren klaarblijkelijk nog
altijd niet effektief genoeg is afgerekend? Of bedoelt Haedens alleen maar, dat de
lezer door zijn lektuur in een verheven stemming moet worden gebracht, zodat hij
zich van ganser harte in de liturgie van het literaire gebeuren kan verliezen? Als
dooddoener gehanteerd tegen het boek van Butor doet het beroep op ‘dignité’ in
ieder geval enigszins potsierlijk aan. Wat Butor met zijn boek wilde, was immers
helemaal niet het tot apollinische hoogte opvijzelen van de lezende mens. Men kan
nog verder gaan: Butor wenste (hoe vreemd het ook moge klinken) in verband met
zijn boek niet eens een lezende mens. Waarnaar hij streefde, was het oproepen van
de suggestie van de reizende mens, niet weggedoken in de leunstoelen van zijn
statische rust, maar trekkend van stad naar stad, van barkruk naar barkruk, van
neonreklame naar neonreklame. Hij probeerde dit ruimtelijk te bereiken door in een
snelle, associatief-bepaalde opeenvolging steeds nieuwe plaatsen (rivieren, cafetaria,
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huizen, bedden) te noemen, terwijl hij zijn reisverslag historisch perspektief trachtte
te geven door doku-
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menten, archivarische gegevens, verslagen van processen en toekomstvisioenen.
Opmerkelijk bij Butor is daarbij niet, wat hij zijn lezers weet te vertellen (want deze
zaken kan men bij elke Van Egeraat vinden), maar vooral de manier waarop hij zijn
visie suggereert. Hij heeft afstand genomen van het traditionele reisboek, waarin
alles chronologisch en volgens allerlei kategorietjes is gerangschikt, alsof men bij
zijn bezoek aan een land zijn indrukken groepsgewijze te verwerken krijgt. In plaats
daarvan vindt men zich in ‘Mobile’ in de werkelijke reissituatie geplaatst. Men ervaart
de verwarrende gekompliceerdheid van het leven in Amerika onmiddellijk, zonder
dat de schrijver een logische ordening heeft aangebracht. Men kan dit boek daarom
alleen met een nomadische instelling lezen: de lezer maakt zijn eigen reis door de
States. Noodzakelijk gevolg van deze techniek is, dat Butor zich slechts tot feitelijke
gegevens bepaalt. Hij interpreteert niet, spreekt nergens uitdrukkelijk een oordeel
uit, maar plaatst zijn gegevens in een samenhang die het de lezer mogelijk maakt
zichzelf een oordeel te vormen. Wellicht moet men vooral hier het verschil tussen
Haedens' en Butor's benadering van literatuur zoeken. Voor de Haedensen
vertegenwoordigt een boek een voltooid proces, een statische eenheid, waarmee de
lezer zijn instemming kan betuigen of niet. Schrijvers van het slag Butor
monopoliseren het kreatieve proces niet voor zich alleen. Zij houden een boek ‘open’,
omdat zij geloven, dat het feitelijke, voortdurend wisselende leven rijker is dan elke
‘literatuur’.

van duinkerken
Hoewel geen leerling van een der middelbare scholen in Nijmegen, kreeg ik dezer
dagen de tekst in handen van een gedicht, dat Anton van Duinkerken in opdracht
van het stadsbestuur ten behoeve van deze scholen schreef. De aanleiding was
feestelijk genoeg: het zilveren huwelijksfeest van het vorstelijk paar, dat met talrijke
vaderlandse manifestaties gevierd werd. Het lijkt dienstig om de tekst van de
Nijmeegse professor te citeren:

zilveren bruiloft
Geen ding dat de wereld
ons geven kan,
gaat boven de liefde
van vrouw en man.
Zij is de vervulling
van onze natuur
en geeft ons voorbijgaan
de smaak van Gods duur.
Waar twee met elkander
verenigd zijn
verandert het water
der uren in wijn.
Het bos van de dagen
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blijft maanden door groen;
de jaren vervloeien
in tijloos seizoen.
Kwartieren van eeuwen
verzilvren de trouw
tot het glanzend geluk
van een man en een vrouw
Zo glanst maar de zon aan de
rand van een wolk
en een goede vorstin
in het hart van haar volk.

Tot zover Van Duinkerken in zijn poëtische extase, in ethische richting aangevuld
met wat denkbeelden over God, vorstin, en glanzend geluk, en pasklaar gemaakt
voor de middelbare schooljeugd. Zal deze jeugd de bedwongen hartstocht van de
heer Van Duinkerken slikken? Zonder twijfel. Na de affaire-Hustinxs is men in
Nijmegen aan meer gewend geraakt: poëzie en zwendel gaan er op vaak verheffende
wijze samen.
Piet Calis
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pornografie en haar theologen
Offerte Erklärung vor riem Urteil der zweiten Instanz im SPUR-Prozesz
1. Die Gesellschaft und ihr geltendes Strafrecht, das weitgehend Theologie und
Moral der tradierten Vorstellungen aus dem Mittelalter ist, musz endlich
anerkennen, dasz sich die Zahl der Menschen, die jenseits von Gut und Böse
stehen, zusehends mehrt.
2. Der krampfhafte Versuch der Ankläger, die Sexualität in überschaubare Kanäle
abzuleiten, ist daher zum scheitern verurteilt.
3. Die genehmigten Reservate einer Scheinfreiheit wie Ehe und Bordell sind nur
noch Reproduktion des bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters und seiner
vervlogenen Wertmaszstäbe.
4. Die platonisch-christlich-idealistischen Postulate unseres Verdummungszeitalters
züchten duch das Mittel des organisierten Ärgemisses lediglich einen
Komplextyp heran, der nicht mehr fähig ist, sein Leben zu verwirklichen und
dieses ihm aufgezwungene Versagen am angeklagten Künstler rächt.
5. Es gilt, die Freiheit des Sexus zu erwirken, und wiederum einen Bezug finden
zu einer wollüstig-pomographischen Literatur, die sich als solche bekennt, und
die Mär vom verletzten Schamgefühl endlich widerlegt.
6. Wir verlangen also von den gleichgeschalteten und spezialisierten Wächtern
der Kulturindustrie die Freigabe und Publikation aller Werke der
Weltpornographie von Poggio, Aretino, de Sade, Rétif de la Brentonne, F.
Schlegel, Mark Twain, Alfred de Musset, Schröder-Devrient, Henry Miller,
Jean Genet und der Pomographie aus den Geheimarchiven des Vatikans, der
Polizei und der Staatbibliotheken. Die Klassiker: Aristophanes, Horaz, Ovid,
Lukian, Petronius, Martial, Catull und unser ehrenwerter Goethe sollen als
ungekürzte Volksausgaben und als Schullektüre gediegene Bildungswege zu
neuen Zielen eröffnen.
7. Pornographie, die sich als Kunstwerk verbrämt durch die Zensur schmuggelt,
steht in heimlichem Einverständnis mit der Sexualmoral eines untergehenden
Zeitalters.
8. Es ist daher ein Gebot der Stunde, dasz sich der Künstler eindeutig zu der von
ihm verfaszten Pornographie bekennt, ohne sie als Kunst zu drapieren.
Baldeney Kunzelmann Petersen Zimmer München, den 4. November 1962
Met Gust Gils en Freddy De Vree was ik een tijdje geleden mede-ondertekenaar van
een rondschrijven, waarin geprotesteerd werd tegen rechtsvervolgingen waarvan
Spur-redacteur en medewerkers het slachtoffer waren. Twee van deze redacteurs,
Kunzelmann en Zimmer, vinden we weer onder bovenstaand manifest. Het is in
overeenstemming met de geest van ons protest dat manifesten als hierboven gedrukt
en verspreid worden. Maar wie daaruit rechtlijnig zou afleiden dat we een soort
Spur-fans zijn, heeft ons slecht begrepen.
Ik heb bezwaren tegen dit nieuwe manifest. Moest de duitse justitie er weer beslag
op leggen, dan zou ik weer protesteren, maar ik ben het toch niet eens met de inhoud.
Ik vrees dat Baldeney, Kunzelmann, Petersen en Zimmer de illusie koesteren dat het
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overwinnen van de burgerlijk-kapitalistische-kristelijke weerstanden in deze kwestie
een algehele oplossing zou betekenen. Dat is niet waar. Bedoelde overwinning zou
tot gevolg hebben dat de mens terug voor de vrije keuze staat. Maar die keuze dient
nog rekening te houden met andere realiteiten dan die van de druk door de huidige
maatschappij en kultuur uitgeoefend. De platonisch-kristelijke-idealistische postulaten
zijn wel een hinderpaal, én de oorzaak van komplexen zoals manifestanten ze kort
beschrijven, maar er moet bedacht worden dat deze postulaten
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toch niet in het ijle ontstaan zijn, maar in de menselijke konditie. Deze konditie blijft
voor de mensen bestaan, ook na de verlossing uit de p.k.i.-postulaten. Het
schaamtegevoel b.v. zal blijven optreden, in zoverre het natuurlijk is. Voor jonge,
onervaren mensen bestaat daar geen twijfel over.
Waar gebrek aan zelfvertrouwen of gevaar voor mislukking is, waar de vrees niet
overwonnen werd, ligt de schaamte ‘op de loer’. Maar bovendien speelt de schaamte
een rol in de erotiek: een beschaamde partner, die toch niet geheel weigerig is, windt
de andere op.
Pornografie, als een oppervlakkig genre zonder literaire ambitie, stel ik niet
automatisch onder, maar ook niet boven detective -en politieverhalen,
verbruiksscience-fiction, liefdesromannetjes voor verkoopsters, bedienden en
studenten in de medicijnen, best-sellers voor groothandelaars en
gemeentesecretarissen, etc. De beschaamde pornografie, die hoofdzakelijk om haar
ware aard te verbergen, zich als kunstwerk aandient, is vals en dus minderwaardig,
zowel uit pornografisch, als uit letterkundig oogpunt. Maar het kan toch dat de
erotische opwinding over het door list overtreden van het gebod, onder de neus van
de censuur, een wat pervers, maar authentiek pornografisch effekt tot stand brengt.
Of dat de mystificatie intellektuele genoegens meebrengt.
De pornografie, zo beoefend door grote schrijvers, kan een hoog literair niveau
bereiken. Wanneer in dit geval de belangstelling meer literair dan pornografisch
wordt, dan is het onbillijk te spreken van gekamoefleerde pornografie. Alles hangt
af van de literaire eerlijkheid van de schrijver. In de kunst wordt dat wat stof gaf tot
het werk steeds dienstbaar gemaakt aan de artistieke noodzaak, of die stof nu
pornografisch is of niet. Het gaat dan niet om vermomming van de stof, maar een
voorrang van de artistieke normen. Om alle formalistische misverstanden uit te
sluiten, verwijs ik naar het voorbeeld van ‘Histoire d'O’ van Pauline Réage, dat zijn
hoog literair niveau dankt aan een pornografische thematiek, die een buitengewoon
gehalte van schokkende, tragische en komische menselijkheid bevat, waardoor het
boek gunstig afsteekt tegen de onnozelheid van zo vele meesterwerken, die in de
schoolboeken worden aangeprezen.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een rebelse houding als die van dit
nieuwe manifest haar doel voorbijschiet. Oogmerk is ‘jenseits von Gut und Böse’ te
staan, maar dit manifest stelt zich niet jenseits, maar tegenover de burgerlijkkristelijke
Gut-Böse-cultuur en wordt er de onvrijwillige medeplichtige van.
René Gysen

wordt vervolgd
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Leo Ross / L'amour vert / Em. Querido's Uitgeverij N.V. / Amsterdam,
1962.
Leo is een onvolwassen 28-jarige en hij getuigt ervoor. Dagdroomt. God of de zon
brengen de zaken voor mekaar. Is nog kind van zijn moeder, zelfs een slordige
minnaar. Soms onduidelijk of het een jongen of een meisje is. Op wat jeugdzonden
na (och, eigenlijk geen zonden), braaf, humanistisch, maakt gedicht op zijn
geboortestad Vlissingen en één op de hoofdstad des lands. Strooit wat lieve,
kinderlijke beelden over zijn proza volgens constante procédé's: de liefde stapt als
een gewoon man binnen, de lente is een hongerig dier, het zonlicht maakt furore in
een balletrokje, de zon maakt een theevisite. Doet binnen de redelijke perken van
het toegestane, gekke, onpraktische dingen, die hij voor toppunten van poëzie houdt:
sindsdien beijver ik mij onophoudelijk / bossen rozen te kopen en te kussen /
en langzaam rood wordend / de zon het hoft te maken; is (bijna) Lodeizen. Ritme
zonder karakter, zonder gedachte en zonder functie, toevallig produkt van de gram-
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maticale zinsbouw. Geen aandacht voor de lichamelijkheid der woorden. Vindt
inspanningen van de geest klaarblijkelijk overbodig. De zon doet het wel. Amour
vert, fruit mordu.
R.G.

J.W. Oerlemans / De verte tussen ons in / Bert Bakker Daamen N.V. / Den
Haag, 1962.
Ervaren reiziger in de Baedeker der poëtische sentimenten, bericht Oerlemans ons
daarover op toeristisch niveau: de dood van een geliefd wezen, een merkwaardige
maan, bossen, een weide, 's avonds of 's morgens, een vreemd huis. Nergens wordt
de ontroering ontsierd door een element uit het moderne landschap, een
omstandigheid, een emotie van het tijdperk, waarin hij leeft. Eén thema, één gedachte,
één sentiment, één indruk wordt monotoon uitgesponnen tot een gedicht. Vandaar
de verleiding de poëzie te animeren door opschroeving van het onderwerp,
hyperbolische beelden, aesthetische leugentjes om bestwil: Het gaat over Brabant
waar de heide was / er staan nu grassprieten hier en daar / heel magere, misschien
wel voor geiten... volgen dan drie beschrijvende strofen, en ten slotte... er is een
stille verwoesting in dit land / er gaan merkwaardige golven doorheen / geen
wind is het, geen regen ook / maar een vreemde vernietiging, zoals elders.
Zeldzame, maar onbelangrijke waarachtigheid. Elders overbodige woorden, woorden,
zinnen zonder poëtische functie, slappe constructie, vage bedoelingen. Een klein
talent met wisselbare existentie.
R.G.

Hedwig Speliers / Ons bergt een Cenotaaf / Querido-Manteau, 1961.
Een keurig busseltje maakwerk, vol met flauwe prulletjes als: op de tandenborstel
zit bloed / en de lamp steekt vol roet / ik zeg woorden, woorden bevallen / als meisjes
na een zeer pijnlijk bed / Neen, hedwigje, jongen, al ben jij leraar nederlands aan de
rijksmiddelbare jongensschool te nieuwpoort, laat het liever zo, er zijn nu goede,
zacht-verende matrassen in de handel voor die leuke meisjes in hun pijnlijke bed en
als je / een meisje, een charmant ding / wil / opbergen binnen de kevie / van verstilde
herinnering / doe het gerust hoor, maar bevuil dan geen papier meer en als je per sé
dichter en sadist (blz. 18) wil zijn, laat het dekseltje dan op de kist want het / gedicht
dat bloot komt / zal ons nooit kunnen ontroeren, lieve vriend, ook al zet je zeer stoer
‘paulus I, jacobus 5-2, apokalyps 9:21’ boven elk vers.
J.C.

Th. Sontrop / Langzaam krom groeien / G.A. van Oorschot, Amsterdam,
1962.
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De huidige coördinator van de gardsivikredactie ‘verzoekt’ mij deze bundel ‘te
behandelen zoals het hoort’. Hij vindt dat ik mijn werk wat ‘te terloops’ opknap.
Deze bezorgdheid brengt mij in verlegenheid, daar ik niet weet hoe het hoort en ik
bundels die mij ongevraagd op een rapje ter lezing worden toegezonden ook niet
anders dan ter-loops kan beoordelen. Bovendien is er het embleem, dat gewoonlijk
de titel van deze rubriek vergezelt: dat pistool, waardoor het fenotype naar zijn
farwestperiode wordt teruggeduwd, naar een onschuldige exotische romantiek die
iedere ernst uitsluit. Als ik dat pistool op dichters moet richten, laat het dan geladen
zijn met rozijnen. Op oplichters wordt immers niet (in ernst) geschoten.
In de bundel ‘Langzaam krom groeien’ gedraagt Th. Sontrop - van wie ik weeral
tot mijn schande niet weet of Th. een dame of heer ‘dekt’ (een heer wellicht gelet
op de verzen: ‘Met afgemeten schreden het bordeel betreden, / zoals een fiere haan
die straks de sporen wet’, alhoewel...) - zich als een reactionair van de poëzie. Het
doet wel eens goed een vijand van de zilveren adem der etherische zangers of van
experimentele woordpadden aan het woord te horen op voorwaarde natuurlijk dat
het niet le lang duurt, niet te Elsschotiaans klinkt en de
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rederijker er voor uitkomt een rederijker te zijn. Versjes als de volgende:
‘Ja wis en waarachtig en hij:
“Ik heksenmeester, voorwaar...!, heksenmeter,
ts mars!” En af ging het schot. (...)’

zijn zo perfect in hun rederijkerij, dat men wel moet aannemen dat Th. Sontrop in
zijn eigen geloofsbrieven gelooft. Prachtig, nietwaar, die geritmeerde stroplappen,
woordspelingen, jezusachtige elans, klanksymboliek, nog prachtiger die minitieuze
interpunctie na ‘voorwaar’, die iedere nuance dicteert aan de lezer en het bewijs
levert van een haast deskundige kennis der spraakkundige reglementen? Uit zo'n
avontuur móét men wel ongekreukt te voorschijn komen en Prof. Van Elslander rederijkersdeskundige - kan in zijn nopjes zijn.
Maar Sontrop heeft nog andere pijlen (die krom groeiden) op zijn boog. En ik
meen de eerbiedwaardige lezers van gard sivik, tijdschrift met smetteloze faam in
Vlaamse katholieke middens, hier te moeten (sollen: morele verplichting)
waarschuwen. Sontrop heeft een persoonlijke woordenschat. In deze 25 stuks rijke
bundel worden er steelse veesten gelaten, wordt de aars gekust (dan nog in het Engels)
en wordt er naar de kul getuurd. Persoonlijk geluk ik erin mij boven het stoffelijk
karakter van deze woordenschat te verheffen, in acht genomen de esthetische
noodzaak. U begrijpt: de klankrijkdom der ee's en uu's. Maar... enzovoort. Dus, een
boek voor volwassenen.
Eens voorbij de verbazing omwille van de vormperfectie, stelt men vast dat Sontrop
ook een dichter-met-inhoud is. Vaderzoon-complexen, sarcastische pastorales, een
bijtende verwoording van het depersonificatieverschijnsel en ten slotte vaerzen met
donkere psychische ladingen, veelduidig is de opcaciteit, zoals:
‘De lucht was weer zo pril als toen ik, lang geleden,
Nog onberoerd door Gide (...)’

Het woord opaciteit, een Rodenko-woord, brengt mij bij het beste gedicht (lach ik
nog?) van de bundel. Titel: ‘Tussen de regels’. Opdracht: voor Paul Rodenko.
Tendentie: een concrete aanval op het uteriene verlangen van de Freudist.
Laatste rake verzen:
‘Voor u is, lijkt het mij, de uterus wat voor een protestant soms Luther is.’ Besluit:
Sontrop is een amusante oplichter, die echter een onvergetelijke grimas van de ernst
maakt in zijn motto: ‘Mais si tost que je prens la plume à ce dessein, / Je croy prendre
en galère une rame en la main...’ Ha, neen, rederijkeren doet men toch uit puur
genoegen zoals vogelpikken of flok schieten!
W.R.

Jaap Harten / Het spoor van de gele keizer / Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage-Rotterdam, 1962.
Ik weet niet of het toegelaten is in deze rubriek die in het teken van de
trommel-revolver staat, iets goeds over iemand te schrijven. ‘Het spoor van de gele
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keizer’ door Jaap Harten kan wel als mikpunt voor enkele rozijntjes gebruikt worden,
maar tot slot van de rekening ben ik verplicht toe te geven dat Jaap Harten, alhoewel
braaf en soms zeer gewoon, toch een dichter is, hetgeen in deze rubriek zoveel
betekent als de laatste rozijnen kogel naar de eigen slaap schieten. Op de kaft van
deze bundel wordt de loftrompet geblazen door heren van diverse pluimage: Hans
Andreus, Prof. Donkersloot, C.J.E. Dinaux, Jos Panhuysen.
Het is dus de hoogste tijd om pianissimo te verklaren, dat er meer tempo dan ritme
is in deze poëzie van Harten, en dat meerdere fragmenten niettegenstaande zij de
typografische voorstelling van het gedicht kregen ten slotte maar doodgewone aan
stukken geknipte prozazinnen zijn. Hiermee wordt hun waarde an se niet beoordeeld.
Alleen schijnt Jaap Harten te insisteren op een ingeworteld misverstand, nl. dat hij
gedichten moet schrijven. Waar ligt de verdichting in de volgende verzen: ‘Men eet,
scheert
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zich, / tikt op de termometer / en herkauwt resten / nieuws uit het dagblad’? U zegt
dat dit fragment uit zijn ‘sfeer’ is gesleurd? Dat kan de zaak alleen verslechten, want
met ‘sfeer’ maakt men geen gedichten, wel met woorden. Ik blijf er dus liever bij
(omwille van het prestige des heren Harten), dat het geciteerd voorbeeld een goede
zin proza is en de typografische breuk tussen ‘resten’ en ‘nieuws’ alleen maar
hinderlijk kan zijn. Het is bepaald dat tempo, dat streven naar een zekere waardigheid
in de dictie, dat de heer Harten parten speelt en hem te gemakkelijke oplossingen
dicteert. Parallelle combinaties zijn in hetzelfde gedicht zo overvloedig aanwezig
dat zich een verzwakking van de potentie van het substantief moet voordoen. Een
verdunning (i.p.v. verdichting) is het gevolg van gerekte verzen en de verwekte
ritmische deining kan alleen de ontaarding tot procédé bevorderen. In één gedicht
zes ‘en’-trucjes als volgt: ‘lucht en vuur’, ‘zuurstof en sterren’, ‘metaal en kristallen’,
‘wolken en duisternis’, ‘demonen en maskers’, ‘kleurt en torst’. Het is wat veel. Dit
zijn details, wordt er geroepen. Inderdaad, met details worden kunstobjecten gemaakt,
de ‘ideeën’ kan men wel ergens kopen of lenen. De machines van Ashby en Grey
Walter kunnen met ‘ideeën’ volgepropt worden, maar (Stendhal sta mij bij!) de
details?
Voor de rest zwijg ik in alle toonaarden van de lof voor ‘Het spoor van de gele
keizer’, en peuzel de laatste rozijn op.
W.R.

Wim Gijsen / Tot de tanden gewapend weerloos / Nijgh & Van Ditmar /
's-Gravenhage, 1962.
Wim Gijsen, een regelmatige Maatstafganger, vond dat hij de gedichten uit 1959-1960
niet ongebruikt kon laten liggen. Hij heeft ze in een uiterst dun boekje (56 bedrukte
pag.) gedaan, maar deze omvang is geen bezwaar. Integendeel: het had best dunner
mogen zijn, maar dat kon natuurlijk niet, want dan zou de aardigheid van het spelletje
sommige onervaren lezers misschien zijn ontgaan. Deze aardigheid is nu bizonder
duidelijk: men leest een bundel van een bepaalde dichter losjes over, daarna zet men
zich onmiddellijk aan het werk en de versjes stromen uit de pen. Wim Gijsen heeft
daartoe zeker iets van 6 dichters gelezen, want regelmatig komen andere namen naar
voren. Campert, Andreus, Vinkenoog, Voeten (niet het beste dat hij heeft genomen)
zijn de meest voorkomende. Het lukt slimme Wim ook wel 2 namen in één pagina
te verwerken, maar als je het spelletje kent verhoogt dit alleen de pret en kijk je met
vele anderen met genoegen mee naar de 56 bedrukte pag. die alweer zo makkelijk
aan de nederlandse literatuur zijn toegevoegd.
Bedrukte pagina's zijn het, want met gedichten hebben deze, natuurlijk onder
bulderend gelach van Bert Bakker ontstane regels, vanzelfsprekend niets te maken.
Het is een fijn, schertsend boekje geworden vol ‘ledematen-poëzie’ zoals iedere
teenager op een romantiese avond wel eens wil maken. Enkele citaten: de voeten
breekbaar als glas (p. 7) / maar kort is zijn gestalte in de tijd (p. 8) / de maan paste
precies aan je vinger (p. 9) / te jong voor de grootspraak van het lichaam (p. 10) / hij
wees me met zijn hand (p. 11) / de stand van de handen (p. 12) / laaghandig is de
nacht (p. 13) / hij weet de mens leeft in hand na hand te laat (p. 14) / lichaam, zo
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koninklijk eens als de zon (p. 17) / van een handpalm (p. 18) / er staat een felle wind
dwars op zijn oren (p. 19) / al bidt hij zijn hand tot een klaagmuur (p. 20) / het zand;
donkere hand van steen (p. 25) / de dagen komen steeds trager uit gods hand (p. 26)
/ de handen van waarheen omhoog (p. 27) / met handen van zomer en winter gevuld
( p. 28) / met maar nauwelijks een handbreedte voorsprong (p. 29) / kregen zij niets
mee dan een handvol erts (p. 30) / aan een hand van glas (p. 36) / aan de hand van
het lichaam (p. 37) / etc. Titel: tot de tanden gewapend weerloos.
E.V.
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Voornaamste medewerkers
Heere Heeresma (1932, woont in 's-Gravenhage). Werkte mee aan vrijwel alle in
Nederland verschijnende literaire periodieken. Publikaties: Kinderkamer, gedichten
(1 mais. du ch. qui pel. '53). Bevind van zaken, bundel novellen (Contact-Amsterdam.
Voorjaar '62). Een dagje naar het strand, korte roman, geschreven in opdracht van
O.K. & W. (Contact-Amsterdam. Najaar '62). In '63 zal o.a. verschijnen: Een tufstenen
hond, roman-scenario.
Cees Buddingh' (1918, woont in Dordrecht). Vertaler en criticus. Publiceerde o.m.
een negental dichtbundels, een Encyclopaedie voor de Wereldliteratuur ('54), een
detectiveroman Vrijwel op slag ('53) en een essay over de poëzie van Lucebert:
Eenvouds verlichte waters (Gard Sivikreeks, serie 1, deel 2, Heijnis 1960). Dit jaar
verschijnt: Zo is het dan ook nog weer eens een keer, gedichten.
René Gysen (1927, woont te Antwerpen). Ambtenaar. Publiceerde sinds 1954 verhalen
en essays in tijdschriften en bloemlezingen. Poëziebloemlezing Met Andere Woorden
(samen met Hans Sleutelaar, Daamen N.V., 1960). Novellenbundel Een Mond Zonder
Alibi (Gard Sivik-reeks, serie 1, deel 3, Heijnis, 1960). Monografie De slechtbefaamde
Markies de Sade (Heijnis, 1961).
Rob Cassuto (1941, woont in Den Haag). Publiceerde poëzie in Gard Sivik 21 en
26. Studeert rechten in Leiden.
Jan Cremer (1939, woont in Amsterdam). Was op zijn reizen door Arabië,
Noord-Afrika, Scandinavië, Rusland, Zuid-Europa en Nederland o.a. zeeman,
dokwerker, beroepsmarinier, nachtclubportier, kermisbokser, speedwayrenner. Hij
kwam via radio, televisie en geïllustreerde pers regelmatig in het nieuws met zijn
‘peinture barbarisme’, op 50 exposities in Europa, Amerika en Japan tentoongesteld.
Maakte in Gard Sivik 26 zijn literair debuut. Dit jaar verschijnt zijn roman ‘Ik, Jan
Cremer’ bij De Bezige Bij.
Gust Gils (1924, woont in Brasschaat). Redakteur van Podium. Publiceerde o.m. de
gedichtenbundels Partituur voor vlinderbloemigen, Zeer verlaten reiziger, Ziehier
een dame en Gewapend oog. Dit jaar verschijnt een verzamelbundel bij De Bezige
Bij.
Georges van Vrekhem (1935, woont in Gent). Leraar. Zijn toneelstukken Ritueel
voor een blinde en Solodroom werden opgevoerd door het Arca-theater in Gent, resp.
in '59 en '62; De Steen ging in '61 in première bij het Nederlands Kamertoneel in
Antwerpen. Publiceerde o.m. Twaalf Gedichten ('60), poëzie in Gard Sivik, Podium
en in de bloemlezing Met Andere Woorden en de eenakters Zo mooi ba en De dode
heer (Gard Sivik 14 en 20).
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zonder grenzen*
een gedicht van 150 lettergrepen
Voor de VARA, Garmt Stuiveling en Arie van Nierop
Hoe gaat 't met jullie?
Met ons gaat 't goed.
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Cornelis Bastiaan Vaandrager

met de hoed in de hand
Zelfs zijn gewoonste daden zijn in strijd met de werkelijkheid. Hij droomt alles in
de war.
Voor het kruisigen van een vierdimensionale Kristus is een driedimensionaal kruis
nodig: een kruis met één balk meer, dwars op de twee andere.
Opschrift in braille, in blmdentehuis: GOD HOORT ONS - HIER ZIET MEN
NIET Gebrek aan levensruimte in miniatuur: alleenstaand W.C. van 14 verdiepingen
hoogbouw.
Vierdegraadsondervraging: verdachte persoon eerst van kant maken, daarna langs
spiritistiese weg oproepen, ondervragen, in de war brengen met teologiese argumenten,
desnoods dreigen met onmiddellijke reïnkamatie.
Hij had een ziekte ondersteboven.
De kollekte bij de kollektivistiese kollektiviteit leverde één simboliese kollektieve
frank op.
*

Zie de brief op nevenstaande pagina. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het toegezegde
bedrag van f 50,- nog steeds niet ontvangen.
C.B.V.
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Jawel meneer ik leef, en ik schaam me niet te zeggen dat ik er niks van begrijp.
‘Hij is een zwijn voor de parels’, (zwijnen-zegswijze)
Ga je mee kruiswoordraadsels maken van onze gezamenlijke chromosomen?
(Elegante wetenschappelijk verantwoorde manier om een vrouw zg. oneerbare
voorstellen te doen.)
Teneinde zijn armspieren vooral niet overmatig te vermoeien, had hij op 16
verschillende hoogten zakken in zijn jasje laten aanbrengen.
U laat gewoon los; de zwaartekracht doet de rest.
Jan was een fijne kerel, iemand die door merg en been zou gaan voor zijn vrienden.
De nieuwe lentemode: antiverkrachtingsbontmantel in stekelvarken.
Met de hoed in de hand voel je de tikken van de gummiknuppels duidelijker.
Gust Gils

Eindnoten:
1 Zijn stuk van 14 pagina's telt 28 voetnoten, 1 bibliografie met 25 items en een opgave van RR's
werk (waarin verschillende data niet overeenstemmen met de data in de Anthologie de l'humor
noir, waar de lezer in 3 pagina's meer over RR te weten kan komen11 dan in De Vree's 14), 3
citaten boven de verschillende afdelingen van zijn opstel, en 1 pagina exegese in het Frans.
11 De lezer van deze Anthologie vindt in deze 3 pagina's over RR ook minstens een tiental feiten,
door Freddy de Vree overgenomen.
2 De Vree noemt, alleen in de bodytekst al, meer dan 50 auteurs!
3 die ik in Ruimte (maart '61) kort en bondig een ‘krankzinnige logicus’ noemde.
4 Waarom Goethe en Lucebert er niet bij gehaald? Een mooie kans voorbij laten gaan, Freddy!
5 Toevallig eens juist gespeld.
6 Uit Gard Sivik's opgave van de ‘voornaamste medewerkers’. Wat is voornaamst, wat is (in)
een voornaam?
7 Daarom lachte ik opgewekt bij Piet Calis' stoute opmerking: ‘De polemiek zal daarom in de
komende jaren welig tieren in Nederland, - laat Spierdijk c.s. zich dat voor gezegd houden.’
Polemiseren in Nederland is bowlen met veren: je raakt niets of niemand, maar de geste is
amusant.
8 Campert over Vinkenoog, Het Parool 22-12-'53: ‘elke dichter is immers een pion10 in Vinkenoog's
litteraire schaakspel en een pion moet je zo af en toe eens kunnen offeren.’ Hierbij offer ik
schlemielpion De Vree.
10 Ben ik nu gelijkgesteld met Raymond Roussel? Ik, die ook in het schrijven een geneesmiddel
ziet - en met mij tientallen anderen? Maar De Vree kan schrijven: “Geen wonder dat de enige
mij bekende auteur die in de literatuur een geneesmiddel ziet - Michel Leiris - de eerste was
om het werk van Roussel ernstig te bestuderen.”
9 Fotocopieën van dit artikel zijn voor iedereen à 50 cents in postzegels (of 10 belgische francs)
bij mij verkrijg baar: Bloemgracht 8, Amsterdam.
1 Ging het wel hierover? SV is monopolist der Nederlandse letteren, ik een newcomer. Ik
appresieer SV in zijn vroeger werk, en ‘durf’ (de aanhalingstekens duiden op ironie en
zijn van mij) de reus Vinkenoog in eigen kring aanvallen. Ik moet dus uit die kring
verwijderd. SV wil wel van een nieuwe generatie (in Gard Sivik, in Randstad, in BO, in
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om het even welk tijdschrift), maar ze moet Vinkenoog's lof zingen. Ik doe dat niet
onvoorwaardelijk. Wat ben ik? Papegaai, druiloor. Vakantieganger. Het leven is
vurrukkulluk.

Gard Sivik. Jaargang 6

64

[Brief]

Gard Sivik. Jaargang 6

65

[Medewerkers]

Heere Heeresma

Cees Buddingh'

Rob Cassuto

Jan Cremer
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Gust Gils

Ontwerp: leendert stofbergen
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alex macalex | tone brulin
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de jonge Alex MacAlex althans de meest beslissende - was de zeepkistrede, gehouden door een van Sir Denis'
partijgangers in Hydepark. Spreker handelde eerst over de Doem van de kapitalistische
Joden, het Gevaar van het Kommunisme en de Ondergang van de Verrotte Demokratie
door het infiltreren van Jamaicans en andere West-Indiërs. Jammer genoeg was Alex
nog te jong om andere soortgelijke redevoeringen te kennen, want hij vond het
prachtig. Hij was de enige die applaudiseerde tussen een handvol toehoorders die de
gillende redenaar met uitdrukkingsloze gezichten aangaapten. Alex had een poosje
met andere Schotten in een kring staan zingen, maar was van ergernis weggelopen,
omdat even nostalgieke leren hen overstemden. Hij had een hekel aan leren. Toen
de spreker in detail over de incidenten van Notting Hill begon uit te weiden, kwam
een troepje Unionisten hem met tomaten bestoken. Toen pas had hij meer aantrek
dan de trompettist van het Heilsleger, want de kijkers vonden het prettig en lachten.
Alex nam het op voor de orator en schreeuwde de Unionleden toe dat ze beter deden
te luisteren naar een man die de dingen duidelijk voor je kon maken in plaats van
verwarring te stichten. Maar iemand had een ei voor hem in reserve en die kraakte
stuk op zijn voorhoofd juist tussen zijn ogen. Samen met de spreker zocht hij een
onderkomen in een kleine pub, waar de man hem dankbaar de hand schudde en
plechtig beloofde hem voor te stellen aan de leider, de grote Sir Denis, die van plan
was de Beweging - gekraakt door de jaren van nutteloos oorlogvoeren - weer leven
in te blazen. En nog eens dronken zij op het heil van de Beweging en Alex MacAlex
werd tot plaatselijk leider benoemd. Er werd hem plechtig opgedragen te zorgen voor
de vorming van een actiegroep. Als hij zijn best deed en zijn slagvaardigheid bewees,
dan zou hij spoedig opklimmen tot streekleider en wie weet wat daar later nog op
volgen kon. Thuis gekomen zei hij geen woord, maar grinnikte triomfantelijk toen
hij door de blinden van de kruidenierszaak het kale hoofd van zijn vader over de
rekeningen van de dag zag buigen. Fini, gedaan, schluss met dit kleine gemors, dacht
hij terwijl hij de kleine aparte kronkeltrap opklom. En op zijn zolderkamer boven
zijn bed ontvouwde hij het Embleem van de Beweging en spijkerde het aan de wand.
Zodra de tijd rijp was, zouden zij merken wat een enorme energische reserve zich
in zijn kleine lichaam opgestapeld had, wat een accumulator zijn hoofd was (een
clownshoofd dat valt niet te loochenen, maar wat een mom voor een groot denker,
een politicus). Maar aan de spiegelgesprekken waar de clown zich in held omtoverde,
kwam een einde, toen hij na een jaar werving niet verder kwam dan acht leden. Een
getal dat nog afzakte tot drie, toen vijf van de leden om diverse redenen ontslag
indienden. Eerst en vooral, omdat het hun op de vergaderingen van de Aktiegroep
nooit veroorloofd was om luider te schreeuwen dan de Distriktleider zelf en ten
tweede omdat de Distriktleider wel de mond vol had over het verjagen van de
Jamaicans uit Londen, maar dat er nooit wat van kwam. De D.L zelf begon wel met
Jamaicans van de stoep af te duwen, maar dat bezorgde hem als enig tastbaar resultaat
een bloedneus. En daar bleef het bij. Een van de leden, een slager die met lede ogen
de handel van een concurrent zag opbloeien, omdat de man met meer humor zaken
deed, sprak van een Nationale Boycot. Maar begin maar 's te boycotten met zeven
ignoramussen in het slagersbedrijf. En dan was er nog het deficiet dat ontstond
doordat de judoleraar niet betaald kon worden, omdat de bijdragen het lesgeld niet
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konden dekken. Toen Alex MacAlex, die studiemeester van een college was,
bovendien nog ontslagen werd, omdat hij geen aanzien had bij de studenten, ging
hij bij Sir Denis persoonlijk te rade. Deze wees hem op een landkaart de Zuidpunt
van Afrika aan, een streek van melk en honing, een van de heerlijkste streken van
de aarde, waar een handvol dapperen de westerse beschaving in stand hield. Ga daar
heen, zei Sir Denis, vorm er een nieuwe aktiegroep, maar noem het anders, en
verspreid er mijn dagblad dat nu een weekblad is geworden, en dat weldra terwille
van typografische moeilijkheden
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een maandblad zal zijn. Studeer de taal, wat niet moeilijk is voor een Schot van jouw
kaliber en ik zal er voor zorgen dat je leraar wordt in de Engelse taal. Een van de
ministers daar is mijn boezemvriend. Je bent Calvinist, dat is dus dik in orde. Zo
sprak hij en zo was het. De boezemvriend liet bericht en Alex pakte zijn koffers en
verliet zijn brave ouders die zoveel hoop op hem hadden gesteld terwille van hogere
idealen. Alex MacAlex, hij was het. De jongeman waar de roddelkranten het over
hadden. De enige die zijn opwachting ging maken toen Sir Denis op Jan Smuts
arriveerde. Zelfs de boezemvriend was er niet. Het was de leraar Engels die afgesteld
werd omdat hij verzuimd had zijn directeur van een veertiendaagse afwezigheid op
de hoogte te brengen. Hij was de lilliput die in de voetstappen van de engelse fascist
sprong, het doghondje dat op de stoep bleef zitten als zijn meester een bezoek bracht
aan de Central Mining (Incognito voor private business). Kortom, het mannetje waar
zelfs Sir Denis zich voor begon te schamen, zodat hij hem op speciale zending stuurde
naar Windhoek, ergens in Zuidwest, om van hem verlost te zijn. En voor zijn vertrek
naar het land van de Herero, had Alex MacAlex nog een kort gesprek met zijn collega
Daal, de belgische leraar Frans, een emigrant: ‘Ik had het je allemaal wel kunnen
voorspellen’, zei die. ‘Wat?’, vroeg Alex MacAlex.

De Minister
Zwijgend zitten ze tegenover elkaar. Onhandig. Geen van beiden wil het eerst aan
het woord komen. De minister heeft zijn zetel zo gekozen, dat hij met de rug naar
het licht zit, het aangezicht donker als asse. Een enorme schaduw van slijk die boven
de tafel oprijst. Hij is plat, als uit karton geknipt, denkt Daal. Of eerder een effen
plaat brons met gestolde korst aan de zijkant. Je hebt zin om er met je kneukels op
te kloppen hoe het klinkt.
‘Wel,’ zegt de schaduw wantrouwend, en het klinkt inderdaad als het geluid van
een zinken plaat die donder nabootst. Om echt en waarachtig te donderen was er
teveel onzekerheid. Eerder een overwonnen onweer. De ander, tegen het licht
knipogend, zoekt zenuwachtig naar iets in zijn notitieboekje.
Het is voor beiden een bekend tafereel. Gebaren en mimiek dreigen stereotiep te
worden. De herhaling van dit gebeuren doet elk besef van tijd verliezen. Daal weet
dat de minister zijn tegenlichtpositie te baat neemt. Geen enkele emotie, geen enkel
verlangen wordt verraden.
‘Ik vraag je in ruil slechts één dienst: verplaatst worden.’
‘Waar wil je heen?’
‘Naar Johannesburg.’
‘Is dat alles?’
‘Dat is alles.’
‘Goed, schrijf me al de details op een briefje en stuur het me. Ik zal je zeggen voor
welk college je applikatie in aanmerking komt. Denk er aan dat de barema's
vastgesteld werden. Je salaris zal niet verhoogd worden.’
‘Het is mij niet om het geld te doen.’
‘Goed,’ zegt de schaduw en grijpt naar zijn hoed. ‘Tot ziens.’
‘Wacht nog even,’ zegt Daal, ‘je moet niet op de vlucht slaan voor me. Je bent
altijd zo haastig.’
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De minister gaat weer zitten. Een sprankel hoop. Bijna niet te bespeuren.
‘Je kan vragen wat je wil. Je weet dat ik je zal helpen. Maar ik heb weinig tijd.’
‘Dat weet ik,’ glimlacht Daal, ‘maar dat je zo'n hazehart hebt.’
Een beweging van protest. Vlug gaat Daal verder:
‘Heb ik je ooit iets onmogelijks gevraagd? Heb ik ooit chantage gepleegd?’
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Een lange stilte aan beide kanten. Het loeren van dieren. Afwachten wie het eerst
zal toespringen en de tanden in de nek van de ander zetten. Maar de positie blijft
gelijk in de strijd als de ander de uitdaging opneemt: ‘In zekere zin doe je dat wel’.
En met een vlugge rechtzetting: ‘Niet dat je ooit misbruik gemaakt hebt. Maar je
weet ook dat het fataal voor me zou worden als deze foto ooit in handen van de
Engelse pers komt.’ Haastig: ‘Niet dat ik je wantrouw, maar een onhandigheid
volstaat.’
Nu lacht Daal hem openlijk in zijn gezicht uit, maar daar stoort de minister zich
niet aan, hij gaat gewoon verder: ‘Je moet begrijpen dat het steeds moeilijker voor
me wordt om je te helpen. Ik ben altijd bereid iets voor je te doen, maar de autoriteiten
van je land blijven je uitlevering eisen. Wij loochenen dat je hier bent, maar ze hebben
het achterhaald. Het enige dat ik van je zou eisen is dat je stil blijft; in je eigen belang.
Verder heb ik het druk in deze periode. Het parlement...’
‘Als ik je vraag om even te blijven, dan is het alleen maar om als man tot man met
je te praten. Drink je koffie.’
‘We zullen dit gesprek moeten uitstellen.’ Maar hij blijft en drinkt zijn koffie.
‘Kom,’ bijt Daal, ‘je vergeet dat je me niet op die manier weg kan sturen. Vijftien
jaar geleden had ik ook een funktie als de jouwe. Ik ben een oud-kollega. Er bestaat
heus niet zoveel verschil tussen wat jij doet en wat ik deed voor de duitse Nazi's.’
Hij drukte opzettelijk op ‘duitse’ en dat was natuurlijk gemeen. ‘Bekijk me en
besef hoe vergankelijk alles is.’
Weer volgt er een zwijgen. Gaat de ander repliceren? Het klinkt eerder moe en
droef: ‘Er is weinig persoonlijke glorie te halen uit mijn job. In deze hele
constellatie...’
Hij stokt. ‘Er is nog weinig individuele trots verbonden aan een positie als
uitvoerend ambtenaar. Wij zijn geen helden, ook al maken wij geschiedenis. Wij zijn
bureaukraten geworden. Maar ook als administrateurs malen wij aan de grote machine
van onze kollektieve plicht.’
Hij lijkt nu ineens oud en gekrompen. Ergens door de tijdsomstandigheden
geslagen. Misschien wel een teken dat hij opgehouden heeft te vechten tegen die
kleine ingevreten onzekerheid van de nationalist. Dit geknaag dat hen op de
aangeklaagdenbank van het wereldtoneel zo hooghartig rechtop hield, met stalen
ruggegraat en ijsvervroren ogen.
Even glijden de spoken van Neurenberg tussen de twee mannen door, met een
zucht van neem-me-niet-kwalijk-mag-ik-even-passeren? Zij die tot besef kwamen
en zich misleid voelden, maar de gevolgen van hun daden droegen. Zij die zich
misleid voelden en de schuld op de anderen wierpen. Zij die huilden en om medelijden
smeekten. Als in een kille tocht gleden zij even door het restaurant.
‘Heb je Sir Denis ontmoet?’, vraagt Daal en deze vraag onthult het eigenlijke doel
van het gesprek. Dat weet de ander nu.
‘Ja.’
‘Jammer dat ik niet wist dat hij zou komen. Toen ik het in de Rand Daily Mail las
was het al te laat. Wat kwam hij doen?’
‘Hij is hier voor zaken. Niet voor politiek. Hij doet wel veel voor ons, maar zijn
partij heeft in Engeland nooit kans op succes gehad. We steunen trouwens zijn poging
om zijn weekblad hier te verkopen, niet.’
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‘Hij is een opschepper, dat heb ik destijds in het hoofdkwartier van Kraft durch
Freude onmiddellijk gemerkt.’
‘Ik kan je gerust stellen. Wij waren alle drie opgeblazen vechthanen,’ zegt de
regeringsman, ‘maar jij bent mislukt en Denis is mislukt. Het enige wat jullie oprecht
wensen is op zekere dag hetzelfde van mij te kunnen zeggen.’
‘Dat kan ik je nu al garanderen,’ zegt Daal bits. ‘Jullie lopen met trappelvoeten
over de simpelheid van de Bantoe. Met de snelheid van twee veroordelingen om de
vijf
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minuten op het magistraatshof. Ik heb acht jaar tijd gehad om over recht en onrecht
te denken. De Belgische regering heeft me niet de kans gegeven om nieuwe vrienden
te maken. Ik moet het met de ouwe stellen. Maar opbeurend is het niet.’
‘Ik neem jouw woorden voor wat ze waard zijn,’ antwoordt de minister en maakt
wrevelig aanstalten om weg te gaan. ‘Ondergravers hebben we in dit land genoeg.
Ik hoop dat je deze domheden niet uitbazuint. Ik besef, beter dan wie ook, dat we
met de rug tegen de muur gedrukt worden. Maar tussen dan en nu ligt nog een
eeuwigheid.’
‘Misreken je niet met eeuwigheden,’ zegt Daal en reikt de minister een envelop
over, die deze met een zucht van verlichting grijpt. Hij blijft roerloos rechtopstaan,
terwijl Daal hem voorbijgaat en de deur van de eetgelegenheid achter hem laat
dichtvallen. Hij loopt jonger dan ooit in de richting van het Jan van
Riebeeckmonument, terwijl hij weet dat de minister nu foto na foto in snippers
scheurt. Ook de allerlaatste, die waar drie opgeschoten jongens naast de Führer
poseren. Hitler iets in de richting van de toekomstige minister gedraaid en met de
beschermende hand lichtjes zijn schouder rakend.

Pickled Fish
Het artikel ‘Confessions of a Ducktail’, in het Afrikaans ‘Ek was 'n Eendstert’, dat
eerst verscheen in The Star en daarna in andere Afrikaanse bladen, was met foto's
geïllustreerd. Onder de zwarte vlek die het gelaat van de Eendstert onherkenbaar
maakte, scholen de trekken van Pickled Fish. Voor wat hij in dit artikel aan het
publiek openbaarde, kreeg hij vijf pond. Moest in die periode een van de betrokken
‘gangs’ hem in handen hebben gekregen, dan zou hij een kruis over zijn toekomst
hebben kunnen maken. Een toekomst die nu opeens niet zo ongunstig lag als hij eerst
dacht.
In het begin kon je de straten van Johannesburg niet uiteenhouden. Ook de mensen
bewogen zich in een eentonige brei. Een brei die uiteen liep op de kruisuren. Doch
zonder pittoreske als je eenmaal over de toevallige aanwezigheid van de onwennige
plattelandskaffer heen was. Een ongewenste pittoreske trouwens die haast maakte
niet te lang in het gezicht te lopen. Hij kwam van Germiston. Zijn ouwe was gestorven
en de familie was na zijn dood uiteengegaan. Pickled Fish moest met een oom mee,
maar hij wou niet onder voogdij staan en was weggereden met een vrachtvoerder.
De eerste dag al werd hij door een jonge bedelaar aangeklampt, voor een tikkie;
raakte slaags en maakte op die manier kennis met Quiz, de wonderknaap die voor
Springbokradio de hoofdprijs wegkaapte door het oplossen van raadsels. Quiz was
het brein van de bende. Dan had je Blikkie, die altijd een blikjesopener in de hand
hield als wapen. Ze behoorden tot de groep van Commissionar Street die op dit
tijdstip geen vaste pleisterplaats meer had, omdat de politie de groep van Bree Street
had gearresteerd, nadat die de taximeters hadden kromgewrongen. De gang van
Commissionar Street voelde zich beloerd. Dan had je nog de Noor. Dakloos.
Slotenspecialist. Noch Engels, noch Afrikaans. Een wereldprodukt van de grote
industriesteden. Als je dacht dat hij de hele dag niets anders deed dan met de handen
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in de zakken naar de voorbijgangers staren, dan had je het mis. Hij was watching.
De cliëntèle van de Italiaanse cafetaria. De leveranciers van de bottlestore. Het komen
en gaan. Het was de Noor die hem eerst op sleeptouw nam. En dat was het wat Pickled
Fish daarna ook de hele tijd deed. Watching.
's Avonds resideren ze in Braamfontein, waar de kaffers groepjes vormen. Ze
bewogen zich in de richting van Zoolake, waarschijnlijk om er te dobbelen of te
dansen. Maar halverwege Cotsestraat bleven ze onder invloed van eigen spel in extase
ter plaatse draaien. Schotelwassers in blauw laken uniform. Witte korte slobberbroeken
met rode
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band. Zelfgesneden sandalen uit autobanden. Ze strekten de benen. De kleine
Nongogo's, de sixpencehoeren volgden in het ritme van de kwela. Mijnwerkers op
avondwandeling schudden het onderlijf en draaiden een bruine penis van inpakpapier
die ze in de richting van het achterste van hun maats bewogen. De levenslust duurde
net zo lang tot een vreemd signaal de bende opjoeg. Als er even later een
politiepatrouille door de straat reed, was er geen spoor meer van de spontane vreugde
te merken.
In totale onverschilligheid, gescheiden van dit hele gebeuren, vormde de
Commissionargang zich op een hoek.
Op een avond was het onderwerp van diskussie een nieuwe Austin, sportmodel 1959,
die drie gillende meisjes en evenveel misprijzend kijkende jongens door de straat
ronkte. De wagen bleef staan voor de deur van een koffiebar en het groepje ging naar
binnen. Pickled Fish klom aarzelend de straat op en bleef voor Montpamasse staan
treuzelen. De wagen glom als een verleidelijk pronkstuk.
‘Ik kan je gedachten lezen,’ zei opeens een man op het terras, ‘je wacht op een
kans om zo'n wagen te stelen.’
‘Ja,’ zei Pickled Fish met de dapperheid van een filmheld.
‘Als je mijn bodyguard wordt, dan hoeft het niet. Dan kun je in mijn wagen rijden,’
zei de man.
‘O.K.’, zei Pickled Fish, die er niets bij te verliezen had. En inderdaad, vóór het
weekend had hij een vergunning op zak en reed hij de man door de stad. Door het
gebied van de mijnen, door de velden ten noorden van de stad. Het waren ongewone
bezoeken, soms heel vroeg voor de normale werkuren, soms heel laat in de nacht.
Soms in villawijken, maar ook bij kaffers en koelies, en dat was het vreemdst van
al. Vreemd, dacht Pickled Fish, dat die man mij een kamer geeft met een ijzeren bed.
Ik moet mij maar niets afvragen. Het kan me niks verdommen.
Na de eerste week werd het een routine. Rondrijden en wachten en inmiddels naar
de benen van de kantoormeisjes kijken. Jongens, wat 'n mooie girls zijn dat in Joburg.
En het zijn ook de beste stekers. Als ik al de verpleegsters die ik gehad heb, samentel,
dan heb ik het hele hospitaal aaneengenaaid, dacht hij trots. Wat een snoer zou dat
niet zijn. Het gemak dat zo'n wagen je in dat opzicht biedt, is onbetaalbaar. Op
onbewaakte ogenblikken kon hij nu immers ook door Cotzestraat rijden, zoals die
praalhansen en met een gevoel van almacht een achttal van zijn rakkers opladen. En
de eerste keer al bracht hij Shirley naar zijn kamer; de meid die de reputatie had zo
moeilijk te zijn. Maar met een car is het gemakkelijker, dat zie je wel. Ze rockten en
ze rollden op de grammofoon en zij zei dat hij de beste rock 'n roller was die ze
kende. Ja, en ook de beste fucker, zei hij en hij wierp haar op het bed en trok haar
benen open en draaide het licht uit. Wonderlijk, dacht hij, met een car gaat alles
vanzelf.
Nog een met valse tanden, dacht hij met weerzin, toen hij haar kuste. En de boezem
is opgevuld. En omdat ze niet bewoog onder zijn strelen, verloor hij zijn belangstelling
en dacht hij aan de reservebanden van de car die hij aan een garagehouder had
verkocht. Hij dacht aan het houweel waarmee hij eens de schedel van een Bantoe in
tweeën had gekloven. Gelukkig kon de verdediging verzachtende omstandigheden
pleiten. Hij dacht aan het touw waaraan zijn vader zich had opgeknoopt. Hij zag zijn
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vader in de armenbuurt van Germiston kreperen. In een krot van vier meter in het
vierkant. Hij hoorde de rochel en zag de klauw die als een drenkeling naar de bijbel
greep. De oude was zijn hele leven in dienst geweest van de spoorwegen. En hij was
er trots op. Waarom mag joost weten. Misschien had hij de eerste spoorwagen in dit
land helpen voortduwen. Misschien had hij met eigen handen al de stations gebouwd
- of al de sporen gelegd, dezelfde handen die naar de bijbel grepen... En daar stond
hij rechtop
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te bed als een kapitein die zijn vaartuig door de mist naar het eiland van de spoken
loodste. En hij hield een rede tot de geesten. Een rede zonder betekenis. Van voort
os, boven op een wagen. De vingers aan de trekker van een geweer en boem boem
boem drie rooinekken dood en boem boem twee kaffers. En de ossewagen reed door
het land van wraak en maalde de lijken onder de wielen tot moes. ‘Wraak,’
schreeuwde hij nog met zijn laatste adem. Toen Pickled Fish toesprong, was hij al
gestikt. Hij had zich met een touw gewurgd. Pickled Fish was er blij om, want het
was zijn hele leven een boze, mokkerige man geweest, die na het werk slokkerig zijn
maaltijden nam om zich even slokkerig in zijn bijbel te verdiepen. Hij moest een
leger van ingebeelde vijanden hebben gehad, want je kon de verbitterde veldslagen
op zijn gezicht lezen. Hij kon krom over zijn heilige boeken zitten hijgen. En als lid
van de kerkraad vond hij elke zondag weer voldoende kracht voor een nieuwe week
vol strijd met satan, die zich verborg in iedere man of vrouw die het Engels als
huistaal had. Zijn hele leven vrat hij aan een voorraad haat, die hij op het uur van
zijn dood helemaal ontlaadde. Wellicht was zijn stervensuur het mooiste ogenblik
van zijn leven.
Op dat moment was Pickled Fish opzichter in Hartebeespoort op de plantage van
Nomikos, maar hij was niet ‘tot’ genoeg met de zwarten. Het incident van de gekloven
schedel was nog te vers in het geheugen en de waarschuwende woorden van de
rechter niet minder. Hij werd dan ook ontslagen omdat hij te ‘soft’ was.
Hij had de hele tijd op zijn zij gelegen en was Shirley vergeten. Toen hij zich
omdraaide om haar een tweede keer te grijpen, merkte hij dat ze weg was. Hij schonk
zich toen maar een koude Castle Lager in en verdiepte zich verder in TV-funnies.
Hij voelde zich goed, vond dat hij dit uitsluitend aan zichzelf te danken had en kon
haast niet slapen van overmoed.
‘Luister,’ zei Pickled Fish de volgende dag, ‘luister.’ Hij liep door de kamer zoals
Marlon Brando dat zou doen, worstelend met allerlei gedachten die moesten
samengevat worden in een veelzeggende kern. ‘Luister... ik ben geen uil. Ik heb al
lang in de gaten dat het iets te maken heeft met POLITIEK.’
De ander, zijn werkgever zat moe in een zetel en rookte een sigaar. Hij was
verbaasd dat de jonge man tegen zijn gewoonte in een gesprek met hem begon. Maar
Pickled Fish was overmoedig gebleven. Ergens was hij gekrenkt. Hij wou niet
WACHTEN in de wagen als zijn baas met een kaffer stond te praten. Hij wou wel
wachten als het om een blanke ging. Maar zodra hij wist dat het een zwarte was, dan
kon hij het niet. Hij voelde zoiets als een vernedering.
‘En ik wil niets met dat politieke gedoe met kaffers te maken hebben. Zet ze voor
mijn part allemaal tegen de muur!’
Zet ze voor mijn part. Allemaal. Tegen de muur.
Pickled Fish had zo ineens afstand gedaan van al zijn privileges. Hij had de sleutels
van de wagen op het bed gegooid en was arrogant naar de deur gestapt. Hij wist zelf
niet waarom. Maar het zat hem tot hier. Zo ineens. Maar vlugger dan hij ooit lopen
kon, werd hij vastgegrepen en op het bed geduwd. Een vuurrood gezicht stond over
hem gebogen. ‘Snotaap! Snotaap!’ riep de man. Hij stond gereed om te slaan en nog
meer te roepen, maar hij weerhield zich. Sekonden lang durfde Pickled Fish geen
vin te verroeren.
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De man nam zijn sleutels, pakte zijn spullen in en verdween. Maar zo gemakkelijk
ging het ook weer niet. Pickled Fish heeft zich gewroken. Hij heeft de mooie meneer
met de wagen laten aanhouden. Het was inderdaad politiek. De politie bleek
ingenomen met de inlichtingen van Pickled Fish. En meteen verklikte hij een paar
van zijn oude kameraden, van wie hij wist dat ze ANSTEYS hadden ingebroken.
Toen liet hij zich bij het politiekorps inlijven.
Later, toen geen mens meer aan zijn goede bedoelingen twijfelde, Met men hem
de vrije
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hand, toen hij op eigen initiatief een paar hoeren volgde, op één dag met drie van ze
naar bed ging en ze op slag liet aanhouden. Hoewel zelf niet in gevaar, zag hij hoe
kollega's aan wie hij dezelfde methode had kunnen aanprijzen, het slachtoffer werden
van protestantse aanvallen, die dergelijke praktijken onwettig verklaarden. Het maakte
ophef in kerkelijke kringen, zowel als in het parlement, waar een liberaal M.P. de
zaak onthulde.
Doch Pickled Fish, door zijn oversten altijd aan alle kritiek onttrokken, voelde
zich trots en een beschermer van de natie. Hij had ook meer en meer het beeld van
zijn stervende vader voor ogen en hij wist dat hij de strijd van de oude man, die een
strijd van geslachten was, had voortgezet. Zijn oversten waardeerden meer en meer
zijn vindingrijkheid en een net van spionnen fungeerde in de townships van Malvern
tot Newlands. In minder dan twee maanden had hij de shebeens, de verboden
drankhuizen, op steekkaarten gebracht. En als hij vernam dat een van zijn kollega's
zijn eigen vrouw voor de rechter had gesleept, omdat ze met de boy in bed betrapt
was, werd hij jaloers en haast ziek omdat een soortgelijke kans hem tot op heden
niet gegund was.

Spikes Lumisumi
De stad heeft altijd een vreemde aantrekkingskracht op hem gehad. De stad,
voortbrengster van zonderlinge machines. Het was een mysterie. AI de nieuwigheden
van de lokasie kwamen van haar. In de stad gebeurden de meest eigenaardige dingen.
Heel vroeg in de morgen daalden de mannen en vrouwen uit Lady Selborn af naar
de bushalte en verdwenen in groene autobussen om slechts bij het vallen van de
avond met dezelfde bussen naar huis te komen. Spikes wist dat ze gingen werken,
zoals zijn ma. Maar iedere keer als hij vragen stelde over het werk in de stad, werd
er ontwijkend geantwoord. Er hing iets geheimzinnigs over dat werk. Iets dat allen
opeens onwillig stemde als je er over sprak. Het was alsof de mannen en vrouwen
van Lady Selborn twee verschillende levens leidden. Amper thuis schudden zij, met
het verwisselen van kleren, het oneigen stadsleven van zich af en wilden er zelfs niet
meer over horen praten. Na zessen begonnen zij zichzelf te worden. Dan werden het
soezelen en dommelen van de grijsaards en de kreten van de stoeiende kinderen die
de middag overheersten, overstemd door de krachtige stappen van de mannen die
naar huis kwamen, en het geredetwist van de jonge vrouwen die hen begeleidden en
die soms heftig met de regenschermen in de lucht zwaaiden. Na zessen kwam de
lokasie tot leven. Spikes die tot zijn tiende jaar niet verder kwam dan de zandweg
van de katholieke missie, verlangde er zo erg naar om de stad te zien dat hij tot
weglopen bereid was. Maar de schrikwekkende verhalen van de toverdokter
weerhielden hem. Niet alleen in de bergen huisden geesten van het verderf in de
gedaanten van roofdieren, maar ook in de huizen van de blanken. Niet in de missies,
daar kon je komen, want de paters kon je eigenlijk niet als witte mensen beschouwen.
Tenminste, Spikes dacht nooit aan hen als aan witte mensen. Zij waren heiligen
zonder kleur, die altijd precies wisten wat je dacht. Soms kon je er zeker van zijn dat
ze meer wisten dan de toverdokter. Pas toen de schoenmakerij gesloten werd omdat
zijn vader ziek was geworden en geopereerd moest worden in het hospitaal van de
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missie, nam zijn moeder hem mee naar de stad. Daar was het wonder zo groot dat
hij het niet van de eerste keer kon omvatten. Hij mocht de hele tijd in een tuin spelen.
De blanke dame voor wie ma allerhande huiswerk deed, was vriendelijk voor hem.
Ze bracht zelfs koekjes en limonade. Hij hoorde ma al eens een grapje met haar
maken en ze lachten beiden. Maar toch was het niet dezelfde lach als thuis. Vreemd,
dat het blanke jongetje van zijn leeftijd altijd binnen geroepen werd, juist als ze van
plan waren het een of ander spelletje te beginnen. Ook vond hij het niet rechtvaardig
dat zijn moeder hem sloeg toen hij de speelgoedauto van het
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andere jongetje wou proberen. Na de eerste dag al wist hij dat hij zich aan bepaalde
regels zou moeten onderwerpen. En toen hij de volgende dag met zijn moeder om
boodschappen ging, waren het niet zozeer de glanzende uitstalramen die hem
imponeerden, maar wel het feit dat hij zoveel buren herkende. Meestal droegen ze
andere kleren, zodat ze niet meer waren wie ze waren. Sommigen leken zo potsierlijk
dat Spikes er om moest lachen. Een paar leken zelfs beschaamd, alsof ze betrapt
werden. Ze zaten in hun gek pakje achter een hotel op vuilnisbakken hun middagbrood
op te eten. Thuis leken ze zo waardig en durfde hij ze amper aanspreken, maar hier
waren zij het eerder die beschroomd keken, vooral als er een blanke tot hem sprak.
Ze waren komisch. Een andere keer toen zijn moeder hem een ijsroom kocht en toen
hij die koekhoorn wou uitlekken op een van die leuke draaistoeltjes aan de toonbank,
gaf zijn moeder hem een draai om zijn oren en beiden gingen ze neerhurken op het
voetpad. Iedereen vond het heel gewoon. Het was ook plezieriger, want je kon op
die manier de auto's van dichtbij bekijken. Voor de week om was, wist hij al aardig
wat meer. In het postkantoor zijn zwarte postzegels voor zwarte mensen. In de stations
zijn zwarte treinen voor zwarte mensen. Je mag niet zitten op de banken in de parken,
als het er niet op geschreven Staat en je mag niet pipi doen waar de witmensen pipi
doen.
Later toen hij opgroeide, vond Spikes het niet alleen onrechtvaardig dat het toeval
hem een zwarte huid gegeven had, maar ook onbillijk dat het lot katholieken van
zijn familie gemaakt had. Want om de een of andere reden moest je het nooit
uitbazuinen dat je katholiek was. Al werd je doorgaans scheef bekeken, toch had het
zijn goede kant. En die goede kant was, dat broeder Johan zich over Spikes ontfermde.
Broeder Johan kwam met pa praten en zei dat zijn jongste zoon begaafd was. Pa's
borst zwol van fierheid en had hij toen de gelegenheid gehad, hij zou dadelijk
opgestaan zijn en naar de kerk gelopen om te biechten. Jammer dat er geen geld was
om hem te laten studeren. Dat is geen bezwaar, zei broeder Johan die op alles raad
wist, ik heb een beurs voor hem. En in die tijd klonk het alsof de broeder ergens een
beurs met geldstukken verborgen had, ergens onder een zware steen en dat hij die
op gevaar van zijn leven moest opgraven.
Hoe het ook zij, twaalf jaar later behaalde Lumisumi-zoon zijn doktersdiploma. Zie
je, katholiek zijn heeft soms voordelen.
Op Fort Hare was Spikes' rechtvaardigheidszin ontwaakt en een groeiend
zelfbewustzijn dreef hem onweerstaanbaar naar het lidmaatschap van het Nationaal
Congres. Hij was moeilijk te verzoenen met de gedachte dat hij enkel zwarte patiënten
mocht verzorgen. Hij huwde en bouwde zich een kleine praktijk op in Pretoria,
assisteerde in het Barangwanath hospitaal en in het Fort, de centrale gevangenis.
Het was daar dat hij de eerste Symptomen van tyfus ontdekte en er een haastig
rapport over indiende bij de blanke hoofddokter die het manifest negeerde. Die dacht
dat het weer eens een nutteloze kritiek was op het regime. Maar een paar dagen later
was de Goudstad in paniek. De gevangenis werd hermetisch gesloten. Niemand
mocht in of uit. De kranten hadden zich van het schandaal meester gemaakt. Er waren
zes doden in het Fort en er werden drie gevallen van tyfus in de townships
gesignaleerd. De kiemen hadden hun weg naar de buitenwereld gevonden. Straks
zullen de bedienden de kiemen overdragen naar de door god gezegende woonwijken
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van de blanken. De kranten spraken van onvoldoende sanitaire maatregelen in het
Fort, van het totaal gebrek aan toiletten, de propvolle cellen en de spuwbakken waar
etensresten werden gezocht. De jonge Dr. Lumisumi werd ontslagen, omdat men
zijn lidmaatschap van het African National Congres ontdekt had en vermoedde dat
hij inlichtingen had doorgestuurd naar de Golden City Post en andere Engelstalige
kranten. Er werd veel gesproken over
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de noodzaak van de oprichting van een ‘Duivelseiland’ in de buurt van Kaapstad:
Robbeneiland.
Het was op de bibliotheek van de Amerikaanse Ambassade dat Spikes kennis maakte
met Pamela Horewitz, die hem een tijdelijke job bezorgde in het filmdepartement
van de bibliotheek. De bibliotheek van de U.S. Embassy was de enige
niet-gesegregeerde plaats in Joburg. De besmetting werd met alle middelen bestreden
tot het gevaar geweken was. Omdat er een tekort was aan bekwame krachten, bood
men Spikes een nieuwe job aan, maar die weigerde hij. Het lot had hem een andere
koers doen inslaan. Hij vond een milieu dat zijn geest scherpte en hij ging zich politiek
nauwgezetter oriënteren. Pamela Horewitz hielp hem.
In haar flat schreef hij het eerste gedeelte van een roman. Toen werden ze beiden
gearresteerd door een sergeant, een zekere Fish, die zei dat de overburen al meer dan
drie weken een kijker hadden opgesteld, die de living van Pamela in het vizier had.
Ze werden beschuldigd van inbreuk op de Immorality Act. De sergeant had twee
getuigen van het feit dat ze samen in een bed gelegen hadden. De halve roman gold
ook als bewijsstuk van zedenschennis en kommunisme. Het katholieke verleden van
Spikes was bezwarend, maar dat werd niet gezegd. Dat Pamela Horewitz een
Amerikaanse Jodin was, gold eveneens als bezwarende omstandigheid, maar dat
werd evenmin uitgesproken. The Jewish Cronicle trok van leer tegen de apartheid,
zodra het vonnis - een jaar hechtenis - bekend was. De Engelse bladen leverden stof
voor een liefdesroman met prikkelende details. De inlandse pers, die van de zwarte
Afrikaan, publiceerde het destijds genegeerde gevangenisrapport van Spikes. Te
noteren viel het optimisme van de artikelen in de Boerenkranten die het alleen maar
hadden over de vlijt en de onkreukbaarheid van het speurderskorps. Terloops werd
een lijst bevorderingen bekend gemaakt. Bovenaan trof men de naam Fish aan.
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jan arends | smeer of de weldoener des vaderlands*
Personen
Geldmaker
Lucie, zijn vrouw
Boekhouder
Vrouw van de boekhouder
Copywriter
Krantenman
Een journalist, een minister, telefoonstemmen

Het toneel is kantoor en magazijn tegelijk. In het eerste bedrijf kisten en jute zakken.
Enige wanorde. Later reclameprenten, grote foto's van Geldmaker.

Belangrijk
Gedurende het gehele stuk ligt er een bontmantel op de vloer. Een enkele keer heeft
iemand de zorg hem op een stoel te leggen maar onmiddellijk daarna komt hij weer,
door achteloosheid op de grond terecht. Deze jas brengt veel schaamte. In de acte
met Geldmaker, Krantenman en Copywriter, stapt Krantenman er herhaaldelijk
overheen terwijl hij probeert te doen of de mantel er niet is.
(Geldmaker, krantenman en copywriter aanwezig. Krantenman en copywriter eten van een
boterham.)

Geldmaker:

En hoe smaakt het?
Krantenman:

Het smaakt zeer delicaat.
Geldmaker:
(tegen copywriter)

Vind jij ook dat het zo lekker smaakt?
Copywriter:

Het smaakt voortreffelijk.
Geldmaker:

Maar u bent gewaarschuwd nietwaar! Er is een smeer van voor en er is een
smeer van na de smaakverbetering en welke smeer heeft u nu op het brood. Ik
hecht waarde aan uw antwoord want u maakt nu al zo lang reclame voor mijn
*

fragment.
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smeer dat u deskundig moet zijn in alle opzichten. Neem nog een hapje. Laat
de smaak goed op u inwerken.
(De copywriter slikt en staat op het punt een mening uit te spreken.)

Geldmaker:

Ja, ja, ja! Niet bang zijn. Niet bevreesd zijn, het verschil is veel te opvallend.
Copywriter:

Het moet...
Krantenman:
(haastig)

Laten we nou niet over één nacht ijs gaan jongeman. Jij bent nog altijd als een
jong paard dat voor het eerst de zweep voelt. Jij bent schichtig. Als het om
belangrijke dingen gaat dan bestaat er geen haast. Dan gaan we weloverwogen
te werk. Ik geloof dat we het zo moeten samenvatten. Of het nu smeer is van
voor, of smeer van na de smaakverbetering, het is altijd een geldmakersproduct
dus in ieder geval van de beste kwaliteit.
(Geldmaker klapt spontaan in zijn hand.)

Geldmaker:

Een buitengewoon geslepen antwoord. Het bewijst opnieuw dat ik geen betere
reclame-adviseur had kunnen kiezen.
(dreigend)

Uw antwoord kan mij niet bevredigen. De kwaliteit doet niet terzake. Die is er
niet beter op geworden. Wat ik van u wil hebben is een antwoord. Ik wil weten
of u verschil proeft tussen de oude en de nieuwe smeer. Neem dus nog een keer
een hapje.
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Krantenman:
(neemt nog een hapje)

Ja dat is heel moeilijk te zeggen hoor. Het smaakt zo lekker dat je er gewoon
van blijft eten.
Geldmaker:

Zeg jij het maar eens jongeman. Want jij bent een kunstenaar en je hebt een
tong met meer verstand dan gewone mensen.
(Copywriter kijkt verlegen met de zaak naar krantenman.)

Krantenman:

Kom, kom. Niet bang zijn. Je hebt ruim de tijd genomen. Je hebt flink geproefd.
Je hoort nu te weten welke smeer het is.
Copywriter:

Ja maar het is moeilijk te zeggen. Dit is een kwestie van zintuigen. Daarnet wist
ik het. Toen sloeg het als een vlam door mij heen. Het vreemde is dat ik nu weer
twijfel.
Geldmaker:

Altijd op je eerste ingeving afgaan. Die is de beste.
Krantenman:

Dat zeg ik hem ook altijd. Hij heeft capaciteiten genoeg. Maar hij is nog wat
schuw. Dat moet eruit. Zeg het nou maar jongen. Mijnheer geldmaker kan niet
de hele dag wachten.
(Maar copywriter aarzelt nog wat.)

Copywriter:
(met zijn hoofd een beetje naar achteren omdat hij met zijn tong over zijn verhemelte gaat)

Ja... Het heeft een lichte, vriendelijke smaak. En als je het op het brood ziet dan
lijkt de kleur wat dieper. En toch is het verschil maar heel weinig. Je zou het
niet proeven als er niet op gewezen was.
Geldmaker:

Wat is het dus?
Copywriter:

Dit is de nieuwe smeer. Zelfs nu ik het heb doorgeslikt is er nog wat van die
smaak in mijn mond nagebleven. Achteraf vind ik het steeds delicater.
Geldmaker:

Dus volgens jou is dit de nieuwe smeer.
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Krantenman:

Hij heeft toch hoop ik geen praatjes verkocht.
Geldmaker:

Nee, nee. We kunnen hem niets verwijten. Dit is inderdaad de nieuwe smeer.
Krantenman:

Werkelijk delicaat.
Geldmaker:

Ik ben blij dat de smaak u zo goed bevalt. Maar ik heb er nog altijd een hard
hoofd in. Ik ben nog altijd bang dat het geproefd wordt.
Krantenman:

Wat geproefd wordt. Het is zo zuiver.
Geldmaker:

Die zure smaak. Die verschrikkelijke zure smaak. Goed het is niet meer zo erg.
Krantenman:

Maar ik heb helemaal geen zure smaak geproefd.
Geldmaker:

Maar je proeft het nog steeds. Dat is heus niet alleen mijn idee. Dat is het oordeel
van mijn deskundigen. Knappe mensen. Ze geven toe dat de smaak nu dragelijk
is. Ze zijn integer. Ze willen niet verder gaan. De oude smeer was beter.
Copywriter:

Maar waarom dan een nieuwe smeer?
Krantenman:

Je bent weer te snel jongeman. Je bent weer niet bezadigd. Het is nu geen tijd
om vragen te stellen. Als mijnheer geldmaker de samenstelling van zijn product
verandert dan heeft hij daar zijn redenen voor. En jij moet afwachten of hij
daar wat over wil verteilen of niet.
Geldmaker:
(nadenkend)

Je proeft het nog steeds. Er is niets aan te doen. En dat smaakje zal er altijd
aanblijven. Maar het moest wel om de productie op te kunnen voeren. Die oude
smeer klonterde zo en die was zo rul. De machines waren om de haverklap
verstopt. Moet je eens nagaan wat dat kost als de installaties stilstaan. Werklui
met hun handen in hun broekzak. En je moet ze toch betalen. Een week lang
geen winst.
Krantenman:

Nou ja dat gaat natuurlijk niet in een modern bedrijf.
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Geldmaker:

Zie je wel. Dat zeiden mijn economen ook. Maar wat doe je er aan. En toen
kwamen ze met dat goedje aan. Het ziet eruit als bier. Maar als je het zo opdrinkt
ga je er dood aan. En toch is het niet siecht. De smeer koekt niet meer in de
machines en van die verstoppingen zijn we dus af. Maar het is zo verschrikkelijk
zuur. We gebruiken maar een halve liter op honderdduizend ton. De eerste
proef was niet te eten. Toen ging er weer een ander goedje in om die zure smaak
tegen te gaan. Het is nu wat beter, maar het is nog altijd niet best.
Krantenman:

De ondernemer moet nooit op zijn eigen oordeel afgaan. En zelfs naar zijn
medewerkers moet hij maar met een half oor luisteren. Het kan best zijn dat ze
knap zijn en ik wil niemand tekort doen. Maar bedrijfsblindheid dat is een groot
gevaar. Dan zie je ratten waar nog geen luizen zijn. Volgens mij is die nieuwe
smeer overheerlijk.
Geldmaker:

Ja dat schijnt werkelijk zo te zijn. ledereen roept erover. Er zijn in het hele land
proeven genomen en er is geen huisvrouw die niet haar woordje heeft
meegesproken. De resultaten zijn verbluffend.
Copywriter:

Wat zijn dan die resultaten?
Geldmaker:

Het oordeel is eenstemmig. Wat smaakt die nieuwe smeer toch lekker. Het is
nu werkelijk volmaakt. Er zijn zelfs vrouwen die bij hoog en bij laag volhouden
dat het volmaakter is dan wat vroeger door de natuur geschonken werd. Wat
die smaak betreft kan ik dus rustig slapen.
Krantenman:

Wat ziet u er toch slecht uit. Echt als een man die zichzelf niet genoeg ontziet.
Zijn er dan nog meer problemen?
Geldmaker:

Ja en daar lig ik snachts wakker van. Wat moet dat nieuwe pakje nou gaan
kosten? Dat goedje heeft de bewerking eenvoudiger gemaakt. We kunnen dus
goedkoper produceren. En wat is dan logisch?
Krantenman:

Ja. Wat is dan logisch. Er zijn twee mogelijkheden. De prijs gaat omlaag of de
winst gaat omhoog.
Geldmaker:

De zaak is veel ingewikkelder. Als ik de prijs omlaag doe dan gaat de winst toch
omhoog. Ik krijg er hoofdpijn van. En bovendien zit ik nog met die
smaakverbetering want het mag dan erg zuur zijn, maar iedereen vindt het
lekker.
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Krantenman:

Ja dat is ook nog een kant van de zaak.
Geldmaker:

Als het zo lekker gevonden wordt dan heb ik dus mijn product verbeterd. Ik
zou de prijs dus net zo goed kunnen verhogen. Maar dan wordt er nog meer
winst gemaakt. Voelt u nu hoe moeilijk het is voor de ondernemer?
Krantenman:
(zuchtend)

Ja eenvoudig is het niet.
Geldmaker:

Wetenschappelijk is de zaak wel voor elkaar. Mijn economen hebben een lang
rapport gemaakt en daar staat letterlijk van alles in. Wat de benzine over vijf
jaar zal kosten en een pakje tabak over twintig jaar. Hoe de koopgewoonten
gaan veranderen als er een vierdaagse werkweek komt en wat de invloed is van
sport op de arbeidsprestaties. Allemaal zaken die schijnbaar alleen zijdelings
verband houden met het probleem. Maar de zaak is zo diep uitgegraven dat ik
er groot respect voor heb. En wat is nu de wetenschappelijke slotsom van dit
alles?
Krantenman:

Ja want met theorie alleen kom je ook niet verder.
Geldmaker:

Ik moet de prijs van het smeer met twee cent vertagen. De winstcapaciteit neemt
dan over een periode van tien jaar met drie procent toe. Gaat alles goed zelfs
meer.
Krantenman:

Nou is dat dan niet prachtig? Ik zou mijn vingers aflikken met zo'n
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vooruitzicht. Meer verdienen en iedereen te vriend houden. Want twee cent
minder voor een pakje smeer dat vind ik niet gek.
Geldmaker:

Maar dat is juist het probleem.
Krantenman:

Wat voor probleem nou. Ik zie geen probleem.
Geldmaker:

Bij mij is het een kwestie van menselijkheid. Naarmate de jaren verstrijken voel
ik mezelf veranderen. Sommige dingen gaan er minder toe doen en andere
krijgen meer betekenis. En wat doet winst nu terzake.
Krantenman:

Ja winst is winst. En we zijn tenslotte geen hyena's. Maar toch moeten we geld
verdienen anders loopt de boel vast. En dat pakje moet een nieuwe prijs krijgen.
Dat lijkt me redelijk.
Geldmaker:

Vroeger dacht ik aan winst maken. Als ik cijfers zag begon mijn hart te kloppen.
Als ik nu cijfers zie krijg ik hoofdpijn en ik doe mijn ogen dicht. Een mens heeft
maar zo weinig nodig voor zichzelf. Ik leef eenvoudig. De laatste jaren eet ik
zelfs geen vlees meer.
Krantenman:

Er blijft nog zoveel over dat het leven aantrekkelijk maakt. We zijn niet jong
meer. Maar we hebben nog tijd genoeg om van de dingen te genieten. Als je
altijd hard werkt heb je meer rechten dan een ander.
Geldmaker:

En daarom blijf ik het zo zuur vinden.
Krantenman:

Maar het is niet zakelijk. Het is niet nodig de mensen teveel te verwennen. Ze
stellen het niet eens op prijs. Het is toch al mooi genoeg een prijsverlaging van
twee cent.
Geldmaker:

Maar wat zo vervelend is. Dan gaat een pakje 28 cent kosten.
Krantenman:

En wat is daar tegen?
Geldmaker:

Ik houd niet van economen. Ze zijn zo droog. Ze doen de mensen tekort. Ze
houden geen rekening met de ziel die werkelijk bestaat. Ik houd helemaal niet
van de wetenschap. Die maakt het denken troebel. En dat terwijl het allemaal
zo eenvoudig is. Ik heb zelf nagedacht en wat denkt u dat het resultaat is?
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Krantenman:

Het moet zeer interessant zijn om dat te vernemen.
Geldmaker:

Toen ik erover nadacht ontdekte ik andere waarden in het leven. Toen ik gisteren
op straat liep ging er een vrouw voor mij uit met een kinderwagen. Af en toe
stond ze stil om te kijken of het kindje wel goed was toegedekt. Niets bijzonders.
De hele wereld is vol vrouwen die het zelfde doen. En toch was ik diep ontroerd.
Ik ben drie Straten ver achter haar blijven lopen. Als ze niet bang geworden
was en omgekeken had of ik haar kwaad wilde doen was ik nog veel verder
meegegaan. Ik heb er de hele avond aan moeten denken. Ik ben tot de overtuiging
gekomen dat ik het onmogelijk kan doen.
Krantenman:

Wat kan doen?
Geldmaker:

Die prijs Verlagen. Het zijn de vrouwen die mijn smeer kopen. Vrouwen denken
niet wetenschappelijk. En wat is trouwens een dubbeltje. Ze geven hun gezin
graag het beste en als ze meer moeten betalen dan maakt ze dat rustig. Dan
weten ze zeker dat ze kopen met verstand. Ik verhoog dus de prijs van mijn
smeer met tien cent. Ik moet dat wel doen. Ik heb meegevoeld alsof ik zelf een
vrouw was. Ziet u die Spiegel?
(krantenman kijkt naar de Spiegel)

Soms als ik hier alleen ben sta ik voor die spiegel. Vroeger kon ik mijn eigen
gezicht nooit verdragen. Tegenwoordig kijk ik naar mezelf alsof ik een vreemde
ben. En dan merk ik dat ik zachte trekken heb en vriendelijke ogen.
Krantenman:

Nou ja met het gaan der jaren wordt een mens natuurlijk milder en zeker als
je veel hebt meegemaakt.
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Geldmaker:

Zie je nu wel dat onze gevoelens niet zover uiteenlopen. Voor u komt geld
verdienen toch ook niet op de eerste plaats?
Krantenman:

Dat zou niet kunnen. Daarvoor is mijn relatie tot de mensen te voornaam. Mijn
beroep is een gevaarlijk beroep. Met ons werk vormen wij het denken van de
massa. Wij dwingen ze bepaalde handelingen af. Het is niet voldoende om te
zeggen koop die zeep. Om met succes te werken moeten wij een nieuwe
mentaliteit kweken. Wij trachten het wezen van de mensen te veranderen. Dat
is niet iets waarmee gespeeld kan worden. Er wordt vaak gesproken over de
ethiek van ons vak en die is er gelukkig inderdaad. Als ik een advertentie maak
dan weet ik dat die door miljoenen mensen wordt gezien. Als hij goed gemaakt
is maakt hij meer los dan een hoofdartikel op de frontpagina. Maar dat is goed.
Want een krant Staat altijd vol verdriet. Van een gewone moord tot een ramp
waarbij duizenden het leven verloren hebben. Er is altijd kwade dreiging. Een
advertentie kan veel goed doen in een krant. Ik heb het altijd over rozen strooien.
En een medewerker die de reclame zou gebruiken om de mensen een gevoel van
tekort te geven, ook al zou dat goed zijn voor de verkoop, die zou ik niet in mijn
bedrijf handhaven. In diezelfde krant waar dood en dreiging uitspreekt laten
wij ons licht stralen. Wij geven. Wij leren de mensen beter te denken en voeden
ze op voor het geluk. Dat doen wij met een enkele foto, met een simpel woord.
Het is niet mijn gewoonte om mij zo te laten gaan maar ik ben er blij om dat
het gesprek op dit onderwerp gekomen is. Dit is zoals ik het werkelijk voel.
Geldmaker:

Daarom waardeer ik uw werk ook zo. Je moet veel hebben nagedacht om zulke
dingen te begrijpen. Ik heb dat zelf. Voor mij is een pakje smeer ook meer dan
iets dat op het brood gegeten wordt. Soms zou ik willen dat ik winkelier was en
dat er een vrouw bij mij binnenstapte die mij haar zorgen vertelde. Ik zie mijn
eigen gezicht en ik hoor mezelf zeggen: Doe het maar. Koop mijn smeer maar.
Doe het maar. Je doet er goed aan. Ik voel mezelf warm worden als ik daaraan
denk. Ik zou willen dat iedereen mij kon zien en dat ik tegen iedereen zou kunnen
zeggen: Ik ben je vriend. Ik wil je gelukkig maken. Ik wil je zien lachen. Je doet
er goed aan mij te vertrouwen. Ik voel mij vaak erg onbevredigd en machteloos.
Toen ik pas begon vond ik het steeds een groot succes als ik mijn omzet weer
had opgevoerd. Nu eet iedereen mijn smeer. Het gaat naar alle uithoeken van
de wereld, maar ik ben niet tevreden. Integendeel ik ga me steeds machtelozer
voelen. Soms in mijn droom vloeien de gezichten van veel mensen samen tot een
verschrikkelijk gezicht dat vertrokken is van verdriet maar waarin geen mond
is om te klagen. Een gezicht dat ik zou willen strelen om het te troosten. En ik
weet dat ik werkelijk huil met tranen. En daarom wordt ik kwaad uit een gevoel
van machteloosheid en ik begin dat gezicht te slaan. Ik spuug er op. Naarmate
ik harder sla komt het gezicht dichter naar mij toe en wordt ik steeds radelozer.
En toch wil ik dat het dichterbij komt en ik denk steeds dat ik een woord zal
vinden dat de pijn en het verdriet van dat gezicht weg kan nemen. Ik heb het
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gevoel alsof ik met ieder pakje smeer dat verkocht wordt meer aan de mensen
gebonden raak. Of ze mij steeds nader komen. Alsof ze mij steeds meer kwaad
gaan doen.
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Krantenman:

Wat een waardevolle gedachten. Wat zou dit een prachtige tekst zijn voor een
advertentie.
Geldmaker:

Ik zou de prijs van mijn smeer ook op twintig cent kunnen brengen.
Krantenman:

Op twintig cent. Waar praat u over.
Geldmaker:

Dan zou er nog winst gemaakt worden.
Krantenman:
(kennelijk verlegen met de zaak)

Ja verliezen wij nu niet teveel de grote lijn uit het oog. We zijn hier tenslotte.
Geldmaker:
(plotseling in een uitbarsting van onbeheerste razernij)

Ja wat zit u mij daar nou aan te kijken. En wat betekent dat lachje. Ik verdraag
van niemand in de maling genomen te worden.
(Hierna vindt hij zijn zelfbeheersing terug en gaat aan zijn bureau zitten.)

Geldmaker:
(weer op de oude toon alsof het allemaal een grapje is)

Ik voel mij vandaag buitengewoon fit.
Krantenman:

Dat kan met de dag verschillen.
Geldmaker:

En heb ik geen aantrekkelijk gezicht?
Krantenman:

Een aantrekkelijk gezicht. Wat bedoelt u daar ineens mee?
Geldmaker:

Ik wil dat u een foto van mij maakt.
Krantenman:

Een foto van U?
Geldmaker:

Jazeker. Een foto. U heeft daar toch de spulten voor.
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Krantenman:

Ze zijn in de wagen. We hoeven ze maar op te halen.
Geldmaker:

Dan werken wij die gedachten uit. Doe het maar. Koop het maar.
Krantenman:

Dat zou aantrekkelijker zijn.
Geldmaker:

Met mijn foto erbij.
Krantenman:

Met uw foto erbij. Maar dat gaat niet. Dat kan ik niet aanbevelen.
Geldmaker:
(loopt naar de spiegel en bekijkt zichzelf)

Ik heb niets aan mijn gezicht. Niets waar ik mij voor hoef te schamen. Ik heb
schone handen. Ik ben een zindelijk mens. De mensen kunnen mij zien zoals ik
ben. Een vader voor anderen. Ik ben goed en ik wil alleen geven. Ik steek mijn
handen uit en ik raak er de ziel van de mens. Ik genees.
(opeens weer driftig)

Ja wat zeuren we nou. Ben ik klant of niet. Als ik wil dat er een foto van mij
gemaakt wordt dan wordt er een foto van mij gemaakt.
Krantenman:

Nou ja...
Geldmaker:

Wat nou ja?
Krantenman:

Zoiets wordt niet vaak gedaan. Een fabrikant die zijn eigen gezicht adverteert.
En zeker niet voor dit soort producten. Het ligt een beetje buiten de sfeer.
Geldmaker:
(dreigend)

En?
Krantenman:
(tegen copywriter)

Zeg jongeman!
Copywriter:

Ja mijnheer krantenman?
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Krantenman:

Ik geloof dat jij zit te slapen. We bespreken hier belangrijke dingen en we hebben
moeilijke Problemen opgelost. De hele zaak ligt al in grote trekken vast en jij
bent eenvoudig nergens.
Copywriter:
(dom)

Nergens. Wat bedoelt U.
Krantenman:

Jij hebt zitten dromen. Jij hebt misschien wel aan gedichten gedacht. Maar
vertel mij nu eens. Waar hadden we het over?
Copywriter:

Het ging over de reclame geloof ik.
Krantenman:

Merkt u nu hoe moeilijk het is als je een bedrijf van kunstenaars moet leiden.
Je hebt altijd met de geest te kampen. En die is bijna altijd onwillig. Die laat
zich niet dwingen in het dagelijks gevoel. Dat is natuurlijk heel mooi maar daar
gaat geen daadkracht vanuit. Ja jongeman ik heb het over jou. Mijnheer
geldmaker wil dat er een foto van hem
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gemaakt wordt. Jij had al weg moeten zijn om de spullen te halen. Maar je hebt
niet geluisterd.
Geldmaker:

Het is werkelijk waar. Ik geloof dat een foto van mij het zou doen. Daar zou het
misschien mee lukken. De tekst moet heel bijzonder zijn. Niet lang. Misschien
maar twee woorden. Het wordt precies zoals ik het mij heb voorgesteld. Ik ben
er nu vlak bij.
Krantenman:
(tegen copywriter)

En jij bent nog altijd niet weg.
(copywriter staat nu op uit zijn stoel een beetje verlegen)

Hier is het sleuteltje. Wees jij nou een aardige jongen en haar die spullen vlug.
(Copywriter af.)

Geldmaker:

Ik hoop dat ik u niet teveel aan het schrikken heb gemaakt.
Krantenman:

Ach iedereen zit vol spanningen vandaag de dag.
Geldmaker:

Maar misschien denkt u wel dat ik een grapjas ben en dat ik mij maar aanstel.
Krantenman:

Een grapjas. Welnee. Waarom nou een grapjas. U heeft soms een bizar gevoel
voor humor. Maar daar houd ik wel van. Vooral omdat de menselijkheid steeds
op de achtergrond staat.
Geldmaker:

Ik houd zo van de mensen. Die jongen daar bijvoorbeeld. U doet hem onrecht.
U bent te streng voor hem.
Krantenman:

Dat ben ik als een vader. Die jongen heeft een groot talent, maar hij heeft een
harde hand nodig.
Geldmaker:

Dat gedicht dat hij toen heeft voorgedragen dat staat mij nog steeds bij. Hij
voelt de dingen erg zuiver aan. Verdient hij nou een hoog salaris?
Krantenman:

Een hoog salaris. Waarom.
Geldmaker:
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Omdat hij zoveel talent heeft.
Krantenman:

Welnee die jongen verdient driehonderd gulden in de maand. Daar is het
helemaal mee bekeken.
Geldmaker:

Zo.
Krantenman:

De besten zijn het goedkoopste. De kunst is om ze te vinden. Ik heb die jongen
van de straat gehaald. Uit de goot heb ik hem opgeraapt.. Ik heb hem
meegenomen naar een restaurant. Hij heeft gegeten als een wilde. Dat bepaalt
zijn positie. En dan nog. Wat is talent? Er is teveel talent in onze tijd. Meer dan
er nodig is.
Geldmaker:

Ja teveel talent is zeker niet goed.
Krantenman:

In het begin dacht hij dat hij Sartre was. Maar dat heb ik er gauw uitgehaald.
Dat kun je toch niet hebben met een zaak.
Geldmaker:
(loopt in de richting van krantenman)

Nu eens wat anders. Hou jij van een grapje? Een leuk grapje?
Krantenman:

Een leuk grapje? Hoezo?
Geldmaker:

Het is toch niet erg als ik jij zeg hè? We kennen elkaar alweer zo lang.
(komt nu zó dicht bij krantenman dat deze een stapje achteruit doet)

Geldmaker:

Nee blijf nou even staan. Dat is juist de aardigheid.
(hij legt zijn handen op de keel van krantenman)

Wat doe ik nu?
Krantenman:

Ja erg leuk wat u doet!
Geldmaker:

Ik heb mijn handen op jouw keel!
Krantenman:

Ja leuk. Heel leuk grapje.
Geldmaker:
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Je zou kunnen zeggen dat ik je bij de strot heb.
Krantenman:

Ja dat is waar. Heel leuk. Dat is waar. Bij de strot.
Geldmaker:
(laat hem los)

En nu heb ik je weer losgelaten.
Krantenman:

Ja leuk, héél, héél erg leuk.
Geldmaker:

En toch heb ik jou nog bij de strot. Gek is dat hè! En als jij vannacht
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naast je vrouw van je rode sportauto ligt te dromen dan zijn mijn vingers nog
altijd op jouw keel.
Krantenman:

Heel leuk. U zit vol van die gekke invallen. Je zal zien dat die foto...
Geldmaker:

Ik praat niet over foto's. Wij doen zaken op het ogenblik.
Krantenman:

Ja natuurlijk doen wij zaken.
Geldmaker:
(heel bespiegelend)

Ja, ja. Mijn vingers op jouw keel vannacht. En knijpen natuurlijk. Je zult denken
dat je stikt. Dat zou je toch niet graag willen nietwaar. Stikken!
Krantenman:

Nee natuurlijk niet. Het moet een grapje blijven.
Geldmaker:

Maar het is geen grapje. Wij doen zaken. Als ik nou eens naar een ander
reclamebureau ging? Zou dat een grote strop zijn voor je?
Krantenman:

Nou ja natuurlijk. Dat zou niet zo leuk zijn.
Geldmaker:

Weet je wat er gebeurt als ik naar een ander reclamebureau ga? Dan ga jij
kapot. Een heel klein wereldje, dat wereldje van jou. Als jij mij verliest dan gaat
dat als een lopend vuurtje. Dan verlies je meer klanten. Je relaties zullen onrustig
worden. Ze zullen denken dat je niet meer goed bent omdat je de grootste klant
van het land verspeeld hebt. En ik zou rondbazuinen dat mijn reclame de laatste
tijd slechte resultaten heeft opgeleverd. Als ik bij jou wegga dan ga jij kapot.
Krantenman:

Gelukkig dat de verstandhouding...
Geldmaker:

Wat verdien jij per jaar aan mij?
Krantenman:

Wat ik verdien? Hoezo?
Geldmaker:

Ja jij verdient veel geld aan mij. En nu wil ik weten hoeveel. Wat jij er schoon
aan overhoudt.
Krantenman:
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Ja hoe weet ik dat zo?
Geldmaker:

Dat weet jij precies. Iedere keer als je hier naar toe onderweg bent dan zit jij
in je auto te rekenen. Dan let je bijna niet op het andere verkeer. Dan is je maag
een beetje van streek. Dan ben jij nerveus. Dan denk je, hoe lang nog en dan
reken je opnieuw uit hoeveel je wel aan mij verdient.
Krantenman:

Ja maar wat heeft dat er nou mee te maken.
Geldmaker:

Hoeveel?
Krantenman:

Schoon is het vijf ton per jaar.
Geldmaker:

Vijf ton per jaar. Laten wij nu eens zeggen dat je mij per jaar zeven ton gaat
betalen. Om mij te vriend te houden. Omdat de verstandhouding zo goed is.
Omdat ik zo'n goede relatie van je ben.
Krantenman:

Waar blijft die jongen nou toch met die fotospullen. Die had allang hier moeten
zijn. We staan hier uw kostbare tijd maar te verpraten.
Geldmaker:

Die tijd gaat goed geld opleveren. Ik zal wat harder knijpen. Ik zal het je nu
zeggen. Jij zorgt dat ik morgen een chèque heb van zeven ton. En zonder
mankeren anders laat ik je vallen. Dat kan jouw zaak niet hebben.
Krantenman:
(wat flinker)

Het grapje heeft nu lang genoeg geduurd. Er zijn grenzen.
Geldmaker:

Dan zijn we dus uitgepraat?
Krantenman:

Ik mag het niet eens. Het is mij verboden te betalen.
Geldmaker:

Verboden. Hoezo. En door wie?
Krantenman:

Mijn ethiek. De regelen van het advertentiewezen. De bond van adverteerders.
Geldmaker:

Jouw ethiek. Man hoe durf je er over te praten. De bond van adverteerders.
Doe mij een plezier zeg. Een put die de mestman overslaat omdat hij vies is van
de stank. Maak jij je om die club van jou maar geen zorgen. Dat komt best voor
elkaar. Jij betaalt. We zijn toch altijd goede

Gard Sivik. Jaargang 6

18
vrienden geweest en zulke vlotte zakenmensen. En gaan we nou kapot voor
zeven ton?
Krantenman:
(zwak)

Ja maar ik mag het werkelijk niet doen.
(Er is geluid op de gang.)

Geldmaker:

Ik geloof dat ik die talentvolle jongeman van je hoor. Als hij hier binnenkomt
en ik heb geen antwoord dan gaan jullie samen weg. Direct. Dan ga je de straat
op. Dan ga je daar maar fotograafje spelen.
(De deur gaat open en copywriter komt binnen.)

Geldmaker:

En? Dus? Nog twee tellen.
Krantenman:

Het is in orde.
(hij laat zich uitgeput in zijn stoel vallen.)

Geldmaker:

Ha daar zijn de spulletjes van de vakman. Die moeten we neerzetten op een
mooi plaatsje.
(neemt een en ander van copywriter over)

Wat denk je. Zal ik het hier neerzetten.
Krantenman:
(dof)

Ja doe maar. Dat is wel goed.
Geldmaker:
(tegen copywriter)

Mijnheer krantenman is geloof ik een beetje moe. Maar we hebben ook veel
werk verzet vandaag en dat grijpt soms aan.
Krantenman:
(staat weer op uit zijn stoel)
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We zullen die foto maken. Hoe zullen we dat inkleden.
Geldmaker:

Het komt er erg op aan. En vergeet u vooral het uitgangspunt niet. Ik ben uw
vriend. Ik doe goed. Vertrouw mij maar.
Krantenman:

Er moet wat van uit gaan.
Geldmaker:

Is het licht hier goed?
Krantenman:

Ja het licht is uitstekend. U kunt misschien daar bij uw bureau gaan staan. Met
uw hand op de telefoon. Dat steunt de gedachte. U bent voor iedereen bereikbaar.
U staat voor iedereen klaar.
Geldmaker:
(stelt zich op)

Gaat die houding zo. Is mijn hemd niet te flets. Een ander pak misschien.
Krantenman:
(haastig)

Nee dat is wel in orde. Blijft u zo maar staan.
(kijkt in het kastje)

Niet meer bewegen.
Geldmaker:
(laat zijn houding varen)

Mij bevalt het niet. Die telefoon dat is het niet helemaal.
Copywriter:

Misschien...
Krantenman:
(driftig)

Ja maak jij nou geen problemen jongeman. We maken nu vlug die foto en we
gaan gelijk weg. Mijnheer geldmaker heeft geen tijd meer.
(Geldmaker doet een stap in de richting van copywriter.)

Geldmaker:

Toen jij voor het eerst een gedicht schreef hoe oud was jij toen.
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Copywriter:

Hoe oud? Ja. Mijn eerste gedicht. U bedoelt het eerste gedicht waaraan ik
ontdekte dat ik werkelijk een dichter was?
(Krantenman gaat opnieuw zeer zwaar in zijn stoel zitten.)

Geldmaker:

Dat antwoord vind ik buitengewoon. Het bewijst dat je inderdaad van de dingen
doordrongen bent geweest. Want wat jij je eerste gedicht noemt dat was meer
dan alleen maar woorden die een gelukkige samenhang hadden. Ik heb nagedacht
over jou.
Copywriter:

O ja.
Geldmaker:

Ja. En ik ben blij met dat antwoord. Dat eerste gedicht waar jij het over hebt
dat was een werkelijke openbaring. Het was als het ware een nieuwe formule
die je vond voor je eigen existentie. Het veranderde de kleur van je omgeving
en maakte de dingen die je tot dan toe als normaal aanvaard had tot objecten
van nieuw onderzoek. Banaal gezegd kreeg je er nieuwe ogen bij, die nieuw
zagen en die ontdekten dat betekenissen anders waren.
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Copywriter:
(een beetje dweperig)

Ik zou het zelf natuurlijk nooit zo zeggen. Vooral niet omdat dit proces niet in
woorden bevattelijk gemaakt kan worden. Dat is ook de kracht van het
experiment. Wij spreken niet. Wij stamelen. Maar dat nieuwe zien is toch waar.
Het zijn de ogen van een nieuwe generatie die niet uit een oude geboren is. Wat
de mensen tot nu toe op de wereld gemaakt hebben is schijn en bedrog. Van de
beschaving in al zijn vormen en door alle tijden heen blijft er niets over omdat
het streven van de mensen er tot nu toe altijd op gericht geweest is te vergeten
en te ontkennen wat leven is. Een doelbewust sluiten van de ogen tot de dood
er op volgt. Wij zijn opnieuw de eerste mensen die de wereld bewonen. Voor
ons bestaat er geen taal en zijn er geen normen. Onze oude ogen zijn dicht en
met onze nieuwe ogen zien we wel maar zonder tot begrijpen in staat te zijn.
Daarom zijn wij ook zo wereldvreemd.
(hij lacht een beetje verlegen)

Daarom valt het ons zo moeilijk ons zelf te rechtvaardigen. Onze nieuwe ogen,
als ik uw voorbeeld mag aanhouden, dat maakt het gemakkelijk, onderscheiden
geen wegen en kunnen geen wegwijzers lezen. Er zijn wel resten van een oude
beschaving. Er zijn huizen en bruggen. Er is kleding. Er zijn auto's en straten
en treinen, maar dat zijn alleen obstakels die onze ogen nog beletten te zien wat
er werkelijk is. Dat is een kale en onherbergzame aarde waarop wij zijn neergezet
zonder enig vermogen te begrijpen. Er is geen vuur, er is geen verlichting en er
is bovenal als allerverschrikkelijkste de stem, het geluid, de aanwezigheid van
andere mensen die ons banger maakt dan de aanwezigheid van verscheurende
dieren. Het bangmakende vijandige geluid van mensen in de oertijd. Wij kennen
elkaars bedoelingen niet en het enige dat ons mogelijk kan helpen is het aanvoelen
van de angst waarvan ook die ander een prooi is. Wij horen het angstgeroep
van de anderen en wij schreeuwen terug, om ook onze angst die wij gemeen
hebben te doen kennen.
Geldmaker:
(klapt in zijn handen)

Ik vind dit allemaal buitengewoon groot gedacht. En je was dus achttien jaar
toen je ontdekte dat de wereld zo onherbergzaam was en dat een werkelijke
beschaving nog geen aanvang had genomen. Waar was je toen? Was je thuis?
Copywriter:

Ik geloof het wel. Ik herinner mij...
Geldmaker:

Natuurlijk was je thuis. Of in ieder geval dicht in de buurt. En je moeder had
thee op het lichtje staan. Ze maakte zich ongerust omdat je zo vreemd deed.
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Copywriter:
(verbaasd)

Ja zo was het werkelijk. Ze was heel ongerust en zelf onderging ik het als iets
verschrikkelijks omdat het zo onherstelbaar was.
Geldmaker:

En je was nog op school.
Copywriter:
(steeds verbaasder)

Ja ik was nog op school.
Geldmaker:

Je ging naar het arbeidsbureau en je vroeg om een schip. Ja zo was het natuurlijk
niet. Dit is bij wijze van spreken. We moeten de zaak nu uitgraven en met enkel
stamelen komen wij er niet. Je vroeg dus om een schip en tenslotte, na veel
zeuren en dreigementen thuis, kreeg je toestemming en papieren. Je ouders
vonden het verschrikkelijk. En je oude ogen die het zagen deden pijn van het
verdriet dat zij hadden. Zij konden niet begrijpen dat je een begin wilde maken
met een manier van leven die in zijn even grote lelijkheid en alledaagsheid, je
toch zou helpen om dichter bij die kale aarde en dus bij werkelijk leven te komen.
Je gaf je moeder een zoen en je vader een hand en dat was de laatste
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concessie die je aan de oude schijnwereld deed. Maar tenslotte ging je toch niet
varen, want toen je bij het schip kwam bleek het een erge oude boot te zijn. En
je kreeg een kooi die je met vier anderen moest delen. Dat waren schreeuwerige
jongens, nog platter dan je vrienden op school. Nog meer gesteld op lekker eten
en nog onsmakelijker als zij hun levensbeschouwingen en hun ideeën over de
voortplanting ten beste gaven. Bovendien had je gehoord dat er ratten in het
ruim waren en dat zijn vieze beesten waar je ook nu nog een afschuw van hebt.
De kapitein liep je nog schreeuwend en vloekend achterna. Maar jij had gelukkig
ruime voorsprong en net voor de pijp begon te fluiten stond jij weer op de kade.
Of is het soms niet zo?
Copywriter:

Bij wijze van spreken wel ja. Maar het was geen schip.
Geldmaker:

Zo. En wat was het dan wel?
Copywriter:

De mijnen. Maar ik durfde niet.
Geldmaker:

Maar je bent er geweest?
Copywriter:

Niet in de mijn zelf. In het barakkenkamp voor mijn eerste werkdag. Ik ben de
volgende morgen weggegaan.
Geldmaker:

Je hebt groot gelijk dat je je niet schaamt. Je zag in dat zelfs een dergelijke
manier van leven een zinloos compromis was.
Copywriter:

Inderdaad.
Geldmaker:

Gelukkig had je wat geld. Je ging terug naar Amsterdam. Je ging logeren in
een hotel en overdag schreef je verzen in een café waar meer jongelui met
oerangst kwamen. Tenslotte ging je ook maar weer naar huis terug. Maar je
ging niet meer naar school.
Copywriter:

Ja zo was het allemaal wel.
Geldmaker:

Maar zo kon het natuurlijk niet doorgaan. Je moeder kon huilen wat ze wilde
maar je vader nam het niet. Je moest dus weg uit huis en je ging moeilijke tijden
tegemoet. Je had vaak honger en je kleren hingen als vodden aan je lijf.
Copywriter:

Een periode waar zoveel mensen doorheen moeten.
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Geldmaker:

Ik zeg er ook niets van. Maar weet je wat zo onprettig was? Je gedichten hadden
niet veel bijval. Je kreeg nooit wat geplaatst. En toen is de reclame gekomen.
Copywriter:

Achteraf...
Geldmaker:

Achteraf ben je blij dat het zo gegaan is. Je deed het eerst alleen maar voor een
paar maanden. Je moest tenslotte eten hoe kaal en onherbergzaam de wereld
ook was. En gaandeweg heb je ontdekt dat reclame veel meer is dan het in wezen
lijkt.
Copywriter:

Gek genoeg, maar het is werkelijk zo. Er is geen beter communicatiemiddel
tussen mensen. In schijn wordt er koffie verkocht of zeep maar in wezen zijn
advertenties kreten van de ene mens in angst naar de andere.
Geldmaker:

En wat zo mooi is. Sinds je in de reclame bent schrijf je ook betere gedichten.
Je hebt de weg vrij gemaakt voor de oermens in je. Dankzij de reclame kreeg
jouw stem bij het stamelen en schreeuwen, plotseling een volume dat sterk
genoeg was om het gebrul van veel andere experimentele dichters te
overstemmen.
Copywriter:

Het is vreemd, maar als ik een goede reclametekst geschreven heb dan schrijf
ik er meestal een goed gedicht achteraan. Je zou kunnen zeggen dat het een de
bron is van het andere.
Geldmaker:

Afgezien daarvan. Als ik een goede reclametekst lees dan doet mij dat
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meer dan een gedicht. Juist de copywriter in de dichter wijst de mensheid de
weg naar de grond, de aanvang van de cultuur. Maar dan op een manier die
voor de mensen aanvaardbaar is. Wat jou grijpt in de reclame is dat ook de
reclame de wereld zoals die is niet aanvaardt en het denken zoals dat gedaan
wordt verwerpt. Mijnheer krantenman heeft het gezegd. Om een stukje zeep te
verkopen moet je de mensen dwingen een nieuwe levenswijze te aanvaarden.
Reclame leert de mensen ontevreden te zijn met wat zij hebben en breekt iedere
waarde af. Reclame maakt hogere wolken en wijdere luchten. Zij maakt de
wereld lichter en beter bewoonbaar. En bovendien heeft de reclame het voordeel
dat ook zij de mens opnieuw wil laten beginnen en de dingen ontdekken. Maar
ze zorgt er voor dat de mens dat tenminste niet hoeft te doen op een kale aarde
waar warmte en comfort ontbreken. De reclame breekt niet alleen af. Zij voorziet
ook. Door nu reclameteksten te schrijven geef jij de mensen als het ware een
synthese van het beste uit jouw twee paar ogen. Een nog stamelende pas
begonnen nieuwe cultuur en een welvaart die zijn weerga niet heeft. In feite ben
jij een weldoener der mensheid.
Copywriter:

Nou ja...
Geldmaker:

Het is werkelijk zo. Weet je dat je mij op een idee gebracht hebt.
Copywriter:

Wat voor idee?
Geldmaker:

Dat er van jou een grote foto in de krant zou moeten komen. Deze jongen is de
weldoener der mensheid.
Krantenman:

Ja we hebben nou erg leuk gebabbeld. En we hebben diepe problemen
aangeroerd. Maar daar kan de schoorsteen niet van roken. Heel leerzaam hoor
voor een jongeman om eens te horen wat rijpere mensen er van denken. Maar
laten we nu die foto maken. Mijnheer geldmaker heeft geen tijd meer.
Geldmaker:

Maar ik heb het juist over die foto. Ik praat nergens anders over.
Krantenman:
(verbaasd)

Maar u bent toch niet werkelijk van plan om dat te gaan doen?
Copywriter:
(opgetogen)

Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben.
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Geldmaker:

Ja een foto van jou als weldoener der mensheid. Dat zou een prachtige impuls
zijn. Maar ik geloof dat we een stap verder moeten gaan. Het is niet functioneel
genoeg. De mensen willen altijd het waarom van de dingen weten. Met jouw
foto zouden we de dingen erbij moeten vertellen die we zo juist onder ogen
hebben gezien. En dat is wat omslachtig. Dat gaat niet met stamelen en een paar
kreten. Maar die weldoener mogen we ze toch niet onthouden. De mensheid
heeft een weldoener nodig. Een man die ze kunnen zien en waarin ze kunnen
geloven. Waarom zou ik ze niet helpen die man beter te leren kennen. Met mijn
smeer is het eenvoudig. En mijn gezicht leent er zich voor. Het is bijna de
waarheid. We zullen het volhouden net zolang tot niemand meer twijfelt. Smeer
is een van de allermooiste woorden. Kinderen stamelen het in de winkel en
moeders schreeuwen het uit het raam tegen de melkboer. Het is in een woord
de samenvatting van de nieuwe cultuur. Van nu af aan noem ik mijzelf de
weldoener des vaderlands en mijn gezicht zal door iedereen aanvaard worden.
Of ze het prettig vinden of niet.
Krantenman:
(buiten zichzelf)

Maar dat is belachelijk. Daar kan ik niet aan meewerken. Dat is misbruik maken
van het medium. Dat is een aanslag.
Geldmaker:

Ik verkoop smeer genoeg. Maar ik voel mij niet bevredigd. En als ik er zoveel
geld voor moet betalen om te adverteren waarom zou ik dan niet
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doen wat ik zelf prettig vind.
Krantenman:

Laten we in ieder geval die foto maar maken. Dan is dat gebeurd en dan kunnen
we altijd nog verder zien.
(Geldmaker stelt zich op voor het maken van de foto en krantenman gaat achter het kastje staan.)

Geldmaker:

En waarom zou dit niet de weg zijn. Dat gezicht zal nog dichterbij komen. Maar
misschien krijgt het nu een lachende mond. Ik wil dat gezicht veranderen. En
anders zal ik het slaan net zo lang tot het er niet meer is.
Krantenman:

Een heel klein beetje naar rechts. Ja zo!
(hij knipt de foto. Geldmaker loopt naar copywriter.)

Geldmaker:

Zeg wat is er met jouw aan de hand. Heb jij het laatste uur in de spiegel gekeken?
Copywriter:

Waarom? Hoezo?
Geldmaker:

Kom eens een beetje in het licht dat ik je beter kan zien. Ja kom nu even. Je zit
daar teveel in het donker. Misschien vergis ik mij wel.
Copywriter:

Wat is er dan?
Geldmaker:

Die lijntjes die hier van je onderlip aflopen. Zijn die er al lang?
Copywriter:

Wat voor lijntjes toch.
Geldmaker:

Misschien zijn ze er net ingekomen omdat je niet op de foto mocht. Weet je wat
dat is? Dat is verbittering en bij iedere nieuwe teleurstelling worden ze dieper
als je niet oppast. Ben je al zo teleurgesteld?
Copywriter:

Dat is iedereen wel eens.
Geldmaker:

Bij jou zit het dieper. Jij wilde sterker zijn dan de anderen. En onafhankelijk.
Maar je hebt het hoofd moeten buigen omdat je zo'n honger had. En daarom
ben je nu al verbitterd. Kijk toch eens naar mijnheer krantenman. Die heeft
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ook veel teleurstellingen gehad. Hij heeft ook niets van het leven gekregen. Maar
hij kan lachen als hij er zin in heeft want veel oefening heeft hem een slappe
mond gegeven. Hij kan altijd lachen. Het geeft niet wat er met hem gebeurt. En
jij wilt immers graag veel bereiken nu je die draai genomen hebt?
Copywriter:

Ik ben als iedereen. Ik ben geen achttien jaar meer. Het is waar. Ik wil wat
worden in de wereld.
Geldmaker:

Dan moet je van die lijntjes af. Je moet van nu af je gevoelens het recht ontnemen
er te zijn. Als je het niet doet is je gezicht binnen een paar jaar verzuurd. Dan
zie je er onaangenaam uit. Dan heeft niemand graag met jou te maken. Dat wil
je toch immers niet?
Copywriter:

Dat zou niet prettig zijn.
Geldmaker:

Als niemand met je te maken wil hebben dan kun je niet opklimmen, al ben je
nog zo goed. En je moet opklimmen anders is het leven onmogelijk want jij hebt
het nodig anderen te trappen. Natuurlijk. Iedereen heeft dat nodig. Maar
sommigen zijn tevreden met hun mond, met hun kinderen of hun vrouw. Jij
hebt veel meer nodig. Jij moet worden als mijnheer krantenman. Of nog sterker
als het kan. En dat kan, want je hebt capaciteiten genoeg. En dan mag je trappen
zoveel je maar wilt. Maar die zure mond moet weg.
Krantenman:

Ja nu is het echt wel genoeg. We zijn hier niet om beledigd te worden.
Geldmaker:

U vergeet toch niet dat ik morgen iets van u moet ontvangen. Omdat we zulke
goede vrienden zijn.
Krantenman:
(tegen copywriter)

Ja wat sta jij daar nou te hangen jongeman. We hebben een campagne besproken
die een van de mooiste uit mijn loopbaan gaat worden en je had de teksten al
klaar moeten hebben.
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Geldmaker:

Laat hem toch even. Hij hoort zo graag wat ik hem zeg en hij is van plan er zijn
voordeel mee te doen.
Copywriter:

Het is allemaal heel aannemelijk. Alleen geloof ik niet dat ik zo trapperig ben.
Geldmaker:

De weldoener des vaderlands. Is dat nu wel voldoende?
Krantenman:

Hoezo voldoende. Het lijkt mij dat het niet sterker moet.
Geldmaker:

Nee maar we moeten die gedachte duidelijk maken. De mensen moeten niet
alleen weten wat er wel gedaan wordt maar ze moeten ook kunnen zien hoe
prettig het is.
Krantenman:

Dat lijkt me anders duidelijk genoeg.
Geldmaker:

Als het om belangrijke dingen gaat dan bestaat er geen haast. U bent net als
een paard dat voor het eerst de zweep gevoeld heeft.
Copywriter:

We zouden dus een tegenhanger moeten maken. Met een kantoorbediende
bijvoorbeeld.
Geldmaker:

Kijk. Nu ben je bezig een grote gedachte te ontwikkelen. Zie je nu wel dat je
eerzuchtig bent. Jij wilt dat wij vandaag iets aannemen dat uit jouw mond
gekomen is.
Copywriter:

Een foto van een gewone man die zijn dagelijkse brood verdient. En dat is dan
de man die welgedaan wordt. Hij heeft een pakje smeer in zijn hand en er staat
bij: voor hem van de weldoener des vaderlands.
Geldmaker:
(schreeuwend)

Boekhouder kom eens hier. Kom eens heel vlug.
(tegen copywriter)

Zie je. Nu zijn die zure lijntjes bij jouw mond al bijna weg. Je deelt nu mee in
de macht die ik heb over een ander en dat vind jij prettig.
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(opnieuw schreeuwend)

Boekhouder als je nu niet komt dan schop ik je de straat op. Dan kun je stenen
vreten.
(En de boekhouder rolt als het ware het toneel op.)

Boekhouder:

Heeft u mij geroepen mijnheer?
Geldmaker:
(wijst met zijn vinger naar een geschikte plaats)

Ga daar maar even heel stil staan. Er wordt een plaatje van je gemaakt.
Boekhouder:

Een plaatje. Het is toch wat. Waarvoor een plaatje? Wat voor een plaatje?
Geldmaker:

Praten is niet nodig. Dat hoeft niet op een foto.
Krantenman:

Het duurt maar even mijnheer. Kijk! U neemt dit pakje en u houdt het zo vast
of u het net van iemand heeft gekregen. Helemaal niet moeilijk. Maar een beetje
blij kijken. Een beetje dankbaar.
Boekhouder:

Nou ja. Dat spreekt vanzelf. Het is toch wat. Dankbaar.
Geldmaker:

Sta er toch niet zo krom bij man. Je staat gewoon rechtop en je kijkt blij. Dat
is toch zoveel gevraagd niet.
(De boekhouder probeert te lachen.)

Geldmaker:

Nee. Zo komen we er niet. Ik ben weer te goed voor je geweest de laatste tijd.
Jij denkt dat je kostje gekocht is met die nieuwe fabriek.
Boekhouder:

O nee mijnheer. Dat denk ik helemaal niet.
Krantenman:

We zullen het even anders aan moeten pakken. Het is net als met kinderen. Erg
dankbaar foto's maken. Maar het vraagt een beetje geduld. We moeten hem in
de sfeer brengen. Het is tenslotte geen beroepsmodel.
Geldmaker:

Maar een dankbare glimlach is toch ook weer niet zoveel gevraagd.
Krantenman:

Gard Sivik. Jaargang 6

We brengen hem in de sfeer van die dankbaarheid. Hij is immers al jaren aan
het bedrijf verbonden.
Geldmaker:

Veel te lang als ik dat gezicht zo zie.
Krantenman:

Laten wij eens praten over de plezierige dingen die hij hier heeft beleefd. Spelen
met herinneringen.
Geldmaker:

Je hoort wat mijnheer zegt. Je gaat nu met herinneringen spelen. Daar
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word je niet voor betaald, maar ik wil voor deze keer een uitzondering maken.
Je hebt het hier dus heel prettig gehad in de loop van de jaren.
Boekhouder:

God beware mij. Prettig gehad. Nou ja natuurlijk heb ik het prettig gehad.
Krantenman:

Vertel dan iets.
Boekhouder:

Maar ik weet niks.
Geldmaker:

Je wilt toch niet zeggen dat er nooit iets prettigs was. Denk eens na.
Boekhouder:

Nu heb ik nagedacht. Maar ik weet het werkelijk niet.
Geldmaker:

Weet je wat jij moest doen. Je moest op je knieën gaan liggen om in de sfeer
van de dankbaarheid te komen.
Boekhouder:

Op mijn knieën. Het is toch wat. Waarom nou op mijn knieën.
Geldmaker:

Zeg man hoor eens. We hebben meer te doen vandaag. Jij kunt geen misbruik
maken van een ander zijn tijd. Doe nou rustig wat er gevraagd wordt. Het is
toch maar spel. Het is toch maar een plaatje.
Boekhouder:

Nou ja. Dat wel.
Krantenman:

Zie je wel. Het lijkt even onplezierig maar als je eenmaal bezig bent krijg je er
zelf schik in.
(Hij legt zijn hand op de schouder van de boekhouder en deze zakt langzaam door de knieën.)

Geldmaker:

Wat dieper man. Wat meer gebogen. Wat heb je toch vandaag? Jij denkt geloof
ik dat die fabriek van jou is. Je hebt maar gewoon te doen wat ik zeg hoor.
Gewoon een foto voor een plaatje. Een ander is blij als hij het bedrijf een dienst
kan bewijzen.
Krantenman:

Leuke herinneringen ophalen.
Geldmaker:

Denk er nu eens aan hoe ik je van de gestegen welvaart heb laten profiteren.
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Boekhouder:

Nou ja dat is natuurlijk heel prettig.
Krantenman:

Zie je wel. Als je maar zoekt.
Geldmaker:

Want je bent goed vooruitgegaan bij mij.
Boekhouder:

Ja dat wel.
Krantenman:

Wat was het beginsalaris?
Boekhouder:

Nou ja. Dat was 25 gulden in de week. Dat was toen niet meer.
Geldmaker:

En? Vlug een beetje!
Boekhouder:

Nou ja. Maar ik heb het moeten vragen. Alles werd zo duur. Mijn vrouw zei
dat er opslag moest komen.
Geldmaker:

En hoeveel gaf ik je er in een keer bij?
Boekhouder:

Nou ja. Dat was ineens 5 gulden. Maar mijn vrouw zei... Want alles werd zo
duur... Ze vond het nog zoveel niet.
Geldmaker:

Maar daar is het niet bij gebleven. Iedere keer als de welvaart toenam dan kreeg
jij een beurt.
Boekhouder:

Natuurlijk. Maar de prijzen bleven oplopen. En wat heb je er dan aan.
Geldmaker:

Jij blijft maar vasthouden aan die eerste vijf gulden, maar ik ben veel verder
gegaan.
Boekhouder:

Nou ja alles werd zo duur. Toen was het weer vijf gulden. Mijn vrouw zei: Wat
heb ik daar aan? Ik had liever de oude vijfentwintig gulden.
Geldmaker:

Ja bij jullie is het nooit goed. Dat weten we intussen wel. Maar de laatste keer?
Wat heb je toen gehad?
Boekhouder:

Nou ja toen was het ineens tien gulden. Maar alles is zo duur geworden.
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Geldmaker:

En wat verdien je nu?
Boekhouder:

Met alles eraf heb ik nu zestig gulden.
Krantenman:

Maar man dat is toch prachtig. Moet je eens nagaan hoeveel je dan vooruit
gegaan bent. Daar mag je mijnheer geldmaker wel een beetje
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dankbaar voor zijn.
Boekhouder:

Nou ja dat ben ik ook. Maar mijn vrouw wil dat ik weer opslag vraag. Ze zegt
dat we nu tachtig gulden nodig hebben.
Geldmaker:

Jij denkt geloof ik dat alles kan.
Boekhouder:

Nee dat niet. Maar nou met die nieuwe fabriek. Mijn vrouw zegt er wordt nou
zoveel verdiend.
Geldmaker:

Maar ik mag jou helemaal geen opslag meer geven. Die dingen zijn tegenwoordig
allemaal door de overheid geregeld. Als ik je een gratificatie geef dan ga ik al
buiten mijn boekje. Weet je wat er gebeurt als ik jou opslag geef?
Boekhouder:

Het is toch wat. Ik zou het werkelijk niet weten.
Geldmaker:

Als ik het dan maar weet. Als ik jou opslag geef dan breng ik de economie van
het land in gevaar.
Boekhouder:

Nou ja!
Geldmaker:

Nee niet nou ja. Je moet redelijk zijn. Als ik jou twintig gulden opslag geef, want
zoveel vraag je, dan is dat een salarisverhoging van 25 %. Weet je wat er dan
gebeurt?
Boekhouder:

Het is toch wat.
Geldmaker:

Ja het is zeker wat. Dan moet ik al mijn personeel 25 % meer geven. Dan moeten
andere bedrijven mij volgen. Begrijp je nu hoe het in elkaar zit. Dan gaat de
koopkracht harder vooruit dan de productie. Dan eten we onze welvaart op. De
ondernemer moet er voor zorgen dat dat niet kan gebeuren en de regering
waakt. Als ik jou vijfentwintig gulden opslag geef dan is dat in feite misdadig.
Boekhouder:

Nou ja laten we zeggen tien gulden.
Geldmaker:

Geen cent. Mijn geduld is op. En ik wil nu die dankbaarheid wel eens zien.
Boekhouder:

Maar mag ik nu opstaan? Mijn benen gaan zo'n pijn doen.
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Geldmaker:

Jij blijft daar liggen net zolang tot ik die dankbaarheid zie.
Krantenman:

Het is toch heus niet zo moeilijk een beetje dankbaarheid. Een gewone menselijke
emotie.
Geldmaker:

Probeer het je nou eens voor te stellen. De weldoener des vaderlands. Dat ben
ik. Jij hebt aan mij iets heel bijzonders te danken. Ik maak jou blij. Ik geef je
iets dat niemand anders je had kunnen geven.
Boekhouder:

Nou ja dat is zo.
Geldmaker:

Want jij profiteert toch ook van mijn smeer. Of profiteer je er soms niet van?
Boekhouder:

Ja dat zeker wel. Maar het kost evengoed...
Geldmaker:

Weet je wat... Ik zal een groot gebaar maken.
Boekhouder:
(plotseling levendig)

Een groot gebaar? Wat?
Geldmaker:

Maar zonder enige reden en zonder dat je er werkelijk recht op hebt.
Boekhouder:

O!
Geldmaker:

Hier is vijfentwintig gulden. Ik vraag geen bon van je. Geen handtekening. Ik
vraag er niets voor terug. Je hoeft er zelfs geen belasting over te betalen.
(De boekhouder neemt het biljet van 25 gulden aan.)

Krantenman:

Kijk eens vlug hier heen.
(Boekhouder kijkt in lens, krantenman knipt.)

Krantenman:

Dat was het. De gelaatsexpressie die we nodig hebben. Die vijfentwintig gulden
retoucheren wij weg. We stoppen hem een pakje smeer in de hand en de boel
is voor elkaar. Heel goed man. Heb je prima gedaan. Net die dankbaarheid die
we nodig hadden.
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ewald vanvugt | een periode
25
Ik heb wel erg vaak een erektie, eigenlijk te vaak voor een geduldig levend iemand,
maar het heeft natuurlijk voordelen (want: ik hoor hem nog roepen die nacht: jongen,
jongen, ik heb er een, HET GAAT) maar het nadeel is dat ik er gewend aan raak, het
gewicht, de wrijving tegen de stof en daarom vergeet ik dikwijls hem te verleggen
in situaties waar dat normaal zou zijn, zich even verwijderen en hem dan verleggen,
voor de goede gang van zaken. Vanmorgen zat ik in de wachtkamer bij de dokter,
het was er druk, naast mij was een open plaats op de bank waar tijdschriften lagen,
plotseling buigt zich een dikke vrouw, die een paar plaatsen verder aan de andere
kant van mij zat, over 2 ambonnezen, legt haar hand op mijn dij (ik had een kort jasje
en een dunne zomerbroek aan) pakt een tijdschrift en STREELT met haar hand over
mijn vlees, zonder mij aan te kijken, en: (niet van de vrouw, maar door de gedachten
aan wat er zou kunnen gebeuren) ik krijg een erektie, maar zonder dat ik het direkt
in de gaten heb, ook deze keer weer, de ambonnezen kijken elkaar aan, de vrouw
knipoogt naar me, een meisje van een jaar of 4 staart verwonderd naar mijn kruis,
ik kijk omlaag: hoe gedraag je je dan? wat doe je met je handen? waar kijk je naar?
groet je iemand als je aan de beurt bent? hoe verhelp je het? ik heb er een weekblad
op gelegd. Hier thuis vindt niemand het nog vreemd mij zo te zien, bij de vrienden
wel, maar och ja, (wat we op de dag dat de koningin hier was in de drukte deden
hebben we van Miller geleerd, zoiets doet iedereen wel), in de bioskoop is het altijd
mooi, je moet er maar eens op letten: bij een scène waar in die richting gehandeld
wordt of bij plotseling veel bloot (wel plotseling, want niets went zo snel als naakte
lichamen, vooral in de standen, waarin ze, wanneer ze te zien zijn, in de bioskoop
zijn te zien), zit iedereen meteen doodstil, durft bijna niet te ademen, zeker niet met
papier te ritselen, zijn stoel laten kraken, want: iemand moest eens vermoeden dat
we een erektie krijgen (eventueel vochtig en warm worden), wanneer de scène voorbij
is wordt er overal opgelucht gehoest, in neuzen gesnoten, een keer ekstra met een
stoel gekraakt. Dat idee van die primitieve jongens om zo'n koker te dragen is
helemaal niet gek, integendeel in hoge mate prakties (je kunt hem o.a. gebruiken
zoals de wildwesthelden de kolven van hun revolvers gebruikten: om aan te tekenen
hoeveel je er gehad hebt) ik zou iedereen aanraden, die met mijn moeilijkheid te
kampen heeft, er zich een aan te schaffen en hem werkelijk te gebruiken in te voeren
in de nieuwe zomermode, eventueel vervaardigd van plastic met nylon overtrokken,
sierlijk met een koordje om de hals, meteen een amulet, een talisman, een bergruimte
voor kleine gebruiksvoorwerpen (kam, zakdoek, notitieboekje, vulpen, elastieken,
foto, muntstukken, etc.), duurdere uitvoeringen zijn meteen citybag: je hebt een
schoon overhemd en toiletartikelen bij je en toch kun je je handen in je zakken laten.
(Natuurlijk zijn dit lang niet alle mogelijkheden, ik sta open voor suggesties.) Veel
verhalen over erekties doen de ronde, er wordt beweerd dat oude mannen waarbij
het moeilijk is, een heel probate methode hebben: ze laten zich zacht en langzaam
over de achterkant van de bovenbenen strelen, staan daarbij enigszins krom en degene
die hen streelt steekt hun plotseling met een geweldige kracht een ei in het hol, sukses
bij voorbaat verzekerd. Over de Maupassant wordt verteld dat hij het met
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vingerknipjes kon regelen, toen het eenmaal bekend werd stonden de vrouwen voor
zijn deur in de rij.
Ik meen dat Gezelle er ook een gedichtje aan gewijd heeft, maar ik kan me de titel
niet herinneren. Gevangenen, geplaatst in een steriele isolatiecel, vegen het zaad af
aan hun schoenzolen: ze lopen het de grond in. Na de 5e of 6e keer kun je onbeperkt
doorgaan, de buil is volkomen leeg. Als een kleine kobolt met schroeiende oogjes,
een zakje kruiden op de rug, een vleermuis in het haar, één oog, vergroeide handjes,
een witte papegaai die de bijbel citeert, een haard met daarboven een beroete ketel,
een papenschedel, 2 vechtende katten op de schouw, kleine beschimmelde boekjes,
in de hoeken opgestapelde boomschors, wratten, haren, blootgelegde pezen, aders,
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zenuwen, hard bloed, vissen, sneden, korsten, puisten op het hoofd, een bult, een
horrelvoet, spinnewebben in het donker, een kruisbeeld aan de muur, 3 kikkers in
een schaal.

31
Overgelaten, dit is een belangrijke tijd voor mij, ik vermoed daarom dat ik hem niet
zonder kleerscheuren door zal komen. Waarom hij belangrijk is weet ik niet, maar
ik zie mogelijkheden voor de toekomst: ik zal zeggen dat de stilte, gebedenboeken,
honger, huidziekten mij beproefd hebben (de radio speelt keihard: the international
nightservice, ik heb goed gegeten en heb bovendien hier alles bij de hand om het
eventueel een tweede keer te doen) dat ik er in ieder geval doorgekomen ben; ze
zullen zeggen: kijk dat is een van de laatste dingen die hij opschreef voor hij
opgenomen werd, stierf, verdronk, met de kuur begon; ik zal zeggen: dat was tegen
het einde dat ik iets opschreef, ik zal niets zeggen: tegen wie? waarom? ik zal iets
doen dat ik deed, ik heb voortdurend het gevoel dat ik niet goed in orde ben, dat er
iets uit mij is, ik mis voortaan iets, niet literair of zo, maar doodgewoon om te leven,
er is van alles bijgekomen IK WEET VEEL TE VEEL om iets op te kunnen schrijven,
een rustige windvaan met een gouden balk overdwars. Maar je moet verdergaan,
kunt het niet stuiten, er groeit in mij een geweldig verhaal dat jullie misschien leren,
als ik bij machte blijf, nooit opgesloten word of sterf, bij ieder gebaar, geluid, iedere
gebeurtenis die mijn lichaam ervaart wordt het heviger en intensiever, iedere minuut
kan het springen, pus en bloed verspreiden, wegvloeien, uit mij, iedere blik voegt er
beelden bij (meestal niet de fraaiste) ik groei per sekonde en ik ben het mij bewust,
ik slaap alleen bewusteloos, droom veel, gedetailleerd, situaties die geweest zijn of
snel komen, en als ik het op zal schrijven, zal het onmogelijk schijnen: IEDERE
persoon wordt uitgebuit, opengereten, iedereen die met mij (die zelf dan niet meer
zal bestaan, ergens ruimte innemen, lopen) te maken heeft gehad, in schijn,
werkelijkheid, oppervlakkig, niet, nauwelijks, bizonder intiem, zal zeggen wat hij/zij
met hem heeft meegemaakt, van hem denkt, in welke omstandigheden zich hem
herinnerde, zal herinneren, hoe het huis is ingericht, waar zij wonen, welke kleren
zij dragen, ziekten gehad hebben, reizen maakten, filmvoorstellingen bij zullen
wonen, alles wat met hem te maken had, verbonden was of dacht te zijn, door hem
gelezen was, gezien, gehoord, gedacht, bekeken, alles zal eruit komen, ieder detail
van elk meisje, iedere lust van elke man die over hem dacht, hem zag, voelde, iedere
dag, minuut, die hij leefde, ook iedere dag weer die hij schrijft, bezig is, zijn menu,
zijn dagverdeling, geliefkoosde gedragingen, kleren, onvoorstelbare rekenschap,
belachelijke leuzen, uiterste houding; je zult het moeten raden: ik riskeer voor jullie
geen krankzinnigheid.

romeinse 6
4
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Ze bleven tegenover elkaar zitten terwijl ik wegdrentelde. Uit de verte zei ik, met
mijn rug tegen een deur: ik ken dat meisje wel, de handjes goed verzorgd en de zwarte
haartjes hard van de lak, kapstertje waarschijnlijk. Ze boog zich voorover, steunde
met de ellebogen op het zitvlak van de bank en zei, kneep de ogen naar voren, maakte
er 2 bogen van, verschoof een bandje, spreidde, knielde: geil, geil, ontzettend geil,
ze komt hier voorbij met bloesjes tot op de navel open, tieten los erin, bukte. Ik stond
met mijn rug tegen een deur, ze lag languit voorover gebogen op de bank en daarom
dacht ik (ondanks haar figuur) aan de wheelbarrow, die verschrikkelijke stand (zo:
hij staande en zij op de borsten steunend) maar een blik op de ogen was voldoende.
De andere klapte nog wat in de handen, tamelijk snel eerst, maar toen ze flauwe
verhaaltjes begonnen te vertellen (zogenaamd om ons op te wekken) ben ik weggegaan
naar leneke die nu achter een antikwariaat woont. Ik kon maar kort blijven maar
vond toch verschillende aardige zaken: een kleine duitse verhandeling over de hygiëne
in de bordelen van beide
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geslachten in het oude Rome en deel 2 van de Love Picture Serie. We dronken een
kopje thee en ik las voor dat de boemerang het simbool van de dubbel gezegende
man is, we bekeken de negerinnen met de kunstpenissen, Napoleon voor een veldslag
in gezelschap van een dame, zijn generaal daarboven, het vreemde vaasje, de lesbiese
zusjes die elkaar simetries met lieve gelegenheidsgezichtjes aan een tepel voelen, zij
vertaalde een stukje hoe de meisjes in Rome kleine voorwerpen verwijderden, ik
bekeek nog een laatste keer de fotoos uit 1904, schreef een briefje voor Karel waar
hij de boeken kon vinden en ben toen maar teruggegaan. De hele tijd dacht ik aan
die zin die de moeder zegt tegen haar dochter in a taste of honey: and make for sure
that you dont get trapped. Ik kwam onderweg nog iemand tegen die mij het een en
ander over Stockhausen vertelde en daarna had ik werkelijk het gevoel dat ik nu meer
dan mijn dagelijkse portie had gehad. Er wordt over geklaagd dat het seksuele zo'n
overheersende positie inneemt, en niet alleen overheersend maar zo gesublimeerd,
zo door en door rot, maar ben blij: we zullen nooit iemand aanranden of geweld
plegen, tenminste elkaar niet als we nuchter en/of bij ons verstand zijn (). Ik klom
de stenen trap op en sloop langs de verlichte kamerdeur naar achter, viel daar over
allerlei rotzooi, kon de schakelaar niet vinden, deed een schemerlamp aan, keek of
er iets te eten was. Ik vond een groot pak vlees: lever, lunchworst, ham, alles op en
door elkaar gepakt en het bovenste groen uitgeslagen van ouderdom. Ik vrat het
binnenste van het pak op en nog een paar vruchtenkoekjes, in het bed dacht ik dat
ik ziek werd van die oude rommel en die koekjes, en het was ook zo: ik denk en het
gebeurt in het dagelijkse leven, het waren mijn darmen, maar ik durfde de kamer
niet uit omdat ik dan zeker van die bolle weg moest: ze had me een kans gegeven.
Ik hoorde allemaal lopen op de gang, lachen, met kopjes rammelen, en van binnen
bij me pruttelde en rommelde van alles, ik ging rechtop zitten om een paar flinke
boeren te laten, maar toen ik zat kreeg ik het zuur, het leek of het vocht onder mijn
tong uit kwam, uit mijn wangen, het zat bijna in mijn neus, ik kon niet hoesten of
niezen, de snot liep langs mijn kin en plotseling voelde ik iets nats aan mijn billen,
ik dacht met een schok dat de kringspier aan het einde van de darm het door de druk
had begeven of dat hij voor dit dunne vocht niet voldoende sloot, ik voelde met mijn
hand: het waren alleen gedachten, toen herinnerde ik mij de mensen die door hun
wil iedere situatie doorkomen, met de wil het lichaam passief maken, het bewustzijn
uitschakelen; ik probeerde het en viel in slaap.
Daarna werd ik wakker en piste een melkfles en gedeeltelijk een pan vol, at nog
wat koekjes en sloop het huis uit, op de gang riep een jongetje: ma, hier is Ewald,
ze antwoordde niet, had waarschijnlijk een vertrokken mond, de macht daarover voor
enkele momenten verloren, de hand geklemd. In een café kon ik op het toilet alleen
maar geluiden maken, holle klanken, af en toe verrassend lang aanhoudend, maar ik
voelde me toch opgelucht. Voor alle zekerheid zal ik een paar dagen geen vocht of
vochtige zaken tot mij nemen en zal ik mij snachts warmer kleden.

8 en 9
De zomer, de almachtige zon, het lichaam langzaam weer bruin, op weg naar de
goddelijke staat, ik leef in een volledig andere wereld. 's Middags uren in de brandende
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zon aan het strand, dan enkele terrassen en daar het geweldige huis met de geweldige
mensen en een van de heerlijkste zaken in het huis is de bar boven, meteen onder
het dak, de best verzorgde bar die ik ooit gezien heb, met een zacht rubberen
misvormd handje aan de deur met Chet Baker en Marlene Dietrich, met een eroties
bibliotheekje voor de eenzame uurtjes, met naaiende hondjes in de hoeken, met het
vel van een appelschimmel op de vloer. Ze wilden er toepassen wat iemand in
Alexandrië gezien had: een vrouw waarvan men de schede verlengd had met een
spits toelopende buis waarin een rat kan kruipen, ps, pss, en dan de kleine beweging,
als je me een zoen
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geeft zal ik je zeggen of er een flikker in de zaak is. Er worden kunstjes gemaakt,
verhalen verteld, iemand valt traag om, aan zijn kruk geklemd als een inka aan zijn
sokkel, maar lachend en met een andere haardracht, een jongen voelt speciaal voor
meisjes met dunne door kinderverlamming aangetaste beentjes, ze willen er met
schaartjes in, niemand is rotter dan jij, in een vreemde omgeving in de gelegenheid
gesteld, je zit met een rolletje bankbiljetten tussen je benen, een volkshoer op Ceylon.
Ze zien een onvolgroeide jongen en roepen: kijk een wandelend embryo, maar
wanneer we om 11 uur 35 aan tafel gaan en zij mij over mijn ouders vragen (spottend
zegt hij, ik heb een moederkomplex) luisteren ze intens, knikken geroerd met mij
mee als ik zeg dat ik hen ondanks alles dankbaar ben, alleen al omdat ik min of meer
beschaafd praat, ze mij min of meer onderwijs hebben laten volgen (in zo'n omgeving
moet ik bij de gedachte aan mijn ouders bijna janken, de gedachte) (ik zie hoe mijn
vader met een lange spitse schaar de haartjes uit zijn neus knipt, ik hoor mijn moeder
wateren) er komt snel een draai aan het gesprek, er breekt een leuning van een stoel,
er wordt gerookt, een drankje klaargemaakt. Rond deze tijd vermoordt een vrouw in
België haar mismaakt geboren baby, het kindje had geen armpjes en misvormde
voetjes, de groei van deze wanverhouding binnen de moeder wordt toegeschreven
aan het gebruik van een duits kalmeringsmiddel, het moet in België en Duitsland
veel slachtoffers gemaakt hebben, maar het is bekend dat de hoeveelheid radio-aktieve
stof die in de lucht gebracht is door eksperimenten met de atoombom naar het oordeel
van deskundigen mede oorzaak is van het grote aantal miskramen. We gooien een
pokertje, we drinken wat, we luisteren, vertellen, maken een handstand, hij hangt
een wollen aapje aan de muur. Rotte gedachten, heerlijke tijd, ontspan je, leef
langzaam, stel je niet teveel op de hoogte, gebruik verdovende middelen, pulk je
ogen uit, maak je af, drink veel, zorg dat je vaak het heimelijke moment hebt, we
weten allemaal dat het leven heerlijk is, al zit je met je blote voeten uit het venster
en houdt er iemand een peukje tegen, doe maar een colaflesje in je broek als je vindt
dat hij te weinig spant, laat je haren verven, je rug tatoueren, morgen is er weer een
dag, aan ieder lijden komt een einde, ik ben vandaag luier dan gister, blijf mijn leven
lang in de zon, verdamp en word 37 muggen.

13
I am sad because all la vida es dolorosa, zei Kerouac in Tristessa (morphine-racked
prostitute), zeg ik tegen mijn moeder en ze staart verwonderd naar ons spiegelbeeld,
ze heeft nog niet gehuild vandaag. Ze heft de handen, eet een druif, zingt het liedje
over de jongen die treurde dat zijn vader (zeeman) geen speelgoed voor hem mee
zou brengen omdat hij verdronken was; het is enkele jaren geleden dat mijn vader
voor het eerst de zee zag: hij kon meerijden met een buurman, verloor deze in de
drukte en kwam dagen later thuis, liftend, met een baard, ik kan mij niet herinneren
dat hij vaker zolang van huis is geweest. Hij was anders hierna, maar voor een korte
tijd, stoeide met moeder, wilde blijkbaar iets, had onbekende zaken geleerd, gevoeld,
wilde iets toepassen, want mijn moeder is nooit ontmaagd, bevrucht, en daarom zeg
ik regelmatig dat ik de zoon van god ben (de heilige maagd maria werd in opdracht
van god de vader door aartsengel michael via het oor bevrucht, fluisterend naar de
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buis van eustachius, mondholte, slokdarm, etc., en Hij werd geboren zonder haar
delen te raken, uit de borst of uit de navel) maar het verdween snel bij vader, ik ben
het enige kind, waarschijnlijk een misverstand of met het badwater meegekomen,
de rand niet voldoende afgeveegd. Beste Karel, ik hoop je weer snel te ontmoeten,
misschien kan ik een paar passages voor je vieze boekjes leveren, probeer eens echt
75 gulden bij elkaar te houden en lach niet als ik je schrijf: de aandacht vestigen en
gespannen houden. Ik weet niet meer wat ik met de hoeveelheid gebeurtenissen,
gedachten, vermeende feiten aanmoet, misschien als Boon een kahier aanleggen een
verzameling als
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postzegels of suikerzakjes gekoesterd en me in stille uren daarna verlustigen, mee
vermaken, de tijd om brengen, een kleine amateurfakir met een kopstand aan een
whiskyfles, kloosters zijn prachtige instellingen, je krijgt een taak, misschien zoals
het was op de tanker, 4 uur op, 4 uur af, eten, slapen, geld verdienen, maar geen
drukte verder, geen andere lijdende mensen dan een dronken Japanner die tegen de
verschansing wordt geflikkerd, geen moeilijkheden, geld verdienen en recht toe,
recht aan, lou poekelen, de rus is vlakbij, hooguit zelf een keer ellende, ellende die
voorbij gaat, hevig is en diep, pijn, rotzooi, oververmoeidheid, zweren, maar ellende
die voorbij gaat, geen langzame, tergende, luie gedragingen, waar je moe van blijft
en waar je alleen tijdelijk even uitkomt, denk niet dat ik het slecht heb of me bizonder
triest voel: ik ga snel rijles nemen, heb kans op gebruik van wagen, ga vrijdag naar
Antwerpen, heb daar het een en ander, maar het is het besef dat we er met z'n allen
inzitten, in de boot genomen zijn, je weet dat je zoiets niet meer openlijk kunt
schrijven, je bent dan meteen: ha, weer een moderne jongen (we zouden zeggen: doe
niet zo modern, jongen) maar ik voel me werkelijk vaak in mijn broek gegrepen,
bedonderd, onvolledig, oud, het is wel fijn dat dit meteen duidelijk maakt dat het
helemaal niets met literatuur te maken heeft, eerder, ik kom vlug weer een paar dagen
over, het weer wordt nu waarschijnlijk ook beter zodat de mogelijkheden uitgebreider
worden. Er was een klein meningsverschil in het ziekenhuis onder patiënten en
verplegend personeel (hoor ik van mijn broer) of het verdronken jongetje al of niet
nog leefde toen het in het lijkenhuisje lag; de man die daar voor zijn plezier iedere
avond in de schemering gaat kijken (en genieten), beweerde dat hij het lichaampje
nog een dag later had zien bewegen, maar dat lijkt mij overdreven. Ik kwam net aan
het strand toen hij afgevoerd werd, de jongens die het gezien hadden waren het er
over eens dat een vers lichaam minder mooi is dan een ouder, dat gezwollen kan zijn
en blauw en vaak een soort licht uitstraalt, wel was de tong erg lang geweest en ook
niet naar binnen geslagen zodat hij nu een lange doodsstrijd heeft gehad, niet snel is
gestikt. Ik zag gisteren bij een bezoek aan mijn broer in het ziekenhuis een man met
een rauwe navel van minstens anderhalve decimeter, ik moest hem in de waterfles
helpen, er was geen zuster in de buurt en de man ligt prakties heel de dag in een nat
bed. Mijn broer geneest goed, over uiterlijk een week wordt hij ontslagen.

16
Inderdaad: het leven gaat nu te snel om iets op te schrijven: de afgelopen dagen zijn
er minstens 300 gulden doorgegaan en ik merk er weinig van: alles is volkomen
anders, ik ben in 93 uur enkele malen gestorven, klaargekomen, dronken geweest,
verfijnd, gepijnigd, verloren, ontaard, gelouterd (), beschaafd, geboren, vervloekt en
ik ben dol van de gebeurtenissen. Niets wordt er verteld, afgesloten, er wordt alleen
een heimwee uitgesteld, een nacht gerekt, een man vermoord, 2 goudkleurige beelden
maken voor ons de bewegingen, een oude vrouw besmeurt lachend de wratten in
haar hals met gehakt, je kunt in een dij bijten, niemand belet het je, Even lets Met
Kapitalen?: Spanjaarden voor een spotprijs. Niemand neemt een vuurtje uit het mapje
met pinups, er is geen logiese reeks in je leven, geen voorziene opeenvolging, dat ik
over alles de beschikking zou hebben, het is belachelijk, het onverwachte einde van
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een karrière en even nog: () on the contrary, it amuses me and I am immoral enough
to laugh at it (Count de Tilly).
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armando | boksers
heeft nelis een glazen kin?
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priem hem precies op z'n strot
godverdomme geen asem meer
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, een schijnstootje een paar plaagstootjes
ik kom van links hij komt van rechts
ik ga binnendoor ik pak 'm
hij gaat op z'n kont voor 3 rojen,
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zeg: maak m'n handschoenen los. water.
zegt: toon zelfbeheersing.
zeg: maak m'n handschoenen los. water.
zegt: toon zelfbeheersing.
zeg: krijg de kelere-kanker met je zelfbeheersing. water.
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heere heeresma | de vis (slot)*
Reeks der ontmoetingen
Er moest een vergissing begaan zijn in het nemen van een bocht, het maken van een
hoek, het bestijgen of afdalen van een trap. Nathan bevond zich nog steeds in het
Hospitaal der Menselijke Waardigheid maar hij vermoedde dat hij zich reeds ver
verwijderd had van de afdeling waar de verpleegster was ondergebracht. Aan haar
aanwijzingen had hij bitter weinig gehad. Verscheidene malen had zijn weg hem
langs trappenhuizen gevoerd maar deze werden alle afgesloten met solide hekken
die over de trappen heen waren bevestigd. Bordjes met opschriften als: Rechtsomkeert,
Het Heeft Geen Zin, Forceer Mij Niet, onthielden hem de aanduiding of het hier een
permanente blokkade betrof of een afgrendeling die slechts op bepaalde uren plaats
vond.
Nog steeds klonk er kalm gerucht van mensen en bezigheden maar ontmoetingen
waren tot nu toe uitgebleven. Bij zijn tocht door de gangen was Nathan honderden
deuren gepasseerd die toegang boden tot eendere ziekenzalen met rijen stapelbedden
die, gezien de wanordelijke toestand van het beddegoed, wel degelijk beslapen werden
maar bij zijn langskomen niemand bevatten.
Verscheidene malen nam Nathan in de gangen een snelle beweging waar, een
bliksemsnelle verplaatsing, het vliegensvlug open en dichtgaan van een deur maar
hoe kwiek hij ook toesprong en deuren openrukte, altijd waren de dienstruimten
verlaten. Toch kon niet ontkend worden dat er leven was. De geluiden wezen het uit,
in de keukens stonden ingewikkelde ketels te stomen en in de verbandkamers waren
de vingergaten der scharen nog warm van de hand die er zich van had bediend.
Terneergeslagen en vermoeid door de uitzichtloze wandeling in de gebouwen van
het Hospitaal stak Nathan een sigaret op en ging zitten bij een kruising van gangen.
De koude granieten vloer, het roken en rusten deden hem snel goed. Hoe dan ook,
hij kon altijd nog een ziekenzaal betreden en daar een der grote ramen forceren
waarna het een kleine moeite moest zijn langs de verweerde gevel naar beneden te
klimmen. Terwijl Nathan zijn nieuwe plannen overdacht en het voor en tegen van
een ontmoeting met de portiers afwoog naderde snel een groot gedruis. Spoedig
definieerde het geluid zich in rennende voeten, vrolijk gelach en goedaardig gestoei.
Nathan richtte zich op en speurde de gangen af maar reeds werd hij met een schok
in de rug getroffen. Het bleek een man te zijn, gekleed in de voorgeschreven pyjama
die hardop in zichzelf pratend voortijlde zonder ook maar naar hem om te kijken.
Spoedig volgden er meer die zo snel als hun blote voeten hen konden dragen langs
liepen en verschillende gangen insnelden. Maar zij waren slechts boodschappers?
spionnen? van een veel grotere groep die dicht op elkaar gedrongen Nathan inmiddels
had bereikt. Niettegenstaande krachtig verweer waarbij hij zelfs schoppen en
vuistslagen uitdeelde werd Nathan meegezogen in een enthousiaste menigte patiënten
die zingend en stoeiend zich naar een onbekende bestemming spoedde. Vaak werd
het gedrang als de gangen zich versmalden zó groot dat men over de hoofden kon
lopen en Nathan van de vloer getild werd en met opgetrokken benen de tocht een
tijdlang voortzette. De patiënten gilden het uit van een of ander onduidelijk plezier
en Nathan vermoedde hier met zielszieken te maken te hebben. Hij riep zo nu en dan
maar eens ‘hoei, wat een vaart,’ of ‘knettergek maar nog lang niet dood,’ als deze
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of gene zijn gezicht naar hem wendde en hem in de nek probeerde te kriebelen.
Nathan ontdekte tussen de patiënten nu ook verscheidene verpleegsters in witte jassen
die ernstig meeholden en met handgeklap, duwen en trappen de richting aangaven.
Waarschijnlijk waren de voorlopers patiënten geweest die aan de aandacht van de
verplegers waren ontsnapt en nu in nutteloze vreugde ronddwaalden tot zij van
vermoeienis ineen zouden klappen.
De groep splitste zich voortdurend en daar er geen nieuwe patiënten bij kwamen
werd hun aantal en het gedrang allengs minder. Reeds verscheidene malen was een
verpleger
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Nathan op een armlengte genaderd maar door bukken en schuilhouden had Nathan
een nader kontakt nog kunnen ontwijken. Zijn ontdekking was op den duur echter
niet te vermijden. Door zijn gebruinde huidskleur en kleding week Nathans voorkomen
opvallend af van die der patiënten, een ontmaskering kon ieder moment op handen
zijn en Nathan aarzelde dan ook geen ogenblik de eerste gelegenheid aan te grijpen
om zich van de patiënten te distanciëren en een zijgang in te slaan.
De gangen in dit gedeelte van het Hospitaal der Menselijke Waardigheid waren
uitstekend verlicht en geverfd in rustgevende tinten. De in de gangen uitgespaarde
nissen boden plaats aan van rotan vervaardigde zitjes. Planten en bloemen in bakken
en vazen kwamen veelvuldig voor. Op de witgelakte deuren waren de namen der
geneesheren bevestigd met de volledige vermelding van hun opleiding en de resultaten
die zij reeds bereikt hadden. Het geheel was korrekt, de sfeer had iets luchthartigs.
Waarschijnlijk was dit het representatieve gedeelte dat de funktie had naar buiten op
te treden.
Tijdens de wilde wandeling was Nathan zijn schoenen kwijt geraakt maar verder
was hij vol goede moed. Spoedig stuitte hij op de eerste verpleegsters die in paren
vrolijk babbelend door de gangen liepen. Nathan had hen graag willen aanspreken
maar besloot eerst nog op eigen kracht te proberen een uitgang te vinden.
De fijne intuïtie van zijn gidsennatuur dwong Nathan tot herhaaldelijk omzien en
niet zonder reden want steeds moest hij konstateren dat hij dan altijd werd nagekeken
door enkele achter hun hand proestende verpleegsters. Het werd Nathan onbehaaglijk
te moede. Het uitlachen had iets heimelijks, iets kinderachtigs en beangstigends. Wat
wekte bij hen de lust tot lachen op? Goed, hij droeg noch de witte jas der verplegers
noch de pyjama der patiënten maar verder behoorde hij tot het normale, menselijke
specimen zonder opvallende afwijkingen. Misschien het geluid van zijn blote voeten
op het zeil dat de vloer bedekte? Maar hier moest men daar toch aan gewend zijn.
Nathan beschouwde onder het lopen zijn voeten. Ze waren bruinverbrand,
langwerpig en bezaten niets waardoor ze onuitstaanbaar konden zijn. Wanneer hij
zijn tenen kromde kon een achteloze voorbijganger zelfs menen dat hij moccasins
droeg.
Het ingehouden proesten achter hem werd sterker, begon de permanente geluiden
te overheersen. Onder deze omstandigheden moest het onmogelijk geacht worden
een verpleegster aan te spreken en haar de dichtstbijzijnde uitgang te laten wijzen.
De hem tegemoet lopende verpleegsters vonden zijn verschijning niet opvallend en
gunden hem, behalve een snelle oogopslag geen blik waardig. Een mogelijk euvel
moest zich dus aan de rugzijde bevinden.
In een van de nissen ontwaarde Nathan een verpleger die bezig was een
boterhammetje uit een papiertje te eten. Hij had zich daartoe met zijn rug naar de
gang gekeerd in een rotan stoeltje gezet en zijn benen over het tafeltje gelegd. De
houding van een dodelijk vermoeid mens.
Het bleek een al wat oudere man te zijn met glimmend-bruine, zwaarmoedige
ogen die hij half gesloten hield. Gelaten keek hij naar Nathan op maar hield op met
kauwen toen Nathan hem vroeg zijn rug te aanschouwen of zich daar mogelijk iets
vreemds bevond.
De verpleger veerde voor zijn leeftijd ongewoon snel overeind, klopte Nathan
verscheidene malen bemoedigend op de rug, bezwoer hem dat er niets was om
ongerust over te zijn en bood hem met een zwierig gebaar zijn kam aan.
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‘Kam eerst eens even uw haar,’ zei de verpleger vriendelijk. ‘Het haar is de kroon
van de man. Goed verzorgd haar geeft vaak zo'n zelfvertrouwen.’
Nathan die de man niet voor het hoofd wilde stoten kamde zijn haar en bedankte
hem vriendelijk.
‘U bent zeker op weg naar buiten?’ vroeg de verpleger en lachte innemend.
‘Inderdaad,’ zei Nathan. ‘Helaas ben ik hier vreemd en is de ligging der uitgangen
mij onbekend.’
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‘Natuurlijk,’ zei de verpleger en vatte Nathans arm met een stevige, warme druk.
‘Vaak willen wij mensen wat ons niet lief is ook niet kennen. Tegen beter weten in
zullen wij voet bij stuk houden dat het ons niet aangaat. Laat de haan maar kraaien
als we maar gezond blijven.’ Hij liep nu met Nathan een smalle zijgang in en had
het hoofd gebogen als verwachtte hij spoedig konfidenties.
Nathan beaamde de veronderstelling van de verpleger gretig. De greep rond zijn
arm was hem niet geheel aangenaam al leek het hem een houding die niet onvoordelig
kon zijn bij mogelijke ontmoetingen met portiers. Zo lopend kon het zijn dat ook hij
verpleger was wiens dienst er opzat maar door ijver bewogen nog even enkele
moeilijke gevallen met een kollega doorpraatte.
‘Wacht de familie buiten?’ vroeg de verpleger.
Nathan antwoordde ontkennend.
‘En nu is mij de eer te beurt gevallen u door de uitgang te loodsen,’ ging de
verpleger verder. ‘Wat een verpleger doet is altijd goed, nietwaar? Daar kunnen
portiers onmogelijk bezwaren tegen hebben.’ De verpleger glimlachte en knikte
Nathan allerbeminnelijkst toe. De man werd Nathan met het ogenblik sympathieker.
Hij verdiepte zich werkelijk in zijn probleem.
Nathan vertelde de verpleger zijn moeilijkheden met de portiers waarom ze beiden
hartelijk moesten lachen.
‘Maar nu zult u geen moeilijkheden meer te duchten hebben,’ zei de verpleger,
nog nalachend. ‘Straks is alle leed geleden en niemand zal u nog de voet dwarszetten.
Fijn slapen en kalm zijn. Het bedje staat toch gespreid?’
De verpleger bleef stil staan. ‘Hier is het,’ zei hij. ‘En dat de buitenlucht u mag
bevallen.’ Ze stonden voor een deur die de verpleger na een kort kloppen behoedzaam
opende. De verpleger stak zijn hoofd door een kier zonder Nathan ook maar een
ogenblik los te laten, en sprak met iemand die achter de deur verborgen was maar
wat hij zei ontging Nathan. De deur vertoonde, in uitzondering op de andere deuren
geen enkel opschrift. Het hout leek bedriegelijk echt maar vlak voor de deur staand
zag Nathan de stalen bouten die oppervlakkig gezien als kwasten konden doorgaan.
‘Kom maar, ga maar naar binnen,’ zei de verpleger. Hij knikte Nathan toe en liet
hem passeren. Onmiddellijk sloot hij de deur achter Nathan.
De kamer waar Nathan zich bevond was groot en werd, bij het ontbreken van
ramen, verlicht door neonbuizen. Op de vloer lag een klein dik Perzisch tapijt maar
verder was er geen moeite gedaan de aard van de ruimte te verbergen. Langs de
wanden stonden witgelakte glazen kasten met instrumenten en glazen potten waarin
de vreemdste dingen dreven. Een onderzoektafel stond uitnodigend gereed, in een
hoek waren kleine schijnwerpers en kastjes met meters en elektrische snoeren
opgesteld. De man achter het zware, voorname eikenhouten bureau was jong en
bebrild. Hij droeg een witte jas die open stond en daaronder een donker kostuum.
‘Juist ja,’ zei de man achter het burau zonder ook maar even van het schrijfwerk
waarmee hij bezig was naar Nathan op te kijken. ‘Ga daar maar zitten en rechtop en
achterover.
Diep inademen. En weer uit... nee en opnieuw. Goed zo en sla de benen maar weer
over elkaar. Mooi en klaar.’
Nathan was op de enige stoel in het vertrek gaan zitten en voelde zich verbaasd
en ook wel geïmponeerd door het gezelschap van een echte dokter, want dat die man
dat was, daar hoefde niet over getwijfeld te worden. Maar dit alles had bizonder
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weinig te maken met een terugkeer naar de buitenwereld, zo die nog bestond. Nathan
vermoedde dat hij er van verdacht werd een patiënt te zijn.
Inmiddels schreef de dokter ijverig door, zo nu en dan het geschrevene met een
glimlach herlezende waarbij hij af en toe op zijn knie sloeg alsof het een goede mop
betrof.
Nathan overwoog om op te staan en weg te lopen, en dat zonodig met geweld maar
de
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arts scheen zijn gedachten te raden. ‘Er is geen enkele reden om op de lauweren te
gaan rusten. Als je nu al moe bent had je in je bed moeten blijven liggen. Kom, werk
een beetje mee. Het blauwe formulier invullen, je weet waar ze liggeen.’ De arts
scheen het als een routinegeval te beschouwen. Nog steeds had hij niet opgekeken
en was nu bezig een volgeschreven vel zorgvuldig af te vloeien.
‘Pardon, het spijt mij u teleur te stellen,’ zei Nathan en stond op. ‘Er is een
vergissing in het spel. Sta mij toe het u uit te leggen en breng mij alstublieft naar de
uitgang. Men zal ongerust worden, dokter, als ik zo lang wegblijf.’
Voor het eerst keek de dokter - en naar het Nathan voorkwam verstoord - op en
legde zijn pen neer.
‘Jullie zijn ook altijd hetzelfde,’ zei hij. ‘Geen greintje fantasie en initiatief.’ De
dokter streek vermoeid over zijn ogen en schudde droevig het hoofd. ‘Jullie vinden
jezelf reuze slim, o geweldig slim maar ondertussen is jullie motief, argumentatie
en handelswijze steeds dezelfde. O, wat verlang ik naar een originele patiënt!’
De dokter had pathetisch zijn armen in de lucht gestoken en zich krachtig achterover
in zijn stoel geworpen waarbij hij bijna was komen te vallen. ‘Toe jongen,’ zei hij
smekend. ‘Ga nu rustig naar de afdeling terug en laten we een andere keer
moeilijkheden maken.’ Hoe graag Nathan de dokter ook van dienst had willen zijn
- de vermoeidheid en de teleurstellingen in zijn werk ondervonden waren té duidelijk
bij de jonge arts aanwezig - het ging er nu alleen nog maar om weg te komen uit een
situatie die elk moment problematischer werd. ‘Het spijt mij,’ zei hij en liep naar de
dokter toe om hem een hand ten afscheid te geven. ‘Hoe graag ik u ook tegemoet
wil komen, wat u nu verlangt behoort tot de onmogelijkheden. Ik ben helaas geen
patiënt. Wanneer u er op staat dan kan ik u mijn aanwezigheid hier volledig verklaren.’
Inmiddels dacht Nathan vertwijfeld na hoe de naam van de verpleegster ook weer
luidde die hem maar niet te binnen wilde schieten.
De arts deed of hij de uitgestoken hand niet zag of begreep. Ineens schoot hij naar
voren in zijn stoel. ‘Daar begint het gedonder weer!’ schreeuwde hij, boog na de
uitbarsting direkt het hoofd als om zich met uiterste krachtsinspanning te beheersen
en toen hij Nathan aankeek had zijn gezicht weer de zelfverzekerde, imponerende
trek van beroepsmatig gebrek aan interesse. De dokter stond op, liep om zijn bureau
heen en bleef voor Nathan staan. ‘Wilt u misschien even op mijn rug kijken!’ Nathan
begreep dat de arts zijn stem probeerde te imiteren wat hem overigens niet geheel
gelukte. ‘Meneer de verpleger, hangt er iets op mijn rug of zo?’ Nu maakte de dokter
met zijn handen een toeter; ‘Ja sukkel, het kruis van verdienste!’ schreeuwde de arts
weer. ‘Enfin, het is nu eenmaal met jullie niet anders.’ Hij trok Nathans onderste
oogleden niet geheel pijnloos met de duimen omlaag. ‘Geen bloedarmoede. Geen
kaalhoofdigheid, geen bochel. Prima gebitje om zo te zien.’ De arts draaide zich om
en ging weer achter zijn bureau zitten. ‘Jongen,’ zei hij en zijn kalmte scheen geheel
teruggekeerd. ‘Het is met deze gevallen helemaal geen probleem een diagnose te
stellen. Als ik je bijvoorbeeld vraag of je ook een vis in de lucht hebt zien zwemmen
zal je dat stellig willen bevestigen.’ ‘Inderdaad,’ zei Nathan, blij de arts een plezier
te doen. ‘Het is gewoon een wonder. Ik ben blij dat u er wèl over wilt praten. Iedereen
schijnt het maar gewoon te vinden doch u zult het met mij eens zijn dat het ronduit
een openbaring is.’
‘Dacht ik het niet,’ zei de arts. ‘Zo verklaren jullie jezelf voor gek. Inplaats dat je
nu bescheiden tegenover deze overmacht aan bewijzen erkent dat wij maar al te gelijk
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hebben, probeer je met allerlei voorwendsels je aan onze supervisie te onttrekken.
Toch is je oogopslag helder en heb je een vastberaden trek om de mond. Ik weet
zeker dat je nu zelf inziet dat een terugkeer in vrijheid geen oplossing biedt.
Nathan voelde zich in deze jonge dokter ernstig teleurgesteld. Daarbij trof het hem
onaangenaam dat men hem verwarde met een geesteszieke. Hij besloot zijn tijd niet
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verder aan dit probleem te besteden maar gewoon weg te gaan.
‘Het moet voor u bizonder eenvoudig zijn,’ zei hij, ‘om mijn identiteit vast te
stellen. Hoe heet ik dan?’
De arts keek hem spottend en een beetje medelijdend aan en schudde het hoofd.
‘Zelfs je naam ben je vergeten maar inplaats van dat ruiterlijk toe te geven probeer
je er op een slinkse manier achter te komen.’
‘Zoals u wilt,’ zei Nathan en liep naar de deur maar deze bleek muurvast in het
slot te zitten.
‘Doe niet zo naïef,’ zei de arts. Hij wees speels in de richting van de muur tegenover
hem, ‘als je weg wilt, dan door die deur.’
Nathan ontdekte dat het een schuifdeur was die met een sterke veer werd
dichtgehouden. Door met zijn voet zich tegen een stijl schrap te zetten wist hij de
deur voldoende te openen om er zich doorheen te wringen. Het laatste wat hij van
de arts zag voor de deur weer dichtsprong was dat deze met een open mond van
verbazing achter zijn bureau was opgesprongen. Pas nu, in de volle zon staande,
merkte hij hoe kil de gebouwen van het Hospitaal der Menselijke Waardigheid waren
en tevens realiseerde hij zich dat hij zich in een allesbehalve benijdenswaardige
positie bevond. Staande op een miniem balkonnetje zonder hek keek hij neer in een
eindeloos diepe koker. Even boven hem stond de blauwe lucht maar wat onder hem
was werd door de schaduwen en de diepte verborgen. Nathan aarzelde geen ogenblik
en begon een levensgevaarlijke klimpartij waarbij hij meer dan eens zijn jonge leven
riskeerde. Maar hij was vol goede moed en getraind in moeilijke situaties.

De zang der dienaren des woords
‘Het is niets,’ zei Nathan en vertelde Elisabeth Vaudeville uitvoerig van zijn
beproevingen waarbij hij voorbij ging aan de rol die de verpleegster had gespeeld.
Zijn besluit Elisabeth Vaudeville te verkiezen boven Leli, óók al ging dat ten koste
van deze, vleide zijn Eli bizonder. Zijn adembenemende klimpartij had ze van het
begin af gevolgd.
‘Als een insekt was je,’ zei Elisabeth Vaudeville en keek naar Nathan op met
schitterende ogen. ‘Ik kon het mij haast niet voorstellen dat je daarboven zó klein
was. Echt niet groter dan een speld was je maar ik wist direkt dat jij het moest zijn
of je moeder.’
Zwijgend zaten ze later ieder op een glasplaat terwijl de betonnen koker zich vulde
met schaduwen, de lucht verdonkerde en beneden hen het licht werd ontstoken.
Nathan probeerde een gedeelte van een raam met speeksel doorzichtig te maken
maar ook aan de onderkant vormden stof en aanslag een beletsel voor een vrije inkijk.
Er klonken geluiden naar hen omhoog van voorwerpen die verplaatst werden en door
een kier bij een der sponningen roken ze de lichte maar onmiskenbare geur van
versgebakken brood.
‘Kom, het is tijd geworden,’ zei Nathan en nam Elisabeth Vaudeville's hand. Naar
beneden konden ze niet, hun redding lag nu daarboven. Voorzichtig liepen ze over
de geelverlichte ramen naar een der betonnen muren die onverwacht grijs oplichtte
in de naderende schemering. In de hoek die de ramen met de muur vormde was in
de loop der jaren door weer en wind een grote hoeveelheid vuil samengebracht die
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de start van hun steile tocht ten zeerste vergemakkelijkte. De verrotting was begroeid
met rijkelijk vochtig sponsachtig mos en lang blauwig gras waartussen zich
merkwaardige insekten hadden verzameld. Voor zij hun eentonige reis aanvingen
maakte Nathan van zijn handen een kom en drukte wat water uit het mos. Ze verfristen
zich met het heldere vocht dat naar buitenlucht en de damp van centrale verwarmingen
smaakte: een troostrijk begin van een lange wandeling.
‘Weet je, Eli,’ zei Nathan, ‘dat er mensen zijn die weigeren te geloven in het
bestaan
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van de vis? Ik ben van mening dat hun humeur hen in de weg zit. Ze zijn of te vrolijk
en blind van blijmoedigheid, of te somber, dus te slecht.’
Elisabeth Vaudeville bewonderde Nathan oprecht en steeds meer om al die
verstandige dingen en uitspraken van hem en uit zijn warme, vaste hand die nog zo
glad en jong was putte ze voldoende animo om de tocht naar de daken tot een goed
einde te brengen.
Eenmaal gewend aan de vreemde stand die ze hadden moeten aannemen om de
muur te kunnen betreden, vormde die enkele balkons en nutteloze brandladders geen
hinderlijke barrières en obstakels meer. Waarschijnlijk was het de eerste keer dat de
muur betreden werd. Ze ademde rust, kalmte en onverzettelijkheid uit. Droog betonstof
waaierde om hun voeten. De invloed van de snel opeenvolgende strenge seizoenen
bedreigde de muur met een steeds verder vretende erosie maar de grootsheid van het
wijde, lekker grafisch aandoende grijze vlak werd er nauwelijks door aangetast en
zou zich in de loop der tijden zeker een plaats in de legenden der stad veroveren.
Nathan onderging de sensatie voor het eerst de hoeken van de nog nimmer beroerde
granieten vlakken der balkons waarachter de bij de bouw geprojekteerde deuren en
ramen door nonchalance of drempelvrees eenvoudigweg waren weggelaten, te
verkennen en proefondervindelijk te betasten.
Vermoeid maar niet ontevreden betraden ze de daken waar, zo hoog, nog
overvloedig zonlicht heerste. Het was een van de weinige avonden waarin het stof
het uitzicht niet belemmerde. Messcherp als door de zoeker van een kamera of prima
zeekijker lag de stad onder het turkoois ovaal om hen heen. Tot aan de horizon waren
de ragfijne lijntjes van het een en ander duidelijk te volgen. Het gegons van vermoeide
maar opgeruimde mensen wier dagtaak er op zat vulde de tevreden lucht waarin de
vogels rondvlogen. Heel ver, nog voorbij de tennisvelden, bezadigde landerijen, de
rivieren en zoetwatermeren, lag de zee die Nathan nog nooit en Elisabeth Vaudeville
slechts eenmaal, heel vroeger, had gezien.
‘Vind je niet Eli,’ Nathan wees over de stad, ‘is het niet... de hemel op aarde?’
maar Elisabeth Vaudeville keek met wijdopen gesperde ogen langs Nathan en voor
ze iets had kunnen roepen werden beiden door een plotselinge, krachtige luchtdruk
tegen het dak geworpen. Boven hen, kolossaal en triomfantelijk verscheen de vis en
zwom traag voorbij. De vis was bovenaards. De geschubde huid fonkelde en schitterde
als licht in hete thee. De vinnen die bij zijn geringere soortgenoten in het water
onaanzienlijk genoemd konden worden kregen door de immense proporties van de
vis de allure van prachtige, met baleinen versterkte plastic vliezen die gonzend heen
en weer golfden. Traag gleed de vis boven hen weg, een geur van gedroogd wier
achterlatend.
Nathan lachte en wuifde uitbundig niettegenstaande de harde val op het met fijn
grint bestrooide plat en ook Elisabeth Vaudeville, hoewel niet onbelangrijk uit een
wond even onder de knie bloedend, maakte verrukte gebaren.
‘Geluk! Geluk!’ schreeuwde Nathan de Vis achterna, en ‘O, wat enig,’ en ‘Wat
is hij mooi,’ riep Elisabeth Vaudeville. Op hun rug liggend volgden ze hun vis met
de ogen en waar deze verscheen verstomde het rumoer om plotseling weer aan te
zwellen als braken er reeksen branden en andere noodlottigheden uit. Onverstoorbaar
gleed de vis verder om aan de horizon weer een flonkerend vlekje te worden.
Nathan hielp zijn Eli overeind en verbond haar knie met zijn zakdoek terwijl hij
tegen haar bromde omdat ze geen ogenblik kon stilstaan.

Gard Sivik. Jaargang 6

‘Misschien had neef Rheinman wel gelijk,’ zei Elisabeth Vaudeville nadenkend.
Het is toch maar waar dat ik een der eersten was die de vis ontdekte. En nu komt de
vis weer bij mij. Hij had net zo goed een andere route kunnen nemen. Misschien ben
ik echt wel uitverkoren, Nathan. O, stel eens voor dat ik uitverkoren ben!’ Ze danste
over het dak en was haast niet tot bedaren te brengen.
Nathan die niet onverschillig kon blijven onder Elisabeth Vaudevilles enthousiasme
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herinnerde er haar aan dat hij het was die haar de vis had gewezen en dat uit het
toevallig overzwemmen van de vis geen enkele belofte geput kon worden. Op deze
wijze zou een ieder die de vis over zich heen had zien wegtrekken - en dat waren er
misschien wel tienduizend - zich boven een ander kunnen verheffen. Maar Elisabeth
Vaudeville was niet meer te kalmeren. Ze wilde zo snel mogelijk naar Rheinman toe
om hem haar nieuwe ontmoeting met de vis mede te delen en het leek wel of alleen
Rheinman nog voor haar bestond. ‘Misschien krijg ik wel een mooie nieuwe jurk
van hem,’ veronderstelde ze en keek daarbij dromerig door Nathan heen.
Nathan berustte in haar besluit neef Rheinman te bezoeken en ze haastten zich zo
snel mogelijk over de daken, kibbelend over de vraag waar ze in hemelsnaam
Rheinman konden treffen.
Al spoedig waren ze niet meer alleen. Steeds meer mensen spoedden zich voort.
Overal vormden zich groepjes die zo snel zij konden in dezelfde richting als Nathan
en Elisabeth Vaudeville voortliepen. Er waren veel jonge arbeiders en hun meisjes
onder en drenzende kinderen die met schoppen en geschreeuw tot grotere snelheid
werden aangemaand. Op een punt, daar waar men direkt met brandladders de straat
kon bereiken, verzamelden de wandelaars zich en dromden langs en over elkaar heen
om toch maar bij de eersten te behoren die beneden aankwamen.
De straat lag achter de naar zwavel stinkende gasfabriek. Spoorrails kruisten haar
herhaaldelijk. De bestrating was, in tegenstelling met de rest van de wijk niet
geasfalteerd. Links en rechts stonden loodsen die tot alles gediend hadden en nu in
verval waren geraakt.
Voor een hoge, pas geschilderde schuurdeur stond Rheinman, bleek en katastrofaal,
en knikte handenwringend de opkomst toe die zich geen tijd gunde hem terug te
groeten maar zich door de deur wrong om zich van een goed plaatsje te verzekeren.
Al spoedig zag Rheinman zich genoodzaakt het bevel te geven de grote deuren te
sluiten en af te grendelen.
Buiten verzamelde zich een boze menigte die spreekkoren aanhief, liederen die
Rheinman op zijn bijeenkomst liet zingen, en de deuren met stenen attakeerde.
Angstig luisterden de binnenzitters naar het aanzwellende rumoer, bevreesd
binnenkort een gevecht te moeten leveren om hun plaats te behouden. De
buitengeslotenen waren meest echtparen met jonge kinderen die hen met hun gehuil
hadden opgehouden. De ouders stuurden hun kinderen nu het dak op waar ze de
weinige bovenlichten braken en, niettegenstaande de krachtige maatregelen die tegen
de ordeverstoorders ondernomen werden, onder luid gejoel zolang de bijeenkomst
duurde allerlei rotzooi naar binnen wierpen.
Buiten klonken nu verwarde kreten, gejammer en gehuil. Het geroffel van stenen
tegen de deur werd snel minder en hield vrijwel geheel op. Na enkele minuten deed
een ordebewaarder met een visembleem op zijn overall voorzichtig een der deuren
op een kier open om Ram en Olaf door te laten. De agenten zagen er kwaadaardig
uit. Hun laarzen waren met modder bespat en ze droegen hun petten achterstevoren,
de zwartgelakte klep diep in de nek, maar alleen de ouderen onder de aanwezigen
die zich nog het oproer herinnerden wisten wat dit betekende. Op zijn minst waren
er gewonden gevallen. De voorbereidingen waren inmiddels getroffen en Rheinman,
geflankeerd door de agenten beklom een klein podium. Een ademloze stilte viel,
Rheinman was niet gemakkelijk als gerucht hem hinderde. De vrouwen hadden dan
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ook hun kinderen de speciaal van huis meegenomen lappen voor de mond gebonden
en enkele bejaarden die zichzelf niet vertrouwden namen dit voorbeeld gretig over.
Rheinman stak zijn armen in de hoogte alsof hij zich bij voorbaat aan een
onzichtbare vijand overgaf of de beste houding aannam om een verwachte val te
breken. Enkele aanwezigen konden hun eerbied toch niet langer bedwingen. ‘Prachtig,
wat kan die man
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mooi staan,’ of ‘een duur kostuumpje heeft ie weer aan,’ waren zo van die
opmerkingen die Nathan en Elisabeth Vaudeville die vooraan zaten, achter zich
hoorden fluisteren. Maar een enkele blik van Rheinman trof de fluisteraars en deze
bogen snel het hoofd en durfden niet meer op te kijken.
Rheinman sprak: ‘Wie spreekt hier in de naam van de vis?’ en keek vorsend rond
naar de ordedienaren die de bijval moesten verzorgen. Niettegenstaande de vele
repetities viel er eerst nog even een doodse stilte voor er Rheinman! Rheinman!
geroepen werd.
‘Inderdaad,’ zei Rheinman. ‘Dat ben ik.’
Elisabeth Vaudeville wilde opstaan om ook een rol te kunnen spelen. Uiteindelijk
was Rheinman familie van haar en vreesde zij hem minder dan de andere toehoorders,
maar Nathan wist dit te voorkomen door zich op haar te werpen.
Rheinman die het geharrewar vlak voor hem niet ontgaan was, knikte vriendelijk
naar zijn nichtje. Hij kende de magische kracht van het woord en de invloed die hij
op vrouwen had.
‘Broeders en zusters in de vis,’ ging Rheinman verder, ‘wat heb ik hier?’
‘Zie je dat, och, hij heeft kranten,’ fluisterden de mensen. Kranten waren een
ongekende luxe. Ze waren verschrikkelijk en vol dreigende geheimtaal. Slechts
weinigen konden zich de weelde van een krant permitteren en vouwden er mutsen
voor hun kinderen van om hun welstand te tonen. Maar om ze te lezen, nee, dat ging
te ver. Men had zo de naam het steeds beter dan de anderen te weten.
‘Wat schrijven de knappe koppen over de vis? Ik lees het u voor. Luister goed en
vermaak u met deze kortzichtige dwaasheid. Ik zal er niets aan toevoegen. Laat de
berichten spreken en trek uw konklusies zo u daartoe in staat bent. Straks wordt hier
een offerblok opgesteld. Zowel dwaasheid is veel geld waard. Geef meer dan u missen
kunt en verlaat daarna ordelijk de zaal.’
Rheinman wenkte en enkele ordebewaarders zetten een eikenhouten kist met een
gleuf voor het spreekgestoelte. Verscheidene, meest reeds zeer oude personen die
de spreker niet geheel meer konden volgen, wilden direkt hun geld in de kist storten
maar hun werd kort en bondig duidelijk gemaakt dat geloop op dit ogenblik alleen
maar storend werkte. Toch namen de meeste aanwezigen, gewend als zij waren dat
voor alles betaald moet worden, het geld in de hand en rammelden ermee als om
Rheinman te overtuigen dat het aan hen niet zou liggen.
Inmiddels had Rheinman van het intermezzo gebruik gemaakt om zich een lichte
lunch te laten brengen die hij snel en met smaak verorberde. Het herinnerde Nathan
eraan dat hij nog niet gegeten had en een knagende honger deed hem de stukken uit
Rheinmans mond kijken. Ook Elisabeth Vaudeville maakte dankbaar gebruik van
de pauze om tegen Nathans schouder in slaap te vallen. Nathan nam zich voor haar
pas te wekken als Rheinman de bijeenkomst had opgeheven.
Rheinman waste de toppen van zijn lange witte vingers in een vingerkom die Ram
gedienstig voorhield terwijl Olaf gereed stond met een hagelwitte zakdoek. Rheinman
bedankte de mannen met een hoofdknik, offreerde hun een sigaar en zette zijn
toespraak voort.
‘Een keuze maken is moeilijk,’ begon Rheinman. ‘De meesten uwer zijn daar
tenminste nooit toe gekomen. Een bewijs? Mannen! kijk naar uw vrouwen. Was dat
uw keus?
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Vrouwen! kijk uw mannen aan. Heeft u hen gewild? Neen immers! Dus ik,
Rheinman, heb voor u moeten kiezen en alleen het algemeen belang heeft die keuze
bepaald uit de honderden berichten over de vis welke de pers heeft gemeend te moeten
verspreiden. Punt. Uit. Er is hier geen diskussie over mogelijk.’
Rheinman ontvouwde de stapel kranten en toonde er enkele waarin hij met rood
potlood gedeelten had omlijnd.
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‘Luister allemaal. Deze krant schreef: Een vis boven onze stad. Uniek kijkspel. Is
het een reklamestunt? Een week later antwoordde de krant zichzelf met: Een origineel
idee om ze te adverteren. Dat de reklamemakers zich mogen bezinnen en de
platgetreden paden verlaten. Zo'n fris idee als deze stimulans voor meer visverbruik
is goud waard. Maar in dezelfde krant werd terloops vermeld dat niettegenstaande
het pas weer geopende visseizoen de opkomst langs de gemeentelijke visvijvers, die
anders een stijgende tendens vertoont, deze keer ver beneden die der vorige seizoenen
lag.’
Rheinman pauzeerde, wreef over de ogen en scheurde de krant in stukken. Enkele
ordebewakers ontzagen zich niet een geruisloze jacht in te zetten op de kostbare,
wegwaaiende snippers.
Rheinman liet zijn aandachtig gehoor vrij in de intepretatie van het voorgelezene
en wilde verder gaan. Hij had daartoe opnieuw een krant opengevouwen maar de
toehoorders, bevreesd dat hun gemis aan kennis aan het licht zou komen stonden als
een man op en smeekten Rheinman dit afschuwelijke geschrijf niet verder voor te
lezen doch ineens maar te vernietigen. Ook klonk er geroep om muziek maar dat
kwam van buiten op het dak waar kinderen nog steeds doende waren allerlei vuil
naar binnen te werpen.
Rheinman liet zich niet smeken, stapte het podium af en deponeerde de kranten
plechtig in de eikenhouten kist.
Dit voorbeeld werd ogenblikkelijk gevolgd en ieder snelde naar voren om alles
wat men bezat te offeren. Rheinman drukte de mannen de hand en kuste hun vrouwen
doch spoedig werd het gedrang te groot en gaf hij Ram en Olaf het teken de deur te
openen en de mensen, uitgezonderd hen die nog niet in de gelegenheid waren geweest
hun geld in de kist te werpen, uit de loods te verdrijven. De agenten kweten zich naar
behoren van hun taak maar konden of wilden niet verhinderen dat de kinderen van
het dak werden gehaald en op beestachtige wijze afgestraft.
Nathan had Elisabeth Vaudeville die, dodelijk vermoeid als zij was, doorsliep in
de armen genomen en voorzichtig tussen het gedrang weggedragen. Buiten, bij een
brandkraan zette hij haar voorzichtig tegen de muur en maakte een zakdoek nat om
zijn Eli het voorhoofd te betten. Elisabeth Vaudeville sloeg haar ogen in verwarring
op en zoog toen begerig het water uit Nathans zakdoek. Haar lippen waren droog en
gesprongen en ze voelde zich nog slap van de geleden inspanningen en ontberingen.
Nathan wees haar op het karakteristieke uitzicht van fabrieken, rangeerterreinen
en de zich eindeloos voortzettende reeks van woonkazernes onder de dreigende grijze
lucht waaruit spoedig de verlossende, nietsontziende regen zou stromen. De mensen
waren overal opgeruimd bezig zwakke plekken en gaten in de dakbedekking te
herstellen en Nathans moeder droeg het keukengerei naar buiten om het door de
regen eens goed te laten afspoelen. Nathans vader lokte zijn duiven tot ze vlak om
hem heen trippelden en op zijn schouders zaten. Men was de drukkende hitte moe
en verlangde naar een tijd van voortdurende regen die het bederf uit de wereld zou
wegspoelen tot de riolen overliepen. Men wachtte en wendde het gezicht naar boven.
Geen mens, behalve misschien Rheinman die in de donkere katakomben onder de
stad zijn plannen smeedde en zijn tijd verbeidde, of hij geloofde in betere tijden.
Ook Leli lag, gehuld in een geur van formaline, te wachten en niets in zijn tot rust
gekomen trekken verried dat hij aanwezig -, niet meer aanwezig was. Zelfs Ram en
Olaf, reeds gehuld in lieslaarzen en regencapes waren in een bovenstebest humeur
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en onthielden de mensen hun praktische wenken voor de komende wateroverlast
niet. Droevig klonk de trombone, bespeeld door Nathans moeder, over de daken
maar de nacht viel en de mensen raakten vermoeid van het wachten en gingen slapen
en toen de regen kwam was er niemand, op een enkele machinist in de fabrieken na,
die nog waakte. Daarom verliep het sterven van de vis zo geruisloos en zonder opzien.
In het duister zwom deze
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onrustig boven de stad en met de eerste plensbuien werden zijn bewegingen driester
en driester. Steeds hoger steeg de vis en zocht een schuilplaats onder de wolken,
maar deze boden geen enkele bescherming, integendeel, in de waterhozen ging de
vis ten onder en verdronk jammerlijk. Zijn schitterend gekleurde buik die in het
donker nog zacht fluorizeerde draaide naar boven en door onzichtbare luchtgolven
bewogen schommelde de vis hoger en hoger tot voorbij de wolken naar de sterren.
En het moest eerst zomer worden voor de mensen, onder wie Elisabeth Vaudeville
in de armen van Nathan, de vis zouden missen en nietbegrijpend de blauwe lucht
afzoeken naar het vertrouwde silhouet. En pas dan zou men begrijpen wat met de
vis was heengegaan. Een wonder bijvoorbeeld.
's-Gravenhage, I - '58, II - '62.

Eindnoten:
* Deel 1 verscheen in Gard Sivik 11; deel 2 in Gard Sivik 28.
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onder 1 hoedje

gard sivik, een open riool*
‘gelukkig nog duizenden slachtoffers’
‘waarop ik als sterkste een arm
ophef en een naam uitspreek.’
(twee gedichten van Armando)
Het tijdschrift Gard Sivik (m.i.v. de lopende, 6e jaargang uitgegeven door Nijgh &
Van Ditmar) dankt zijn kennelijk, doch misplaatst succes aan de schijn dat het ageert
tegen de normen van de samenleving, en dat het in Nederland een artistieke voorhoede
aanvoert. Begrijpelijkerwijs zien kunstenaars zich in bepaalde periodes genoodzaakt
in verweer te komen tegen de samenleving, tegen wet, moraal, regelmaat, om zo een
nieuwe ruimte voor zelfverwerkelijking en artistieke vooruitgang te kunnen scheppen,
als wat hun voorgangers bereikten ingebed is geraakt in het algemeen aanvaardbare.
Dat deden bv. de poètes maudits van de 19e eeuw, de avant-gardisten van de jaren
1910 à '20, de beat generation in de U.S.A. ± 1950. Maar wat GS doet, is daarvan
maar een onsmakelijke imitatie. Hiervoor zie ik als drie verantwoordelijke faktoren:
1e. GS reageert niet tegen de maatschappij, maar leunt tegen een sensatiezucht
aan die tegenwoordig sterk onder het publiek leeft;
2e. literatuur van enige betekenis vindt men in GS niet;
3e. het vasthouden aan artistieke principes die gebonden zijn aan andere tijden en
omstandigheden betekent nu eenmaal verstarring en dus konservatisme. Wat de
oorzaken zijn van de onder 1. genoemde sensatiezucht, moge de sociologie uitmaken,
maar de talloze ‘onthullende’ films over de zelfkant, de vele reportages in de al dan
niet geïllustreerde pers over ontsporende jeugd, tonen hoezeer hier een vraag naar
bestaat. In het GS-nr. dat in 1961 de 5e jaargang afsloot en dat gewijd was aan diverse
‘taboes’ in onze samenleving,
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zie ik dan ook niet veel meer dan een stuk sensatiejournalistiek op nogal laag niveau
(ondanks enkele goede bijdragen). Natuurlijk is het van tijd tot tijd broodnodig de
heilige huisjes omver te trappen, die opgetrokken worden op het fundament van
eeuwenlang denken in kategorieën van bekrompenheid, tenminste als men dan meteen
de muffe schimmellucht van de puinhopen wegvaagt.
Verzet tegen taboes is nogal zinloos en al te gemakkelijk als het niet om een
noodzakelijke zuivering of vernieuwing gaat.
Zoals gezegd, bij GS is dit schijn.
De redaktie die zich er kennelijk van bewust is, dat het schoppen tegen die heilige
huisjes haar alleenrecht niet is, berijdt om vooral maar exclusief en modern te kunnen
zijn, een aantal stokpaarden, waaronder verdovende middelen en homosexualiteit
opvallen. GS's taboeaflevering en de drie daarna verschenen nummers illustreren
rijkelijk hoe weinig het hier gaat om artistieke zelfverwerkelijking, of zelfs maar om
een streven naar een onbevooroordeelde, onmoralistische, wetenschappelijke
benadering van genoemde zaken, en hoezeer de zucht sensatieprikkels te verschaffen
door de intellectualistische nozem uit te hangen, vooropstaat. En zoiets slaat in! Men
denke eens aan de drommen publiek die komen toekijken als nozems de boel op
stelten zetten! Voorbeelden? De zinloze publikatie van een intieme (en onbeholpen
geschreven) liefdesbrief van en aan een homosexueel, en in GS 27 (juli-aug. '62) het
interview met een soort homosexuele prostitué, die de lezer op sappige details weet
te vergasten: ongetwijfeld opwindende kost voor de liefhebbers! Dan in het taboe-nr.
Freddy de Vree's ‘bibliografie’, die bestond uit wat citaten uit en verwijzingen naar
vele werken uit de wereldliteratuur met gevallen van extreem sexueel realisme, alleen
uitgekozen om die sensatie. Waarom soms anders?
De Vree wil toch niet beweren dat hij het echt als wetenschappelijke bibliografie
bedoeld had? Om een taboe dan? Wie heeft GS een strobreed in de weg gelegd bij
de publikatie ervan?
O, ik snap het al, het is om de kleine vieze mannetjes die zich aan pornografie
verlustigen willen een handleiding te geven. Zo'n publikatie bewijst alleen maar de
kleinburgerlijkheid van de opsteller, die dergelijk realisme toch eigenlijk als iets
ongehoords beschouwt, en om eens de stoere vent uit te hangen het allemaal heel
nadrukkelijk uit allerlei boeken overschrijft, maar geschrokken van zoveel durf net
doet alsof hij wetenschap bedrijft. En laten we de door Cornelis Bastiaan Vaandrager
volstrekt humorloos, keurig gerubriceerd opgediende ‘dokumentatie’ over opschriften
in café-toiletten niet vergeten, alweer in dat taboe-nr. Alsof we zoiets op gezette
tijden niet zelf konden gaan lezen!
Wat is al dit gewroet eigenlijk anders dan een onguur soort boulevard-journalistiek,
met de neventoon van: wij durven het toch allemaal maar! Waar het in GS over
verdovende middelen gaat, word ik al wee door het toontje van zelfbeklag, gretige
interesse en verering voor de flinkerd die het durft, waardoor narcoticagebruik
opgeschroefd wordt tot een zaak van het allerhoogste belang. In GS 25 (mrt.-apr.
'62) zeurt onze aloude kameleontische kwibus Vinkenoog: ‘God heet Klaas’; deze
Klaas nu snuift ether, wat hem stellig tot Held maakt. Zo vereert ook ene Vanvugt
in pagina's vol bombastische nonsens zijn Rea:
‘Rea is zeer sterk. Rea braakt religieus. Rea kleedt zich. Rea drinkt wodka uit een
waterglas. Rea wordt verliefd op de man die haar aanrandt. Rea streelt mij. Rea weet
benzedrine te koop. Rea is God.’
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Zeg mij welke ‘goden’ gij aanbidt...! Wat is dit in wezen allemaal anders dan een
door dikke woorden omhangen verlangen de onvolwassenheid voort te zetten,
gekoesterd door de Grote Vrouw, bedwelmd door een voorzichtig narcoticum en
ondertussen maar vieze woordjes op
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de schutting schrijven. Daar is Cornelis Bastiaan enz. ook zo sterk in, die maar niet
over eigen ‘avonturen’ uitgezanikt raakt, alsof we niet al vergeven waren van de
onbegrepen-jeugdcomplexenliteratuur.
Dit zou allemaal geen woord waard geweest zijn, als deze trekken bij GS niet
samengingen met een streven om onder de al dan niet vermeende heilige huisjes de
riolen open te breken en ons te vergasten op een stank van geweld en sadisme.
GS-redakteur Armando doet dat in poëzie, bv. in nr. 25: ‘we smeken niet wij zeggen
niets maar de lucht is vol ik wil nu doden’ en:
‘zo niet te kreupel dan haat voor zwakken’. Men vergelijke hiermee 's mans boven
dit artikel geplaatste ‘verzen’. Deze schaamteloze cultus van het brute geweld zal
wel opgang blijven doen zolang de mens de wolf blijft die hij is. In de dertiger en
veertiger jaren (maar toen niet alleen) vierde zij hoogtij onder één die ook als sterkste
een arm ophief en een (zijn) naam uitsprak voor miljoenen die zijn wet van sadisme
en bloed, de wet van de Sterke, adoreerden. En hoevelen adoreren die immers niet
nóg? Men versta mij goed, ik wil niet beweren dat Armando in politiek opzicht een
late volgeling van Hitler en zijn bruine bende zou zijn, maar deze mentaliteit (haat
jegens de zwakke, geweld, bloedvergieten, zelfverheffing op grond daarvan) waait
uit eenzelfde hoek. Men leze ook in het taboe-nr. de slotbijdrage waarvoor hij mede
tekende, waaruit blijkt dat ook geweld een van die taboes is waaraan dit stelletje zich
ergert. Bovendien bood GS 26 (mei-juni '62) een fragment van Jan Cremer uit zijn
roman ‘IK jan cremer’ waarin uit diens ploertige fantasie de beschrijving opborrelt
hoe hij zich op een nozemfeestje met de bekende modieuze, viezige, would-be
gangsterstemming in een exaltatie van sadisme uitleeft in een snijpartij in het
achterwerk van een ‘flikker’. De GS-redaktie velt het vonnis over zichzelf door dit
varken gelegenheid te geven zich in eigen drek rond te wentelen. De hemel beware
ons voor een samenleving waarin deze vuiligheid niet meer taboe is! En dit zou
allemaal een streven van artisten zijn naar zelfverwerkelijking en bevrijding uit
knellende normen? Nonsens! Ze likken de hielen van eenzelfde soort publiek dat
geniet van Hitchcock's ‘Psycho’, of van de boulevardpers.
Intussen ben ik mij ervan bewust, dat het tot nu toe beweerde een standpunt is
tegen een mentaliteit, dus ethische kritiek, en daarom niet zonder meer aanvaardbaar
als kritiek op enkele tijdschriftnummers met literaire teksten. Hiermee kom ik dan
ook bij het onder 2. gestelde: in literair-kwalitatief opzicht is GS volstrekt inferieur.
Het zou mij te ver voeren dit overigens voor alle bijdragen aan te tonen. De poëzie
is gortdroog en ongenietbaar, want de persoon van de dichter, de betekenis van het
woord, het standpunt van de schrijver mogen nu eenmaal niet meer meetellen (ze
zijn namelijk taboe geworden!) volgens o.a. de dictatoriale dogma's van Piet Calis,
die daarmee voor geschrijf als dat van Armando een prachtige vrijbrief geeft. Afgezien
van een ethisch oordeel kunnen de sterk persoonlijke kreten Armando's werk overigens
toch niet tot poëzie maken, want het geheel verdrinkt in het opzettelijke, gewrongen
geknoei met inhoudloze en in geen enkel opzicht funktionerende woorden, woorden
en nog eens woorden. Voor Verhagen (die met versjes van één regel Armando nadoet)
geldt hetzelfde. Hij kan onverstoord orakelen over bepaald onverwerkte begrippen
als ‘bomscherven’, ‘wereldoorlog III’, ‘genocide’, ‘euthanasie’, wat erg eigentijds
moet lijken voor de gemiddelde lezer. Vaandrager stijgt tot toppen van poëtische
leegte door bv. voor ene Tanja in GS 27 negen vertrektijden van de Nederlandse
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Spoorwegen op te sommen en er aan toe te voegen: ‘Doe Amsterdam de groeten /
en geen gesodemieter’.
Braaf zo, Cornelis Bastiaan, hang maar de poëet uit, dat staat tegenwoordig wel,
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en er is toch niemand die durft te zeggen dat je de zaak eigenlijk flest.
Met wat wijsheden van profeet Calis achter de hand zit je trouwens wel goed:
(‘Men kan over de intenties van de dichter meer vernemen uit de pláátsing van de
woorden en de ritmische spanning die erdoor wordt opgewekt, dan uit de inhoudelijke
betekenis ervan’, GS 27).
Het proza in dit blad is twee kategorieën rijk: de bombastische en inhoudloze
mooipraterij (zoals dat over Rea) en de zeurderige of onsmakelijke vertelsels, van
Vinkenoog, Cremer, of dat van Bob den Uyl in GS 25, over Riet: ‘Ik houd niet van
Riet, sterker nog, haar aanwezigheid ergert me, verveelt, en toch blijf ik met haar
meegaan’. Als illustratie van het stilistisch kunnen van deze Uyl citeer ik de
beschrijving van een coïtus (een heel vervelende natuurlijk), aan de hand van de
volgende totaal uitgewoonde gemeenplaats: ‘Een klein deel van mijn lichaam is
teruggekeerd tot de universele plaats van oorsprong’! Dit hele verhaal staat trouwens
op hetzelfde plan. En dat pretendeert nog ‘avantgarde’ te zijn! De stijl is trouwens
overal om te huilen, irritant zeurderig waar de inhoud steeds maar om dat ene zielige
en schromelijk over het paard c.q. het varken getilde ik draait, of irritant leeg waar
niets dan holle woorden opwellen in een betekenisloos verband.
Nu is het een feit dat de doorsnee burger zich tegenwoordig over geen enkel geval
van ‘moderne kunst’ meer verbaast. Hij heeft het leren aanvaarden dat schilderijen
niets horen voor te stellen, en dat poëzie niets hoort te betekenen. De jonge auteur,
die zich in onze dagen nog altijd avantgardist waant, en niet wil inzien dat hij daarmee
die revolutie van tientallen jaren geleden zichzelf laat overleven, hetzij omdat hij
daar te dom voor is, hetzij omdat hij (en dat is waarschijnlijker) een gemakkelijk
succes wil behalen, die moet om nog te kunnen opvallen, wel zijn toevlucht nemen
tot krampachtige grapjes en stunts, waar bv. Armando zo sterk in is, die bij een van
Sandbergs laatste kermisvoorstellingen autobanden in het museum mocht ophangen,
en die uit wanhoop Karel Appel eens een ouderwets renaissanceschilder heeft
genoemd.
En wat is al die ‘poëzie’ in GS anders dan een krampachtige, zouteloze
grappenmakerij?
Iedere artistieke en literaire revolte komt nu eenmaal onherroepelijk op het punt
dat men haar gaat aanvaarden. Dan heeft zij haar meesterwerken wel afgeleverd, en
nemen haar epigonen het woord, de jongeren dus die gemakshalve maar in het
schoongeveegde straatje meelopen omdat zij daar immers de nu serieuze aandacht
van het publiek krijgen. Want er wordt ernstig gepraat en geschreven over Armando's
autobanden, over ‘anti-kunst’!
Maar als het zover is, is er ook weer werkelijke verjonging nodig, het openhakken
van nieuwe paden in de jungle van het mens-zijn. Wanneer daarbij korte tijd een
oud, verlaten pad opnieuw gevolgd wordt om een goed uitgangspunt te kunnen
vinden, is dat heel wat minder erg dan dat jongeren voort blijven sjokken in de paden
die ouderen (i.c. de Vijftigers) met geestdrift en overtuiging gebaand hebben. Zoals
onder 3e. gesteld werd, werkt GS door te doen zoals het doet verstarring en artistieke
achteruitgang in de hand. Dit, en dat het blad zich verlustigt in het openzetten van
de riolen, maakt GS tot een onaanvaardbaar verschijnsel in de huidige literaire wereld,
temeer waar de redaktie haar lezers weinig anders weet voor te zetten dan de mislukte
weergaven van een steriele egocentriciteit.
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En dat het in wezen moeilijke, onbegrepen pubers zijn, en dat Vinkenoog zo zielig
oud wordt, en nu weer echt zo z'n best doet de amerikaanse beat-schrijver Kerouac
na te apen, dat doet allemaal niets af van het treurige feit dat dit prul van een blad
door de kritiek serieus genomen wordt, en uitgegeven wordt door een vooraanstaande
zaak, die in de dertiger jaren aan geen minder tijdschrift dan Forum meegewerkt
heeft.
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Juist die ‘officiële’ erkenning van dit pretentieuze geschetter, dit kermisgedoe van
talentloze halfgaren is een hinderlijke sta-in-de-weg voor de doorbraak van een
wezenlijke vernieuwing. En daarom, hoe eerder GARD SIVIK op houdt te bestaan,
hoe beter het is!
Jan van der Vegt

gard sivik: vitaal tijdschrift van de jonge avantgardisten*
Gard Sivik is aan zijn achtentwintigste nummer toe, en het is in de loop van vijf jaren
uitgegroeid tot een der interessantste Nederlandse letterkundige tijdschriften. Wat
het nieuwe periodiek ‘Merlyn’, waarover binnenkort meer, worden zal weten we nog
niet. De start was uitstekend. Maar buiten Gard Sivik en Randstad bestaat er eigenlijk
geen Nederlands letterkundig tijdschrift dat men met verwachting opneemt. Een
nieuw nummer van Gard Sivik brengt altijd een prettig tintelend gevoel van avontuur
en zelden wordt men teleurgesteld. Het is het tijdschrift van het Vlaams-Nederlandse
avantgardisme en van de jeugd, maar van een jeugd die merkwaardig vroeg volwassen
geworden is. Vele van deze twintig- à dertigjarigen blijken volwassener van geest
dan menige hoogbejaarde en hooggeleerde letterkundige die de kolommen van onze
meer bedaagde letterkundige tijdschriften vult. Voeg daarbij de uiteraard grotere
weerbaarheid van de jeugd, de aanvalsen ondernemingslust, de behoefte oude, voor
het moderne leven ondeugdelijke bouwsels op te ruimen en zelf nieuw te construeren,
en ge begrijpt dat hier menig heilig geacht poëtisch huisje uit het verleden en heden
in puin valt, en de geschiedenis heeft geleerd dat dit in menig geval voorgoed is.
Valse stutjes worden weggetrokken, hoogdravendheid en aanstellerij ontmaskerd,
humbug en leegte aan de kaak gesteld. En dit alles met een verbazingwekkende
eruditie en kundigheid. Deze jonge mensen zijn niet onbeslagen ten ijs gekomen, en
daarom staan zij sterk. Zij hebben niet alleen de jeugd, maar in de meeste gevallen
ook nog het gelijk en het recht aan hun zijde. Dat het kind wel eens met het badwater
weggegooid wordt, dat er soms discrepantie bestaat tussen hun theorie en hun daad,
d.w.z. dat zij vaak beter weten hoe het móet dan dat zij het kunnen, niemand kan dit
kwalijk nemen. Bij een revolutie rollen koppen en dit gebeurt hier onbloedig en tot
leeringhe ende vermaak. Anderzijds: zij kunnen het vaak wèl, zij bewijzen het door
hun scheppend, opbouwend werk.
Dichters als Hans Verhagen en C.B. Vaandrager, essayisten als Hans Sleutelaar,
de Vlaamse prozaïst-essayist René Gysen, om slechts enkele namen te noemen,
behoren tot de markante figuren van de nieuwe generatie. Men zou hen met een zeker
recht de eerste echtmoderne Nederlandse schrijvers kunnen noemen.
De ‘Vijftigers’, nu reeds een historische groep, hebben vele onbebouwde literaire
terreinen in Nederland opengelegd.
Doch zij kwamen in het nieuwe land, ‘met stukken van het oude nest bevracht’.
Zij waren voortrekkers, emigranten, wat onwennig nog. Op deze verkenners volgde
in het kielzog een onafzienbare stroom van oude en jonge nabouwers en meelopers
en de nieuwe poëzie dreigde aardig in een slop te geraken. Een nieuwe retoriek
bloeide op die in vrijwel niets verschilde van de nabloei van Tachtig. Doch in de
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nieuwe gebieden is nu ook een jonge generatie opgegroeid die in haar beste
vertegenwoordigers een waarachtige, en weer andere toon aanslaat.
Er is bij Verhagen, Vaandrager, Sleutelaar en de meeste Gard-Sivikers iets anders
aan de orde. Zij zijn nieuwe mensen, geboren in tijden van nood doch opgegroeid in
tijden van weelde met de H-bom in 't zenith. Nu begrijpe men goed: wij zijn oud
genoeg om te weten dat de
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mens in wezen en dus ook in zijn geslaagde kunstuitingen, nooit zo erg veel verandert
zodat zelfs literaire en andere revoluties op elkander plegen te lijken. Wat wel
verandert is de levenssfeer van de mens, zijn gevoeligheden, zijn instelling tot het
omringende natuurlijke en bovennatuurlijke. Deze veranderde instelling en sensibiliteit
eist telkens een verspringen van de aandacht en een nieuwe benaderingswijze van
het geheel, van het oude en het nieuwtoegevoegde. De meeste ouderen blijven niet
alert genoeg om dit, op zijn zachtst uitgedrukt: te kunnen waarderen en accepteren.
Zij hoeven daarom geen kameleons te zijn of zich krampachtig te verjongen, er is
geen dwazer vertoning dan deze.
Reeds de Vijftigers hadden het valse pathos, de opgeschroefde ‘dichterlijkheid’
overboord geworpen. Het woord was door hen weer herontdekt in zijn autonomie
en magische kracht. De dichter werkte nu niet langer in een poëtisch laboratorium
om met min of meer geslaagde verzen voor de dag te komen, doch het gedicht zelf
werd een soort retort waarbinnen de mengingen, spanningen en explosies moesten
ontstaan. Men geloofde niet meer zo aan de eeuwigdurendheid van leven noch poëzie.
Dat besef heeft sterk doorgewerkt.
De jongelui van thans die in Gard Sivik aan het woord zijn lijken nog roekelozer,
sportiever, lichamelijker. Zij schuwen het gevaar niet, zij staan vroeg volwassen en
weerbaar in het volle leven, kijken scherp, reageren fel en komen voor hun mening
uit. Daarbij voelt men dat zij helemaal aan de ‘goede kant’ staan, een ondefinieerbaar
begrip haast, doch de trouwe lezer van Gard Sivik zal begrijpen wat we bedoelen.
Wat het meeste verheugt en de doorslag geeft is het waarlijk niet geringe getal
jonge mannen met groot talent onder hen. De gedichten-cyclussen die Hans Verhagen
schreef behoren tot de oorspronkelijkste Nederlandse poëzie van na na de oorlog.
Een precies afgewogen dosis cerebraliteit houdt deze zeer gevoelige en genuanceerde
intuïtieve, uiterst beknopte poëzie in evenwicht. En er is méér goeds in deze laatste
Gard-Siviknummers. Verhalend proza van de nog niet twintigjarige Ewald Vanvugt,
verrassend goed.
Proza van Jan Cremer, brute taal van de straat waarvan oerkracht uitgaat, terwijl
uit de scène met de Arabier en zijn aangereden ezel duidelijk blijkt dat Cremer op
die ruwe manier toch zeer genuanceerd en overtuigend weet te vertellen. Proza en
poëzie van C.B. Vaandrager, iets minder allround dan van Verhagen, maar toch
bijzonder interessant. Een goed opstel van Freddy de Vree over Roussel, slapjes
aangevallen door Vinkenoog. Een toneelspel van Georges van Vrekhem: Solodroom.
Proza van René Gysen, boeiend, en van Willy Roggeman en Heere Heeresma, die
evenals de dichters Cassuto en Gils figuren zijn waar we tot nu toe nog niet erg veel
in hebben kunnen ontdekken.
Engimatiek is ook Buddingh' met zijn enorme aanpassingsvermogen, hij zal met
geluk en vaart zolang hij leeft bij alle nieuwe generaties blijven passen. Hoe dan
ook: zijn verzen zijn vaak leuk, plezierig-ongewichtig.
Bijzonder lezenswaard is altijd de rubriek ‘Onder een hoedje’. Daarin vindt men
van alles: originele en rake poëzie-kritiek onder het hoofd ‘Wordt vervolgd’ (symbool:
een pistool!), in- aan- en uitvallen, interviews, polemieken, gesprekken over
belangrijke onderwerpen, ook buiten-poëtische. Werkelijk kostelijk is in no. 28 de
reactie van Vaandrager op een verzoek van de VARA.
De redactiegroep van dit Nederlands-Vlaamse tijdschrift is vrij uitgebreid, zij
bestaat uit: Armando, Tone Brulin, Cees Buddingh', Piet Calis, Jan Christiaens, René
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Gysen, James Holmes, Heinz Neudecker, Willy Roggeman, Hans Sleutelaar, Cornelis
B. Vaandrager, Hans Verhagen, Rudi van Vlaenderen en Georges van Vrekhem.
Hans Warren
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du perron en de luizen*
‘De nieuwe Elite’ is een leerboek in het schipperen; Ter Braak blijft een fatsoenlijk
burger, een Hollander. Hij kan verteerd worden door Hollandse magen. Met Ter
Braak weet men zo zoetjesaan raad. Du Perron is compromis-loos; onvergeeflijk
on-Hollands. Hij windt zich in januari 1932 vreselijk op, omdat met zijn korrekties
van punten en leestekens in een bijdrage voor Forum door de redaktiesekretaris geen
rekening gehouden wordt. Een tekst van Eddy du Perron is een tekst van Eddy du
Perron; daar hoeven verder geen polderlandse kunstmannen hun poten naar uit te
steken.
Daarom: Ter Braak zou akkoord gaan met de pubikatie van hun brieven zoals die
thans gebeurt; Du Perron niet.
Dit zijn gissingen. Ik vertel nonsens. Wie kan weten wat mensen 22 jaar na hun
dood willen of niet-willen. Nochtans wordt het weglaten van 76 alinea's, 91 zinnen
en 542 woorden uit de eerste 338 brieven van beide unieke figuren uit onze povere
literatuur met dergelijke nonsensbeweringen gerechtvaardigd:
- die of dat woord zouden zij nooit gedrukt willen zien;
- die of die mening zouden zij niet openbaar gemaakt hebben;
- die of die intimiteit zouden zij nooit op het forum gebracht hebben.
76 alinea's, 91 zinnen, 542 woorden werden aan het fatsoen geofferd. Verder wemelt
het in deze uitgave van X-en, die soms Y genoemd worden. Tekstverzorger H. van
Galen Last deelt inderdaad laatdunkend mee, dat hij zo handig is te werk gegaan met
dit verstoppertje spelen, dat de scherpste literaire-detectiveneuzen uit de puzzel niet
wijs zullen worden. Sliep-sliep.
En daarmee zijn zere teentjes vermeden. Zere teentjes in de eerste plaats van de
weduwen. In een redaktie-komitee voor de uitgave van brieven of dagboeken moesten
weduwen als de pest geweerd worden. Het is begrijpelijk dat sommige tere gevoelens
van deze dames in het gedrang kunnen komen bij een openhartige publikatie van de
brieven van hun overleden echtgenoten. Met de tere gevoelens van lui die in de grond
niets betekenen voor de letterkunde, heeft die letterkunde echter geen uitstaans.
Hypokriete puntjes en gegoochel met XYZ is meewerken aan het opzettelijk
vertroebelen van de integrale persoonlijkheid van de auteurs in kwestie. Welk is nu
het doel van dergelijke publikaties dan juist die figuren tot hun proporties te brengen:
hun menselijke proporties. Zere teentjes werden er verder gespaard aan X. Heeft
men oprecht angst voor de platvoeten van een of ander opgeblazen belangrijkheid,
dat men dan de publikatie van intimiteiten uitstelt tot de dood alles tot zijn werkelijke
verhoudingen heeft teruggebracht; tot de draadjes van de marionetten doorgeknipt
zijn.
Bij leven brachten Ter Braak en Du Perron hun gedachten en gevoelens naar de
drukker; zij deden afstand, gewild, van hun intimiteit. Wie meespeelt in het spel van
de letterkunde weet bij voorbaat de inzet van dit spel. Zij waren intelligent genoeg
om hun betekenis te begrijpen; hebben zij niet gezinspeeld op de publikatie van hun
korrespondentie? Waren zij niet akkoord geweest met een latere integrale publikatie,
dan hadden zij dadelijk ofwel bepaalde brieven moeten vernietigen, ofwel behoorlijk
schrappen wat de ‘wereld’ niet weten mocht.
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Achteraf dit oordeel toevertrouwen aan mensen die sentimenteel aan die auteurs
gebonden zijn, is de vos het bewaken van de kippen opdragen. Wij hebben geen
behoefte aan ‘moreel hoogstaande’ poppen. Uit het leven van literair grote figuren
wordt maar al te vaak geput om lessen in de moraal te illustreren. Was de tijd nog
niet rijp - en volgens de weduwen was hij dit niet, anders hadden de koepures niet
voorgekomen - dan moest de publikatie uitgebleven zijn. Nederland zat heus niet
hijgend te wachten op dit dundrukdeeltje.
Dat juist Ter Braak en Du Perron in

Gard Sivik. Jaargang 6

52
aanmerking moesten komen voor deze kastraties is hemeltergend. Wie werkelijk
interesse heeft voor deze enige nog volop aktuele auteurs van tussen de twee
wereldoorlogen, voelt zich na het neertellen van 360 F bedrogen, bekocht. Geert van
Oorschot voelt zich een gelukkig man. Wat zeg ik? Neen, een ‘heel gelukkig’, een
‘uitverkoren’ man, omdat zijn naam aan deze uitgave verbonden is (interview Bibeb,
Vrij Nederland 31-3-'62). Hij voelt zich ‘bloedverbonden’ met ‘zijn’ publikaties; hij
staat er volledig achter. Wel, als hij ook achter deze uitgave volledig staat, dan is
Van Oorschot (....).1 Wat tekstverzorger H. van Galen Last betreft: (...).2 Gelukkig
weten wij door hem, dat het weerbericht van 23 januari 1933 ‘aanhoudende matige
tot strenge vorst’ voorspelde. Daarmee is dan het fussoen gered en de Nederlandse
literatuur met onschatbare gegevens verrijkt.
Weverbergh

ontwapening: ekonomie en politiek
Inleiding
In een artikel in Economisch-Statistische Berichten van 5 september 1962, getiteld
‘Ontwapening: welvaart of ekonomische rampspoed?’, behandelt F. van Puffelen
het V.N. rapport ‘Ekonomische en sociale gevolgen van ontwapening’.1 Wij willen
op zijn opstel enige kritiek uitbrengen. De kern van deze kritiek is dat de schrijver
in alle paragrafen van zijn artikel de konklusies van de V.N. rapporteurs met een
juichtoon onderschrijft, behalve in de laatste, waar hij ‘een zwak punt van het rapport’
bloot legt.
Terwijl hij in alle juichende paragrafen slechts uitspreekt dat ‘mits de politieke
bereidheid aanwezig is, ontwapening in het Westen met slechts weinig meer moeite
kan worden opgevangen dan in de centraal geleide ekonomieën’, spreekt hij in zijn
laatste, iets meer gefronste paragraaf van de meer ‘nuchtere nationale politiek, die
de ekonomische mogelijkheden moet realiseren’, ‘de praktische politiek’, die ‘er
goed aan (zal) doen de aanpassingsproblemen niet te licht op te vatten’. In deze
paragraaf schrijft hij dan nog zeer duister: ‘Hoeveel ekonomische mogelijkheden
worden bijvoorbeeld nu al niet verwezenlijkt door het optreden van pressiegroepen?’
Van Puffelen behandelt twee kategorieën politiek, waarvan hij de eerste redelijk
definieert - zij ligt op het terrein van de internationale spanningen -, doch de tweede
in het duister laat. De lezer moet zelf maar definiëren. Naar onze mening zou de
schrijver er goed aan hebben gedaan zijn laatste paragraaf duidelijker uit te werken,
want daar worden naar onze mening de moeilijkheden van het ontwapeningsvraagstuk
geschampt.

Ekonomie en politiek
Dat ekonomie en politiek niet te scheiden zijn, is een wijsheid die in vroegere decennia
gemeengoed was van de ekonomen. Zij is nu bij de meerderheid verloren gegaan.2
1
2

Twee woorden weggelaten.
Eén zin weggelaten. In die zin komen de volgende woorden voor: ‘is, en, den, het, een’.
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Vandaar dat Van Puffelen in navolging van de V.N. deskundigen een oplossing
kan geven van de ekonomische kanten van het ontwapeningsvraagstuk, precies kan
aangeven waar de schoen wringt en vervolgens het ‘Keynesiaanse wapenarsenaal’
opentrekken.
Door het wegvallen van de militaire produktie zal er produktiekapaciteit vrijkomen.
‘Het principe van de bezetting
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van de vrijgekomen kapaciteit is voor de centraal geleide en de vrije ekonomieën
gelijk: het gaat erom de militaire vraag te substitueren door civiele vraag van ongeveer
gelijke omvang. De totale effektieve vraag moet op dat peil worden gehandhaafd,
waarbij alle hulpbronnen worden ingeschakeld’, zegt de schrijver terecht. Terwijl
dit nu voor de centraal geleide ekonomieën een kwestie van planning is (‘in plaats
van opdrachten voor militaire produktie moeten de autoriteiten nu opdrachten
verstrekken voor aanvullende civiele produktie’), is dit voor de Westelijke ekonomieën
veel moeilijker. ‘In dit opzicht hebben de vrije ekonomieën, waar slechts een deel
van de vraag bestaat uit opdrachten van de overheid, het moeilijker.’3 Het door Ragnar
Frisch zo genoemde ‘unenlightened financialism’, dat het ekonomischpolitieke
instrument in het Westen is, is namelijk een inadekwaat instrument.3a Van Puffelen
zegt het zo: ‘De stimuleringsmiddelen die de Westelijke landen ter beschikking staan
om die civiele vraag op te wekken, zijn niet alle even effektief.’ Hij diskwalificeert
zo monetaire en fiskale maatregelen als belastingverlaging en aflossing van
staatsschuld. Effektiever zijn naar zijn mening de rechtstreekse bevordering van
investeringen door investerings-faciliteiten en een verlaging van de rentevoet.
Maar dit alles garandeert het welslagen van de transformatie niet. De overheid zal
- ‘vooral in de overgangsperiode’; waarom dan alleen? - rechtstreekse opdrachten
moeten geven aan die sektoren waar de vraag achterblijft. Rechtstreekse opdrachten
en sociale uitgaven, daar komt het op aan.
Van het mogelijkhedenlijstje van Van Puffelen vallen de meeste in de laatste
kategorie. Wij nemen dat lijstje hier over om ons een duidelijke gedachtenlijn te
verschaffen:
1. opvoering van de konsumptie in de private sektor;
2. opvoering van de investeringsaktiviteit;
3. bevordering van de huizenbouw, mede met het oog op het bijna overal heersende
krottenprobleem;
4. verbetering van de sociale zorg, het wetenschappelijk onderzoek en het
onderwijs;
5. vergroting van de vrije tijd door werktijdverkorting en langere vakanties en
6. vergroting van de hulpverlening aan het buitenland.
Het is hier dat politiek en ekonomie in elkaar grijpen. Dit heeft Van Puffelen niet
duidelijk behandeld. Wij willen hem daarom aanvullen.
De schrijver zal ons niet euvel duiden als wij de Verenigde Staten als ‘case study’
objekt gebruiken. De V.S. zijn de dominerende kracht in het Westen; zonder
omschakeling van oorlogs- naar vredesproduktie in de V.S. is de taak van de
ontwapening niet volbracht.

De Verenigde Staten als ‘case study’ objekt
De staat zal in plaats van uitgaven in de militaire sektor uitgaven in de sociale sektor
moeten doen. Bestaat daartoe in de V.S. de (politieke) bereidheid? Een dergelijk
gedrag van de staat zal grote inkomensoverdrachten impliceren, waartoe uitgaven
in de militaire sektor niet leiden.
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Uit recente gebeurtenissen in de V.S. valt af te leiden dat deze bereidheid in de
bestaande institutionele struktuur niet te verwachten is.
De regeringen van Eisenhower en Kennedy waren niet in staat sociale projekten
te ondernemen die maatregelen eisen die kinderachtig zijn vergeleken met die welke
nodig zijn wil het hier behandelde ontwapeningsvraagstuk worden opgelost. De
regeringen weken terug voor of werden verslagen door invloedrijke politieke kringen,
die als spreekbuis hebben periodieken als Time, Life, Fortune en The Wall Street
Journal.

Gard Sivik. Jaargang 6

54
Fred Cook vertelt hiervan in een nummer van The Nation.4
Toen president Eisenhower in 1957 zijn begroting voorstelde van 71,8 miljard
dollar, waarvan 43,4 miljard voor militaire doeleinden, vroeg hij ook 35 miljoen
dollar voor woningbouw en verhoogde hij zijn totale aanvraag voor ‘welfare schema's’
met ongeveer 200 miljoen dollar. Prompt sprak The Wall Street Journal zijn
ontevredenheid uit: ‘In verband met de gespannen internationale situatie kan er
natuurlijk geen sprake zijn van diskussie over de militaire uitgaven’, schreef het blad,
maar het was er zeer verontwaardigd over ‘dat de president Uncle Sam wilde storten
in een reeks sociale programma's, van de zorg voor jeugdige delinkwenten, tot
scholenbouw en meer woningen voor behoeftige bejaarden toe!’ Henry R. Luce,
uitgever van Time-Life-Fortune, publiceerde in november 1957 een artikel in Fortune
waarin hij president Eisenhower opriep ‘zijn gehele aktiviteit in te zetten voor het
beperken van uitgaven voor wegenbouw, buitenlandse hulp en andere niet-militaire
buitensporigheden!’ Hij drong er bij het Kongres op aan ‘niet-militaire uitgaven over
de gehele linie grootscheeps te besnoeien! ‘Onze ekonomie’, schreef Luce, ‘kan de
last dragen van elke militaire inspanning, vereist om de macht van Sovjet-Rusland
in bedwang te houden. Zij kan echter niet voor onbepaalde tijd de erosie van een
kruipend socialisme verdragen en de onophoudelijke uitbreiding van
regeringsaktiviteiten tot nieuwe sektoren van de ekonomie.’ Dit relaas doet Cook.
Het Kennedy-programma van regeringssteun voor het bouwen van openbare
scholen en het betalen van lerarensalarissen werd vorig jaar in de grond geboord.
Het medicale project - medische hulp voor ouden van dagen -, het laatste sociale
punt waarop de Kennedyregering zich had teruggetrokken, heeft het ook niet gehaald.
De voorzitter van de Amerikaanse artsenbond, dr George Fister, achtte de uitslag
van de stemming in de senaat in het belang van het publiek. Hij zei: ‘Wij voelen
niets voor een gesocialiseerde geneeskunde’.5
Dit zijn voor ons indikaties dat de institutionele voorwaarden voor ontwapening
in de V.S. niet aanwezig zijn.5a Die voorwaarden immers omvatten een sterk
planmatige ekonomie met een hoge sociale inhoud. Doelt Van Puffelen hierop, als
hij spreekt van ‘het optreden van pressiegroepen’, dat veel ekonomische
mogelijkheden nu al te niet doet?
Dit is slechts één kant van de ontwapeningsmedalje. Voor het in het licht stellen
van de andere zijde willen wij een beroep doen op enkele door professor Röling6
verzamelde gegevens waaruit men zich een beeld kan vormen van de krachten die
rechtstreekse belangen hebben gekregen bij de bewapening(industrie). Röling zegt
hiervan: ‘In zijn afscheidsrede heeft Eisenhower erop gewezen dat voor het eerst
Amerika in vredestijd beschikte over een machtig leger en een enorme wapenindustrie.
Hij legde er de nadruk op dat daarvan de invloed overal gevoeld wordt en
waarschuwde tegen het verkrijgen van “unwarranted influence” door het
“military-industrial complex”. Er moet ernstige reden voor ongerustheid zijn, vóór
een Amerikaanse president als Eisenhower, oud-generaal, republikein en levend in
de sfeer van de “big-business”, zich op deze wijze uitlaat. Men kan inderdaad zelfs
als buitenstaander uit de krantenberichten telkens die fatale invloed konstateren. Men
krijgt vaak de stellige indruk dat Kennedy nauwelijks tegen die invloed is opgewassen
en telkens een politiek moet voeren die tegen zijn eigen overtuiging ingaat.’7
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Uit het V.N. rapport kan men een indruk krijgen van de lokalisatie van de
antiontwapeningssektoren en hun potentiële weerstand. Het rapport bevat namelijk
een via inzet-afzet analise door W.
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Leontief en M. Hoffenberg verkregen reeks cijfers over de terugloop van de
werkgelegenheid in verschillende industrieën in de V.S. in geval van ontwapening,
in verhouding tot de werkgelegenheid in 1958. Zo loopt de werkgelegenheid in de
vliegtuigindustrie terug met 93 %, in de radio-industrie met 311/2, in de scheepsbouw
met 57%. Dit zijn de antiontwapeningssektoren. Hun belangen zijn duidelijk.
Het is onze mening dat Van Puffelen met de vage aanduidingen in zijn slotparagraaf
die voldoende getekend wordt door zijn titel ‘Tussen droom en daad’ hiermee niet
voldoende rekening heeft gehouden.
Heinz Neudecker Arie v.d. Zwan

calis en de konsekwenties
In een artikel ‘De konsekwenties van een revolutie’ (Gard Sivik 27) komt Piet Calis
tot de volgende stellingen:
I. De Nederlandse literaire critici benaderen de poëzie met criteria ‘van 30 jaar
geleden’; er bestaat een ‘merk-
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waardige discrepantie tussen de intenties van de moderne dichters en de criteria die
door de hedendaagse critici worden gesteld’. Dat is onjuist van die critici.
II. Kenmerkend voor de visie van 50 op de poëzie zouden zijn: het afwijzen van
eeuwigheidspretenties van het gedicht en de eis van ‘principiële vervreemding’ tussen
dichter en gedicht.
III. Op grond van deze visie wordt de zg. ‘esthetiserende’ en ‘psychologiserende’
kritiek verworpen.
IV. De visie van 50 moet worden overgenomen om tot een juiste, zg. ‘konkrete
poëzie-kritiek’ te kunnen komen.
Calis suggereert dat, om tot een juiste kritische werkzaamheid te kunnen komen,
de criticus de visie van de dichters op het gedicht zou moeten overnemen. Niet geheel
duidelijk is of in het algemeen de criticus de visie van de dichter op eigen werk moet
overnemen alvorens met zijn kritiek te beginnen, dan wel dat alleen in dit geval de
visie van dichters moet worden overgenomen. In het eerste geval zouden de 80-ers
met de visie van 80 benaderd moeten worden, de Rederijkers vanuit het denken over
poëzie van die Rederijkers, enz. (Alleen: wat te doen met armelijk naïeven die
helemaal geen visie hadden en alleen maar poëzie schreven?) In het tweede geval
zouden de criteria van 50 alleen zaligmakend zijn en zou elke poëzie (bv.
Eskimopoëzie van Groenland, het Hooglied) met die criteria benaderd moeten worden.
Zowel het een als het ander voert tot tamelijk absurde konsekwenties. De zaak moet
dus nader bekeken worden.
De zinvolheid van Calis' redenering kan alleen maar blijken door toepassing van
die redenering op de werkzaamheid van de criticus. Dan moet allereerst die functie
van de criticus, zijn konkrete activiteit, verduidelijkt worden.
De min of meer gestandaardiseerde mening is, dat de werkzaamheid van de criticus
uiteen te leggen is in een begrijpen en in een beoordelen van het geboden werk.
Uiteraard varieert de samenstelling van het kritisch werk uit deze twee delen naar
de persoonlijkheid van de criticus: de één beoordeelt meer of zelfs uitsluitend, de
ander schenkt meer aandacht aan het begrijpen.
Met een beetje goede wil is er zelfs een typologie uit af te leiden: de criticus die
allereerst op begrijpen uit is, zal eigen meningen voorlopig op de achtergrond houden,
hij is meer geïnteresseerd in de inhoud van boek of bundel dan in zichzelf (een
voorbeeld is bv. Jessurun d'Oliveira's bespreking van Vroman's ‘Twee gedichten’ in
Merlyn); de vnl. beoordelende criticus is allereerst geïnteresseerd in zijn verhouding
tot het werk, wil eerst zijn plaats bepalen tegenover het nieuwe. Waar het om gaat
is de vraag: is het noodzakelijk dat, om die taken goed te vervullen, de criticus de
visie van de dichters overneemt? Dat betekent dat men moet specificeren: wanneer
vervult de criticus zijn taken goed of juist? Dat maakt uitdiepen van die termen
‘begrijpen’ en ‘beoordelen’ noodzakelijk.
Begrijpen is het kennen van (complexen van) oorzaken. Ik begrijp de plas water
op de grond als ik weet dat er een gat in het dak daarboven is en dat het regende.
Minder expliciet causaal gericht is het begrijpen van mensen en hun acties: daar is
het begrijpen meestal geen activiteit, het is onmiddellijk gegeven, zichzelf
presenterend op grond van herkenning van wat begrepen wordt vanuit eigen ervaring
of kennis. Pas wanneer dat begrijpen niet onmiddellijk en vanzelfsprekend is, gaat
men proberen te begrijpen, bv. door middel van imaginaire identificatie (‘Wat zou
ik doen in zo'n geval?’), zoeken dus naar een soort imaginaire eigen ervaring, of door
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middel van het zoeken van nieuwe informatie (lezen van boeken, bezoek aan
psychiater) die een ‘uitgestelde’ herkenning mogelijk maken.
De criticus kan het object van kritiek in een in principe oneindig aantal elementen
uiteenleggen: het oeuvre van een dichter in een aantal bundels, de bundel in een
aantal gedichten, het gedicht in woorden en zinnen, enz. Met
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betrekking tot elk van die elementen kan hij, binnen het kader van zijn ‘begrijpende
activiteit’, een groot aantal vragen stellen: ‘Waarom schrijft de dichter juist daarover?’,
‘Waarom deze beelden?’, ‘Waarom deze woorden?’, ‘Waarom geen hoofdletters?’,
etc.
In de praktijk blijkt de keuze van een aantal kritisch te begrijpen elementen uit de
veelheid die het te kritiseren object presenteert, een arbitraire te zijn, bepaald door
meestal begrijpelijke factoren, zoals bv. het opvallend-zijn van een bepaald element,
de persoonlijke fixatie van de criticus aan bepaalde door hem belangrijk geachte
elementen (rijmschema bv.), de specifieke belangstelling van de instantie die de
criticus voor zijn activiteiten betaalt (bv. de politiek-propagandistische context van
een bundel of boek), e.d. Uiteraard zijn er altijd een aantal factoren die de range van
de te kiezen elementen beperken, met name de ruimte die de criticus ter beschikking
staat en de veronderstelde intelligentie van zijn lezers, belangrijk vooral voor
dagblad-critici, die alleen daarom al recht hebben op een minder onredelijke
beoordeling dan die van Calis). De conclusies waartoe die ‘begrijpende’ activiteit
leidt, hebben noodzakelijk een hypothetisch karakter, zij het dan dat dat vaak niet
meer herkenbaar is in de apodictische formuleringen van sommige critici. De juistheid
van die hypotheses is meestal niet na te gaan, het ter beschikking staande materiaal
is onvoldoende en ook de dichter - al te vaak als ultiem waarheidscriterium beschouwd
- weet soms niet (meer) waarom hij dit en dat zus en zo deed. Ook wanneer de dichter
wèl iets kan mededelen dat de hypothese van de criticus al of niet zou kunnen
confirmeren, is dat niet noodzakelijk de zwaarste evidentie: de dichter kan tenslotte
liegen, simuleren, zich zelf subtiel voor de gek houden.
Kortom: voor de juistheid van de resultaten van dit soort kritische activiteit bestaan
heel vaak geen criteria, hoewel die principieel denkbaar zijn. In al dit soort gevallen
kan dus zinvol gepraat worden over de juistheid van de conclusies waartoe de criticus
komt: er is nl. een objectieve waarheid, zij het dan dat die vaak niet toegankelijk is.
Terugkerend naar Calis' stelling: maakt acceptatie van de visies van de dichters
op eigen werk de kans op juiste conclusies in dit kader groter? In sommige gevallen
lijkt dat mogelijk: het is denkbaar (gelukkig alleen maar denkbaar) dat Kouwenaar
zou verklaren aan het gedicht een sartriaans ding-achtig karakter te willen geven,
d.w.z. het op-zichzelf, zwaar, ondoorzichtig etc. te willen maken. Daarop
voortbordurend (nou ja, bordurend...) zou hij kunnen verklaren om die reden veel
‘materie’ in zijn gedichten te gebruiken, compact en zwaar te schrijven, enz. Zeker
zou dat enig licht werpen op een aantal problemen t.a.v. die poëzie te formuleren.
Maar een onwelwillend criticus zou bot kunnen stellen dat Kouwenaar alleen maar
de indruk van geheimzinnigheid wil wekken, en wie zal uitmaken welke interpretatie
de juiste is? Al te vaak biedt de geschiedenis voorbeelden van het ten onrechte
accepteren van de dichtersideologie voor de verklaring van zijn produktie; al te vaak,
jammer genoeg, is een door de tijd afgedwongen distantie noodzakelijk om tot een
de objectiviteit benaderende verklaring te kunnen komen. Conclusies: het bekend-zijn
van de criticus met de opvattingen van schrijvers over eigen werk, maakt de resultaten
van zijn kritisch-begrijpende activiteit niet noodzakelijk juister. In de tweede plaats
impliceert bekendheid met die opvattingen nog niet de instemming van de criticus
daarmee, tenzij acceptatie noodzakelijk is voor begrijpen van die opvattingen, een
veel voorkomende misvatting van esoterische clubjes. Althans een deel van Calis'
stelling blijkt dus onjuist.
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De tweede, algemeen belangrijk geachte functie van de criticus, is de beoordeling
van het kunstwerk. Beoordeling is:
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plaatsing van het werk op één of meerdere continua. Het gedicht wordt bv. in meerdere
of mindere mate ‘mooi’, ‘technisch knap’, ‘acceptabel van inhoud’, enz. geacht.
Het aantal en de aard van de beoordelingscontinua variëren. Sommige simpele
zielen wensen het gedicht slechts op iets als ‘mate van schoonheid “volgens mij”’
te beoordelen (nog simpeler zielen vereenvoudigen het continuüm tot een simpele
dichotomie: ‘wel/niet mooi’).
Even simpel blijft de ziel wanneer de ene uni-dimensionaliteit in beoordeling
vervangen wordt door een andere, wanneer bv. ‘mooi’ wordt vervangen door het
meer modieuze ‘belangrijk’, het verfijnde ‘fijn’, het kerelachtige ‘goed’ (zelfs
simpelheid varieert in de loop van de tijd, goddank).
Meer universele geesten willen de zaak nog wel eens beoordelen op andere criteria
als bv. ‘technische knapheid’ (whatever that may be), ‘actualiteit van inhoud’,
‘aanvaardbaarheid van geopperde denkbeelden’, enz. Aantal en aard van gehanteerde
contiuna variëren (zelfs bij één criticus, vooral wanneer hij van werkkring verandert
of algemene bekendheid krijgt).
Er is geen enkele objectieve redenering die aantal en aard van de meestal impliciet
gehanteerde beoordelingscontinua kan specificeren. Hooguit kan men stellen dat een
gecompliceerd object als het gedicht om een gecompliceerd beoordelingssysteem
vraagt en dat sommige continua relevanter zijn dan andere.
Het is m.a.w. het goed recht van elke criticus de krankzinnigste
beoordelingscontinua voor eigen gebruik te selecteren. Als Ad den Besten, juist
daarom veelvuldig op tamelijk irrationele wijze aangevallen, gedichten vnl. op een
continuüm van ‘metafysische relevantie’ verkiest te plaatsen - een niet zo idiote
keuze overigens - en daarop zijn beoordeling grondt, dan heeft de man het recht
daartoe, zeker wanneer hij (misschien wel al te) veelvuldig de keuze van juist dit
continuüm motiveert door naar diepergaande subjectiviteiten als geloof e.d. te
verwijzen.
Aan deze subjectivistische hutspot valt dan nog toe te voegen dat de inhoudelijke
interpretatie van de diverse continua nog al eens varieert (er zijn geschiedenissen
van begrippen als ‘schoonheid’, ‘waarheid’, ‘realisme’ te schrijven) en dat de
toewijzing van een bepaalde positie op een bepaald continuüm aan het gedicht meestal
ook al weer een subjectieve aangelegenheid is. Wat men van een criticus mag
verwachten is, dat hij duidelijk de keuze van zijn continua motiveert, zijn opvattingen
over die continua expliciteert en zoveel mogelijk tracht op objectieve wijze tot een
positiebepaling voor dat gedicht te komen, overal waar dat mogelijk is (het is bv.
zeer wel mogelijk de mate van ‘alledaags taalgebruik’ in het gedicht op redelijke
wijze te bepalen).
Tenslotte geldt nog dat een aantal critici impliciet op een aantal continua
beoordelen, maar een algemeen eindoordeel in termen van één specifiek continuüm
formuleren. Prange, voormalig kunstcriticus bij Het Parool, was gewoon in eerste
instantie het kunstwerk op ‘mate van realisme’ te bezien (vaak voor het gemak
teruggrijpend op de twee antwoordcategorieën bij de vraag ‘Stelt het wat voor?’),
vervolgens eens naar zaken als ‘vakmanschap’ en ‘expressie’ te kijken om vervolgens
het eindoordeel te vellen: ‘goed’ of ‘slecht’. Een betrekkelijk ongecompliceerd
systeem dus, dat in elk geval het grote voordeel had dat zijn oordelen voorspelbaar
waren, waardoor men zich het nauwgezet lezen van zijn proza kon besparen.
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Literaire kritiek levert een aantal tamelijk ingewikkelde problemen op, zoveel is
dan wel duidelijk. In de beoordelende activiteit blijft de kritiek strikt subjectief. Het
overnemen van de visie van 50 op de poëzie zal dus de beoordeling niet juister
kunnen maken, hooguit wat veranderen. De noodzaak van acceptatie van de door
Calis genoemde principes
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(‘gedicht-moment’ en ‘gedicht-object’) als beoordelingscontinua in de literaire kritiek,
zou pas onontkoombaar worden als Calis kon aantonen dat deze principes essentiële
elementen in het gedicht raken. Daarvoor echter wordt maar weer naar de visie van
de 50-ers, gecanoniseerd door Rodenko, verwezen.
Al met al is ook voor de tweede hoofdfunctie van de literaire kritiek door Calis
niet duidelijk aangetoond waarom de critici nu zo nodig moeten veranderen van
criteria.
Drie dingen zijn nog van belang: de visie van Calis op de visie van 50 op de poëzie,
zijn opvatting en afwijzing van de zogenoemde ‘esthetiserende’ en
‘psychologiserende’ kritiek en de vertaling van zijn visie op de visie van enz. in
termen van literair-kritische beoordelingscontinua.
Iedereen weet langzamerhand, en Calis zelf heeft dit herhaaldelijk gezegd, dat
‘50’ een qua ideologie en poëtische intenties een nauwelijks homogene groep was
en is. Niettemin wordt hen voor de zoveelste maal een ‘visie’ in de verdraagzame
schoenen geschoven; het blijft Sinterklaas voor die mensen. De 50-ers waren ‘er zich
van bewust, dat het gedicht in de eerste paats van zijn eeuwigheidspretenties ontdaan
dient te worden’. Een summiere uitleg volgt: de 80-ers schreven voor de eeuwigheid.
Echter: de wereld trok zich van hen niets aan. De tweede wereldoorlog ging toch
door. Dus, concludeert Calis: ‘Wie reëel is moet vaststellen dat de grootscheepse
religieuze (of filosofische of sociale of politieke) pretenties van vele vroegere dichters,
even zovele slagen in de lucht waren. Dat betekent het bankroet van de poëzie als
religieuze of filosofische uiting, als maatschappelijk protest of als partijprogram. Dat
betekent tegelijkertijd het bankroet van een poëziekritiek die het gedicht primair als
zodanig wenst te zien.’
De ‘uitleg’ blijkt een obscuur aforisme van het type: ‘de augurken zijn duur, dus
de deuren zijn hoe groen’, iets voor de Zen-liefhebbers. Nog afgezien van de nogal
flauwe historische vertekening van 80: men kan dichters die “voor de eeuwigheid
schreven” moeilijk verwijten geen invloed op de tijd gehad te hebben. Verder: uit
het ontbreken van effecten van religieuze, filosofische etc. poëzie (en wie bewijst
nu eindelijk eens dat er geen effecten zijn geweest?) volgt nog niet dat er geen
filosofische, religieuze etc. poëzie meer geschreven mag worden, noch dat het
schrijven daarvan geheel zinloos is. Calis voert hier - niet geheel bewust, lijkt het een voor een poëzie-criticus merkwaardig pragmatisch criterium in: ‘als het gedicht
niet het door de dichter bedoelde effect heeft, is het bankroet, waardeloos’.
Voor een aantal 50-ers die duidelijk filosofische en/of sociaal-politieke elementen
in hun poëzie of proza vertonen (Kouwenaar bv. die zo langzamerhand een halve
taalfilosofie bij elkaar heeft geschreven, of Schierbeek, of Elburg) moet het onprettig
zijn te vernemen dat hun poëzie gedeeltelijk bankroet is, en dat van iemand die
bedoelt hun visie te geven.
De visie van 50 op de poëzie werd, aldus Calis, ‘in de tweede plaats bepaald door
hun opvatting dat er altijd een principiële vervreemding moet optreden tussen dichter
en gedicht’ - ‘Tijdens het schrijven vindt een proces plaats, waarin de historische
werkelijkheid van de schrijvende mens wordt vervangen door de werkelijkheid van
het gedicht. De mens gaat m.a.w. aan zijn eigen poëzie ten onder, een toekomst die
vooral d.m.v. de taal gerealiseerd kan worden’. En wie het begrijpt mag het zeggen.
Een aantal standaard-termen uit filosofische lectuur worden hier at random
gepermuteerd, met het te verwachten, onbegrijpelijke resultaat. Is de werkelijkheid
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van de mens ooit anders dan historisch? Houdt de dichter op te bestaan bij het
schrijven? Wat, in wiens naam, is ‘de werkelijkheid van het gedicht’? Als het gedicht
de toekomst is die gerealiseerd wordt
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middels de taal, is het dan niet zijn toekomst? En hoe kan hij dan aan eigen toekomst
ondergaan? Of is het allemaal gewoon de wat schizofrene ideologie van ‘het gedicht
dat zichzelf schrijft’? Vieux jeu, mon Dieu.
De twee aspecten van de veronderstelde visie van 50 op het gedicht worden op de
AgitProp-wijze, die gegarandeerd elk redelijk denken onmogelijk maakt, tot slogans
verkort: ‘poëzie = moment’ en: ‘poëzie = object’. Aan het einde van zijn stuk
‘integreert’ Calis beide slogans tot één hele mooie: ‘het gedicht is in de eerste plaats
moment en object tegelijk: de vorm is de inhoud van het gedicht geworden’. Moment
= object = vorm = inhoud. ‘Ja, ja’.
Scheiding tussen vorm en inhoud wordt afgewezen als ‘restant uit een (vooral dat
“een”) Cartesiaans tijdperk’, een blijkbaar voldoende reden, hoewel Descartes'
stereotyp gesmade dualisme andere zaken betrof.
Calis' visie op de ‘visie van 50 op de poëzie’ is (a) vermoedelijk onjuist (ik zou
langzamerhand de 50-ers zelf wel eens over de poëzie willen horen, i.p.v. in elk blad
een andere visie op hun visie tegen te komen); (b) zo volmaakt onduidelijk
geformuleerd dat elke zinnige discussie er over onmogelijk wordt.
Maar goed: vanuit Calis' visie op etc. worden twee (gangbare?) literair-kritische
methoden aangetast. In de eerste plaats de ‘esthetiserende’ kritiek. Immers: het gedicht
mag geen eeuwigheidspretentie meer hebben, en juist de esthetiserende kritiek ‘gaat
principieel van het eeuwigheidskarakter van de poëzie uit. De schoonheid is absolute
norm geworden’. Dat is feitelijk onjuist: talloze critici hanteren ‘schoonheid’ als
beoordelingscontinuüm, zonder de illusie te hebben dat hun opvatting van schoonheid
overeenkomt met een absolute Schoonheid en zonder daarbij te denken dat hun
opvatting de enig juiste is.
Zij althans hebben enig inzicht in de relativiteit van dit soort termen. Bovendien:
hun uiteindelijk oordeel, in termen van schoonheid gegeven, houdt nog niet in de
afwezigheid van voorafgaande impliciete beoordelingen op heel andere en zeer
zinnige continua. In de tweede plaats wordt de ‘psychologiserende’ kritiek naar het
verdomhoekje verwezen. Psychologiserende activiteit bij de criticus kan betrekking
hebben op zijn begrijpende en/of beoordelende functie. In het eerste geval leidt de
criticus uit het verbaal gedrag van de dichter motieven, complexen, weet ik veel, af,
die, vervolgens als ‘verklaring’ voor bepaalde elementen in datzelfde gedrag worden
gehanteerd. Een dergelijke, door Calis afgewezen, tactiek werd met name door de
zo verschrikkelijk moderne Paul Rodenko toegepast, juist of onjuist, dat doet er hier
niet toe. In elk geval is voor de begrijpende activiteit van de criticus heel vaak een
meerdere of mindere mate van psychologisering noodzakelijk.
Bij de psychologiserende beoordeling van het gedicht, verandert eigenlijk het
object van beoordeling: niet het gedicht, maar de door de criticus uit de inhoud van
het gedicht afgeleide persoonlijkheid van de dichter wordt beoordeeld op een meestal
gering aantal persoonskenmerken; blijkt de man ‘flink’, dan is het gedicht goed, enz.
Ook dat is te verdedigen, zeker in een tijd waarin persoonlijke en politieke integriteit
belangrijker waren dan wat ook, zoals in de jaren 30.
‘De kritiek moet afstand nemen van de opvattingen van Ter Braak en Du Perron’,
schrijft Calis. Het zou beter zijn als die afstand wat kleiner werd: er valt één en ander
te leren van lieden die duidelijk wilden zeggen en hebben gezegd wat zij bedoelden.
Ook deze vorm van kritiek kan niet anders dan op onredelijke gronden afgewezen
worden; hooguit kan men er een verschillende mate van belangrijkheid aan toekennen.
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Een laatste vraag: hoe zouden de principia die Calis aan 50 toeschrijft als literaire
criteria kunnen gaan gelden?
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Het gedicht moet beoordeeld worden op ‘eeuwigheidspretentie’; het
ontbreken/aanwezig zijn daarvan maakt het gedicht goed/slecht. En hoe te beoordelen
op ‘eeuwigheidspretentie’?
Schrijvend over Nijhoff, suggereert Calis dat woorden als ‘Bommel’, ‘buren’ en
‘thee’, in het gedicht De moeder de vrouw gebruikt, aangeven dat deze poëzie van
‘eeuwigheidspretentie’ is ontdaan.
M.a.w. ‘de gewoonheid van de in het gedicht gebruikte woorden’ zou indicatief
zijn voor de mate waarin die pretentie aanwezig is. Het lijkt mij een beroerd criterium:
wat te doen met die populaire preken van jeugd-kanseliers?, wat met bv. Luceberts
extravagante taalgebruik? Over de konsekwenties van het tweede element van die
beruchte visie schrijft Calis:
‘De poëzie-kritische konsekwenties hiervan liggen voor de hand. Men heeft over
de poëzie van een bepaalde dichter nog niets essentieels gezegd, als men dit moment
van vervreemding, van botsing tussen mens en gedicht, niet herkend en geanalyseerd
heeft.’
Belangrijk is hoe dit moment van vervreemding, van botsing tussen mens en
gedicht, dan wel geanalyseerd zou moeten worden. Dat zou dan ook eindelijk eens
een analyse van die mode-term ‘vervreemding’ noodzakelijk maken. Zo ver gaat
Calis niet.
Vast staat dat, voorzover er iets als ‘vervreemding’ optreedt bij de dichter, dat een
psychisch proces is en dat, voorzover er iets van die vervreemding in het gedicht
merkbaar is, alleen een psychologiserende kritiek daar iets zinnigs over kan zeggen.
Juist die vorm van kritiek wordt door Calis als afgedaan beschouwd.
‘Er is iets mis met de Nederlandse literaire kritiek,’ zegt Calis. ‘Alle tot nu toe
gehanteerde beoordelingscriteria zijn onjuist.’ Die claim bleek onjuist, zowel wat de
begrijpende functie van de criticus betreft (waar Calis trouwens nauwelijks over
schrijft), als wat zijn beoordelende functie betreft.
Het is te betwijfelen of de visie die Calis de 50-ers toeschrijft, juist is. De inhoud
van die visie is, zacht gezegd, onduidelijk. De afwijzing van wat Calis ‘esthetiserende’
en ‘psychologiserende’ kritiek noemt, is m.i. ongemotiveerd, subjectivistisch en
dogmatisch.
De toepassing van Calis' criteria aan die ‘visie’ ontleend, op de literaire kritiek, is
òf onduidelijk òf leidt tot ernstige inconsistenties binnen zijn betoog.
Het erkennen van ieders recht eigen criteria voor de beoordeling van poëzie te kiezen,
leidt wellicht tot een soort ‘poëzie-kritisch nihilisme’. Zoals de meeste nihilismen
werkt dat verlossend: de veelheid van standpunten maakt een redelijke keuze of zelfs
synthese mogelijk en noodzaakt tot het funderen van die keuze in een zo ver mogelijk
doordachte, begrijpelijk geformuleerde visie op poëzie en poëzie-kritiek, hoe
subjectief verder ook.
Waar wij aan toe zijn is: inventarisatie van standpunten en de daardoor
geïmpliceerde problemen, aan ontwikkeling van mogelijke methoden, aan redelijk
denken over poëzie en poëziekritiek. Althans dit betoog van Calis levert daartoe geen
bijdrage.
Wim Brinkman
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café van het woord
Soul*
Zoals men zich enige jaren geleden te buiten ging aan het aanprijzen van de
hyperesthetische, hyperintelligente en hyperverfijnde Westcoastjazz, zo doet men
dat nu met de stijl waarin de neger met zijn tradities, de spiritual, de gospelsong etc.
de boventoon voert, en waarin ‘de ware bezieling’, met een ontroerend woord ‘soul’
genoemd, weer terug is.
Zoals alle begrippen die men in de loop van de geschiedenis van de jazz voor
bepaalde stijlen verzon, is ook het begrip ‘soul’ - overigens een normale reactie op
de intellectualistische jazz van daar-
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voor - omgeven met een wolk van pretentie. ‘Soul’, zo heet het, dient gezien te
worden als de nieuwe religie, als een opstandige kreet van het negerras tegen de
sociale onrechtvaardigheid waarmee het bejegend wordt. De sociale
onrechtvaardigheid is waar, de ‘soul’ in deze vorm lijkt een zoveelste reclamestunt.
De pianist Les McCann wordt, met nog enige collega's, zelfs ‘soulbrother’ genoemd,
een soort eredoctoraat en in ieder geval iets om trots op te zijn.
In zijn spel zijn inderdaad alle wortels van de jazz terug te vinden. Vooral de
simpelheid ervan.
Ruud Kuyper

wordt vervolgd

G. Warger / Het kruis in de zon / Eigen uitgave / december 1962
32 pagina's. Gedichten uit de jaren 1938-1949. Op de laatste bladzijde staat een
VERANTWOORDING: ‘Zoals dat wel meer gebeurt vond ik enige tijd geleden bij
een verhuizing een paar mappen met oude papieren. Bij het doorbladeren daarvan
stiet ik op een aantal gedichten, door mij geschreven tussen 1938 en 1949. Deze
gedichten zijn tot nu toe niet gepubliceerd. Natuurlijk dragen zij het stempel van de
tijd waarin zij ontstonden, maar naar mijn mening zijn ze niet zo “zeitgebunden” dat
zij nu niet meer te genieten zouden zijn.
Ik ben mij bewust van rang en stand in poëticis. Daarom weet ik, dat deze poëzie
niet de vergelijking kan doorstaan met die van Gerrit Achterberg, Lucebert of Leo
Vroman. Maar ik kan niet inzien waarom ze zwakker zou zijn dan die van een Michel
van der Plas, een Nel Noordzij, een Bergman, Meulenbelt en zoveel andere dichters
of dichteressen, wier verzen in druk zijn verschenen.
Mede omdat het juiste literaire beeld van een periode m.i. niet uitsluitend bepaald
wordt door haar grootste poëten, acht ik de uitgave van een kleine keuze uit mijn
gedichten verantwoord.’
U vroeg om een bespreking, nietwaar mijnheer H.J.A. van den Berg,
Wolweversgaarde 373, Den Haag? Is het zo goed? O ja, en of we zo vriendelijk
wilden zijn u een exemplaar van ons blad met de recensie aan uw adres te sturen?
Natuurlijk, mijnheer Warger, geen dank, geen dank. Wanneer gaat u weer
verhuizen?
C.B.V.
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PP 62 / Kontrast 5 / september-oktober 1962 / samenstelling Jan Diels Hugo Neefs - Leon Van Essche - Ivo Vroom / exploitatie: Bert Verbist,
Vredelaan 52, Lier.
Wanhopige mimiek van vorm- en stijlmirakels. Elke kunstenaar heeft zijn eigen
baard. Achteloos meepikken van onverteerbare mogelijkheden; arrogantie;
systematisch opgetrokken neuzen; zijk; drek. Dat typeert resp. de - zichzelf noemende
- zestigers. Veel lawaai om niets, verspild talent, verspilde intelligentie, voor zover
verspillend aanwezig. Een ziekelijke belangstelling voor uiterlijke stunts. De lay-out
door Piet Janssens is dan ook opmerkelijk, de drukker uitstekend. Nog opgemerkt:
Nic Van Bruggen, die ditmaal de liefde aanwendt om zijn interieur te versieren; de
nihilistische en gesophisticeerde Freddy De Vree, mededinger om de kampioenstitel
van het verbluffendste avant-gardisme, wiens cynische intelligentie de schade
meerdere malen herstelt; Marcel Van Maele, van wie ik de mensenkennis kan
appreciëren. De anderen? Graag wat meer realisme, minder romantiek van
formalismen.
R.G.
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Wim Brinkman / Negev / De Windroos 1962 / U.M. Holland, Amsterdam.
Vaag; onpersoonlijk; geen specifiek levensgevoel. Made in 1962, knows how; ordelijk;
welgesteld; met de wendingen, stopwoorden, instellingen uit het arsenaal der
hedendaagse dichtkunst. Over lichaam, dood, wind, regen, aarde, vuur, vogels,
eeuwigheid, bloemen, nefertete's weten we allang alles, werd alles allang gezegd.
Maar een linguïstiek temperament en spanning? Onze teleurgestelde hoop op nieuwe
intelligentie? Haast geen gedicht groeit meer tussen mijn woorden (blz. 41). In
de gedichten daarna, de kiem van een andere boodschap, meer hartstocht, realisme,
wsch, nieuw inzicht, maar poëzie?
R.G.

folder, op de lijnbaan gevonden
God maakt een prachtige wereld voor ons om op te wonen.
God wil dat alle mensen gelukkig zijn.
God wil dat alle mensen gezond zijn.
De mensen zijn echter niet gezond en gelukkig door de zonde.
Zonde is overtreding van Gods wet.
(Bijbel: Heb God lief met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Heb uw naaste lief als uzelf.)
De zonde veroorzaakt oorlogen.
De zonde veroorzaakt haat...
en verdriet
en ziekte.
God zegt:

(Bijbel: Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3/23)
God is heilig en zegt dat alle zonde gestraft moet worden.
Het loon der zonde is de dood.
Ware rechtvaardigheid eist dat de zonde gestraft wordt.
Omdat God goed en genadig is, heeft hij een weg bereid om de zonden van alle
mensen te vergeven. God zond Jezus Christus, zijn zoon in de wereld om ons de weg
van de redding te tonen.
Jezus leerde de mensen:
Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen, die onvriendelijk voor u zijn.
Vergaf de zondaar:
Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven!

Jezus genas de zieken:
Sta op en wandel!

Gaf het gezicht aan de blinden:
Ogen! wordt geopend!
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En wekte de doden op:
Lazarus kom uit!

En toch hebben slechte mannen, die hem haatten om zijn goede werken, hem vals
beschuldigd en hem voor Pilatus de rechter gebracht:
Ik vind geen schuld in deze mens.

Maar de slechte mensen eisten dat Jezus gedood zou worden:
Kruis hem!

Jezus nam onze zonden op zich en werd gekruisigd. Gods plan voor de vergeving
van onze zonden was volbracht.
Jezus werd begraven in een geleend graf. Maar God wekte hem op uit de dood op
de derde dag.
Hij verscheen aan meer dan 500 mensen en werd daarna opgenomen in de hemel.
Nu is hij bij God en hoort het gebed van ieder mens.
Vandaag kunnen uw zonden vergeven worden en kunt u gelukkig zijn.
Uw lichaam kan genezen worden en u kunt gezond zijn.
Jezus vergeeft u nu uw zonden als u deze dingen doet:
1. Belijd uw zonden aan God en vraag hem u te vergeven. De Bijbel zegt, dat hij
u hoort als u bidt.
2. Geloof met uw hart dat hij u werkelijk hoort en u nu vergeeft dan bent u nu
gered en een kind van God geworden.
• Nu hebt u afgedaan met uw zonden en hebt Jezus Christus als redder
aanvaard.
• Lees uw bijbel en bid elke dag tot hem. Vertel anderen wat Jezus
voor u gedaan heeft.

(Copyright August 1958 by Oral Roberts Evangelistic Association Inc. Tulsa 2,
Oklahoma. All rights reserved. Printed in Sweden by Evangeliipress, Örebro 1958.)

Eindnoten:
* Overgenomen uit TRANS, tweemaandelijk tijdschrift voor literatuur.
* Overgenomen uit de Prov. Zeeuwse Courant.
* Naar aanleiding van deel 1 van de briefwisseling Ter Braak/Du Perron. - Van Oorschot,
Amsterdam, 1962.
1 ‘Report on the Economie and Social Consequences of Disarmament’ (Doe. E/3593), United
Nations, Economic and Social Council, 34th session, agenda item 5, February 28, 1962.
2 Zij begint echter weer te groeien. Vgl. bijv. J. Pen: ‘Harmonie en konflikt’, 1962.
3 Er is nog een (strukturele) faktor die maakt dat de westelijke ekonomieën het moeilijker hebben.
Het V.N.-rapport noemt deze wanneer het zegt: ‘Hoe sneller het groeitempo van een ekonomie,
des te gemakkelijker valt het de ekonomische veranderingen voor elkaar te brengen die de
ontwapening vergt.’ (blz. 28) (Van Puffelen vergeet dit deel van het rapport te noemen.) De
kommunistische landen hebben het dus gemakkelijker, want hun ekonomie groeit sneller. Zich
baserend op groeitempo's in de laatste dertig jaar bereikt, definiëren C.J. Hitch en R.N. McKean
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4
5

5a

6
7
*

in ‘The Economics of Defense in the Nuclear Age’ de volgende ‘possible rates of annual growth
of G.N.P.’:
U.S.A. 2½-3½%; U.S.S.R. 5-6%; V.K. 2-3%; D.B.R. 4-5%;
Frankrijk 2-3%; Canada 3-4%;
Italië 3-4%; Japan 4-5%.
Zie het opstel van Frisch in ‘Europe's future in figures’, onder redaktie van R.C. Geary, 1962.
Fred J. Cook, ‘Juggemaut. The Warfare State’, speciaal nummer van ‘The Nation’ (28 oktober
1961).
Deze ‘gesocialiseerde geneeskunde’ zou zijn neergekomen op de financiering van de medische
zorg in ziekenhuizen en bejaardentehuizen voor Amerikanen boven de 65 jaar, met dien verstande
dat men zelf voor de eerste negen dagen ziekenhuisverblijf per dag 10 dollar moest betalen en
20 dollar voor elke diagnose. Bovendien mocht men pas na drie maanden weer een beroep doen
op een ziekenhuis.
Dit heeft zijn neerslag in het parlement, waar veel progressieve programmapunten worden
verworpen, of niet eens in behandeling komen door de remmende invloed van de
agendakommissie van het huis van afgevaardigden. Na het besluit van het huis op 10 januari
1963 de kommissie tot permanent 15 leden uit te breiden, is de situatie zo dat ‘de kansen voor
zijn (Kennedy's) wetgevend programma (...) althans niet reeds bij het begin van de zittingsperiode
(...) gefnuikt’ (zijn).
(N.R.C., 10 januari 1963).
B.V.A. Röling: ‘Het socialisme en het oorlogsvraagstuk’, Socialisme en Demokratie, september
1962.
Professor Pen wijst ook met bezorgdheid op de afscheidsrede van president Eisenhower, in zijn
‘Harmonie en Konflikt’ (biz. 211, voetnoot).
Fragment uit een bespreking in de N.R.C. n.a.v. het optreden van Charlie Byrd en Les McCann
in Bellevue, Amsterdam.
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voornaamste medewerkers
Armando (1929, woont in Amsterdam). Kunstredakteur van de Haagse Post.
Tentoonstellingen in de belangrijkste galerieën van Europa. Gedichten o.a. in Podium,
Gard Sivik, Maatstaf, Kroniek van Kunst & Kultuur en de bloemlezingen Nieuwe
Griffels, Schone Leien en Met Andere Woorden. Beschouwend proza in Magnum.
Tone Brulin (1926, woont in Asbeek bij Brussel). Regisseur bij de Vlaamse televisie.
Mede-oprichter van Tijd en Mens en Gard Sivik. Publiceerde veel toneel: o.a.
Mikroben (1950), Twee is te weinig, drie is te veel (1953), Toneel (2 delen, 1956),
De Honden (1960), Pas op, M. Lipman komt! werd in 1961 bekroond met de
driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneel.
Heere Heeresma (1932, woont in 's-Gravenhage). Werkte mee aan vrijwel alle in
Nederland verschijnende literaire periodieken. Publikaties: Kinderkamer, gedichten
(1953).
Bevind van zaken, novellen (1962). Een dagje naar het strand, korte roman (1962).
Dit jaar verschijnt: Een tufstenen hond, roman-scenario.
Heinz Neudecker (1933, woont in 's-Gravenzande). Als econoom werkzaam op de
afdeling statistiek van een wetenschappelijk instituut. Publiceerde overwegend
politieke beschouwingen in Gard Sivik en Socialistisch Perspectief, waarvan hij
redakteur is.
Ewald Vanvugt (1943, woont in Amsterdam). Debuteerde in Gard Sivik 26 met
fragmenten uit Rodeo of Zuster Bertram. Publiceerde inmiddels o.m. in Podium en
Randstad.
Dit jaar verschijnt bij De Bezige Bij zijn boek: Een heel bijzondere dief.
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Armando

Heere Heeresma

Tone Brulin

C.B. Vaandrager

Ontwerp: leendert stofbergen
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[Nummer 30]
[cornelis bastiaan vaandrager
van het een komt het ander]
Hij heeft zich gevestigd te Amsterdam. Aan de deur van een oud huis,
niet ver van de Dam, prijkt sinds een dag of wat zijn naamkaartje.
Het Vrije Volk, 5 juli 1958
‘Eigenlijk is de kamer voor twee personen bestemd.’
Ik weet haar ervan te overtuigen dat de ruimte daar wel een beetje te klein voor
is.
Ik weet de prijs zelfs iets te drukken. Ik ga met haar de woonkamer in. In alle
hoeken gaan kanaries te keer. De kamer barst van het meubilair. Bij het raam een
televisietoestel (grootbeeld). Enkele meters ervoor, op de grond, twee kinderen. Een
en al aandacht voor Pipo de Clown die moeizaam uit een echoput tevoorschijn klautert.
Ik betaal haar zes nieuwe briefjes van tien. Weer een weduwe, ouder dan die aan de
Leidsegracht.
Zonder make-up; grijs; kunstgebit. En vriendelijk, vriendelijk.
Eigenlijk zijn het twee kamers, weer tegen het dak aan, in het midden gescheiden
door een poortje. Een raam ziet uit op een ruime binnenplaats. Er wordt gewerkt aan
een bijgebouw van het Algemeen Handelsblad. Van een aantal huizen die hun
voordeur in de Spuistraat hebben, springt de keuken uit de rij. De ruimte wordt
verstikt door net zo'n ameublement als in de woonkamer. Alleen is het veel ouder,
veel gammeler. Aan de andere kant van de nauwe gang bevinden zich nog twee
deuren. Een ervan is op slot. Er ligt een kamertje achter dat alleen gebruikt wordt
als haar zoon ‘over’ is. De andere deur is niet op slot. Er ligt een goor stuk zolder
achter dat als kolenhok gebruikt wordt, en voor het opslaan van allerlei rotzooi. Ik
noem: een kinderstoel, een zwaar verouderde hanglamp, een berg
donkere-kamerattributen (verroest, uitgebeten, dik onder het stof) en een manshoge
vergroting van een mensenmenigte, op hardboard geplakt. Met veel moeite verhuis
ik een groot deel van het meubilair naar de overkant van de gang.
Twee gewone stoelen laat ik staan. Vergeleken met het hokje aan de Leidsegracht
bezit ik nu een zaal. De volgende morgen houdt ze mij al aan op de gang. De
zolderruimte is van de buren. Maar voorlopig mag ik de stoelen laten staan. Zolang
ze er niks van zeggen.
Zij heeft alleen een bustehouder aan die duidelijk (wit) afsteekt tegen het gebruinde
bovenlichaam. Zij is in de keuken bezig met het avondeten. Af en toe fluit ze. Of ze
zingt in slecht engels een gedeelte mee van The Lady is a tramp, dat door een radio
of grammofoon in een aangrenzende kamer gespeeld wordt. Ze kent de woorden
maar half.
Het moet voor alle omwonenden en tot vrij ver in de omtrek te horen zijn. Maar
niemand schijnt zich er iets van aan te trekken. Geen vorm van protest. Af en toe
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roept ze (schel, ordinair) wat naar binnen, of omlaag tegen een kind dat niet boven
de aanrecht uitkomt. Ik schat haar 26.
Er komt een man naast haar staan. Twee koppen groter dan zij. Ook hij is opvallend
bruin. Een wit overhemd (visnet-) over een bodybuildersborstkas. Hij begint zich in
te zepen. Het keukentje biedt nauwelijks plaats aan twee personen. Zij heeft alle
ruimte nodig om het eten klaar te maken. Zij maakt hem dit duidelijk. Hij trekt zich
van haar geschreeuw niets aan en begint zich fluitend (The Lady is a tramp) te scheren.
Als hij met één wang klaar is, legt hij het scheermes op de aanrecht. Hij verdwijnt
uit het gezicht en komt even later terug met twee drumsticks. De radio of grammofoon
speelt nu een modern, instrumentaal jazznummer. John Coltrane met het Miles Davis
quintet? Ik ken het stuk, de titel wil me niet te binnen schieten. Het is een nummer
in medium-tempo. Hij slaat mee op de aanrecht en een vergiet. Wonderlijk goed in
de maat.
Nu zijn ze alle twee weg uit de keuken. Het licht is nog aan. De muziek wordt
afgezet.
Ik open beide ramen zo ver mogelijk naar binnen en schuif een stoel bij de
vensterbank. Ik neem een boek voor me. Om de drie regels werp ik een blik op de
overkant.
Wat zit ik eigenlijk te lezen?
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Ik bekijk mezelf in de spiegel. Alles behalve bruin. Ik draai mijn hoofd heen en weer,
span de huid tussen twee vingers. Hier en daar beschadigd door puistjes. Ik ga me
scheren. En tanden poetsen. Ik pis in de fontein. Ik was mijn hele bovenlichaam.
Vooral de oksels geef ik een goede beurt. Een schoon overhemd aan.
Zij loopt af en aan met de vuile vaat. Een vluchtige blik deze kant op. Zij - knijpt zij
even de ogen samen om beter te kunnen zien? De voorwerpen in de keuken zijn
duidelijk te onderscheiden. Van daaruit moet ook het interieur hier goed zichtbaar
zijn.
In ieder geval het voorste gedeelte. Of ze moet kippig zijn. Wat valt er zo al in
haar gezichtsveld? Foto's van Marilyn Monroe, ze moeten te zien zijn vanuit de
keuken. Zeker die daar: een meer dan levensgroot hoofd, over twee pagina's. Nach
einem anstrengenden Drehtag: zu müde um die wallende Perücke abzulegen.
Wacht, de bandrecorder. Waar is het stopkontakt? In het poortje, halverwege de
kamer. Dat zal niet meevallen. Zie je wel: het snoer is te kort. Ik krijg de bandrecorder
niet vlak bij het raam. Dan moet de muziek maar zo hard mogelijk aan. Wat zullen
we opzetten? Ik heb iets van Coltrane: het eerste Kurhaus-concert. Bijna iedereen
knapte er aanvankelijk op af. De inleiding van Norman Granz, zij reageert niet. Toch
moet ze het horen.
Het is verder stil in de omgeving. Een duif wipt klapwiekend een til binnen. Op
de eerste verdieping wordt het licht in de keuken aangedaan. Ook een vrouw van een
jaar of 26. Maar lang niet zo tof als haar bovenbuurvrouw. Zij kijkt even omhoog
(dit raam, deze jongen, de lucht) en trekt de gordijnen dicht. Ook op de tweede
verdieping gaat het keukenlicht aan. Ze kijkt (dit raam, deze jongen) en slaat
onmiddellijk de ogen weer neer. Kan zij mijn gelaatsuitdrukking - ik lachte even wel onderscheiden? Ik had eerder voor een lichte achtergrond moeten zorgen. Nu is
het te laat. Ze heeft een gordijn voor het raam geschoven. Een silhouet blijft over.
Verrek, rechts van het raam is een plat dak. Er ligt fijn grint op. Eronder ligt natuurlijk
de keuken van de hospita. Op de rechterhoek een schoorsteen met twee pijpen.
Op de rechterpijp een duif. Zou het een mensengewicht kunnen dragen? Proberen:
één been over de vensterbank. Het geeft niet mee, helemaal niet. Ik waag me verder.
Met enig klim- en springwerk moet het huis aan de overkant te bereiken zijn.
Via een omweg.
Ik moet me wel heel sterk vergissen als ze nu niet lacht. Het is nog klaarlichte dag
en ik heb mijn bril op. Ze lacht wel degelijk. En ongegeneerd. Het komt zo onverwacht
dat ik gewoon vergeet terug te lachen. En als ik het doe, is ze al weer verdwenen. Ik
voel dat ik er een kleur van gekregen heb.
Nou opletten. Het lijkt wel of ze op mijn komst gewacht heeft. Een paar tellen maar
en ze kijkt omhoog. Ik steek mijn hand op. En voel me zwaar genomen: ze zwaait
niet terug. Zelfs geen glimlach kan er af. Zou ik me toch vergist hebben? Nee nee,
het komt door de heer des huizes. Ik had hem helemaal niet in de gaten. Hij zit in
zijn onderhemd (zie boven) gehurkt op het duivenplatje en voert de vogels. Heeft
hij me zien zwaaien? Hij kijkt voortdurend deze kant op. En niet bepaald vriendelijk.
Uitsmijter? Amateurbokser?
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Het is gebeurd voor ik het weet. Daar is ze - er schuiven - ‘dag!’ - mensen tussen
ons door - weg is ze. Het was toch een kleine moeite geweest. Haar even staande
houden. op luchtige toon: ‘Leuk je eindelijk eens van dichtbij te zien. Mag ik me
even voorstellen?’ Van het een komt het ander. Ze is kleiner dan ik dacht. Ze komt
niet eens tot mijn schouder. Maar ze heeft een behoorlijk lichaam.
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Ze heeft een heel laag uitgesneden truitje aan. Ik denk even dat ze 't er om doet.
‘Drink je (ik heb een glas van tafel genomen en hou dat voor het open raam) een
glaasje mee?’ Wat klinkt dat lullig. ‘Er zit nog genoeg in’ (ik heb de Bokmafles van
tafel genomen en hou die voor het open raam). Ze lacht en gaat af. Ik zet de fles aan
mijn mond.
Onder het drinken staar ik onafgebroken naar de lege keuken. Ik buk om het op
te rapen (het glas, ik heb het glas van tafel gestoten) en stoot mijn hoofd tegen de
tafel.
Ik struikel over het snoer van de bandrecorder. Ik blijf liggen waar ik gestruikeld
ben. Het bandje loopt af. De rechterspoel komt vrij en begint als een gek in het rond
te slierten.
Ik sla een boek open. Ik sla het boek dicht. Ik pak een krant op. Ik leg de krant neer.
Ik steek een sigaret op. Het gordijn is half dichtgeschoven. Ze komt achter het gordijn
vandaan. Ze kijkt. Ze lacht Ze blijft kijken. Ze blijft lachen. Ik lach terug. Ik - (Ik
knap af. Ik had het net zo goed ineens kunnen zeggen: het is niks geworden.
Ander verhaal.)
Dit verhaal maakt deel uit van
‘De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager’ (I)
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gust gils
de slaap der gedrukten (papieren tweeakter)
Personages
treden op, in deze volgorde:
De een man van middelbare leeftijd. Ouderwetse kantoorachtige kleding,
Knp
iper,
Personage en
A
Personage mannen van onbestemde leeftijd. Een soort van tipografiese geesten,
B, gekostumeerd in uitsluitend witzwart: krantenkleuren. De motieven op hun
kleding zijn de sterk (wel 100 maal) vergrote details van een willekeurig
fragment krantenpapier; iets wat lijkt op letters (zonder dat een tekst herkenbaar
wordt), de raster van een stuk foto. Witzwart dat bij voorkeur wordt voortgezet
in de makiljage van hun gezicht en handen. Dit alles vaag genoeg om hun
interpretasiemogelijkheden niet te belemmeren, ze moeten in de loop van het
spel voor allerlei uiteenlopende personages kunnen doorgaan. Daarom zijn ze
wat onduidelijk, als een afdruk van een halfversleten klisjee op te poreus
krantenpapier.
Mocht het wenselijk blijken hun zichtbaarheid te beperken tijdens de plaatselijke
blackouts in hun speelruimte, dan kan de rugzijde van hun kostumering helemaal
of zo zwart mogelijk gehouden worden.
N.B. De twee vertolkers mogen van ongeveer gelijke gestalte zijn; is er een
opvallend verschil, dan moet de grootste van de twee de rol van B vertolken.
treden niet op:
Loulou Frigidaire, verouderde pinup.
Meneer Houtklaas, in leven hoofd van een knipselburo.

Dekor
Simultaandekor: rechter ⅓ het knipselburo, linker ⅔ het aksieterrein van Personages
A en B. Deze twee vakken zijn scherp van elkaar gescheiden:
De linkerruimte (die zo donker mogelijk moet kunnen gehouden worden wanneer
A en B - die nooit het toneel verlaten - er niet aan spel zijn) is volledig zwart, ook
de zoldering (indien aanwezig) en de vloer; dit zwart is lijnrecht afgebakend van het
zeer gewone, realistiese (kontrast met de irreële kaalheid van het zwarte deel!)
kantoorinterieur van het Knipselburo: rechts vooraan de werktafel van de Knipper.
Tegen de muur een scheurkalender. Daarachter een deur. Daarachter een kapstok.
De overblijvende ruimte in fond is gevuld met stapels kranten, tot manshoogte of
hoger; als daarboven maar, tegen de muur, een ronde klok zonder wijzers zichtbaar
blijft. Boven de tafel een groene kaplamp. Op de tafel: stapel kranten, lijmpot, en
een soort van rek - zoals een stempelrek maar groter - waarin een reeks scharen van

Gard Sivik. Jaargang 6

diverse formaten, van haagschaar tot minuskuul nagelschaartje. Vóór de tafel een
prullenmand.

Tijd van de handeling
de kantooruren van een doorsnee knipselburo.

Bericht
Bestaande personen & toestanden zijn zelf verantwoordelijk voor de gelijkenissen
die zij mochten ontdekken.
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Ie bedrijf
1
(Bij het opgaan van het doek is het toneel donker en leeg, dwz. op de Personages A en B na,
die zich ophouden in hun zwart gebied, roerloos zoals steeds wanneer ze niet in de aksie
betrokken zijn, en hier nog in zeer statiese houdingen: B ligt in profiel op zijn rug, A staat
erachter, strak in houding naar de zaal toegekeerd; ze zijn hier nog niet meer dan voorwerpen.
De klok slaat éénmaal. Tegelijkertijd gaat de zijdeur open, de Knipper doet een snelle stap
naar binnen.)

Knipper:
(nog in donker)

PUNKtueel, aha! Zoals elke morgen.
(hij maakt licht boven zijn tafel. Neemt kromme pijp uit mond, steekt ze in zijn jaszak)

Niet roken tijdens diensturen, zegt meneer Houtklaas. Brandgevaar.
(hij hangt zijn jas en bolhoed aan de kapstok. Komt in de richting van zijn tafel, langzaam
handenwrijvend. Neutrale toon)

Alweer een nieuwe dag. Knip knip.
(gaat blaadje van kalender scheuren, werpt het in prullenmand. Reeds afgekeerd, bedenkt
zich, bekijkt kalender krities, gaat terug, scheurt er nog een af, aarzelt, laat het daarbij)

Hm. Dat lijkt er beter op. Zo moet het maar gaan in elk geval.
(aan zijn tafel. Zoekt een schaar uit, beproeft de scherpte op zijn duim, knipt enkele malen in
de lucht)

Knip knip. Ha ha. (krijgt stapeltje brieven vóór zich in 't oog) De morgenpost?
Verdomd... rotkarweitje... Ach, laat ik hem maar eerst wegwerken.
(opent snel alle brieven achter elkaar met de schaar. Haalt één brief uit zijn omslag)

Parijs, de...
(ongelovige blik op zijn scheurkalender)

27 december? Nee maar! Waar haalt de man het uit?
(bedenkt zich even, haalt schouders op, gaat twee of drie blaadjes van zijn eigen kalender,
waarop het nog wel een maand of vier vijf vroeger is, afscheuren. Terug aan zijn tafel)

Zo. Laten we niet overdrijven! Parijs de 27ste desember, mij goed als u het zo
wil heten - aan het Knipselburo Houtklaas enzovoort; Mijne heren. Bijna vier
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weken zijn verlopen sinds mijn roemrijke zegepraal bij Austerlitz. Tot mijn
niet geringe verbazing kreeg ik totnogtoe geen enkel krantenknipsel over deze
veldslag toegezonden. Vermits het mij uitgesloten lijkt dat dit belangrijke
historiese voorval onbesproken bleef in de kranten, moet ik wel tot de konkluzie
komen dat uw firma de voortreffelijke klant die ik ben verwaarloost. Ik verzoek
u met aandrang, uw nalatigheid zo spoedig en zo volledig mogelijk te herstellen.
Hoogachtend, Napoleon.
(Knipper gooit brief neer, woedend)

Is het niet erg? Sommige mensen lezen gewoon de kleine tekst van hun kontrakt
niet. Denken zeker, omdat ze keizer zijn... Veldslag! Veldslag! Voor de
honderdste maal, de firma Houtklaas bezorgt geen knipsels uit de sportpagina
meneer!
(verfrommelt brief, werpt hem in prullenmand. Neemt volgende brief)

Antwerpen,...
(kijkt naar scheurkalender)

alweer zo'n gekke datum... Enfin. Hooggeachte heer. Hoewel reeds drie maand
verstreken zijn sinds het verschijnen van onze jongste roman ‘Het heengaan
van Jeremias Luyder’, mochten wij totnogtoe geen enkel dagbladknipsel
hieromtrent van u ontvangen. Dit diepmenselijke werk van onze hand kan niet
zonder vermelding gebleven zijn in de bevoegde pers, wij weten wel beter; wij
hopen dus te mogen aannemen dat het hier een onverklaarbare nalatigheid
betreft en niet
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een toegeven, van uwentwege, aan de kleinburgerlijke geldingsdrang een niet
onsuksesvol romanschrijver tegen te willen werken. Met de meeste hoogachting,
Lambert Hupo.
(Knipper laat brief zakken, kijkt verbaasd)

Hm?
(leest weer in brief)

Het heengaan van Jeremias Luyder... Mag een boon wezen als er daarover iets
is geweest... ik val uit de lucht... We houden het in 't oog, meneer Hupo. Maar
knippen wat niet in de krant komt, die kunst versta ik niet.
(zucht)

Lieve hemel wat een gezeur, die brieven. En ik heb werk te verrichten.
(kijkt eens schichtig om, neemt stapeltje ongelezen brieven, gooit alles in prullenmand. Neemt
krant van stapel, vouwt ze open, zoekt)

Emile Zola... ja natuurlijk... (schaar gereed, bedenkt zich) Maar wacht even...
(haalt klein bakje met kaartsisteem uit lade, zoekt, haalt kaart eruit)

Hum... al meer dan vijftig jaar sinds de laatste betaling... niet zo mooi, meneer
Zola... goed voor één keer hoor.
(klasseert kaart, knipt knipsel, lijmt er een kleurig etiketje aan, doet onder omslag. Bladert
verder in de krant)

Jack the Ripper...?
(zoekt kaart in het klassement)

Vertrokken zonder adres na te laten? En trouwens ook nog 7 pond en 4 shilling
in het krijt... hoeveel is dat niet in onze munt... Als meneer Houtklaas dat wist...
(kijkt schichtig om)

Weg ermee! Ik heb de last!
(gooit kaart in prullenmand)

Gedaan met geknipper voor meneer de Ripper!
(lacht idioot met zijn eigen grap. - Doorzoekt dan een poosje in stilte de kranten. Mompelt af
en toe een naam)

George Washington... Stijn Streuvels... Soekarno... Ichnaton... Louis Peulboon...
Elvis Presley... niks... niks... schrijven die kranten dan niet meer over
beroemdheden? Of ken ik onze kliënten niet meer van buiten?
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(bladert snel in bakje)

Kilroy... Attila... Jessie Owens... Luther... ach hoe kon ik jullie vergeten... Jean
Cocteau... Duke Ellington... Nabukodonosor... O.K.! Ekskuus! Ik zal beter uit
mijn ogen kijken!
(wrijft ogen uit, geeuwt, verontschuldigende glimlach, grijpt naar schaar, begint weer ijverig
te zoeken, maar gaat spoedig aan het knikkebollen. Onderdrukt een geeuw, blijft dan roerloos
zitten, hoofd over krant gebogen. De klok slaat éénmaal. Hij schrikt op, kijkt om)

Verdorie al zo laat! En haast nog niets verricht! Moest meneer Houtklaas dat
merken... hij komt hier wel bijna nooit, maar toch... Hum! Een klein beetje
konsentrasie!
(kijkt weer in de krant. Praat zichzelf moed in)

Een krant is en blijft een interessant verschijnsel, zelfs wanneer men er zich
zoals ik beroepshalve moet mee bezighouden. Hier bijvoorbeeld...
(geforseerde lach)

Dat lijkt me werkelijk een goeie!
(lach breekt af)

Nu ja...
(haalt schouders op)

Even kijken... De tweespalt der generasies. Van onze korrespondent ter plaatse.
De kleine gemeente Dukdalfdam raakte verleden zondagavond in een lichte
opschudding, die haar oorsprong vond in een familiedrama dat de bekende
plaatselijke dirigent Arnulf Dekmantel en zijn begaafde maar wispelturige zoon
tegenover elkaar plaatste...
(licht links, waar de Personages A en B zichtbaar worden en tot leven komen. Terwijl zij
beginnen te spreken vervaagt het licht bij Knipper en dooft.)

2
Personage A:
(die zoon Dekmantel uitbeeldt)

Een mandoliene, wat mankeert er in vredesnaam aan dat instrument?
Personage B:
(vader Dekmantel)

Alles. Het is de naam van instrument niet waardig. Je
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treft het niet aan in de bezetting van ernstige orkesten.
Personage A:

En Beethoven, is die niet ernstig genoeg? Die schreef een stuk voor mandoliene.
Personage B:

Eéntje, ja. Zeker in een zwak moment. Hij is nooit in herhaling gevallen.
Personage A:

Jammer.
Personage B:

Gelukkig.
Personage A:

In elk geval zie ik daarin geen enkele reden...
Personage B:

Dat meisje van jou speelt mandoliene, ja of nee? Dat zegt mij genoeg.
Personage A:

Dat is een vooroordeel van u. Ze is een echte virtuoze op haar instrument.
Personage B:

Dus ze gooit haar gaven in de goot? Dat maakt het nog erger.
Personage A:

Ik ben niet van plan...
Personage B:

Je aan mij te storen, hee?
Personage A:

Inderdaad.
Personage B:

Denk je dat? Opstandig te kunnen wezen zoals in de films en de boeken? De
tradisie met de voeten treden, de familietradisie in 't bizonder? Het is hier geen
metropool, kereltje! Als jij die meid niet laat gaan ontzeg ik je het huis, en
probeer dan maar tegen de stroom op te roeien.
Personage A:

In dit provinsiale nest misschien niet. Maar ik vind de weg wel naar de hoofdstad.
Personage B:

Die weg zul je dan wel alléén moeten vinden, zolang zij minderjarig is.
Personage A:

Ze wacht wel een jaartje op me.
Personage B:

O, daar zou ik zo zeker niet van zijn.
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Personage A:
(uitdagend)

En ik ga in die tijd een konserto schrijven voor mandoliene. Met
orkestbegeleiding.
Personage B:
(woedend)

Als ik je daarvoor alleen alle beginselen van kompozisie en orkestrasie heb
bijgebracht! Waag dat niet, ik waarschuw je!
Personage A:

Hoe denkt u het me te beletten?
Personage B:

Als je het zo begrijpt ga je gewoon op de grote gebrilde toekan af, begrepen?
Personage A:

Ach, dat soort van vierkantswortels ken ik.
Personage B:

Zeepzwaluw! Grote gevleugelde moerbeipiano! Met die lijm ga je me niet
overbloesemen, papieren kereltje!
Personage A:

Loop naar de sigaar, man! Neem de ivoren zeetrein! Je kunt me... zeg eens,
waarover hebben we het eigenlijk?
Personage B:
(hoofdbeweging in richting van Knipper)

Hij is zeker weer in slaap gevallen en we zijn in een van zijn dromen verzeild.
Personage A:

Die moeite kunnen we ons sparen. We hebben het zonder dat al druk en gek
genoeg.
Personage B:

Ken jij het vervolg van die historie? Hoe dat is afgelopen?
Personage A:

Met die dirigent en zijn zoon en ongewenste aspirantschoondochter? Nee, er is
nooit verder iets over verschenen bij mijn weten. Wat zou jij gedaan hebben,
in zijn plaats?
Personage B:

Wiens plaats?
Personage A:

Van de vader, jij was toch de vader?
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Personage B:

O helemaal niets. En zo zal het in werkelijkheid ook wel gegaan zijn, denk ik.
Personage A:

Ach wat doet het ertoe. Hoe lang is het intussen ook alweer geleden.
Personage B:

Ja, het is een oude krant. Hij is jaren werk ten achter.
Personage A:

Merkt hij dat niet?
Personage B:

Nee, hij leeft zo'n beetje in zijn eigen tijdrekening. Vergeet soms maanden-lang
zijn kalender af te scheuren. En welk jaar het is, daar verdiept hij zich helemaal
niet in. Onder de brievenbus ligt een lawiene van
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ongeopende post.
Personage A:

Vreemd, en die heilige schrik dan, die hij uitstaat voor meneer Houtklaas?
Personage B:

Dat is een tic van hem, meer niet. Houtklaas, die is immers al jaren dood.
Personage A:

Oho.
Personage B:

Ja, ik ben hem nog geweest in zijn doodsbericht.
Personage A:

Griezelig.
Personage B:

En in het verslag over de begrafenis. Een donkere geschiedenis. Ik was blij dat
dat onder de grond stoppen voorbij was.
Personage A:

Ik ben liever een beroemd personage in leven. Ik ben dikwijls prezident McGiddy
geweest.
Personage B:

En beviel je dat?
Personage A:

O, ging wel. Ik had een mooie vrouw, en in een heleboel berichten was ze bij
me. Maar ze ging me tenslotte toch op de zenuwen werken. Ik ben liever
Napoleon.
Personage B:

Vind je dat niet vermoeiend?
Personage A:

Nee, want die man had me een gestel, behalve dan helemaal op het laatst...
Alleen, je krijgt de kans niet zoveel meer.
Personage B:
(hoofdbeweging in richting van Knipper)

Heb jij hem die Napoleonbrief gestuurd?
Personage A:

Ja, ik was toen Napoleon. Had ik geen gelijk? Je bent geabonneerd, je betaalt
voor die knipsels en dan moet je ze maar krijgen ook.
Personage B:

Maar het anakronisme, waarde kollega!
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Personage A:

Ach, anakronisme! Een onafgescheurde kalender is ook een anakronisme. Wat
is géén anakronisme? Laten we pozitief zijn, het over kronismen hebben! Maar
daar zwijgt iedereen over, nooit hoor je: wat een mooi, wat een geslaagd kronisme
is dit!
Personage B:

Kronisme...? Dat is maar zoals het hoort...
Personage A:

Nu spreek je presies als een oude strenge vader bij wie er geen woordje lof afkan
voor het goede rezultaat dat zijn zoon op school heeft behaald.
Personage B:

We zijn geen vader en zoon meer. Dat bericht is voorbij en ik hoop niet vlug
weer in zoiets voor te moeten komen.
Personage A:
(peinzend)

Ik wil nog wel eens een berichtje meemaken.
Personage B:
(tikje beledigd)

Verveel ik je?
Personage A:

Nee, maar ik wil nog wel iets echts beleven. Jij niet? Het is de tijd van de dag
ervoor.
Personage B:

Eigenlijk wel.
(Personage A fluistert hem iets in 't oor)

Ja! Prachtidee!
(zij sluipen tot aan de grens van het zwart gebied)

Personages A en B:
(hard roepend)

Meneer Houtklaas komt! Pas op!
(licht in het kantoor. Knipper springt recht, wakkergeschrokken)

Knipper:

Wat? Wie is daar?
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(grijpt naar de haagschaar, houdt ze dreigend open)

Personages A en B:

Meneer Houtklaas!
(donker links)

Knipper:
(draait zich om naar de deur, verstijft, verbergt schaar achter zijn rug)

Meneer...?
(ontspant, keert zich weer naar Personages A en B)

Ik droom. Ga jullie gang.
Personage A:

Doe dan die schaar weg. Als het een droom is, wat kan je gebeuren?
Knipper:
(na korte aarzeling)

Volkomen waar.
(hangt schaar in rek)

Personage B:
(achter Knipper's rug)

Als hij droomt dan slaapt hij. Dat hoort niet bij zijn werk.
Personage A:
(verveeld)

Ssst!
Knipper:
(zich omkerend)

Wat hoort niet bij mijn werk?
Personage A:

Mijn kollega bedoelt... dat bericht uit de provinsie. U weet wel, over die
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dirigent en zijn zoon... Dat hoefde u namelijk niet te lezen, vinden wij.
Knipper:

Dirigent Dekmantel is een beroemd personage.
Personage A:

Maar geen abonnee van het knipselburo Houtklaas.
Personage B:

En al moest hij dat zijn, hij zou nooit betalen! Is hij veel te gierig voor!
Knipper:
(geschrokken)

Niet betalen?
Personage B:

Moest meneer Houtklaas dat te weten komen, wat zou je hem dan vertellen?
Knipper:
(neemt kaartenbak, begint er gejaagd in te zoeken)

Verdomd, hij is wèl geabonneerd!
(haalt kaart eruit)

Ziet u wel!
Personage B:

En, betaalt hij?
Knipper:

Er zijn nog geen knipsels voor hem geweest.
Personage B:

Er was er nu een.
Knipper:
(twijfelt nog even, wil schaar nemen, dan opeens rezoluut)

Nee, ik begin er niet aan. Ik neem het riziko niet.
(gooit kaart in prullenmand)
(Personage A is tijdens deze laatste replieken heimelijk naar links verdwenen. Knipper gaat
terug achter zijn tafel zitten, herneemt de over zijn werk in slaap gevallen houding. Personage
B blijft voor spek en bonen staan op de rand van de twee gebieden. Hij keert zich om. Donker
in het kantoor, licht links)
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(Personage A zit tegen de zijmuur links, arm om een denkbeeldige vrouw heengeslagen, te
verdiept in een denkbeeldig innig gesprek om personage B op te merken)

Personage B:
(gaat tot halverwege de zwarte ruimte)

Hm!
(Personage A merkt niets. Harder, sarkasties)

Kuch! Hoop dat ik je niet stoor, kollega!
Personage A:
(gestoord)

Nee, je bent alleen indringerig. Mooi, tegenover een vriend. Gun je me dan niets?
Personage B:

Er is niets te zien. Wat kan ik je dan misgunnen?
Personage A:

Noem jij dat niets? Dit wonder van vrouwelijke lieftalligheid, van zachtheid,
dat in mijn armen rust; deze jeugdige hinde een en al ranke leden en tedere
schuwe ogen die zich tegen me aandrukt, haar kleine handen aan de mijne
toevertrouwend, dit wezen even aandoenlijk mooi als vol overgave aan mijn
liefde; dat noem jij niets?
Personage B:
(jaloers wordend)

Toe maar, kan het voor niet minder? En hoe kom je hier eigenlijk toe? Waar
heb je haar opgeduikeld?
Personage A:

Het stond zo in de krant.
Personage B:

Waarom zie ik ze dan niet?
Personage A:

Jij komt hier niet bij te pas.
Personage B:

Mooi, tegenover een vriend.
Personage A:

Heb ik dan geen recht op een eigen leven? Ik ben verslingerd geraakt op dit
meisje.
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Personage B:

Waar en wanneer dan wel?
Personage A:

In het bericht van daareven.
Personage B:

O... is zij het meisje dat mandoliene speelt?
Personage A:

Die mandoliene is maar een joernalistenbedenksel, om het zo muzikaal mogelijk
te maken. De werkelijke toedracht was heel anders.
Personage B:

Wat ben jij goed ingelicht.
Personage A:

De vader was zelf verkikkerd op het meisje. Daarom legde hij het er op aan de
zoon zo ver mogelijk weg te werken.
Personage B:

Hoe kun jij dat meisje kennen? Ze treedt nergens op in dat bericht, er wordt
alleen over haar gesproken. Waarbij haar naam niet eens
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vernoemd wordt.
Personage A:

Dat is waar. Een naam heeft ze niet. Maar daar missen we niet aan. Mm, liefste?
(geeft haar denkbeeldige kus)

Ik kende haar immers van tevoren, hoe kon ik anders met kennis van zaken,
met overtuiging over haar spreken?
Personage B:

Maar dan moest ik, als de zogenaamd verkikkerde vader, ze ook kennen!
Personage A:

Ah... Je beseft niet wat je mist. Nooit heb ik een vrouw geweten die het tastbare
en het ontastbare zo harmonies wist te verenigen - want wat is schoonheid anders
dan dat...
Personage B:
(gretig)

Is ze in kleurendruk?
Personage A:

Hoe kom je erbij... Ze moet het niet hebben van uiterlijke effekten, begrijp me
niet verkeerd... Zij heeft een hart eenvoudig als een koekoeksklok, maar ook
een geest helder als een elektronies brein... en daarbij is zij gevoelig als een
geigerteller... Besef je wat de vizie van zulk een wezen op de kosmos moet
opleveren aan dichterlijkheid?
O, zij is een grote kunstenares, niet dat zij ooit een banjo of hoe heette het
ding heeft aangeraakt, stel je voor... Nietwaar liefste? Wat zeg je, liefje?
(luistert even)

Hoe mooi zeg je dat.
Personage B:

Wat zegt ze?
Personage A:

Zij zegt: De nacht is zwart als glas. Dat vind ik weer bizonder poëties opgemerkt
van haar, buiten het feit dat zij een verrukkelijke vrouw is.
Personage B:
(jaloers)

Het is helemaal geen nacht.
Personage A:
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Waar bemoei jij je mee.
(gaat verder met minnekozen)

Personage B:
(plots bars en autoritair uitvallend, weer in de rol van vader Dekmantel)

En nu is het uit, begrepen! Ik zeg dat jij je niet vergooit aan zulke meid!
Personage A:
(overdonderd, krabbelt recht, trekt meisje mee recht)

Hee zeg... wat overkomt jou... jij bent mijn vader niet... je bent hier niet in de
krant..
(Personage B buit zijn voordeel uit door snel aan personage A voorbij te springen, hem in de
vlucht het meisje afnemend; loopt er mee tot in de achterhoek, waar hij beschermend de arm
om haar heen slaat en een verdedigende houding aanneemt tegenover personage A)

Personage A:
(verwilderd rondkijkend)

Waar is ze? Waar ben je met haar gebleven?
Personage B:

Hier bij mij is ze en tracht ze me maar terug af te nemen als je kunt. Het is bij
mij dat ze wil blijven, nietwaar meisje?
Personage A:
(na een vluchtige blik)

Toe, wat heb je daaraan. Waar...
Personage B:

Je wil een list gebruiken. Doen of je haar niet ziet.
Personage A:

Ik zie ze echt niet - waar is ze dan?
Personage B:

Nu je het zegt, ik kon ze daareven niet zien en nu wel... dus zie jij ze nu niet
meer, dat klopt...
Personage A:

Waarom ik niet meer?
Personage B:

Omdat jij er nu niet meer bij te pas komt.
(omhelst meisje)
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Ahhh liefste... Hij had wel gelijk je zo op te hemelen... Wat zeg je? Natuurlijk
ben jij de enige... andere vrouwen maken zich gewoon belachelijk, bij jou
vergeleken...
Personage A:
(kreunend)

Maar dat kan ze me toch niet aandoen! Zo onze pas ontloken liefde met de
voeten treden... vertrappelen! Welke waarde heeft het leven nog voor mij op
die manier! Ik was beter dood!
Personage B:
(tussen omhelzingen door, over zijn schouder)

Zanik niet, je bent onsterfelijk, net zoals ik.
Personage A:
(jammerend)

En dat ik dit juist van jou moet ondervinden, die ik als mijn boezemvriend
beschouwde!
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Personage B:
(zich naar hem toekerend, arm nog om haar schouder)

Verwacht je nu werkelijk dat ik daarmee rekening ga houden wanneer dit
sublieme schepsel, deze vleesgeworden liefde, haar duidelijke voorkeur voor
mij laat blijken? Wees niet zo naïef, man. Voor de rest kunnen we even goeie
vrienden blijven hoor.
(duikt in nieuwe omhelzing)

Personage A:
(verbergt zijn gezicht tegen de muur)

Oh wat voel ik me ongelukkig. Dit heb ik niet verdiend...
(de klok slaat éénmaal. Het licht links flakkert even, gaat dan helemaal uit. Tegelijkertijd
wordt het weer licht rechts)

Knipper:
(schuldige blik naar klok)

Hm! Ik was even... verstrooid. Ik moet een beetje energieker gaan werken.
Zorgen dat ik mijn goede reputasie blijf verdienen. Beste knipper die ik ooit
gehad heb, zei meneer Houtklaas altijd. Scherpe blik. Een blik als een
speurhondenneus, zei meneer Houtklaas! En het is waar. Eén blik op een
krantenpagina en ik had gemerkt of er iets instond dat moest worden uitgeknipt.
Hela, waarom zeg ik dat in de verleden tijd? Ben ik het dan misschien verleerd?
Nee hoor.
(neemt krant, slaat ze rezoluut breed open, staart met grote belangstelling naar één punt, blijft
zo zitten)
(terug licht links, waar personages A en B, die in hun laatste houding verstard waren, weer
in beweging komen)

Personage A:
(staat nog steeds tegen muur te jammeren)

Verlaten... bedrogen door de enige vrouw en de enige vriend die iets voor me
betekenden...
Personage B:
(is dadelijk, na even verbijsterd om zich heen te hebben gekeken, beginnen rondlopen)
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Hou op met die stereotiepe klachten, komediant die je bent. Waar heb je ze
verborgen? Wees sportief en geef ze terug.
Personage A:
(keert zich om, verbaasd)

Verborgen, ik?
Personage B:

Wie anders?
Personage A:

Maar ik kon ze niet meer zien.
Personage B:

Ik verzeker je dat ze totaal weg is nu, ik zie ze ook niet meer.
Personage A:

Wacht eens even... ik heb al door wat er gebeurd is...
(wijst naar Knipper)

Hij is nog eens wakker geworden voor een keer...
Personage B:
(fluisterend)

Wat zit hij daar te bekijken in die krant?
(zij gaan tot helemaal tegen de achterwand om in de krant te kunnen meekijken)

Personage A:

Verdomd! Dat is mijn meisje!
Personage B:

Die foto... is zij dat, denk je? Ik zie het niet zo best...
Personage A:

Maar natuurlijk! Het is zijn schuld dat we ze kwijt zijn, hij heeft haar naar zich
toegehaald met zijn seniele begerigheid, de ouwe kwijlmuil, hij wil haar voor
zich alleen!
Knipper:
(neemt een schaar, wil knippen, aarzelt)

Het is in strijd met de Dagbladknipperskode... maar wie doe ik er mee tekort?
En ach wie komt hier... Meneer Houtklaas, misschien, maar die kan verdragen
dat de zon in 't water schijnt... nietwaar meneer...
(hij zet de schaar in de krant)

Gard Sivik. Jaargang 6

Personage A:

Zie je wel! O de... de... barbaar! De kidnapper!
(Knipper heeft intussen het plaatje uitgeknipt en aan de muur boven zijn tafel geprikt. Het
is een zeer ouderwetse pinup, een soort van karig getooide chorusgirl uit de 20er jaren)

Knipper:
(met aandoenlijk entoeziasme)

Loulou Frigidaire! Ik had niet durven hopen ooit nog een afbeelding van je te
vinden! Kun je geloven dat ik je niet dadelijk herkende? Maar het is ook zo
lang geleden... Of misschien geloofde ik mijn ogen niet. Lieve Loulou! Je zult
ook wel niet
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van de jongsten meer wezen. Maar wat heb je me behekst indertijd.
Personage B:
(tot personage A)

Dat is ze helemaal niet, man!
Personage A:
(opgelucht)

Nee, dat is Loulou Frigidaire maar, die schoonheid uit het jaar weetikveel...
ouwe zonderling, waar-ie z'n muur mee versiert...
Personage B:

Begeesterend is zijn smaak niet.
Personage A:

Mijn meisje was oneindig mooier. Niet zulk een vulgair scherp gezicht maar
een serene ronding van de gelaatstrekken; geen kleine spitse maar een gevulde,
edelmoedige mond; niet groot was ze, maar...
Personage B:

Wat vertel je, niet groot? Ze was amper een half hoofd kleiner dan ik, hoe noem
je dat dan voor een vrouw?
Personage A:

O nee, ze was beslist aan de kleine kant, ze reikte nog niet tot aan mijn schouder.
Maar geproporsioneerd! van een perfeksie!...
Personage B:

Ik dacht dat jij het niet van uiterlijkheden moest hebben.
Personage A:
(hoort de opmerking niet)

En ogen om bang van te worden zo mooi... Groot en donker als de Zwarte Zee.
Personage B:

Toe nou, lichtgrijs waren haar ogen, een tikje aan de groene kant zelfs. Groot
ja als je wil, maar donker - in geen geval.
Personage A:
(twijfelend)

Ben je daar zeker van?
Personage B:
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(id)

Zeker... wel...
(ze spreken er nu over als de gewoonste zaak ter wereld. Van naijver geen spoor meer. Het
probleem waarheen het meisje kan verzwonden zijn houdt hen blijkbaar hoegenaamd niet
meer bezig.)

Personage A:

Als ik het goed naga, ik heb moeite om me te herinneren hoe ze er presies uitzag.
Personage B:

Ik ook. Het is ook allemaal zo vlug en oppervlakkig gegaan.
(Blackout links. Knipper bladert verder in zijn krant en begint ergens te lezen. Het licht in het
kantoor vermindert en dooft. Er komt terug licht links.)

4
Personage A:

Mijn besluit staat vast, vader.
Personage B:

Nooit, sprak de graaf!
Personage A:

Wat overkomt ons, tussen haakjes? Het lijkt wel of we in een vervolgroman
zitten.
Personage B:

Dat is ook zo. Inplaats van het werk te doen waarvoor hij wordt betaald, leest
hij de feuljeton: Tussen plicht en liefde. Nog iets uit de 19e eeuw.
Personage A:

Waar geen auteursrechten meer op te betalen vallen.
Personage B:

De krant deinst voor geen opofferingen terug als het er op aankomt besparingen
te verwezenlijken!
Personage A:

Bestaan er dan geen andere dan vader-zoonkonflikten? Dit hier doet me erg
terugdenken aan dat provinsiaal bericht.
Personage B:

De natuur is altijd de kunstenaar voor. Zelfs al is het de natuur van heden en
een kunstenaar van vroeger.
Personage A:
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(weer in zijn rol)

Ik weet waar u mee dreigen wil, vader! Maar u kunt me niet van idee doen
veranderen!
Personage B:
(id)

Welnu, in die voorwaarden, beschouw jezelf als onterfd!
Personage A:
(gewone toon)

Als je me kunt vertellen hoeveel ik daar ongeveer bij verlies, dan reken ik even
na of ik het me werkelijk kan permitteren, de heldhaftige uit te hangen.
Personage B:

Neeneenee blijf bij de tekst asjeblief, het is zonder dat al erg genoeg.
(afwisseling van feuljeton-intonasie en gewone konversasietoon)

Personage A:

O.K.! Aan u dan het geld, aan ons het geluk, vader! Sommige dingen zijn
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nu eenmaal niet voor goud te koop! - Wel gek eigenlijk, hee...
Personage B:

Met het geld koopt men de boter, dat ondervind je nog wel stommeling! - Wat
bedoel je?
Personage A:

Laat me lachen, vader! - Ik dacht nog aan die auteursrechten. Literaire
antikwiteiten worden waardeloos inplaats van het omgekeerde, heb je dat al
bedacht?
Personage B:

Waardeloos, hoe je 't ook bekijkt! - Dan ben je mijn zoon niet meer!
Personage A:

Dat is dan zeker omdat jij nooit mijn vader bent geweest! - Hoe vind je deze
repliek anders? En voor die tijd, nota bene?
Personage B:

Absoluut groots! En hier komt de graaf dan weer, met een nobel verontwaardigd:
Jij onverlaat, hoe dùrf je! Verlaat op staande voet dit kasteel of ik laat je er
door mijn knechten uitgooien! - Ook mooi, hm?
Personage A:

Jazeker, want deze kousen modelleren het been...
Personage B:

WAT zeg je?
Personage A:

...zonder iets aan de charme van zijn natuurlijke vorm of huidskleur af te doen,
integendeel...
Personage B:

Een beter ondersteunde buste komt ook beter tot haar recht! - Wat gebeurt er
eigenlijk?
Personage A:

De ouwe geniepigaard verlustigt zich weer in de damespagina, dàt gebeurt er!
(licht rechts, waar Knipper inderdaad met glinsterende oogjes over de krant zit te grinniken)

Personage B:
(tot aan de grens van het zwarte gebied komend)

Heb je er haast mee gedaan!
Personage A:
(doet hetzelfde)
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Jij... advertensie-erotieker!
(donker links)

Knipper:
(opschrikkend)

Wie zijn jullie?
Personage A:

De stem van je geweten!
Knipper:
(rechtstaand en op hen toekomend)

Nee, nee... Ik herken jullie, wacht eens even...
Personage A:

Je hebt daarstraks van ons gedroomd, klopt dat?
Knipper:
(verrast)

Nu je het zegt... maar hoe kun jij dat weten?
Personage A:
(tot personage B)

Zullen we het hem maar zeggen, ja? - Het was helemaal geen droom, Knipper.
Personage B:

Bewijs: je droomde dat je de steekkaart van dirigent Dekmantel in de
prullenmand gooide...
Knipper:
(stijgende verbazing)

Maar dat klopt... absoluut...
Personage B:

Kijk nu dan even na of je ze mankeert ja dan nee.
Knipper:
(zoekt zenuwachtig in zijn bakje

) Ik vind ze niet... vind ze niet... Ze zit er niet in.
Personage A:

Konkluzie?
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Knipper:

Geen droom? Jullie bestaan dus... werkelijk? Wat zijn jullie dan, een soort van
geesten?
Personage A:

Geesten, waarom dan?
Knipper:

In die richting waar jullie staan is niets dan een muur zonder ramen of deuren.
En achter die muur is er niets... niets dan een twaalf meter diepe leegte boven
wat kleine achterhuisjes. Jullie moeten dus verschijningen zijn. Geesten.
Personage A:
(verbaasd)

Zo heb ik er nooit over gedacht.
(tot personage B)

Zijn wij geesten?
Personage B:
(onzeker)

Wat denk jij?
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Personage A:

Mm... Nauwelijks, lijkt me. Zo voel ik me toch niet.
Knipper:

Ach, zoveel belang heeft het ook weer niet. Jullie zijn dus in elk geval echt, hm?
Personages A en B:

Natuurlijk natuurlijk!
Knipper:

Wat zijn jullie dan wel... een soort van engelbewaarders?
Personage A:
(kijkt naar B)

Engelen... nou...
Personage B:

Dagbladbewaarders laten we zeggen.
Knipper:

Een goeie en een slechte?
Personages A en B:

Neenee, twee goeie! Wat dacht je!
Knipper:
(plots weer wantrouwig)

Jullie willen me dus doen geloven dat jullie een soort van dagblad-huisgodheden
zijn... drukpersdjinns... krantenkobolden?
Personages A en B:
(entoeziast)

Presies!
Knipper:

Ach loop heen. Zoiets bestaat helemaal niet.
Personage A:

Wat!! En je eigen ogen dan? Geloof je die niet misschien?
Knipper:

Ga weg. Jullie bestaan niet. Ofwel willen jullie me voor de gek houden. Komen
jullie van een gemaskerd bal, weet ik veel. Een treffelijk man als ik in zijn werk
komen storen, schamen jullie je niet! Vort, dronkelappen!
(A en B komen dreigend op hem af)
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Personage B:

Zo kun je ons maar niet aanspreken weet je dat, jij knipselkarikatuurtje.
Personage A:

Jij gewapende papierwurm!
Knipper:

Als jullie me durven aanraken roep ik om hulp!
(hij trekt zich achter zijn tafel terug; wanneer de personages A en B - die voor de eerste maal
werkelijk zijn ruimte betreden - hem bijna genaderd zijn, verstart hij plots in zijn leeshouding
van even tevoren, ditmaal echter met gesloten ogen. De personages A en B trekken zich snel
achterwaarts terug naar links, waar het donker blijft)

5
Knipper:

Huh! Val ik me over dat vervolgverhaal in slaap... Geen wonder ook... Jij bent
mijn zoon niet meer, siste de graaf... Als meneer Houtklaas me daar op betrapte!
Feuljetons lezen tijdens het werk en er nog bij in slaap vallen ook! Ik mag er
niet aan denken...
(de klok slaat éénmaal. Hij kijkt om)

Ha! Schafttijd!
(maakt ruimte op zijn tafel, gaat pakje uit zijn jaszak halen, pakt het plechtig uit op tafel: het
bevat 1 zeer kleine dunne droge beschuit en 1 zeer klein flesje zwarte koffie. Hij zet zich waardig
aan tafel en eet: kleine beetjes beschuit afgewisseld met kleine slokjes koffie)
(zwak licht links. De personages A en B komen nieuwsgierig kijken aan de rand van hun gebied)

Personage A:
(met ontzag)

Kun jij je dat voorstellen?
Personage B:
(id)

Nee.
Personage A:

Hij neemt die dingen zomaar tot zich en het doet hem niets.
Personage B:

Ongelofelijk.
Personage A:
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Hoe zou hij het doen?
Personage B:
(haalt schouders op)

Personage A:
(tot Knipper)

Meneer?
Knipper:
(zonder opkijken)

Laat me met rust.
Personage A:

We wilden u alleen maar een vraag stellen.
Knipper:

Ik heb niets met jullie te maken, zeker niet buiten mijn diensturen.
Personage A:

Maar, meneer...
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Knipper:

Laat me eten.
Personage B:
(bewonderend)

Eten, noemt hij dat. Je moet het maar kunnen.
Knipper:

Weg met jullie! Abstrakt gespuis!
(De personages A en B blijven echter staan toekijken. Knipper heeft gedaan met eten, vouwt papier
op, gaat het, samen met leeg flesje, weer in zijn jas stoppen. Haalt uit andere zak de kromme pijp.
Bekijkt ze verlangend)

Knipper:

Niet roken tijdens de diensturen, zegt meneer Houtklaas... Dat doe ik ook niet...
dat zie ik in... gaatjes branden in knipsels die geld kosten, dat zou niet opgaan...
Maar schafttijd, dat kun je toch werkelijk geen kantooruren heten... Word ik
er misschien voor betaald? Zal wel niet. Het is dus mijn eigen vrije tijd, als je
het goed bekijkt, en daar doe ik toch mee wat ik wil? Mijn eigen pijp... mijn
eigen tabak...
(wil de pijp beginnen te stoppen)

Personage B:

En het brandgevaar, Knipper, waar blijf je daar mee?
Knipper:
(schrikt op, maar kijkt niet opzij)

Brandgevaar?
Personage B:

De houten vloeren, houten meubelen, het papier aan de muren, en een stapel
krantenpapier van een paar ton, allemaal brandbaar, allemaal smekend om één
vonkje vuur om in brand te kunnen vliegen, en dat alles, zoals nota bene dit
hele gebouw met zijn zes verdiepingen, eigendom van meneer Houtklaas.
Waarom, denk je, zou hij je dan verbieden te roken, Knipper? Waarom zou hij
het je wèl toelaten in je schafttijd en niet tijdens je zogenaamde WERKuren!
Knipper:
(antwoordt niet maar bergt nijdig pijp en tabak weer weg. Bedenkt zich, neemt pijp terug,
steekt ze met uitdagend gebaar in de mond)
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Wie zegt er dat ik rook? Ik hou alleen mijn pijp tussen mijn tanden! Ze brandt
helemaal niet!
(haalt krant uit binnenzak van zijn jas, installeert zich hiermee aan tafel, voeten op de rand.
Uitdagend)

En DIT is dan in elk geval niet verboden! Laat meneer Houtklaas maar komen!
Personage A:
(na korte pauze)

Kijk de dappere muis op tafel dansen.
Personage B:

Terwijl de kat van huis is en dood op de koop toe.
Knipper:
(keert zich naar hen, nijdig)

Ik verbied jullie meneer Houtklaas met een kat te vergelijken! En hoepel nu
eindelijk op!
(verdiept zich in zijn krant)

Personage A:

Hij is onhebbelijk.
(zij keren zich om. Donker rechts, licht links. Zij gaan terug)

Personage B:

Laat hem stikken.
Personage A:

Dat zullen we wel moeten, zolang zijn schafttijd duurt. Ik wou dat ik terwijl een
middagdutje kon doen.
Personage B:

Slapen is een kunst die wij niet verstaan. Dat weet je. Verzin dus wat anders.
Personage A:

Ik heb een idee! Laten we tipografietje spelen!
Personage B:

Akkoord! Hebben we in lang niet meer gedaan.
Personage A:

Ik begin! Hoofdletter I!
(zet zich rechtop in de houding, gezicht naar publiek, voeten in Chaplin-stand)

Personage B:
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Je neemt het gemakkelijkste!
Personage A:

Voordeel van wie begint en wie trouwens op het idee kwam! Aan jou.
Personage B:

Hoofdletter T.
(gaat met gespreide armen en hoofd voorover gebogen staan)

Personage A:

Hoofdletter Y!
(zelfde stand als B, maar met schuin in de hoogte gespreide armen)

Personage B:

Hoofdletter X!
(staat met in X gespreide armen en benen)

Personage A:

Daarvoor moet je eigenlijk op je handen staan, zo is het geen kunst.
Personage B:

Jij bent voor je hoofdletter I ook niet op je kop gaan staan. Jouw beurt!
Personage A:

Hoofdletter L!
(gaat zitten in rechts profiel, benen vooruit, armen recht
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in de hoogte)

Personage B:

Hoofdletter C!
(zelfde houding als A, maar armen evenwijdig met benen en hoofd tussen armen)

Personage A:

Hoofdletter G!
(half gehurkt, armen binnenwaarts gekromd naar voren)

Personage B:

Hoofdletter S!
(bijna dezelfde houding, maar minder door de knieën zakkend)

Personage A:

Dat is tweemaal dat je me zo goed als kopieert!
Personage B:

Het is toegelaten zich te inspireren op de vondsten van de tegenstrever. Jijzelf
hebt daarnet niet anders gedaan. Vooruit, het is aan jou.
Personage A:

Er... schiet me niets te binnen.
Personage B:

Goed. Ik tel: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Personage A:
(verschrikt)

Hou op! Moet ik te pletter slaan?
Personage B:

Geef je je gewonnen? Of heb je nog wat gevonden?
Personage A:

Nee. Ik weet niets meer.
Personage B:

Er is anders dit nog. Hoofdletter Z.
(geknield in links profiel, armen vooruit)
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Personage A:

O ja.
Personage B:

En hoofdletter K, de K van knipsel.
(rechts profiel, hoofd zeer rechtop, één arm schuin omhoog, één been stijf vooruit, voet op de
grond)

Personage A:

Nogal fasjisties van houding.
Personage B:

Hoofdletter F, van fasjisme, goed dat je me er doet aan denken!
(linkerarm recht vooruit, rechterbovenarm tegen lijf, rechtervoorarm horizontaal)

Personage A:
(verveeld)

Ja, goed.
Personage B:

En dit wordt hoofdletter E als ik er ga bij zitten...
Personage A:
(ongeduldig)

Ja ja, al goed, hoeft niet meer.
Personage B:

Beken dat ik je met glans geslagen heb.
Personage A:

Och, ik vind dit spel eigenlijk niet zo interessant.
Personage B:
(verontwaardigd)

Dat is gelogen, je moest je schamen zoiets te zeggen alleen omdat je verliest!
Wie kwam er op het idee? Jij!
(licht uit links en tegelijkertijd aan, maar zwak, rechts. Knipper zit in dezelfde houding, te
knipogen tegen zijn krant)

Knipper:

De letters doen niets dan voor mijn ogen dansen, hoe heb ik het nu? Worden
mijn ogen zo slecht of ben ik helemaal een beetje aan 't suffen? Dat heb ik nog
nooit meegemaakt, zo vermoeid al zo vroeg op de schafttijd...
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(de stemmen van de personages A en B worden hoorbaar links maar het blijft er donker)

Personage A:

Goed, herkansen dan als je durft!
Personage B:

Akkoord! Jij verloor dus jij mag beginnen!
Personage A:

Kleine letter n!
Personage B:

Hoofdletter R!
(gaan steeds meer in het spel op, replikeren steeds sneller. Terwijl krijgt Knipper zichtbaar
meer en meer moeite met de dansende letters in zijn krant)

Personage A:

Hoofdletter P!
Personage B:

Kleine letter t!
Personage B:

Hoofdletter U!
Personage B:
(grinnikend)

Die ligt 'r anders maar vreemd bij te wiebelen, met 'r poten in de lucht!
Hoofdletter O!
Personage A:

O zo! Mooi rond is anders, vader! Hoofdletter J! Van Jukelele! Ha ha ha!
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(zij raken stilaan door het dolle heen)

Personage B:

Ik ben een hoofdletter D die op haar handen probeert te lopen!
(men hoort hem tegen de vlakte slaan en stikken van het lachen)

Personage A:

Ik ben solidair! Ik ben een hoofdletter I die met haar verdommenis tegen de
aardbodem slaat! Krimineel dronken!
(ook hij valt, gierend van het lachen. Ze komen niet tot bedaren)

Personage B:

Hoofdletter koffiepot!
Personage A:

Voorzichtig neerschrijven, breekbaar!
Personage B:

Ho ho ho ho... Toe nou... Ik voel mijn ribben niet meer...
Personage A:

Oe hoe ha ha wat een toestand...
(nieuwe uitbarsting)

Personage B:

Het hele alfabet naar de bliksem!
(id)
(Knipper is steeds meer in de war geraakt, kan zijn ogen niet meer openhouden, gooit de krant
op tafel. Terwijl hij in slaap valt sterft het gelach van de personages A en B weg. Donker.
DOEK, niet obligaat; overgang naar het tweede bedrijf door een blackout van een 10-tal
sekonden is even goed)

IIe bedrijf
6
(Licht rechts, waarvan alleen een zwakke spot op Knipper restte, weer normaal. Knipper zit
te slapen, voeten nog steeds op tafel, pijp in mond. De klok slaat éénmaal. Hij schrikt op)
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Knipper:
(verdedigend)

Hum! Ik zat alleen maar mijn krant te lezen...
(merkt dat hij ze mist, neemt ze weer op)

Het was trouwens mijn schafttijd nog... Maar nu...
(komt recht, doet geforseerd energiek, wat hem zeer slecht afgaat)...

weer aan slag!
(gaat krant en pijp in zijn jas opbergen. In het terugkomen valt zijn oog op de pinup)

Jaja Loulou!
(hij praat zichzelf zichtbaar moed in om zijn loomheid te overwinnen)

Weer aan slag zei ik! Met dezelfde jeugdige overmoed van vroeger,
onverwoestbaar ben ik al zeg ik het zelf! Waar is de tijd, Loulou, toen je me
deed opvlammen als een hongerige brandstapel! Wat was ik jong en heerlijk
onbeheerst... Ik werkte hier nog maar pas bij Houtklaas, dat is dus 30 of 35 jaar
geleden, wie zal het zeggen. Dáár aan de muur had ik je hangen, bijna op dezelfde
plaats. Het was wel een andere foto. En andere druk, koperdiepdruk in bruine
inkt, zoals je niet meer ziet vandaag...
(korte pauze)

Maar je mocht niet blijven hangen van meneer Houtklaas. Dat was het ergste
niet; ik had je ook in mijn lade kunnen bewaren. Maar hij scheurde je gewoon
in flarden van de muur! Maar meneer! zei ik, ze is van mij persoonlijk, ik heb
ze eerlijk uit een magazine bij mij tuis geknipt! en dat was waar, Loulou. Maar
hij luisterde niet eens. Hoort niet aan mijn muren hier! zei hij alleen maar, liep
buiten en sloeg met geweld de deur achter zich toe. En daar lag je op de vloer,
niets meer dan onherkenbare rafels. O dat heb ik hem moeilijk kunnen vergeven,
Loulou. Dat had hij werkelijk niet mogen doen. Ik heb zelfs op het punt gestaan
ontslag te nemen - maar dan had ik je vandaag misschien niet teruggevonden,
of nooit meer zelfs... Wat zeg je, of ik geen schrik heb dat hij je weer in stukken
zal scheuren? Welnee, hij komt hier nog maar zelden, uiterst zelden... En
bovendien heb ik er wat jaartjes dienst opzitten, hij ziet nu wel wat door de
vingers van me.
(blik op klok)

Maar nu moet ik echt weer aan
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het werk liefje.
(kijkt even om zich heen, geeft haar een vlugge kus)

Tot straks, Loulou. En braaf wezen!
(weer aan zijn tafel, neemt een krant, schaar gereed in hand. Doorzoekt de kolommen. Zijn
vinger stopt bij een rubriekje onderaan. Hij zegt langzaam en duidelijk)

Wist u...
(Licht dooft onmiddellijk rechts, gaat tegelijkertijd aan links, waar personage A, in plechtige
Napoleonhouding, zonder onderbreking bij Knipper's woorden aansluit)

Personage A:

Dat Napoleon op Sint Helena nog steeds zijn oude legergewoonten respekteerde?
Ja,
(bij zijn overgang naar de 1e persoon enkelvoud begint hij sneller te spreken)

ik stond op om 4 uur, ontbeet om 4 uur 30 met ½ fles konjak, schoor me, met
koud water asjeblief en met ze e water nota bene van 5 tot halfzes, inspekteerde
de troepen van halfzes tot halfzeven, deed ochtendgimnastiek tot 7 uur, ontbeet
met 1 fles rode wijn, zwom het eiland rond van halfacht tot 8, was buiten adem
van 8 tot 9, schoor mezelf van 9 tot halftien, deed een marsj rond het eiland, las
in mijn Hoe doe ik het zelf-pocket over krijgstaktiek, at tienuurtje te halfelf,
deed middaggimnastiek, schreef een bladzijde memoires die geen mens ooit
heeft kunnen ontsijferen, hield mijn siësta... daarna legeroefeningen in de
brandende zon... vieruurtje 1 fles konjak... namiddaggimnastiek... scheren...
zwemmen... avondmaal 1 beschuit, vanwege mijn maagkwaal... zonsondergang
bewonderen, terwijl roemrijke herinneringen ophalen... avondwandeling...
avondgimnastiek... zodat ik blij was te middernacht onder de wol te kunnen
kruipen.
(hij is afgemat)

Personage B:

Nee, dat wist ik niet.
Personage A:
(uit zijn rol)

Konden we dat maar zeggen.
Personage B:
(zucht)

Konden we dat maar.
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Personage A:

Die wetenswaardigheden putten je uit.
Personage B:

Ze zijn wel het ergste van het erge. Ze komen weer en blijven weerkomen. Nooit
ben je ermee klaar. Soms verdwijnen ze voor een poosje, maar dat is alleen voor
een loos winterslaapje in een krantenarchief...
Personage A:

Want altijd duiken ze weer op, met nieuw haar op hun oude tanden...
Personage B:

Zelfs dat niet. Altijd en onverwoestbaar identiek dezelfde.
Personage A:

Het onkruid van het krantenwezen.
Personage B:

Wie interesseert er zich voor in vredesnaam?
Personage A:

Geen mens. Maar een krant mag geen witte plekken vertonen. Dat is doodzonde.
Dat is een onvergeeflijke, schandelijke huidziekte. Een belediging van de
weldenkendheid van de lezer.
Personage B:

Behalve in de grote advertensies, maar daar werd er voor betaald.
Personage A:

De prostitusie gaat het wel ver zoeken, de dag van heden.
(De belichting wisselt om: links donker, rechts licht)

Knipper:

Die Napoleon... Schrijft gekke brieven, maar wat een fassinerende figuur anders...
(leest volgend paragraafje)
(de belichting wisselt terug)

Personage B:
(didaktiese toon)

De goede oude karren met of zonder paard verdwijnen hoe langer hoe meer uit
het moderne stadsbeeld. Maar mocht u het voorrecht te beurt vallen uw kleding
met echte ouderwetse wagensmeer bevlekt te krijgen, ziehier hoe u te werk moet
gaan. U wrijft het getroffen gedeelte in met ongezouten plattelandsboter.
Vervolgens wast u de boter uit met fijne slaolie. De olievlek verwijdert u met
benzine. De benzineranden spoelt u uit met lauw zeepsop. De zeepvlekken krijgt
u gemakkelijk weg met
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regenwater.
(wijst steeds grotere konsentriese sirkels rond de denkbeeldige oorspronkelijke vlek)

Tenslotte laat u het hele kletsnatte boeltje gezellig drogen bij een matig warme
huiselijke haard. Helpt dat alles niet, waarom niet eens geprobeerd met
sitroensap. Schaadt het niet, dan baat het niet.
Personage A:

Van sitroensap gesproken, hebt u een zure smaak in uw mond? Hiertegen is
gorgelen en mondspoelen met onversneden zeewater een probaat middel. Voor
deze tip aan onze lezers danken wij de heer Napoleon Bonaparte van Sint Helena.
Personage B:

Van Helena gesproken, wist u dat reeds tijdens de Trojaanse oorlog...
Personage A:

...Koning Frederik de tweede, zelf een voortreffelijk fluitspeler...
(snel terzijde tot personage B)

Hij begint stukken over te slaan, merk je wel!
Personage B:

...het bouwen ondernam van de grote piramiede... - Ja, het gaat hem zelf vervelen.
Personage A:

...bij Stockholm. - Gelukkig maar!
Personage B:
(na korte pauze, alsof hij aandachtig naar iets luistert)

Het lijkt of hij ermee gedaan heeft.
Personage A:

Ja. - Een gek gevoel geeft dat je wel, als ze zo op hol slaan bij het lezen. Of je
als een gummibal met grote sprongen door de tekst heen kaatst.
Personage B:

Zodat je er soms het einde bij mist, maar ja, wie leest nu een krantenartikel van
A tot Z.
Personage A:

Die zijn er, die zijn er, vervelend genoeg is dat! Niets wordt je gespaard. Je hebt
er zelfs die bij het einde beginnen.
Personage B:

Dàt vind ik nou een rotte gewoonte!
Personage A:

Ik heb er ook niet weinig de pest aan.
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Personage B:

Je wordt binnenstebuiten gedraaid. Je leeft achterstevoren tegen de tijd op. Niet
om uit te staan.
Personage A:

O, er zijn ergere dingen. Als ze je op de bodem van een vuilnisbak leggen
bijvoorbeeld...
Personage B:

Ja, brrr! Of de kachel met je aanmaken!
Personage A:

Dàt is helemaal onprettig.
Personage B:

Je mag dan al honderdduizenden levens hebben...
Personage A:

Als het tenminste geen klein snertkrantje is met een kleine oplaag.
Personage B:

Of een grote snertkrant met een grote maar voor de helft gelogen oplaag.
(zij worden steeds bedrukter)

Personage A:

Je voelt jezelf een stukje wegsterven met elke krant waarin je verdwijnt.
Personage B:

Het onverkochte restant is een toevlucht natuurlijk. Maar wat een slaperig
bestaan.
Personage A:

En eindigen doe je, vroeg of laat, als oud papier.
Personage B:

Op één schraal eksemplaartje na in het Persmuzeum.
Personage A:
(hervat zich)

Kom, kom! Wat worden we mismoedig, kollega!
Personage B:

We zijn nog niet bekomen van die wetenswaardigheden als je 't mij vraagt,
kollega.
(donker links)

7
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(Licht rechts, waar Knipper verveeld maar met een zichtbare poging tot vlijt, schaar in hand,
een dagblad doorzoekt van begin tot einde. Vouwt het weer toe; zijn oog valt op de voorpagina)

Knipper:

Kijk hier, ‘Geslaagde ruimtereis van kosmonaut Hümmel’ ... en daar zou ik
overheen lezen! Op pagina één nog wel!
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(hij begint gretig te lezen. Licht wisselt om)

Personage A:
(houdt B een denkbeeldige mikro voor)

En mogen onze kijkers aan hun TV misschien uw indrukken vernemen over
deze zeer geslaagde ruimtereis die u hebt volbracht, majoor Hümmel?
Personage B:

Kolonel; ik werd bevorderd na mijn terugkeer.
Personage A:

Kolonel Hümmel?
Personage B:

Laat ik beginnen met het einde.
Personage A:

Maar eh...
Personage B:

Dat heeft mezelf namelijk het sterkst getroffen! Knots met m'n achterhoofd
tegen de bodem van de kabiene, toen ik de oseaan kwam ingelazerd! Van zoveel
kilometer hoog, stel je maar voor! Een snelheid dat ik ging ontwikkelen op de
duur...
Personage A:
(meelevend)

Eenparig versnelde beweging, inderdaad nietwaar beste kijkers...
Personage B:

Mogelijk dat dat ding zo heet... een snelheid kortom... dat grensde gewoon aan
het belachelijke!
Personage A:
(ademloos)

Hebt u de geluidsmuur doorboord?
Personage B:

Doorboord? Ik ben d'r gewoon doorheengezakt! Heel die muur lag omver!
Personage A:

En uw valscherm?
Personage B:
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Maar man, dat was allang weggesmolten! Als je van zo hoog valt dan krijg je
een enorme wrijving met de lucht moet je weten! Zomaar van het vallen!
Verschrikkelijk is dat, je gaat gewoon aan het gloeien! Afijn die kapsule waar
je inzit bedoel ik. Wat kan d'r dan van zo'n valschermpie overblijven?
Personage A:

U hoort het waarde kijkers, het valscherm van de majoor...
Personage B:

De kolonel.
Personage A:

...van kolonel Hümmel, van zijn ruimtekapsule bedoel ik, is letterlijk gesmolten,
verdampt, als een stukje plastiekstof dat men op een roodgloeiende kachel werpt.
Personage B:

Juist! En in die kachel zat ik, moet je goed begrijpen! Ik was zowat halfgaar
toen ik beneden aankwam!
(bruuske lichtomwisseling naar rechts)

Knipper:
(haastig bladerend)

Vervolg op pagina 6... zes...
(hij vindt de plaats)

Hier.
(leest verder)
(lichtomwisseling terug naar links)

Personage A:

Maar toen u boven was, kolonel... misschien kunt u ons daar nu iets over
vertellen?
Personage B:

Laat ik beginnen bij het begin! Het vertrek.
Personage A:

O ja... hoe is dat eigenlijk verlopen? Het lanseren bedoel ik?
Personage B:

Laat ze maar lachen, laat ze maar afgezaagde moppen tappen! Van de derde
keer al was ik aan de haal. En toen... ging alles vlugger dan ik het nu kan
vertellen. Eerste trap, uitgebrand... en weg! Tweede trap, uitgebrand... en weg!
Derde trap, uitgebrand... weg! Vierde trap, uitgebrand, weg! Vijfde trap...
Personage A:

Hm, hm! Bent u wel zeker dat uw raket zoveel trappen had, kolonel?
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Personage B:
(vertrouwelijk)

Wil je geloven jongen dat ik het je niet zou kunnen zeggen? Ik heb ze werkelijk
niet geteld. Wat wil je, de emosie van het ogenblik...
Personage A:

Presies, de emosie van het ogenblik! Niets dan dat! Nietwaar beste kijkers? Dat
begrijpen wij volkomen nietwaar?
Personage B:

In elk geval eer ik het wist was alles uitgebrand, en daar vloog ik in mijn eentje
in mijn kapsule!
Personage A:
(haastig)

Ja, vertel ons uw indrukken van buiten de dampkring, doe dat als
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u wil kolonel...
Personage B:

Alles was zwart om me heen, dat kan ik je verzekeren. De hemel zag zó gemeen
zwart, op het paarse af, dat het lelijk was om aan te kijken!
Personage A:
(gedwongen lach)

U maakt een grapje kolonel Hümmel! Natuurlijk kunt u ons vertellen over de
pracht die u met eigen ogen hebt mogen aanschouwen, honderden mijlen boven
de aardbodem...
Personage B:

Van die mijlen, dat is niet gelogen. Maar die pracht, dat is larie en apekool
jongen, zeg maar dat Hümmel je dat verteld heeft!
Personage A:

Maar de sterren! Die moet je daar zoveel beter kunnen zien, en ze zouden dan
de prachtigste kleuren hebben, zo in het luchtledige! Dat wordt toch gezegd!
Personage B:

Door wie dan?
Personage A:

Mensen die het weten kunnen! Professors die dat hebben uitgerekend.
Personage B:
(onverschillig)

O ja? Dat kan. Maar geen mens heeft me gekommandeerd dáár op te letten. Er
is in elk geval honderdduizendmaal meer zwart dan sterren, neem dat gerust
van mij aan!
Personage A:

Maar de aarde kolonel! Was de aarde dan geen indrukwekkend zicht vanuit de
ruimte?
Personage B:

De aarde? Maar daar kwam ik zelf pas vandaan...
Personage A:

U hebt 27 maal rond de aarde gesirkeld, dan hebt u ze toch wel een beetje
geobserveerd ook?
Personage B:

Was dat de aarde? En ik die de hele tijd gedacht heb dat het de maan was!
Personage A:
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Kolonel Hümmel, alstublieft! Millioenen mensen hangen aan uw lippen! Uw
elektroniese aanwezigheid in de huiskamer wordt dank zij de TV tot in het
oneindige vermenigvuldigd! En wat doet u? Een grandioze onderneming waar
u zelf nota bene de held van bent belachelijk maken! - Beste kijkers, we nemen
het majoor Hümmel maar niet kwalijk...
Personage B:
(nijdig)

KOLONEL Hümmel!
Personage A:

...het is zijn aangeboren bescheidenheid die hem, met een volkomen eigen zin
voor humor...
Personage B:

Zin om jou tegen je schenen te schoppen, die heb ik!
Personage A:

...zijn eigen prestatie doet kleineren. Hij is ongetwijfeld het soort van man die
minder belang hecht aan het anekdotiese dan wel aan nuchtere,
wetenschappelijke feiten. - Misschien verkiest u, onze kijkers enkele sijfers mede
te delen, kolonel? Enkele rezultaten van uw waarnemingen?
Personage B:

Maar kerel, dat gebeurde toch allemaal automaties. De hele boel is op
geluidsbandjes en papierstrookjes en weetikveeltjes opgenomen, en dat zijn de
geleerden nu druk aan 't uitknobbelen, daar breek ik helemaal mijn hoofd niet
mee, waar haal je 't uit!
Personage A:
(veegt zijn voorhoofd af. Uitgeput)

Misschien... kunt u dan toch... ondanks alles... enkele indrukken...
Personage B:

Weet je welke indruk ik kreeg toen ik daarboven was? Weet je wat ik toen bij
mezelf heb gedacht? Gelukkig maar, dacht ik, dat ik dit ding hier bij me heb
om binnenin te zitten of ik zou er nog niet te lollig voorstaan nu!
Ha ha ha ha
(luidkeelse militaire lach)

Personage A:
(mat)

O zo... he he... dat is dus wat u het meest getroffen heeft...
Personage B:

Maar nee man, helemaal niet! Wou je weten wat?
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Personage A:
(even oplevend)

Ja kolonel... wat dan?
Personage B:

Ik had het je al willen vertellen van in het begin maar je liet me ook niet aan
het woord. Nadat ik dus de oseaan was ingedonderd...
Personage A:

O Ja...?
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Personage B:

Je begrijpt dadelijk, met de snelheid die ik deed, dat ik nog een poosje doorging
naar beneden! Een heel poosje zelfs, tot in de diepzee durf ik wel zeggen, eer ik
terug een beetje naar boven begon te stijgen. Stikdonker was het daar beneden,
man! Maar ik had mijn zaklantaarn bij... en daarmee scheen ik door de
patrijspoort naar buiten... en toen zag ik...
Personage A:
(ademloos)

Wat zag u?
Personage B:

Dat was wel het wonderlijkste van de ganse tocht, dat durf ik je verzekeren! Ik
kon mijn eigen ogen niet geloven... Tot mijn grote verbijstering zag ik daar (de tekst breekt af, de personages A en B staan onbeweeglijk. De belichting wisselt bruusk
naar rechts)

Knipper:
(krant in handen)

Hoe heb ik het nou... hoe gaat dat verder? Verdomd er is een stuk uit die krant
geknipt... O. Heb ik zelf gedaan. Dat moet die foto van Loulou geweest zijn...
zij heeft de rest van dat verhaal dus op haar achterkant staan...
(kijkt naar de pinup

) Hehee... wees maar niet bang schatje... Hoe graag ik ook het einde zou kennen,
ik ben niet van plan je daarvoor van de muur te halen... stel je voor dat ik je
scheur... Wat kunnen mij de avonturen van die onderzeese kosmonaut schelen,
daarbij vergeleken!
(belichting wisselt weer om naar links)

Personage A:

Waarom blijf je opeens in 't midden van je zin haperen?
Personage B:

Dat ben ik niet, dat is die ouwe suffer weer! Heeft zeker het einde van het artikel
zoekgemaakt, nu weet ik verder niet wat zeggen.
Personage A:

Voor één keer dat het interessant werd.
Personage B:

Ik wil ook wel weten hoe het afloopt. Verdomme, ik ga protesteren!
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Personage A:

Ik ook! Wij mogen wel een beetje genoegen aan ons werk beleven!
(lopen naar rechts, tot aan de zwartgrens. Belichting wisselt om)

Personage B:

Hee jij! Hoe loopt dat verhaal verder af?
Knipper:

Welk verhaal?
Personage B:

Je weet best wat ik bedoel. Ik ben zeker dat je er met je stomme kop het slot
hebt afgesneden.
Personage A:

En dat is gekomen met het uitknippen van dat plaatje, durf ik wedden! Jij hebt
je geen plaatjes toe te eigenen uit kranten die je niet toebehoren, meneer!
Knipper:

Een plaatje?
Personage A:

Die pinup!
Knipper:

Welke pinup?
(ziet dat personage A een dreigende stap voorwaarts doet. Haastig)

O deze? Die hangt er al jaren.
Personage B:

Dat lieg je! Vanmorgenvroeg nog niet.
Knipper:

Het is een steenoude prent. Dat merken jullie toch wel! Ik... bewaarde ze al die
tijd in mijn tafellade!
Personage A:
(doet nog een dreigende stap voorwaarts)

Het einde van dat ruimteverhaal staat op het achterste van die pinup, daar ben
ik zo zeker van als wat!
Personage B:
(ook dreigende stap voorwaarts)

Ja, ontken het maar niet! Haal ze er maar af en vlug wat!
Knipper:
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(in paniek, gaat verdedigend vóór de pinup staan)

Maar wat willen jullie toch van me? Waarom vervolgen jullie me altijd?
Personage B:

Laat ons klagen! De dingen die jij ons hebt aangedaan...!
(De personages A en B gaan op in hun aanklacht en schijnen de pinup te vergeten, zodat
Knipper na een poosje zijn beschermende houding laat varen en op de rand van de tafel komt
zitten)
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Personage A:

Als ik nog bedenk, hoe dikwijls je ons kletsnat hebt gemaakt door ellenlange
verslagen van overstromingsrampen te lezen!
Personage B:

En dan de keren dat je ons per trein hebt laten ontsporen!
Personage A:

Of per vliegtuig verongelukken!
Personage B:

En de veroordelingen die we gekregen hebben, voor moorden die we nooit
hadden begaan!
Knipper:

Maar... ik doe alleen mijn werk. Ik zet die dingen toch niet in de krant. Ik schrijf
ze niet. Ik druk ze niet.
Personage A:

Nee, jij knipt ze uit. Maar dat verhoogt presies het gehalte van de gedrukte
werkelijkheid, snap je?
Knipper:
(meer geïnteresseerd dan hij wil tonen)

O ja?
Personage A:

Zodat je ze haast niet meer van de echte onderscheidt. Wij tenminste niet.
Personage B:

We vragen niet veel. Alleen dat je een heel klein beetje rekening met ons houdt.
Zodat wij ook nog iets aan ons bestaan hebben.
Personage A:

Ja, een beetje kijken waar je knipt. Een beetje je gedachten erbijhouden als je
leest. Dat is al wat wij je vragen.
Personage B:

En dan laten wij jou ook met rust.
Knipper:
(plots rezoluut, gaat achter zijn tafel zitten)

Nee, ik denk er niet aan. Zulke futiliteiten kan ik me werkelijk niet gaan
aantrekken. En me door jullie laten afdreigen, dat zeker niet. Wat zijn jullie
tenslotte? Jullie zijn nog minder dan papier.
Personage B:
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O zo, en ben je er zó zeker van dat we volkomen weerloos zijn? Wij hebben óók
giftige pijltjes op onze boog!
Knipper:
(brutaal)

Wat zouden jullie me kunnen doen, hee?
Personage A:
(insinuerend)

Jou misschien niets. Maar dat belet ons niet onze revanche te nemen op een
andere manier. Onrechtstreeks. Op iemand anders. Namelijk door die iemand
dingen aan te doen die jij misschien liever niet zag gebeuren.
(korte, dreigende pauze)

Stel je even voor dat we Loulou Frigidaire in een krant ontmoeten?
Knipper:
(plotse angst, die hij tracht te verbergen)

W-wie is Loulou Frigidaire?
(gaat, onwillekeurig, beschermend vóór de pinup staan)

Personage A:
(wreed)

Dan ranselen we haar af!
Personage B:
(id)

Sleuren ze bij d'r haren over straat!
Personage A:
(id)

Verkrachten ze!
Personage B:
(id)

Om 12 uur smiddags op de Place de la Concorde!
Knipper:
(met manhaftige poging tot zelfbeheersing)
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Loulou... hoe noem je ze... die ken ik helemaal niet... jullie maken een grapje...
(de klok slaat éénmaal, Knipper slaakt een zucht van verademing)

Personage A:

Ja, dat zou je beter kunnen doen, weer aan het werk gaan.
Personage B:

Want daar heb je nog niet veel van terechtgebracht vandaag.
Personage A:
(dreigend)

En... je bent gewaarschuwd!
(zij verdwijnen langzaam naar hun donkere ruimte)

Knipper:
(haast zich aan zijn tafel, opeens een en al ijver)

Maar ik vraag niet beter dan te kunnen voortdoen... Ekskuzeer heren maar
jullie houden me van m'n werk... Volkomen ten onrechte denken jullie dat ik
geen ernstig werker ben...
(zijn stem sterft weg in gemompel. Hij neemt een krant en begint te zoeken. Vindt een artikel,
zoekt een zeer grote schaar uit - een groot artikel - en begint het uit te knippen)

Bijeenkomst van de Grote Twee op het Paaseiland! Dat moet ik uitknippen voor
het archief van de VeeVeeVeeWee, de Vredeskommissie van de Vierde Weg...
(licht wisselt naar links)
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8
(De personages A en B ijsberen van voor naar achter en terug, simmetries maar steeds in
tegengestelde richting; één uiterst links, één uiterst rechts van het zwarte gebied. Houden af
en toe, tegelijk, even stil)

Personage A:
(tijdens een van de rusten, vooraan. Kijkt op polshorloge)

Als hij zich aan een afspraak als deze nog niet kan houden...
(ijsberen herneemt)

Personage B:
(tijdens een rust even later, ook vooraan, op horloge kijkend)

Niet te vertrouwen, zoals altijd... niet eens stipt op een belangrijke bijeenkomst
als die van vandaag...
(ijsberen)

Personage A:
(even later, a.v.)

Het is een maneuver natuurlijk... Me zenuwachtig maken en daar dan munt uit
slaan tijdens het onderhoud... Maar dat zal niet zo grif gaan... Ik heb hem door...
(ijsberen)

Personage B:
(even later, a.v.)

Dat is geen manier om een staatshoofd te behandelen... Als hij niet vlug hier is
ben ik weer weg...
(maken kwartdraai, kijken in de verte, d.w.z. langs elkaar heen)

Personage A:

Aha, daar komt hij. Eindelijk!
Personage B:

Daar heb je hem. Niks te vroeg!
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(gaan met uitgestoken hand en glimlachend op elkaar af, dwz. steken het zwart gebied over
in de breedte, maken een U-bocht en komen dan pas op elkaar toe, zodat ze elkaar ongeveer
in het midden van het linkervak ontmoeten. Drukken elkaar overdreven hartelijk de hand)

Personage A:

Ik hoop dat ik u...
Personage B:

...niet heb laten wachten!
Personage A:

Ach, ik was zeker te laat!
Personage B:

Nee nee uitgesloten ik was vast te vroeg.
Personage A:

Wel, een zalig Pasen.
Personage B:

Met alle respekt voor eh, enzovoort, maar willen we de religie maar buiten de
internasionale politiek houden, kollega?
Personage A:

Neem me niet kwalijk kollega, dat was helemaal mijn bedoeling niet! Ik gebruikte
alleen de plaatselijke groet.
Personage B:

O, dat is een verschil. Ook een zalig Pasen dan.
Personage A:

Hoe vindt u de omgeving?
Personage B:

Die oseaan is wel stil. Die beelden...
Personage A:

Ik bedoel, vindt u het hier neutraal genoeg?
Personage B:

Jaja dat gaat wel. Maar zoals ik zei, die beelden...
Personage A:

Ik verzeker u dat ze massief zijn. Er zitten geen sp... waarnemers in verborgen,
als u dat soms veronderstelt.
Personage B:

Maar...
Personage A:

Kijk dan als u het niet gelooft. Ik bedoel, luister.
(hij gaat op de zijmuur kloppen met zijn vuist. Het geeft een hol metaalachtig geluid)
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Eh... hum.
(hij klopt veel zachter)

Een welluidende steensoort, vindt u niet?
Personage B:

Ik kan het werkelijk niet goed horen, klopt u eens iets harder alstublief?
(Personage A klopt nog zachter, zodat personage B zelf gaat kloppen)

Vreemd! Als u er niet zelf over begonnen was zou ik het niet vermoed hebben...
maar dit beeld klinkt werkelijk hol.
Personage A:

Wil u daar iets mee insinueren?
Personage B:

Ik vind alleen maar vreemd dat een zogenaamd massief beeld hol klinkt!
Personage A:

Zo klinken al deze beelden. Dit hier bijvoorbeeld, luister maar.
(loopt
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naar achterwand, klopt. Zelfde hol metalen geluid)

Personage B:

Ja, nu u het zegt. Dat klinkt hetzelfde.
Personage A:

Dat klinkt helemaal niet hetzelfde. Dit beeld klinkt hol!
(hij klopt)

Personage B:

Nee dit.
(klopt op eerste beeld: bonk)

Personage A:

Nee dit!
(bonk)
(steeds sneller, tot het haast een roffel wordt)

Personage B:

Nee dit!
(bonk)

Personage A:

Nee dit!
(bonk)

Personage B:

Dit!
(bonk)

Personage A:

Dit!
(bonk)

Personage B:

Dit!
(bonk)
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Personage A:

Dit!
(bonk)

Personage B:

Wat hebt u te verbergen?
Personage A:

Ik niets.
Personage B:

Ik bedoel wie.
Personage A:

Ik niemand.
Personage B:

Ik nog veel minder.
(beiden doen heimelijk een teken naar hun beeld: ‘ophoepelen’)

Personage A:
(poeslief)

Dan belet niets ons, de besprekingen aan te vatten.
Personage B:
(id)

Niets inderdaad, kollega. Wel eh...
Personage A:

Kijk!
(wijst in de richting van personage B's beeld)

Personage B:

Kijk!
(wijst in de richting van het andere)

Personage A:

Een man...
Personage B:

Die zich uit de voeten maakt...
Personage A:
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In een klein motorbootje stapt...
Personage B:

...daarin wegvaart...
Personage A:

...en nu wordt aan boord genomen...
Personage B:

...van een onderzeeër...
(keren zich met een ruk naar mekaar toe, elk beschuldigend wijzend naar het beeld van de
ander)

Personages A en B:

U hebt het met uw eigen ogen gezien, dat er een man in dàt beeld beeld verborgen
zat!
Personage A:
(beteuterd)

In dàt...?
(wijst op eigen beeld)

Personage B:
(id)

In dàt...?
(wijst op eigen beeld)

Personage A:
(id)

Er waren dus twee mannen?
Personage B:
(id)

In elk beeld één?
(bekijken elkaar. Gedwongen lachje)

Personage A:

Ach kollega... ik begrijp al...
Personage B:

Maar natuurlijk... het zijn...
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Personage A en B:
(met overtuiging)

Die vervelende persfotografen!
(lachen, slaan op elkaars schouder)

Personage A:

Wel, zullen we dan maar wat konfereren?
Personage B:

Waarom niet, een beetje konfereren heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.
Personage A:

Zoals mijn vader ook altijd zei. Wel, als eerste punt op de dagorde...
Personage B:

O nee!
Personage A:

Wat dan wel?
Personage B:

Ik heb ze niet bij me.
Personage A:

Eh... ik ook niet.
Personage B:

Allicht. Ze is niet vastgesteld.
Personage A:

Hoe kunnen we dan konfereren?
Personage B:

Ik stel voor, als punt buiten dagorde het opmaken van een dagorde te nemen.
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Personage A:

Dat voorstel op zichzelf is een punt buiten dagorde!
Personage B:

Laten we daar dan eerst over stemmen.
Personage A:

Bij zitten en rechtstaan?
Personage B:

Goed.
(Personage A gaat zitten. Als hij terug rechtstaat gaat personage B zitten. Als personage
B rechtstaat gaat personage A weer zitten, enzovoort, enkele malen achter elkaar)

Personage B:
(die op dat moment neerzit)

Ik ga er bij liggen.
(doet dit, hoofd in richting van zijn beeld)

Personage A:

Ik ook.
(met hoofd in richting van het zijne)

Personage B:

Oei!
(springt recht)

Personage A:
(verschrikt)

Wat is er?
Personage B:

Ik kreeg het gevoel alsof dat beeld voorover op me ging neervallen.
Personage A:
(kijkt omhoog naar zijn beeld)

Ai!
(springt recht)
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Ik ook!
(zij staan een ogenblik angstig bij elkaar, steun zoekend in elkaars nabijheid. Hervatten zich
dan)

Personage B:

Eh... Ik had de zon in mijn ogen.
Personage A:

Ik... de maan.
Personage B:

De máán?
Personage A:
(verdedigend)

Het maanlicht is sterk in deze gewesten. Zelfs overdag. Enne, bovendien is de
maan vandaag in konjunksie met...
Personage B:

Dat doet me er aan denken, hoe gaat het met uw konjunktuur?
Personage A:

Dank u dank u, die bereikt een aardige hoogte, en de uwe?
Personage B:

Ach kollega, wij hebben dat begrip immers allang opgeruimd.
Personage A:

Door wat hebt u het dan wel vervangen?
Personage B:

O, op de vrijgekomen plaats hebben we volkstuintjes en sportvelden en andere
sosiale dinges, hoe noem je ze, verbeteringen aangebracht.
(vertrouwelijk)

Laat dat onder ons blijven kollega, maar ik zeg je, de sosiale vooruitgang, dat
zijn de brood-en-spelen voor het volk van vandaag.
Personage A:

Denkt U? Dat lijkt me een gevaarlijke vernieuwing. U gooit wel veel oude
zekerheden overboord. Onze kultuur loopt een beetje minder hard van stapel,
geloof me vrij.
Personage B:

Wij breken alleen maar met het verleden. Jullie breken met de toekomst, dat
is veel erger.
Personage A:

U bent er volkomen naast. En onze vooruitgang dan?

Gard Sivik. Jaargang 6

Personage B:

En de onze?
Personage A:

Op welk gebied?
Personage B:

En u?
Personage A:

Eh, hum, ik ben misschien niet helemaal bevoegd om daar over te praten... daar
zijn de spesialisten voor tenslotte... dat is bij u ook wel zo, neem ik aan!
Personage B:

Eh natuurlijk... bovendien ga ik geen staatsgeheimen verklappen aan de eerste
de beste...
Personage A:

O zo? Ben ik de eerste de beste?
Personage B:

Nee, natuurlijk niet! Daar zorgt de personenkultus wel voor!
Personage A:

U wordt hatelijk! Tracht u misschien de gewapende vrede die tussen ons heerst
te verbreken?
Personage B:
(geschrokken)

Voor geen geld van de wereld! Ik vind het een prima toestand.
Personage A:

Ik ook. Laten we hem dan niet verpesten.
Personage B:

Laten we hem zelfs bevorderen!
Personage A:

Laten we een vredeskonferensie houden, dat is het probaatste middel!
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Personage B:

Een prachtidee! Laten we vredeskonfereren.
Personage A:

Eerst een beetje wetenschappelijke uitwisseling?
Personage B:

Fijn!
Personage A:

Strontiumsigaret?
(prezenteert pakje)

Personage B:

Graag!
(neemt sigaret en steekt ze op)

Prima! Hongersnoodpepermuntje?
(prezenteert rolletje)

Personage A:

Ja, dank u wel! Mm, lekker! Maar hebt u al gehoord over onze laatste nieuwe
versnapering?
Personage B:
(hart terzijde)

Toch geen reklame-intermezzo, kollega? Laten we niet ekonomies worden. Daar
zijn aparte konferensies voor.
Personage A:

Nee nee kollega, want dit komt niet in de handel.
(haalt doosje boven)

Deze lekkernij is vooral geschikt voor onderontwikkelde gebieden, waar u toch
ook mee te maken hebt. Voor het onderdrukken of, naar keuze, provokeren van
opstanden, burgeroorlogen, al dan niet gewapende konflikten met of zonder
buitenlandse inmenging enzovoort, u kent de gamma wel. HET probate middel:
(opent doosje. Plechtig)

De kneedkernbom! Handige verpakking, één dozijn per doosje. Neem gerust,
kollega, dit is een gratis monster!
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(Personage B neemt er eentje)

Even kneden vóór gebruik. Daarna wegwerpen.
Personage B:

Hoe ver?
Personage A:

Niet tè ver! Tot in de stratosfeer, of tot even buiten de dampkring.
Personage B:
(kneedt, gooit zo hard hij kan schuin omhoog. Ze wachten even; verwijderde losbranding. Zij
luisteren voldaan lachend en knikkend naar het naëchoënde geluid)

Mooi werk, kollega!
(kwazischertsend)

Die komen we afspionneren hoor!
(zij lachen gemaakt hartelijk, elkaar op de schouders slaand)
(de belichting wisselt naar rechts)

9
Knipper:
(knipsel in de hand)

De besprekingen duren voort.
(pauze. Legt knipsel neer; kijkt peinzend naar de pinup)

Wat zijn het andere tijden geworden dan vroeger, Loulou. Vroeger... De mensen
maakten ook pret maar niet op zulke sinistere manier... en niet op zulke enorme
schaal. Ook toen gebeurden er minder mooie dingen, dat weet ik best, maar het
groeide niet zo boven je hoofd... Een bestaan waarvan je wist wat je er aan had,
duidelijk, beter ingericht dan nu...
(korte pauze)

De mode was ook veel geriefelijker, om nog maar iets te noemen. Geriefelijk...
wel, gekleder, in elk geval. Jeugdiger! Omdat de mensen die in die kleren staken
zelf ook jeugdig waren. Jeugdig van geest, van hart...
(denkt even na)
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Ze hadden minder angst! Minder angst... en meer liefde. Want die twee gaan
niet samen. Neem mij bijvoorbeeld. Hopeloos verliefd was ik op je Loulou, goeie
god! - maar niet met een zwaar gemoed, dat kan ik je verzekeren.
(geeft haar een kus)
(De personages A en B zijn tijdens deze monoloog aan de rand van hun gebied verschenen,
en staan al een poosje onhoorbaar grinnikend toe te kijken)

Personage A:
(zeer luid, tot personage B)

Hoe vind je DAT!
(Knipper keert zich verschrikt, schuldbewust om)

Personage B:

Ik hoop dat je het minstens nog kunt opbrengen je te schamen, Knipper.
Personage A:

Een waar wangedrag!
Knipper:

Ik eh...
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Personage B:

Ikke, ikke! Je moet je lage lusten leren bedwingen, Knipper! Zoals wij!
Personage A:

Een abstrakt beroep als het jouwe vereist een hoogstaande zedelijkheid!
Personage B:

Maar daar blijf jij ver beneden!
Knipper:

Maar...
Personage B:
(overschreeuwt hem)

Pervers individu!
Personage A:

Fetisjist!
Personage B:

Tipografofiel!
Knipper:

Tipo...?
Personage A:

Drukwerkwellusteling, als je dat beter snapt!
Personage B:

Maar... Ik heb geen mens was misdaan.
Knipper:

Jij hebt een loopje genomen met begrippen, meneer, met voorschriften, met
verworvenheden van een achtenswaardige tradisie, met een kode van menselijke
gedragingen! En dat is heel wat erger dan het tekortdoen van een levend mens.
Personage A:
(waarderend, tot personage B)

Je spreekt als een boek, mijn beste.
Personage B:

Als een krant! Zondagspagina.
Knipper:

Ik heb alleen maar een plaatje uitgeknipt van een vrouw die ik mooi vind.
Personage B:
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Meen je dat, vind jij dat scharminkel nou echt mooi?
Personage A:

Ze is afschuwelijk verouderd.
Personage B:

Dat samengeperste pruimenmondje is meer dan belachelijk.
Personage A:

En die lange puntige kin. Haar kop lijkt wel een rechtopstaande rugbybal.
Personage B:

En dan die gekke lege staarogen!
Knipper:

Niet waar! Loulou had de prachtigste ogen op aarde! Wie dat niet merkt heeft
zelf geen ogen in zijn hoofd.
Personage A:
(ongenadig)

En vergeet niet, op deze foto was ze nog jong. Moet je niet vragen wat een lelijke
uitgedroogde ouwe tante ze nu is.
Personage B:

Als ze nog leeft.
Knipper:

Dat kan me allemaal niet schelen. Ik blijf trouw aan de vroegere Loulou
Frigidaire. Ik laat me niet van de wijs brengen door de tijd! Hij kan zoveel
verder lopen als hij wil, ik houd het bij het verleden. Ik moet wel leven in deze
tijd, maar mijn hart is bij een andere. Ik heb lak aan het heden!
Personage A:

Zeer juist. Jij vlucht je verantwoordelijkheden.
Personage B:

Door je lichtzinnig gedrag werk je mee aan het verderf van de jeugd van nu.
Personage A:

Waar je zelf de eerste bent om op af te geven. Al werd ze door jouw generasie
de wereld ingeschopt.
Personage B:
(Knipper schamper monsterend)

Oud, maar ver van eerbiedwaardig.
Knipper:

Zó oud ben ik niet!
Personage A:

Eerbiedwaardig nog veel minder.
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Personage B:

De jeugd dient rein opgevoed! Zij heeft behoefte aan een lichtend voorbeeld!
Ben jij een lichtend voorbeeld, Knipper?
Personage A:

Hij is er eerder een uitgedoofd. Een uitgedoofde vetkaars van een voorbeeld.
Personage B:

Ja, wat een walm. Puuh!
Personage A:

Hindert niet, ik heb lusifers.
(hij strijkt lusifer af, doet alsof hij Knipper wil in brand steken)

Knipper:
(achteruitdeinzend)

Hela, word je gek?
Personage A:

Wil je niet? Ook goed, ik dring niet aan.
(gooit achteloos de brandende lusifer weg in de richting van de stapel kranten achter in het
kantoor)

Knipper:
(in paniek)

Moet je brand stichten!
(hij rent naar de lusifer om hem uit te trappen. Achter zijn rug is personage A in één sprong
tot bij de pinup, personage B heeft snel de haagschaar genomen, geopend, houdt hiermee
Knipper op een afstand)
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Knipper:
(verbijsterd)

Wat... bezielt jullie?
Personage A:

Tot onze spijt zullen we tot zeer drastiese maatregelen moeten overgaan.
Personage B:

Het zal ons meer verdriet doen dan jou, Knipper.
Personage A:

Maar daar zullen we het niet om laten.
(onder de ontzette ogen van Knipper rukt hij de pinup van de muur, verscheurt ze, gooit ze
op de grond)

Knipper:
(zinkt kreunend in mekaar)

Maar meneer...!
Personage B:
(hangt schaar weer weg, gaat tot bij Knipper, legt hand op zijn schouder)

Het was voor je eigen goed, Knipper.
Personage A:

Ja, je zult je een ander mens voelen in 't vervolg.
Personage B:
(gezicht verbergend in handen, zuchtend)

Dat in elk geval...
Personage A:

Wij moeten nu gaan. Maar vergeet niet, dat wij het goed met je menen.
Personage B:

Mocht je soms kleine moeilijkheden of tegenslagen hebben, wend je dan gerust
tot ons.
Personage A:

Wij zullen je altijd graag van dienst zijn.
(plechtstatig, in het duidelijk besef dat ze op de juiste manier zijn opgetreden, gaan zij naar
links, waar het donker blijft. Zodra ze echter verdwenen zijn hoort men hun uitbundig gelach.

Gard Sivik. Jaargang 6

Dat vervolgens wegsterft. Knipper heeft zich intussen niet meer bewogen. Neemt eindelijk de
handen voor zijn gezicht weg, overschouwt de verwoesting. Gaat dan langzaam de snippers
bij elkaar zoeken. Legt ze op zijn tafel, begint ze als een legpuzzel aan mekaar te passen)

Knipper:
(gebroken stem)

Ik zal proberen je te lijmen Loulou... beter dan niets...
(pauze)

Nee, zo zat je niet in mekaar. Nog eens proberen.
(pauze)

Nee, ook zo niet...
(hij geeft zijn pogingen op, verbijsterd)

Hoe dan wel? Ik herinner het me niet meer. Een schande...
(hij verbergt zijn hoofd in zijn arm. Hervat zich een weinig)

Ekskuzeer Loulou... het spijt me meer dan ik kan zeggen... dat ik niet eens meer
bekwaam ben dit voor je te doen... Maar je begrijpt, het is ook al wel twintig
jaar geleden, dat ik zelf nog een vrouw... Jij was een herinnering aan die tijd,
de enige... en nu verlies ik jou ook nog.
(haalt een leeg kartonnen doosje uit de tafellade, verzamelt de snippers erin, sluit het doosje,
drukt er een devote kus op)

Rust zacht, lieve Loulou Frigidaire, heerlijkste van alle onbereikbare vrouwen.
Personages A en B:
(hun stemmen klinken vanuit het donker links, als van ver)

Amen.
(onderdrukt gelach)

Knipper:
(schudt zijn vuist in die richting)

Jullie krijg ik nog wel, moordenaars!
(zoekt grote schaar uit, beproeft scherpte op zijn duim. Voor zich heen)

Kolonel Hümmel, hm? Napoleon, hm? Mijn schaar verhoogt het gehalte van
de gedrukte werkelijkheid, zo was het, niet? Tot je ze haast niet meer van de
echte onderscheidt? Mooi!
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(hij begint in een krant te bladeren. Donker)

10
(Licht links. Personage A staat in het midden van het vak, handen in zakken, mismoedig naar
de grond te staren. Personage B leunt onverschillig tegen de linkermuur, tussen de tanden
fluitend)

Personage B:

Wat ben jij opeens skrupuleus geworden.
Personage A:

Ik geloof niet dat we er goed aan gedaan hebben.
Personage B:

Och kom.
Personage A:
(volkomen ernstig)

Doe nooit aan een ander, wat je zelf...
Personage B:

Rubriek Wijsheidsdroppels. Pagina 13 onderaan, stoplapje om een kolom
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van lengte te maken.
Personage A:

En het respekt voor ouderen dan?
Personage B:

Hij is niet zo oud als hij er uitziet.
Personage A:

En met twee tegen één.
Personage B:
(ongeduldig)

Hij is echt, wij niet. Dat is toch ook wat.
Personage A:

Zijn leven is al triest genoeg zonder dat wij het hem nog zuur maken. Een
eenzaam man. En zijn werk is geestdodend.
Personage B:

Je zeurt als een teetante die haar haakwerkje kwijt is.
Personage A:

Gemakkelijk sarkasme! Terwijl we hem zoveel te danken hebben.
Personage B:
(kijkt op, gaat tot bij personage A, bekijkt hem onderzoekend)

Zeg eens... meen je dat nou allemaal? Of wat?
Personage A:
(schokschouderend)

Ach, ik weet niet.
Personage B:

Wat mankeer je?
(licht ook rechts. SIMULTAANAKSIE:)

Personage A:

ruimte links

ruimte rechts

Ik voel me uit mijn
gewone

(Knipper is bezig,
met een

Gard Sivik. Jaargang 6

doen... op dit
moment

boosaardige grijns,
een

bijvoorbeeld krijg
ik een

plaatje uit een krant
te

kriebelig gevoel
langs mijn

knippen)

oren... schouders...
armen... mijn hele
omtrek...
Personage B:

Ach, inbeelding.
Knipper:

(nadat het plaatje is
uitgeknipt, zacht
voor zich
heen) Zo,
Napoleon!
(grinnikt)

Personage A:

(Knipper bladert
verder,

Omdat je het zelf
niet voelt!
vindt een tweede
plaatje,

Kijk, nu is het
weer over.

begint het uit te
knippen)
Personage B:

(verbaasd) Maar
nu lijkt het
wel of ik het
krijg...
Dat doe jij me aan,
met je
gepraat over
kriebelig! -

Personage A:

Knipper:

(heeft het plaatje
uitgeknipt)

Nu voel ik weer
niks meer.

Zo, Hümmel! (spelt
de twee

Ik denk dat het de
een-

knipsels aan de
muur)

zaamheid is die
ons op de
(Knipper haalt een
doosje

zenuwen gaat
werken.
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Personage B:

Personage A:

Ja, eenzaam maar
niet

met spelden uit zijn
lade,

alleen.

zet het voor zich op
tafel)

Dank zij de
voortdurende
aanwezigheid van
de een
voor de ander, en
omgekeerd.

Personage B:

Sans rancune,
maar zo is
het. We hebben
niet veel
aan elkaar.

Personage A:

We leven in
dialoogvorm,
meer niet.
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Personage B:

Personage A:

Personage B:

Nauwelijks van
elkaar te

(Knipper opent zijn
lijmpot,

onderscheiden.

begint de gezichten
van

Ik twijfel er vaak
genoeg aan,

de twee
afbeeldingen in

wie van ons beiden
ik ben.

te strijken)

(wist zich het
voorhoofd af)
Ik... voel me niet
zo best,
eigenlijk. Het
koude zweet
breekt me uit.

Personage A:

Personage B:

(doet hetzelfde) Mij
ook.
Zo koud is het hier
toch

(Knipper neemt een
speld

niet?

en steekt ze in de
afbeelding

(kreunt) Nee maar
het zal

van Hümmel)

wel koud gaan
worden!

Personage A:

Ik krijg
jichtscheuten!

(Knipper prikt een
speld

Jicht? Knagingen
van ons

in het plaatje van
Napoleon)

geweten zijn het!
Ik heb het ook!
(houdt handen aan
zijn
ribbekast)
Personage B:

(harder kreunend)
Het wordt

(Knipper gaat voort
spelden

er niet beter op!
als dat

in beide
afbeeldingen te
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steken)

mijn geweten is
dan is het
verdomd
zwaarbeladen!
Personage A:

(id) Dat is het ook!
Het
minst wat we
kunnen doen is
het weer goed
maken met
hem! Ekskuus
vragen!
Zeggen dat het ons
spijt!

Personage B:

(stem onderbroken
door
steunen) Vooruit
dan maar!
Je weet nooit waar
het
goed voor is!
(slepen zich, elkaar
ondersteunend, tot aan de
grens
van het zwart
gebied.
Donker links)

(Knipper hield
nieuwe
speld
prikkensgereed,
gaat
snel gewoon zitten
als
hij hen opmerkt)

(einde van de simultaanpassage)
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Knipper:
(hard)

Ik ben niet meer te spreken voor jullie.
Personage A:
(nederig)

Misschien wil u ons toch nog even aanhoren. We komen u zeggen dat het ons
spijt. Van dat... meisje van u dat we verwoest hebben. Ik vrees dat we ons daar...
een beetje hebben laten gaan.
Personage B:

We hebben ons vergist. We dachten dat zij iemand was die we kenden ziet u,
en toen...
(hij krijgt een elleboogstoot van A en zwijgt)

Personage A:

Ik wil niet goedpraten wat we gedaan hebben. Wij zijn verhard en verbitterd
door de eenzaamheid. Maar we hadden beter moeten weten. Dat zien we nu in.
Personage B:

We zijn er helemaal van onder de indruk.
(kreunt)

We zijn er helemaal
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kapot van.
Personage A:
(kreunt)

Ja, we voelen ons ellendig. Maar we zouden ons al beter voelen als u ons die
gemene streek kon vergeven.
Personage B:
(heeft intussen de twee plaatjes aan de muur in 't oog gekregen, is er in enkele snelle passen
heengelopen)

En we zouden ons nog stukken beter voelen als die SPELDEN hier niet meer
inzaten!
(trekt ze er snel uit. Keert zich woedend naar Knipper)

Wat zijn dat voor voedoepraktijken?
(Knipper schokschoudert, niet onder de indruk. Personage B veegt met zijn zakdoek voorzichtig
de knipsels schoon, haalt ze van de muur, geeft er een aan personage A. Zij bergen ze op)

Zo.
(tot Knipper, dreigend)

Dáár zul je alvast niet meer mee herbeginnen.
(neemt een schaar, dreigt ermee, ze omhooghoudend als een dolk)

En ik heb veel zin je dat VOORGOED te beletten.
Personage A:
(angstig)

Denk goed na wat je doet, kollega...
Knipper:
(blijft zitten, niet het minst onder de indruk)

Wie, jij? Ach, probeer dan maar, als je dat prettig vindt.
(Personage B is overbluft, laat de schaar zakken, hangt ze terug in het rek)

Ik ben gek dat ik me druk maak over jullie. Als ik niet beter wist zou ik mezelf
ervan verdenken dat ik dronken ben. Dat ik zo aan jullie kan blijven geloven.
Personage A:
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(verzoenend)

Laten we dat allemaal vergeten. Wij twee hebben u nodig; en omgekeerd, zonder
ons zou uw werk misschien totaal zinloos zijn... niets dan papier, niets dan wit
en zwart, een komplete kleurenblinde woestijn...
Knipper:
(schouderophalend)

Denk je? Ja, wie weet.
Personage A:
(warm)

Dat kan ik enorm van u waarderen.
Knipper:

Wat?
Personage A:

Dat u er ons niet blijft om miszien.
Knipper:
(onverschillig)

Als je dat zo wil opvatten, mij goed.
Personage A:
(dankbaar, wil Knipper de hand gaan drukken, maar deze doet of hij het niet merkt)

Als u wist wat dit voor mij betekent...
(tot personage B)

voor ons... nietwaar kollega? Iemand die kwaad met goed vergeldt - die noem
ik werkelijk nobel.
Knipper:

Wie vergeldt er wat?
Personage A:

Ach, noblesse oblige, meneer, met uw welnemen! Als u een vaag idee had van
de troosteloosheid van ons bestaan, u zou geen moment aarzelen veel begrip
voor ons aan de dag te gaan leggen! Zo eenzaam dat wij zijn! Wat ons mankeert
is een zusterziel! De vrouwen die in onze berichten voorkomen worden nooit
echt zichtbaar!
Personage B:

Hm, je overdrijft. Nooit echt tastbaar, laten we zeggen.
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Personage A:
(tot personage B)

Hebben we daarstraks niet haast gevochten om een volkomen denkbeeldig
meisje?
(weer tot Knipper)

Kunt u het geloven, zo was het, meneer! De behoefte aan een gezellin, een van
onze soort, die holt ons gewoon uit, meneer! Wij zijn twee ongelukkige, uitgeholde
wezens.
Knipper:

In dat geval hadden jullie wel een beetje meer begrip voor mij mogen betonen.
Ik ben nog niet vergeten...
Personage A:

Het zal niet meer gebeuren, meneer! En morgen vindt u immers een andere in
de krant! Hadden wij ze maar voor het uitzoeken zoals u!
Knipper:
(handgebaar naar stapeltje kranten)

Als het dat maar is... Ga gerust jullie gang.
Personage A:
(entoeziast)

Meent u dat?
(hij neemt een schaar, personage B doet hetzelfde, zij beginnen ijverig samen een krant te
doorzoeken)
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Personage B:
(verheugde uitroep)

Mitzi Regenboog! Mijn geliefkoosde filmster!
(tot Knipper, in de lucht knippend met schaar)

Mag ik? meneer de Knipper?
Knipper:
(onverschillig)

Ga je gang.
Personage A:
(doet op zijn beurt ontdekking)

Cleopatra! Het is maar een gravure, maar wat een onvergetelijke vrouw!
(nadat zij geestdriftig de plaatjes hebben uitgeknipt, staan zij er even mee in de hand. Mime:
antiklimaks)

Personage B:
(tot personage A)

Zeg... er gebeurt niks.
Personage A:
(verbijsterd)

Nee... ze komen niet tot leven...
Personage B:
(tot Knipper)

Wat is er aan de hand? Wat heb je gedaan?
Knipper:
(grinnikt)

Niets. Dat is het hem juist. Jullie kunnen dat niet. Jullie missen de handgreep.
De hand van de schepper. Die heb ik alleen!
(neemt een schaar, geeft een plechtige knip in de lucht. Blijft deze schaar in de hand houden)
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Personage A:
(onderdanig)

Zou u ze dan misschien voor ons tot leven kunnen knippen?
Knipper:

Gemakkelijk.
Personage A:

O, dank u!
(geeft personage B elleboogstoot)

Personage B:

Dank u zeer! U is wel vriendelijk!
Knipper:

Ik zei niet dat ik het zou doen. Geef eens hier die dametjes. (zij overhandigen
hem de knipsels. Hij bekijkt ze krities) Hum. Waren jullie dat niet die mijn
smaak in twijfel trokken? Ik vind aan deze grieten niks aan.
(legt ze neer op tafel)

Personage A:

Maar...
Knipper:
(bewust dat hij de situasie in handen heeft. Let niet op de onderbreking)

Ik zeg jullie, dat je werkelijke schoonheid nog maar weinig of niet vindt bij de
vrouwen van nu. Tenminste, bij diegene die voor schoonheden doorgaan en in
de krant komen als dusdanig. Kijk hier eens bijvoorbeeld.
(hij slaat een krant open, de personages A en B komen gehoorzaam aan weerszijden van hem
staan meekijken)

Dit meisje hier, zo beroemd dat haar inisialen spreekwoordelijk zijn geworden,
moet zeker een kroniese neusverstopping hebben: nooit zie je ze zonder die
imbesiel openstaande mond, alleen kwijlen doet ze nog niet. Een bol gezicht van
pasgewassen varkentje en een kapsel in vorm van waterhoofd. Dàt noemen ze
vrouwelijk schoon, de dag van heden.
Personages A en B:
(gedwongen lachend)

Zeker, zeker... - U hebt volkomen gelijk...
Knipper:
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Jongens, jullie weten niet wat jullie missen. Vóór 30 en 40 jaar, toen begreep
men wat een mooie vrouw was.
Personage B:
(kan zich niet bedwingen)

Ja, die kennen we goed genoeg, die langsteltige tweeruggige...
(personage A doet hem ophouden met elleboogstoot, maar Knipper heeft schijnbaar niets
gemerkt)

Knipper:
(verderbladerend)

Maar kijk hier dan eens! Een vrouw die men vandaag voorbijloopt. Niet
opmerkt. En toch, dáár was wat van te maken! Geen overtollig vlees. Een smal,
een heel klein tikje irreëel gelaat. Geen grote gemene maar een kleine gevoelige
mond, een delikate kin, lange dunne hals, grote ogen die van een diep en
gepassioneerd leven spreken en niet van de alleroppervlakkigste onbenulligheid
zoals bij de hedendaagse stompzinnige bijziende sekskatjes... Wel, hoe vinden
jullie deze?
Personage A:
(geforseerd)

Mm, aardig...
Personage B:
(met pijnlijke glimlach)

Ja... die vrouw heeft wel iets...
Knipper:

Een prachtvrouw, wie dat niet ziet is blind of suf!
(bladert verder)

Personage A:
(duidelijke poging tot afleidingsmaneuver)

Kijk hier! Dat ben ik! Als de
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beroemde akteur Harold Rumkorf! Een prachtrol speelde ik toen, in die film.
Personage B:
(op andere bladzijde wijzend)

En hier! Dat ben ik, zie je! Als de bekende politieker Delandeau! Dat was een
fijn bericht! Heb ik die andere sukkels er toen even tussengenomen, op die
konferensie!
Knipper:

Als ik jullie er plezier kan mee doen...
(begint de plaatjes uit te knippen)

Als soevenier? Hm?
Personage B:

Ja, heel graag!
Personage A:

Ja, dank u zeer!
Knipper:
(heeft de afbeeldingen uitgeknipt, reikt één er van aan personage B)

Asjeblief!
(Personage B wil het knipsel aannemen, maar op dat moment trekt Knipper het plaatje snel
weer terug en knipt er in één hap het hoofd af. Personage B slaat beide handen aan de keel,
wankelt met een gesmoorde kreet achteruit naar links, waar meteen een somber of rood licht
ontstaat. Daar zakt personage B achterover tegen de grond, levenloos)

Personage A:
(enkele sekonden lang verstijfd van ontzetting)

Wat hebt u gedaan? Is hij dood?
Knipper:
(wreed grinnikend)

En geen klein beetje. Zo zie je wat mijn schaar
(geeft een knip in de lucht)

in de gedrukte werkelijkheid kan aanrichten.
Personage A:

Hoe afschuwelijk verraderlijk van u. U bent een moordenaar.
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Knipper:
(haalt het kartonnen doosje met de snippers van Loulou Frigidaire boven, opent het, toont
zwijgend de inhoud aan personage A, sluit doosje)

Wat zijn jullie anders?
(bergt doosje weg, neemt het tweede knipsel, schaar knippensgereed)

Personage A:
(in paniek, beide handen beschermend vooruit)

Nee! Nee!
Knipper:

Toch wel!
(hij wil gaan knippen. De klok slaat éénmaal. Hij kijkt om. Hangt de schaar weg, bergt knipsel
op)

Kantoortijd is om!
(hij staat recht, gaat zonder personage A nog aan te kijken naar de kapstok, steekt eerst en
vooral pijp in zijn mond, doet jas aan, zet hoed op, dooft licht boven tafel)

Punktueel! Zoals elke avond!
(hij gaat buiten)

(Personage A gaat tot bij dood personage B, versleept hem en legt hem mooi recht, presies
zoals bij het begin. Gaat er zelf weer rechtop achter staan)

Personage A:
(neutrale toon)

De slaap van de gedrukten.
(licht lager. Dan blackout)

DOEK

maart/april 1962
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bob den uyl
de deur
Je staat voor een deur, niets bizonders. Het regent. Je belt, niet te lang, niet te hard.
Na veel te lang wachten gaat eindelijk de deur open, drinken die mensen dan eerst
nog een kop thee of wat doen ze? Het is al te gek, jij staat hier buiten te bellen als
een bedelaar, het belsinjaal dringt overal in het huis door, dat is duidelijk te horen,
terugvallen op onoplettendheid is onmogelijk. Maar toch nog geaarzeld met het
opendoen van de deur, het is niet te geloven. Waarom loop je dan niet weg als je te
lang naar je zin moet wachten? Nee, je blijft staan met een van ergernis vertrokken
kop, maar je loopt niet weg zoals je behoorde te doen. Je weet uit ervaring dat de
mensen zich er over het algemeen voor schamen de deur onmiddellijk na het bellen
te openen: ze zitten me daar op jou te wachten, wat denk je wel! Ze blijven nog even
hangen in hun stoel, ze zitten niet rustig meer, maar ze kunnen zich dwingen een
bepaalde tijd te wachten. Ze hebben bewezen jou niet, en als het daarover gaat
niemand, nodig te hebben. Je berust, je staat voor de deur in de regen, wetend,
wachtend. Tenslotte leen je jezelf tot dit spelletje. Maar ondanks je begrip voor hun
handelingen is je geest al gebroken voordat er een woord is gewisseld. Herstel schijnt
alleen mogelijk door, in de kamer aangekomen, minachtend te kijken naar een
smakeloos meubelstuk dat er altijd wel staat, naar een slechte prent, een verkeerd
gekozen kleur. Dan sta je weer gelijk, tenminste, dat zóu je kunnen staan. Maar het
gaat niet op, het gaat nooit op, want je weet dát je probeert je te herstellen, dat het
vernederend is herstel nodig te hebben. Je ziet ontmoedigd van wraaknemingen af.
En zij, de anderen, zien in hun eenvoud alleen hun kleine overwinning en
veronderstellen bij jou een verhoogd ontzag voor hun persoonlijkheid. Zich nog
verlustigend in het beeld van jouw armzalige figuur wachtend voor hun gesloten
deur, terwijl zij volkomen ontspannen naar ze zich voorhouden in een luie stoel lagen,
lachen ze je welwillend toe, de honden. De strijd is al gestreden en gewonnen voor
hen, terwijl jij maar moet proberen het verloren terrein te herwinnen. En dat kan je
niet, want bij elke zet die je doet weet je met een vervelende zekerheid de aanleiding
er toe. Grof worden is nog de enige mogelijkheid, dát tenminste zullen zij voelen.
Maar dan wordt tegelijk je hele bezoek nutteloos, was dan weggebleven. Je gaat toch
niet naar mensen toe om, nauwelijks in de kamer aangeland, enige grofheden uit te
stoten over hun uiterlijk, laag i.q., aankleding van hun woning of wat dan ook, om
dan noodzakelijkerwijs weer te vertrekken.
Je hebt voor de deur gestaan, in de regen nog wel, en nu ben je binnen. Je hebt
alle mogelijke wraakoefeningen overwogen en weer overboord gegooid als zijnde
te doeltreffend in hun uitwerking - het uitvaren tegen niets vermoedende lieden
ontketent ogenblikkelijk slaande ruzie en is in zichzelf onwaardig; het debiteren van
verfijnde hatelijkheden die pas later worden begrepen verwekt een lang doorwerkende
verkoeling die ook niet je streven kan zijn - en als zijnde vernederend voor je gevoel
van eigenwaarde.
Je zit in een stoel, welwillend maar een beetje gefrustreerd, en keuvelt wat met de
stroom mee. Je wacht ongeduldig of de fles nog op tafel komt. Je bent van plan je
in geen geval nogmaals zo aan te stellen als je op de stoep voor de deur hebt gedaan.
Als iemand iets verschrikkelijk doms zegt, zit je al klaar met verontschuldigingen
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als: ze doen in ieder geval hun best, of: weet jij het dan beter? Blijkt iemand aanstalten
te maken om leuk te worden, dan zit je al met je breedste grijns op je gezicht. Je bent
de verpersoonlijking van een welopgevoede kerel, je waagt het niet de heersende
goede stemming te verbreken door een wrange opmerking. Blijkt de gastheer
inderdaad genegen alkoholika te schenken, dan sla je niets af en je animeert de
konsumptie bij anderen. Er zal een gezellige sfeer gaan heersen, de lege glazen raken
weer vol, schalkse opmerkingen vliegen heen en weer, iedereen vermaakt zich enorm.
Maar dan wordt het je ineens duidelijk: hé, ik amuseer me niet. Je wordt wat stiller,
kijkt eens vorsend om je heen. Wordt deze laatste gedachte niet ogenblikkelijk
overspoeld door een paar
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snelle glazen, dan gaat het fout, hopeloos fout. De leuke opmerkingen blijken, als je
welwillende stemming is verdwenen, weeë flauwiteiten; de gedachte aan eigen zojuist
gemaakte opmerkingen, als geestig bedoeld, maken je ziek. Je ziet weer dat de
gastvrouw op stuitende wijze lelijk is, de onbenulligheid van de konversatie lijkt je
beangstigend. Het plezier is er voor jou af, je kunt net zo goed opstaan en vertrekken.
Zo zie je dat de straf op het zich vrolijker voordoen dan men in werkelijkheid is snel
komt: een ergernis, zelfs een lichte, laat zich niet onderdrukken. Iemand die met een
zekere wrok, gerechtvaardigd of niet, in zijn stoel gaat zitten is na enige tijd gedoemd
tot twee dingen naar keuze: zich terug te trekken in de hoek van de kamer om
onopgemerkt een paar grote krassen te maken in de lak van het televisietoestel, of
zich op kwasi-komiese manier meester te maken van de drankvoorraad en deze in
ijltempo te nuttigen. Hierdoor word je aanzienlijk vrolijker, ook heb je zelf geen last
meer van je knagende wrok. Het is duidelijk dat geen der beide genoemde handelingen
een werkelijke oplossing is. Het beschadigen van andermans meubelen is een alleszins
beschamende bezigheid, onvermijdelijk gevolgd door berouw en een woedeaanval
bij de eigenaar, terwijl het zogenaamde bezatten even onvermijdelijk een kater met
zich meebrengt en bovendien nog onherstelbare schade toebrengt aan het lichaam.
Om nog maar niet te spreken van de indruk die door je daden bij anderen wordt
gewekt.
En wraak nemen door, in gelijke omstandigheden, hen te laten wachten voor jouw
deur, is alweer onmogelijk. Beelden zij zich in dat ze, alvorens de deur te openen,
nog wel even kunnen blijven zitten, dat ze nog vlug even dit of dat moeten doen, jij
doet dat niet, je zou veel te goed weten waarom je de mensen liet wachten. Als er
gebeld wordt ga je opendoen zonder meer, tenzij je onder de does staat of op de w.c.
bent.
En weer ben je de verliezende partij want, waar je in jouw huis niet ver hoeft te
lopen om de deur te kunnen openen, staan zij maar een ogenblik te wachten. Ze
bellen, en kort daarop springt de deur open. Dit geeft een te grage indruk, de bezoeker
weet zich verwacht, terecht of ten onrechte, en hij treedt vol zelfvertrouwen binnen,
opmerkingen makend over je slecht verzorgd uiterlijk of over de kleur van een
vloerkleed die hem niet aanstaat. Hij voelt zich in het voordeel en doet bovendien
alle dingen die jij hebt overwogen toen je in het nadeel was; kortom, hij gedraagt
zich als een ellendeling.
Nu, denk je, dat is prachtig, hij waant zich in het voordeel omdat de deur vlug
voor hem geopend wordt, hij geeft als gevolg hiervan een paar kwetsende
opmerkingen ten beste, nu heb je de kans om hem fijntjes terecht te wijzen, hem
desnoods de deur uit te schoppen, zijn zwakke zijden, jou maar al te goed bekend,
op tergende en niet mis te verstane wijze bloot te leggen. Maar je doet het niet, je
kàn het eenvoudig niet; tenslotte, zeg je bij jezelf, is hij zich de oorzaak van zijn
manier van optreden niet bewust, hij zou dus niet begrijpen waarom ik zo handelde.
En je zou er zelf ook geen vreugde in vinden, je moet toch in staat zijn dergelijke
dingen niet alleen te verdragen, je moet ook de wijsheid zien te vinden al deze
onnoemelijke kleinigheden te onderkennen zonder je er aan te storen. Je moet er
lering uit trekken, door soortgelijke handelingen laten de mensen zich kennen: door
scherp opletten en snel konklusies trekken kan je je voordeel doen in je verhouding
tot die bepaalde mensen. Maar in werkelijkheid is het niet zo. Het scherpe opletten
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en konklusies trekken is bij jou in orde, alles funktioneert als het ware automaties,
je hoeft je er geen enkele moeite voor te geven. Maar als het er op aankomt er voordeel
uit te halen en dit voordeel aan te wenden tot een prettige begrijpende
verstandhouding, dan is het mis. Je ergert je over hetgeen je opmerkt, je ergert je
vervolgens aan je falen de bepaalde voorvallen achteloos over het hoofd te zien of
er wat mee te doen, en dan erger je je nog aan je ergernis, zo slecht voor je
gezondheid. Het eindigt noodgedwongen met een algemene terugtocht, met een totale
overgave aan de grillen van een ander. Als je niet wilt afzien van alle kontakt met je

Gard Sivik. Jaargang 6

37
medemens is er geen andere mogelijkheid: tot snel verwerken en onderdrukken van
een lichte ergernis ben je niet in staat, voor wraaknemingen heb je teveel inzicht in
je beweegredenen daartoe. Slechts de weg tot een geprikkelde onderwerping ligt
voor je open. Want hoe gaat dat in het tweede geval? Je gedragingen zullen
hoogstwaarschijnlijk het spiegelbeeld zijn van die in het eerste geval. Je zit thuis, er
wordt gebeld. Je doet zonder gezochte vertraging open en de bezoeker treedt binnen
met een belachelijk aandoend zelfvertrouwen en enige kwetsende opmerkingen op
de lippen. Zoals gezegd voel je de neiging in je opkomen hem de deur te wijzen,
maar je doet het niet. Je wijst de bezoeker een stoel. Op zijn ontwapenend gebabbel
ga je prettig lachend, maar innerlijk hatend, in. Met walging aanschouw je het gelaat
van je gast, met weerzin luister je naar zijn woorden. Dan komt weer, na korte tijd
reeds, het ogenblik waarop de situatie onhoudbaar wordt voor jezelf en weer staan
er twee wegen voor je open. Je kunt de fles op tafel zetten en er zoveel glazen uit
nuttigen als nodig zijn om in een vergevingsgezinde stemming te raken waarin je de
woorden van je gast over je heen kunt laten gaan, of je kunt je woede de vrije baan
laten en je gast naar hartelust beledigen, zodat deze voor altijd uit je leven verdwijnt.
Wederom is het duidelijk dat hier niet de juiste wegen betreden worden. Van het
alkoholmisbruik ken je de gevolgen reeds, terwijl het kweken van vijanden al een
heel slecht middel is voor het opbouwen van een gezonde kijk op het leven.
In beide gevallen leidt je aanvankelijke ergernis tot vijandschap, ruzie en
dronkenschap. En dat alles door de futiele doch ledematen wegvretende ergernis als
men de deur niet snel genoeg voor je opent. Eigenlijk is het beschamend dat door
een dergelijke kleinigheid de omgang met anderen prakties onmogelijk wordt. En
het ergste is dat je alleen staat in je kleinzielige woede. Heb je ooit wel eens iemand
horen klagen over kwellingen door hem ondergaan bij het traag openen van deuren?
Heb je er zelfs wel eens over gelezen?
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enno develing
8 januari 1933*
1
Jakob kon zich nog niet voorstellen dat hij de volgende dag de kolonie zou verlaten.
Om 8 uur moest hij op Kai Tak Airport zijn. Om 9 uur zou het vliegtuig naar Bangkok
vertrekken. Hij keek op zijn horloge. 2 uur. De straat was witheet. Slechts vlak langs
de huizen een smalle streep schaduw. Het licht stak in zijn ogen. De fles whisky
werd glibberig in zijn zwetende handen. Zojuist had hij afscheid genomen van
kollega's en klerken op kantoor. Wel Jakob, beter je leven en begin ernstig te werken
in Amsterdam. (De prokuratiehouder, zijn domineeoogjes vermanend achter dikke
brilleglazen, de gereformeerde mond samengetrokken in boerenzuinigheid). Laat dit
een goede les voor je zijn, had hij er nog aan toegevoegd. Jakob had staan trillen op
zijn benen, mompelde iets van adieu en was de kamer uitgerend. Toen de kollega's:
Jakob, ouwe jongen (sympathiek), het allerbeste (meelevend), schrijf eens vlug hoe
het je gaat in Holland. Laat ze bij de maatschappij maar doodvallen (flink). Ze pasten
helemaal in het kolonieleven, de kollega's. Alsof ze er geboren waren. Ze hadden
het juiste optreden tegen de Chinese en Portugese ondergeschikten en tegen de
cliënten. Bewogen zich gemakkelijk in de kleine kring van verwaande vaderlanders
(met een glas in de hand staand konverseren: is die al vertrokken, zijn vrouw heeft
haar bediende zo slecht behandeld, O, Charles is gisteravond in de klub toch zo
dronken geweest, ik heb hem naar huis moeten rijden. En morgen moet hij hockeyen).
's Avonds werden ze dronken, bezochten dancings en sliepen van tijd tot tijd met
meisjes. Maar dan nooit thuis in de mess. De volgende dag verschenen ze weer op
tijd op kantoor en deden hun werk met plichtsbetrachting. Jakob had ze eveneens
het beste gewenst (tenslotte hebben zij het nodig, dacht hij). Het afscheid van de
Chinese en Portugese klerken was moeilijker geweest. Ze waren net als hij een beetje
verlegen, meer op elkaar gesteld dan ze wilden tonen. Met een grapje en af en toe
een schouderklopje had hij er zich van af gemaakt. Hij liep langzaam verder en stak
nadenkend de straat over. Er was geen geluid te horen, de hitte hing doodstil boven
zijn hoofd. Vannacht ga ik niet naar bed dacht hij, in het vliegtuig kan ik genoeg
slapen. Het wordt nu voor het laatst dat ik ze zie. De dansmeisjes van het cabaret,
de echte hoeren in de kleine dancings, de Filipino's van de band, de Portugese
nozemvrienden (dressed sharp as a knife, ready to take all), de Chinese
pandjeshuisbaas (I pay you 30 dollars for this watch, o.k.?) en het stalletje waar hij
kisten bier op krediet kocht (lachen tegen elkaar, o.k. I take this, pay you check end
this month, you good boy), de paar waanzinnige Engelse jazzliefhebbers en musici,
hier gestationneerd met het Britse leger, zijn Portugese vriendin (hun Amerikaanse
teenager-verhouding vond hij het einde, de gezonde zwempartijen en just a little
necking) en dan de achtergrond van de stampvolle vaak hete rumoerige miljoenenstad.
De hollende en scheldende rickshawkoelies, de fluitende veerboten in de haven, de
rammelende dubbeldeksbussen met broodmagere chauffeurs, de slapende daklozen
op de daken van huizen en de magere vrouwen die hun babies zogen op de rand van
het trottoir. Ik zou hier moeten blijven, dacht hij vaag. Vanaf het moment dat hij
ontslagen was had hij dat gevoel gehad maar ondanks zijn tegenspartelingen ging

Gard Sivik. Jaargang 6

hij onvermijdelijk terug naar Europa. Waar het rot is als hier, maar geniepiger. Niet
stinkend en wegrottend, maar gekamoefleerd door geparfumeerde landschappen en
televisiemasten en door de glimlachjes van gehandschoende hoofdarbeiders. Hij had
het geprobeerd, hier te blijven. Maar de vliegmaatschappij had van zijn kantoor
opdracht gekregen zijn passagebiljet niet te verzilveren. Hij had de boerenslimheid
van zijn baas onderschat. Aan de overkant van de straat bleef hij voor een open
getralied raam staan. In een grote kooi zat een vogel. Hij floot lang en doordringend.
Het enige geluid in de straat. Beo, zei Jakob, beo, beo, antwoordde de vogel en liet
het volgen door een schel gefluit. Achter de
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vogelkooi verscheen een klein bruin meisje. Dag Maria, zei Jakob, waarom ben je
niet naar school?
In China is een pater van onze orde vermoord zegt vader Eugene en nu is de school
2 dagen gesloten. Fijn he!
Nou, dat moest maar eens meer gebeuren. Ik ga verder Maria want ik moet nog
veel doen. Dag, tot kijk.
Hij liep weer verder. Eerst naar Boobie. De teenagerverhouding beëindigen met
behulp van wat flessen bier. De whisky voor vanavond.
Hé Jakob, riep iemand van de overkant van de straat. Het was Bill (crazy man, if
it's got a beat I just can't keep quiet).
Ga je mee Bill. Ik ga naar Boobie Barradas, afscheid nemen.
Bill ging mee en praatte over platen die hij gehoord had bij een Chinese vriend.
Bill was drummer. Had in Japan veel met Amerikanen gespeeld. Daarna verdovende
middelen. Hij had een monotoon stemgeluid dat ergens anders vandaan scheen te
komen. Bij Boobie gingen ze in de schaduw op het balkon zitten. Bunny, het zusje
van Boobie, klein behaagziek, merkwaardig blank van huid, naast Bill, en Jakob
naast Boobie.
Het bier was koud. Ze dronken het snel, de meisjes met limonade er in (champy).
Ze spraken wat over een film, een kennis, over muziek. Bunny ging haar ukelele
halen en zong met Boobie samen Pretty baby, Are you lonesome to-night en andere
liedjes. Jakob keek naar Boobie's geestig gezicht.
Kom mee Boobie, zeg ik, we gaan zwemmen. Kijk, die jonken daar zullen je de weg
wijzen naar het klooster op het eiland waar de gele broeders 's nacht grote vuren
stoken om de vissen te bezweren.
Boobie kan niet zwemmen maar ze gaat in een grote autoband zitten en ik duw
haar. Soms duik ik onder de band door en kijk door het heldere water naar haar grote
billen. Ik mag van Boobie nergens aan komen. Wel zoenen, tegen elkaar aan vrijen
of op elkaar liggen. De paters waar ze werkt hebben haar dat verboden. Deze paters
heb ik laatst ook gezien. Het zijn Amerikanen en Canadezen met jongensachtige
gezichten en witte tanden. Soms lijken het net mariniers die een eiland in de Stille
Oceaan op de Jappen moeten veroveren. Ze zijn erg vriendelijk en joviaal. Praten
mee over moderne muziek en schieten met pijl en boog in het park van hun enorm
huis aan de baai.
We hebben er een keer gezwommen. Boobie en Maurice Xavier en Bunny en ik.
In de keuken (jongens) en in een klein kamertje (meisjes) mochten we ons verkleden.
Achter de tuin was de zee. Na het zwemmen wilden Maurice en Bunny gaan vrijen
in de kamer, in feite waren ze al bezig, maar toen Boobie het ontdekte was ze
woedend. Ze aanbad de priesters als waren het heiligen. In het begin wond ik me er
over op, zei dat het klootzakken waren, huichelaars die zelf in 1 van de rianste villa's
van het eiland woonden en alleen maar van de hongerende Chinezen gebruik maakten
om zieltjes te vangen. En kleine kindertjes alleen leerden lezen (Engels!) om ze
daarna de bijbel uit het hoofd te laten leren. Maar het had geen zin, Boobie werd
kwaad en weigerde nog langer met me te praten. Die keer van dat zwemmen was er
net een pater uit China teruggekomen. Uitgeput en ziek lag hij in 1 van de kamers
van het huis. Daarom moesten wij zachtjes doen. Boobie sprak schande van de
Christenvervolgingen in China en ik zei dat ik begrijp dat ze die kerels hun land
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uitjagen. Dat ze voor zover het geen direkte spionnen zijn ze toch in ieder geval de
geest van een volk verkankeren en de aandacht afleiden van belangrijker dingen. In
China is nog nooit iemand gered door het Christendom. Hierna kreeg ik een klap in
mijn gezicht en een krabbel over mijn arm. Daarna waren we weer gaan zwemmen
en onder water kneep ik in haar billen. Toen we weg wilden gaan was 1 van de paters
komen vragen of we geen pijl en boog wilden schieten. Maurice was entoesiast en
schoot pijlen in alle hoeken van de tuin. Boobie
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liet zich het uitleggen en deed haar best in de roos van een groot houten bord te
schieten. Ik zat er bij en keek er naar. De pater was een scherpzinnig man en wist
dat ik een hekel aan hem en zijn instituut had. Daarom was hij altijd enorm vriendelijk
tegen mij en hij was zeker van Boobie.
Ik zwem een eind van het strand weg en duw Boobie voor me uit. Als we een flink
eind uit de kust zijn zoen ik haar. Dat doe ik ekspres omdat zoenen haar ontzettend
opwindt en ze dan moeite heeft haar gevoelens in bedwang te houden. Net als laatst
toen we in de Princess Garden gedanst hadden. Ze was een beetje dronken geworden
en bij haar huisdeur kronkelde ze met haar nogal dikke lichaam. Ik genoot er van
haar zo te zien. Ze nam me mee naar haar kamer en als Bunny niet wakker geworden
was had ze zich laten ontmaagden. Daarna ging ik naar de Chantecler en sliep met
Nancy Kwong. Dat gebeurde trouwens meestal als ik met Boobie was uitgeweest.
Ik geloof dat ze er ook wel een idee van had. Hoogstwaarschijnlijk via Maurice die
altijd teveel lult tegen Bunny. Nu in het lauwe water zoent ze hevig terug en valt
ineens uit de band. Bang is ze niet en met 1 arm om de band zoent ze door. Om haar
te plagen en omdat ze toch niets terug kan doen pak ik 1 van haar borsten. Ze gilt en
probeert weer in de band te klimmen. Pas als ze er in is laat ik haar borst los omdat
ze me anders in mijn gezicht zal slaan. Natuurlijk is ze boos en probeert met haar
armen roeiend naar het strand terug te komen. Ik houd haar van achteren vast en
beloof het niet meer te zullen doen. We gaan zachtjes en genietend van het water en
de zon verder. Langs een voor anker liggende jonk waar een vrouw eten aan het
koken is. De geur is heerlijk. Een haan kraait op de voorplecht. Boobie is de ruzie
al weer vergeten en kijkt geïnteresseerd om zich heen. Ze neemt dingen goed op heb
ik gemerkt. Die jonk die we net gepasseerd zijn weet ze zich misschien haar leven
lang te herinneren. Zelfs als ze mij al lang vergeten is. Ze heeft ook temperament en
doet wat ze zelf wil. Niemand die haar tot iets anders kan overhalen. Maar zelf
bemoeit ze zich ook niet met anderen. Nooit zegt ze tegen me jongen, je moet niet
zoveel drinken of doe zuinig of wat dan ook.
Langzaam zwem ik haar nu trekkend terug in de richting van het strand. Wie was
dat die gisteren bij jullie was, vraag ik. Vasco Rosario zegt ze, een ver familielid uit
Shanghai. Vroeger moest hij altijd op ons passen als pappa en mamma werkten.
Hij pestte ons altijd en deed zo schijnheilig lief tegen onze ouders dat ze ons nooit
geloofden en we nog op ons donder kregen ook. Nu probeert hij steeds met Bunny
naar bed te gaan. En als ik er niet op lette was dat al lang gebeurd. Trouwens met
Maurice ook.
Ik besluit haar te pesten: wanneer was dat dat Bunny een miskraam kreeg van een
Amerikaan?
Met een ruk zodat de band hevig heen en weer schommelt kijkt Boobie me aan:
hoe weet jij dat? Dat is helemaal niet waar.
En als ik lach: O die Bunny en die Maurice, stelletje kletskousen. Bunny vertelt
het alleen maar uit interessantigheid. Ze is er nog trots op ook, die idioot.
Waarom heb jij er dan niet op gelet dat het niet kon gebeuren? Ik barst bijna van
het lachen. Ik sliep, zegt Boobie somber, ik was een beetje dronken geweest op het
feestje en daardoor ben ik niet wakker geworden toen ze het deden. 's Ochtends was
die vent er nog en toen heb ik hem het huis uit moeten zetten want pappa vindt ook
alles maar best. Ik lach nu hardop en houdt me met moeite aan de band vast: Het is
dus eigenlijk jouw schuld. Het is jouw miskraam geweest.
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Boobie slaat naar me en week van het lachen laat ik de band los. Krijg een slok
zeewater naar binnen en stik bijna. Verontwaardigd ploetert Boobie naar het strand.
Als ze er bijna is haal ik haar in. Ik maakte een grapje, zeg ik en geef haar een kusje
achter haar oor. Ik amuseer me altijd kostelijk met Boobie. Over het hete zand hollen
we naar het houten schuurtje dat we gehuurd hebben. Maurice en Bunny zitten er al.
We maken
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blikken spaghetti open en snijden brood. We drinken er koud bier uit blikjes bij.
Als we 's avonds moe en verbrand naar huis willen zijn de bussen zo vol dat we
eerst mee moeten de tegenovergestelde kant op. Het wordt een lange tocht langs
baaien en door dorpen tot bijna aan de grens van China. De bus heeft open ramen en
rammelt geruststellend. Onderweg stappen boeren en vissers in glimmende zwarte
broeken en jakken in en uit. Ze dragen wijde hoeden. We zijn moe en praten niet
veel meer.
Ik houd mijn arm om Boobie heen en Maurice de zijne om Bunny. Vanaf de grens
begint de tocht opnieuw. Nu door een laagvlakte met rijstvelden. Hier en daar
ploeteren ossen en boeren door het water. Als we weer aan de kust komen stroomt
de bus vol met badgasten. Europeanen zijn er niet bij. Eindelijk naderen we de stad
en langzaam wordt de bus weer leger. Ik ga deze bustocht weer maken, denk ik,
alleen. Een hele dag lang blijf ik dan zitten en kijk naar de mensen die in- en
uitstappen. Naar hun bruinverbrande gezichten, naar de gebaren van hun armen en
naar de taal van hun ogen. En het landschap, met dorpen, baaien, rijstvelden, om mij
heen de bergen, de weinige bomen, de zeldzame dieren, ik zal het hele landschap als
een stilleven meenemen.
Boobie is in slaap gevallen tegen mijn schouder aan. Ze houdt haar mond gesloten
als ze slaapt. Ik maak haar wakker. We zijn er. Bij Boobie gaan we eerst om beurten
douchen. Daarna bestelt Maurice 4 porties chow mien bij een goedkoop eethuis. Het
wordt gebracht in 4 op elkaar gestapelde pannetjes. We eten met stokjes en het smaakt
heerlijk. Als enige gebruik ik er chili-saus bij. Ik vind dit eten nog lekkerder dan
bami. De anderen weten niet wat bami is. Na het eten draaien we grammofoonplaten
en zitten in gemakkelijke stoelen op het smalle balkon. We drinken grote flessen
bier, de meisjes met limonade (champy). Het bier is koud. We spreken over een film,
muziek, een kennis. Bunny gaat haar ukelele halen en de meisjes gaan zingen. Pretty
baby en Are you lonesome to-night en nog meer. Soms brommen Maurice en ik mee
(picture me in California, gaat het door mijn hoofd). Ik kijk naar Boobie terwijl ze
zingt. Ze heeft een geestig gezicht.

2
Jakob had in een flink tempo bier gedronken en Boobie trouwens ook. Bunny moest
nog een boodschap gaan doen en Bill bood aan met haar mee te gaan. Toen ze weg
waren gingen Boobie en Jakob op bed liggen.
Morgen ben ik weg, Boobie, we zullen elkaar wel nooit meer zien.
Nee, zei Boobie en zoende hem op zijn mond, stuur me een kaart als je in Parijs
bent, een kaart met een kleurenfoto van de Eifeltoren en plak er veel postzegels op,
of nee, vraag of een Fransman er iets op schrijft.
O.k., zei Jakob en staarde somber naar het plafond. Waar denk je dat meer hoeren
zijn, Boobie, hier of in Parijs?
Boobie gaf geen antwoord maar zoende hem weer. Ineens moest hij denken ze is
blij als ik weg ben. Blij en een klein beetje bedroefd, dat is het geluk en ze zal het
herkennen. Als ik weg ben is ze weer vrij. Ik was de enige die haar uit haar evenwicht
kon halen. Morgen is dat over en bij haar herwonnen zekerheid mengt zich dan een
tikje droefheid. Als je wilt kun je me ook wel eens een briefje schrijven, zei ze ineens.
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We zullen zien, zei Jakob en dronk het laatste flesje bier leeg. Hij voelde zich nu
snel dronken worden. Zijn ogen vielen dicht. Hij voelde Boobie's lippen nog op de
zijne. Toen sliep hij en woonde met zijn vrouw en 2 kinderen op de bovenste etage
van een hotel in Amerika. Hij zag duidelijk dat zijn vrouw lange donkere haren had
met grote bruine ogen. Ze droeg een spijkerbroek en een strak truitje. Jakob kreeg
zin in zijn vrouw. Straks, zei ze, straks, als de kinderen naar bed zijn. Hij keek om
en zag zijn kinderen.
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Een klein meisje met een blauw geruit jurkje en een nog kleiner jongetje die maar
net kon staan. Zijn vrouw drukte op een knop en gelijk kwamen er 2 meisjes die voor
de kinderen begonnen te zorgen. Jakob keek intussen uit het raam. Hij zag overal
een blauwe zee en als hij goed keek kon hij vliegende vissen onderscheiden.
Liefste, wanneer eten we weer vliegende vis, vroeg hij aan zijn vrouw. Ze keek
op haar horloge. Overmorgen, zei ze, als de kinderen naar bed zijn. Toen stapten ze
samen in het grote vierkante bed. Hij boog zich over haar heen en bekeek haar
lichaam. Wat later ging hij in haar en vrijwel op hetzelfde moment kreeg hij de
brandlucht in zijn neus. De kinderen, steunde zijn vrouw. Hij sprong het bed uit,
deed wat kleren aan en rukte de deur open. Dikke rookwolken kwamen naar binnen.
Ze haalden de kinderen en gingen hoestend de trap af. 3 etages lager werd de rook
minder en nog 3 verdiepingen lager was het helemaal weg. Er stond een vrouw in
een wit uniform en met een groene band om haar arm op ze te wachten. Waar is de
brand precies, is het gevaar geweken, vroeg Jakob zenuwachtig. Over 10 minuten is
het gevaar geweken, meneer, zei ze streng, dan is de oefening geslaagd en behoeft
u zich nog slechts te beschermen tegen stralingsgevaar. Stralingsgevaar, vroeg Jakob.
Maar de vrouw was al verdwenen. Ze gingen met zijn allen op een bank zitten. De
kinderen dommelden. Jakob streelde zijn vrouw. Straks, fluisterde ze, als de kinderen
gered zijn.
Jakob schrok wakker van een slag van een deur. Bill en Bunny waren
teruggekomen. Hij wreef in zijn ogen. Het was al 6 uur. Hij liep naar de keuken waar
Boobie eten aan het koken was. En hield zijn hoofd onder de kraan. Dat friste wat
op. Vooruit Bill, we gaan naar Maurice Xavier, zei hij. Hij nam afscheid van de
meisjes, onverschilliger dan hij wilde (Boobie gaf hem toch een klein kneepje in zijn
hand), pakte de whiskyfles en ze staken de straat over naar Maurice's huis. Diens
moeder deed open. Hij was net thuis. Moeder heeft diablo gemaakt, zei hij, omdat
Jakob morgen vertrekt. Jakob liep naar de keuken, snoof aan de pannen en zoende
Maurice's moeder op beide wangen.
Ze gingen op het balkon zitten. Het balkon van Boobie en Bunny was leeg. 2 etages
daarboven woonde Barbara Cheong. Barbara was dansmeisje/hoer in 1 van de grootste
en duurste dancings van de kolonie. Ze ging vrijwel uitsluitend met Amerikanen naar
bed, vanwege de koers van de dollar. Vaak liep ze naakt in huis en zwaaide naar
Maurice en Jakob. Bill had 1 keer bij haar geslapen toen hij haar 's nacht in Princess
Garden ontmoette en er geen Amerikanen waren. Ze viel tegen in bed, zei hij. Maar
ze was aardig en dikwijls brachten ze een zondag mah-jong spelend en bier drinkend
bij haar door. Nu zagen ze haar ook weer naakt in haar kamer rondscharrelen. Maurice
had nog wat bier gehaald in het stalletje beneden en in afwachting van de diablo
dronken ze zwijgend. Jakob voelde zich terneergeslagen. Hij had hier moeten blijven
en hij vervloekte zijn gemakzucht. Somber staarde hij naar de huizen aan de overkant
en beet op zijn nagels.
Altijd zo: ik sta op en val gelijk uit het 3 m hoge bed. Het is gebouwd op een 4-tal
puntige pagodetjes. Op de grond beland doe ik mijn ogen wijd open en grijns tegen
Ah Si die naast me staat met een glas sinaasappelsap in zijn hand. You get up master,
zegt hij. (Ah Si is een jaar of 70 en heeft zojuist een kind verwekt bij het wasmeisje
die hooguit 16 is en daarom zeg ik altijd tegen Ah Si, you good boy, you me stay
good friends, can you borrow me 25 dollars? Pay you back to-morrow en dan grijnst
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hij en geeft me 50 dollar en belt een taksi voor me op en zegt young master like to
go out, Ah Si understand en ik zeg, you lucky man Ah Si, you good housewife and
you beautiful young girlfriend in kitchen, me very proud of you en dan sla ik hem
op zijn benige schouder en verlaat via de keuken het huis.) Ik sta moeizaam op en
drink het glas in 1 teug leeg. Beneden is alles nog stil. Op de waranda die 3 mijl in
de baai uitsteekt brengt Ah Si me het ontbijt. De korsten van het brood voer ik aan
de jonge haaien die bedelend langs zwemmen.
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In de verte komt de vissersvloot van 1 van de andere eilandjes aanvaren en de haaien
worden al onrustig. Ik pak een verrekijker en tuur naar het eilandje recht tegenover
de waranda. De melaatsen zijn al op, zie ik. Ze staan op het strand en turen door
verrekijkers naar de wereld. Anderen hebben schoppen bij zich en zullen straks
lijkenkuilen gaan graven. De oppermelaatse en zijn adjudanten kan ik nog moeilijk
onderscheiden, die houden zich zeker nog wat achteraf. Als ik het ontbijt op heb ga
ik naar de keuken en bekijk het zwangere wasmeisje. Ze is erg verlegen en kijkt een
andere kant op als ik mijn oor tegen haar blote buik leg (ze ligt op de keukentafel en
Ah Si staat er naast met ongetwijfeld een forse erektie en ik ben er dan ook van
overtuigd dat hij haar na ieder onderzoek door mij neemt). Ik luister goed naar ieder
geluid onder haar gladde strakke huid en geef hier en daar een fijn kneepje. Everything
o.k., zeg ik, you good girl, Ah Si good boy en terwijl het meisje onbeweeglijk met
ontbloot onderlijf op de tafel blijft liggen en Ah Si mij met zijn geitenoogjes in de
gaten houd, verlaat ik tevreden het vertrek. Het is nog steeds stil in het huis.
Verschillende jonken zijn nu tot bijna aan de waranda gekomen, maar de jonge haaien
zijn al lang verdwenen. Toch gooien ze hun netten uit en beschrijven langzame cirkels
in het sterk naar vis ruikende zeewater. Ik heb intussen mijn kapiteinsuniform
aangetrokken en salueer voor de passerende vloot. De jonken lossen saluutschoten
met uit Japan geïmporteerde klapperpistooltjes en gaan verder met vissen. Ik kijk
weer door mijn verrekijker naar het melaatseneiland. Ze zijn nu allemaal aan het
graven. De oppermelaatse en zijn 2 adjudanten houden met geladen pistolen toezicht.
Ik hijs een grote rode vlag met een rond gat er in en als antwoord schiet de
oppermelaatse zijn beide adjudanten dood. Maar onmiddellijk benoemt hij 2 nieuwe
en buigt daarna in mijn richting. Intussen zijn de vissers begonnen hun netten binnen
te halen. De vangst aan inktvissen is gering, aan jonge haaien nog minder, slechts
de garnalenvangst is redelijk. Zo is het eigenlijk altijd geweest, denk ik, zelfs toen
ik nog niet eens een kapiteinsuniform droeg. Het enige verschil is dat de garnalen,
zij het dan ook heel langzaam, groter worden en de inktvissen en jonge haaien (ook
heel langzaam) kleiner. Reden dus voor optimisme. Ik bel Ah Si. In plaats van hem
komt zijn vrouw (mager, oud, oersterk). Ik wil Ah Si spreken, zeg ik, waar is hij.
Zonder te antwoorden gaat ze hem halen. Samen komen ze terug. Zij ondersteunt
hem met liefdevolle handen. Wat is er gebeurd, vraag ik. Ah Si's oogjes schieten
onrustig heen en weer. Ik ben gevallen, mompelt hij dan. Doe het dan ook op de
grond, zeg ik, heb je 25 dollar voor me? Door de keuken waar het wasmeisje verlegen
doet met een fijn glimlachje om haar lippen, verlaat ik het huis. (De vooringang was
mij verboden door de oppermelaatse, niemand mocht zien dat ik wegging. De rode
vlag met het gat er in bleef wapperen tot ik terug was).
De diablo smaakte heerlijk. Ze zaten met zijn achten aan een lange houten tafel.
Maurice had nog 2 broers en 2 zusjes. Het jongste zusje Sheila was een jaar of 12,
de oudste Teresa 19. Jakob en Sheila plaagden elkaar altijd. Tot grote ergernis van
Teresa die vond dat zij veel meer aandacht verdiende. De stemming aan tafel was
prima. Ze dronken en aten naar hartelust. Alberto (de jongste broer) vertelde over
meisjes en feestjes en Eddie (de oudste) over jachtpartijen in de new territories, Bill
had het over jazzmuziek en Sheila schold op school en op de stomme feestjes van
Alberto en Maurice lijmde alle gesprekken aan elkaar. Jakob moest nog eens precies
vertellen wat hij nu ging doen en mevrouw Xavier schudde haar hoofd bij het horen
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van al die namen van vreemde steden. Na het eten gingen ze eerst wat rusten op de
bedden in de jongenskamer en Jakob, Bill en Maurice bespraken de plannen voor de
avond. In de Chantecler zouden ze de whisky opdrinken en later konden ze dan ook
naar Princess Garden gaan. Daar kwamen Roberto en zijn gang dan ook.

Gard Sivik. Jaargang 6

44

3
De chantecler was tamelijk vol. Aan de houten tafeltjes zaten wat Engelse soldaten,
enkele Chinezen en een paar Portugezen, al of niet vergezeld door hoeren. De rest
van de meisjes zat in een groepje bij elkaar druk te praten. Er was een tamelijk groot
dansvloertje waarboven een enorme ventilator zoemde. Langs de dansvloer stonden
geen stoeltjes, alleen achterin kon men zitten. Vooraan op een kleine verhoging zat
de band die uit 5 Filipino's bestond. Ze speelden moderne jazzmuziek en misschien
niet eens zo slecht. Soms danste een paar en vaak ook jiveden de meisjes met elkaar.
Jakob, Bill en Maurice zaten om een rond tafeltje. Er op stond de fles whisky, al
bijna half leeg. Maurice stond telkens op om te gaan dansen. Hij kon het zo goed dat
de meisjes hem meestal kwamen halen. Bill en Jakob waren al een beetje dronken.
Maurice had niet zoveel gedronken. Het meisje waar Maurice het laatst mee gedanst
had kwam bij ze aan tafel zitten. Het was Maria from Korea en Jakob had een paar
keer met haar in een hotel geslapen. Toch wel een fijn meisje, dacht hij en probeerde
zich te herinneren hoe het geweest was. Nancy Kwong kwam er ook bij zitten. Ook
fijn, dacht Jakob, alle Chinese wijven zijn fijn. Nancy wilde met hem dansen en
kneep hem in zijn arm. Het was een brutaal krengetje met een heftig temperament.
Een tijdje geleden was ze een poosje verliefd op Jakob geweest en had hij niets
hoeven te betalen. Een paar maal had zij zelfs voor zijn konsumpties betaald. Ze kon
goed dansen en Jakob lachte in haar apengezichtje. Ze liet haar kleine wellustige
tandjes zien. Maurice beweerde dat Nancy geen nacht zonder man kon maar dat leek
Jakob toch wel wat overdreven. Nachten was hij met haar doorgegaan van de ene
tent naar de andere. Als alles dicht was en ze beide dronken waren hielden ze tochten
in rickshaws naar obskure eethuizen en klandestiene drankgelegenheden. 's Ochtends
als de zon al lang op was eindigden ze in Nancy's smalle bed. Me very sorry to leave
you, zei Jakob. Ze lachte: to-morrow you forget me and Maria and everybody. But
you good boy, only too many girlfriends. Is no good. Jakob knikte maar: You always
been nice girl, and Maria too, me very sorry to go. To-night I sleep in your place for
the last time? No, zei ze, no more, finished, you good boy, to-morrow go to England.
Jakob vroeg zich af waarom ze niet wilde. Vermoedelijk hadden Maria en zij het
van tevoren afgesproken. Wel terecht, dacht hij, trouwens straks ben ik toch te dronken
en ik wil Roberto nog zien. Terug aan het tafeltje begon Maurice een luidruchtig
gesprek met de meisjes in het Kantonnees. Bill sprak met jongens van de band en
nam plaats achter de drums. Een soldaat, een Schot en dus Jack geheten, maakte
aanstalten om te gaan zingen. Jack oogstte altijd veel bewondering bij de meisjes en
hield er menig gratis nachtje liefde aan over, maar Bill en Jakob vonden zijn gezang
verschrikkelijk. Hij begon met That old black magic op de Silly Daniels manier,
alsof er een krolse kat in zijn keel zat. Jack sings very nice, zei Maria en haar ronde
ogen keken Jakob lang aan. Jakob bromde iets en dacht aan het meisje in Parijs.
Vroeg zich af hoe ze er uit zou zien. Ze had dezelfde informerende ronde ogen als
Maria en ook hetzelfde ronde gezicht.
Hij vaart in een kano en zij ligt met haar hoofd in zijn schoot. Kijkt omhoog naar
zijn bewegende armen en voelt de warme stralen van de zon op haar huid. Voor in
de boot ligt een stapeltje leerboeken. Over 2 weken doen ze hun eindeksamen. Hij
peddelt langzaam vlak langs de oever. Soms kijken nieuwsgierige koeienkoppen in
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het bootje en staren ze dan lang na. Ze praten wat over het naderend eindeksamen
en zij gaat hem dingen overhoren. Hij kan er niet veel van. Dan stelt hij vragen aan
haar over een ander vak en daar weet zij weer weinig van. Het is prachtig warm weer
en hij kijkt vertederend naar haar zonnend lichaam. Hoe komt het toch, denkt hij,
dat indiese meisjes zo aandachtig en met overgave ergens mee bezig kunnen zijn.
Bij een wit hoog
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bruggetje gaat hij rechts een lange poldervaart in. De weilanden er naast liggen lager
en vanuit de kano is het een mooi gezicht. Zij ligt met haar ogen gesloten en praat
over het schoolleven. Hij luistert afwezig en vraagt zich af of het geen tijd wordt dat
hij haar ontmaagt. Ze zijn allebei net 18 jaar geworden en ook hij heeft nog geen
ervaring. Eigenlijk heeft hij er weinig zin in. Hij vindt haar er te aardig voor. Te veel
kameraad misschien. Maar zij zal het waarschijnlijk toch wel verwachten. Hij kijkt
naar haar bruin wordend lichaam. Ze heeft een zelfgemaakte bikini aan. Onder haar
navel beginnen wat donzige lichtgekleurde haartjes. Het windt hem niet op en hij
kijkt weer in de blauwe lucht waar leeuweriken eindeloos jengelen en libellen
glanzend voorbij zoemen. Op een gunstig plekje gaan ze tegen de dijk aan liggen
zonnen. De kano ligt op de kant. Ze zonnen, kijken in hun leerboeken en tenslotte
gaan ze vrijen. Ze houdt van zoenen. Na een poosje vrijen fluistert hij in haar oor
zullen we het doen en op hetzelfde moment is al zijn verlangen verdwenen maar zij
doet haar broekje al uit en wanhopig probeert hij weer die hete spanning in zijn
lichaam te voelen. In plaats daarvan krijgt hij een geweldige trek in eten en hij kan
nergens anders meer aan denken dan aan de kalfsoesters die hij die avond zal krijgen.
Het wordt een grandioze mislukking en zwijgend varen ze terug. Hij schaamt zich
en vraagt zich ongerust af of hij wel helemaal in orde is en zij voelt zich versmaad
en denkt dat ze niet aantrekkelijk genoeg is om hem op te winden. Ze nemen koel
afscheid en die avond in zijn bed masturbeert hij terwijl hij aan haar denkt zoals ze
zonder broekje in het gras lag. 2 dagen later onder een prikkelige struik in de duinen
ontmaagt hij haar.
Hé, hoorde Jakob Maurice zeggen, Maria wil met je dansen. Hij stond op en drukte
de kleine stevige Maria tegen zich aan. Bill grijnsde afwezig vanachter de drums.
Maria from Korea, dacht Jakob, erg lang was ze nog niet hier. Het scheen dat ze
inderdaad in Korea geweest was met een Amerikaan. En nu wilde ze er zelfs weer
naar terug. Misschien dat ze daarom zo duur was om mee naar bed te gaan en uit
zichzelf nooit 1 dollarcent uitgaf. Of misschien had ze kinderen in Korea die ze geld
moest sturen. Na de dans dronken ze de laatste whisky op en bestelden grote flessen
bier. De tent was inmiddels flink druk geworden, maar nog steeds waren er meer
meisjes dan mannen zodat het soms gebeurde dat 2 meisjes ruzie kregen om een
man. Jakob stond op en liep een beetje door de zaak heen en weer. Maakte een praatje
met bekenden en voelde zich rusteloos. Bill kwam achter de drums vandaan en ze
gingen weer aan het tafeltje zitten. Bill sprak over drummen en drummers en
trommelde met zijn vingers op de tafelrand. Nancy en Maria ratelden met Maurice.
Om 1 uur ging de Chantecler dicht en ze vertrokken naar de Princess Garden.
Nancy en Maria hadden ieder een man gevonden en gingen dus niet mee. Ze kusten
Jakob bij het afscheid. De Princess Garden was stampvol. De 2 bars puilden uit van
de dringende mensen en de dansvloer was een samengeperste zwetende
lichamenmassa. Tussen alles door bewogen zich de in het wit geklede boys als
balletdanseressen. Jakob groette een paar bekenden. Een Australiër die altijd het
Horst Wessel-lied begon te zingen als hij dronken was en dan onveranderd op zijn
donder kreeg van Engelsen, een landgenoot met een dik hoofd die met een gezelschap
Engelsen liederen aan het zingen was en een Portugese klerk van het kantoor met
zijn meisje. Roberto en zijn gang waren er al. Ze zaten buiten op het terras in rieten
stoelen bier te drinken. Roberto was vroeger klerk op zijn kantoor geweest. De
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prokuratiehouder vond hem lui, brutaal en onbetrouwbaar en ontsloeg hem. Een
andere baan kon Roberto niet krijgen dankzij de inlichtingen van de prokuratiehouder
die vond dat kwaad gestraft dient te worden. Hij sliep nu 's avonds bij vrienden of
in geparkeerde auto's en had een groep georganiseerd waarmee hij kassen plunderde
van missiescholen en verenigingen. De groep bestond uit een paar Engelse soldaten,
2 Chinezen en 3 Portugezen. 's Nachts als ze dronken waren pikten
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ze vaak auto's op de straat en reden de New Territories rond of gingen naar silver
strand om te zwemmen. Vanavond hadden ze een kas van een vereniging buitgemaakt
en Johnny Cruz vertelde Jakob dat de opbrengst $ 750,- was. Een halve maand salaris
van een Europese stafemployé, dacht Jakob. Daarna hadden ze 2 auto's en Roberto
nog een motor gepikt en straks wilden ze gaan zwemmen in Clear Water Bay. Roberto
bestelde meer bier voor iedereen. Naast hem zat een mooi groot meisje met lang dof
zwart haar. Ze had een vrij blanke huid en grijze afwezige ogen. Ze was half-Chinees
en enigszins debiel. Vroeger had ze in een burlesk-show in Lai Chi Kok gewerkt en
verdiende ook van tijd tot tijd als hoer de kost. Maar sinds ze Roberto kende deed
ze dat niet meer, tenzij Roberto het haar zou vragen. Want ze deed alles wat hij haar
zei, zwijgend en automaties. Roberto maakte er echter geen misbruik van en
behandelde haar meestal goed. Toen ze Jakob zag kwam ze naar hem toe. Hij kwam
steeds weer onder de indruk van haar schoonheid en haar natuurlijke eenvoud. Ze
gaf hem 3 foto's van zichzelf. Alle 3 in een verschillende houding. Voor jou, zei ze
trots. Jakob bedankte en zei dat hij erg blij was met de foto's. Dat was hij ook en ze
waren ook niet al te slecht genomen.
De vrienden van Roberto vertelden verhalen over joy-riding, feesten, meisjes enz.
Jakob was naast Roberto gaan zitten. Roberto zei dat hij verwachtte het nog een paar
maanden te kunnen uitzingen. Dan zouden ze wel tegen de lamp lopen en een paar
jaar de bak ingaan. Het kon hem niks schelen om naar de gevangenis in Stanley te
gaan en Jakob geloofde dat Roberto eigenlijk hoopte dat het maar zo gauw mogelijk
zou gebeuren. Jakob vertelde over zijn plannen die hij nauwelijks had en over Parijs,
waar hij nog nooit geweest was en het meisje dat hij in geen jaren gezien had. Ze
dronken op elkaars gezondheid.
Ik loop met Roberto op het hete zand van Deep Water Bay en kijk zegt Roberto daar
aan het eind van de baai staan de hutjes die ik bedoel en hij begint Ierse liedjes te
zingen. Hij houdt veel van Ierse melodieën maar ik geloof niet dat het Ierse liedjes
zijn maar hij heeft een mooie stem en ik vind het prettig om naar hem te luisteren.
Langzaam lopen we in de richting van de hutjes waar Roberto zich in het
tyfoon-seizoen een tijdlang heeft schuil gehouden. Het strand is nogal vol, het meest
Europeanen met hun magere bleke vrouwen en aan beide uiteinden van de baai
Chinezen. Na een paar liedjes begint Roberto over zijn familie te vertellen. Hoe ze
hem na het ontslag bij het kantoor de deur uit gezet hadden. Het liefst zou ik nu gaan
varen, zegt hij, maar dat is moeilijk. Ik heb geen paspoort en kan dus toch nergens
blijven. Want ik moet weg van deze uitstervende eilanden. Liefst naar Amerika zoals
Georgie da Silva die daar gelijk in het leger dienst nam en nu als Amerikaans sergeant
in Japan zit. Ik knik en denk dat Amerika voor Roberto wel het beste zou zijn. Kun
je je hier niet aanmelden als vrijwilliger voor het Amerikaanse leger, vraag ik. Maar
hij hoort me al niet meer en staart naar de hutjes waar we nu voor staan. Zachtjes
zingt hij The Isles of Industry en gaat naar binnen. Ik volg. Via een korte trap bereiken
we de voordeur want bij hoog water stroomt het water onder de hutjes door. 2
maanden heb ik hier gezeten, zegt Roberto, zonder 1 maal de deur uit te durven gaan.
Om de andere dag kwam Carlos me wat te eten brengen en jij gaf hem ook wel eens
boeken mee. Ik sliep bijna dag en nacht hier en als ik niet af en toe oefeningen had
gedaan was ik zo vet geworden als een varken. Kijk daar liggen nog sigarettenpeukjes

Gard Sivik. Jaargang 6

van me. We lopen het trapje weer af en slenteren door het hete zand. We weten niet
goed wat we nog meer moeten doen.
Na de paar laatste rondjes was Jakob helemaal dronken geworden en zat versuft met
een onnozele uitdrukking op zijn gezicht in zijn stoel. Betty Cheong was er ook bij
gekomen
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en zij en Bill boden aan hem naar huis te brengen. Betty en Bill waren ook een beetje
dronken en bedachten dat Jakob een flink eind uit de buurt woonde. Betty hakte de
knoop door. Ze had die avond toch geen Amerikaan dus Jakob kon wel bij haar slapen
en Bill zou de wekker voor haar stellen. In Betty's huis viel Jakob gelijk op bed. Bill
deed de wekker en ging gelijk weer weg want hij moest op tijd in zijn kamp terug
zijn. Betty kleedde Jakob uit en gaf hem zwarte koffie te drinken. Ze had maar 1 bed
en daar gingen ze samen in. Jakob sliep gelijk, met zijn armen om Betty's blote
lichaam heen geslagen.

Eindnoten:
* romanfragment.
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Onder 1 hoedje

portret van geert ruygers
In ‘dezer dagen’ van 20 februari 1963 schrijft de verzorger van deze rubriek over de
onontkoombaarheid als historische kategorie. Hij kritiseert daar de europese beweging
die zo graag met het woord ‘onontkoombaarheid’ schermt. Degenen die zo opereren
noemt hij mistici.
Zoals men op dit punt de europese beweging kan kritiseren, kan men ook de
nederlandse socialistische beweging zoals ze belichaamd is in de partij van de arbeid
kritiseren. Ook zij heeft ferm uit de beker der onontkoombaarheid gedronken.
Wij willen in dit artikel deze kritiek uitbrengen aan de hand van de inzichten van
een socialistisch politikus wiens stijgende ster reden is hem te portretteren. Omdat
hij een stijgende ster is kiezen we hem. Het ligt niet in onze bedoeling persoonlijk
te zijn.
Af en toe zullen ook andere belangrijke personen uit de partij van de arbeid de
revue passeren.
Wij willen met dit artikel een in en na de oorlog in de nederlandse socialistische
beweging opgekomen leiderschap karakteriseren dat ons nationaal en internationaal
politiek gezien in een slop gevoerd heeft, bij herhaling bewezen heeft geen politiek
inzicht te hebben. In de kritieke tijd die nu aangebroken is met een zich europeïserend
gaullisme dreigt het ons weer in verkeerde richting te voeren, en nu in de richting
van de atoomoorlog.
Dit is mede een appèl tot de socialistische beweging zich dit te realiseren en de
bakens te verzetten.
Wij kozen de ‘onontkoombaarheid’ (soms noemt ze zich ‘onvermijdelijkheid’)
omdat deze historische kategorie heel karakteristiek is voor de politikus die wij zullen
schilderen, maar niet alleen voor hem. Ze is karakteristiek voor het socialistische
leiderschap van de partij van de arbeid.
De politikus die deze ‘onontkoombaarheid’
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presenteert, haar als het ware personificeert is Geert Ruygers.

1940 - De overwinning van de gemeenschapsgedachte
‘De overwinning van de gemeenschapsgedachte op het individualisme is de grote
omwenteling van Europa in de 20ste eeuw. In Duitsland, Italië en Portugal heeft die
omwenteling zich reeds voltrokken en zij heeft het aanschijn van Europa veranderd.
Die voltrekking is geen wanhoopsdaad geweest, zoals het zo vaak is beschouwd
geworden, maar het was een sprong in de werkelijkheid des levens. Aan deze
ontwikkeling zou ook Nederland zich niet kunnen onttrekken. Daarvan waren de
besten hier reeds lang overtuigd.’ Dit fragment uit de door Geert Ruygers geschreven
brosjure Volkseenheid1. willen wij als het geboortekaartje van de politikus Ruygers
beschouwen.
Deze uitspraak is geen wanhoopsdaad, zoals ze beschouwd zou kunnen worden,
maar een sprong in de werkelijkheid des levens van Geert Ruygers.
Wat beweegt iemand die geen nationaal-socialist is om zoiets te schrijven onder
een bezetting van een regiem dat sinds 1933 in Duitsland aan de macht niets heeft
nagelaten om zijn bedoelingen duidelijk te maken?
Er is maar één beweeggrond naar onze mening: een volkomen geloof in de
‘onontkoombaarheid’ gestuwd door een mistische vernieuwingsdrift. Onzes inziens
gaan ‘onontkoombaarheid’ en mistische vernieuwingsdrift bij een politikus samen.
Zodra die mistische vernieuwingsdrift ontbreekt is er slechts plaats voor een
schopenhaueriaans pessimisme dat onverenigbaar is met het politikuszijn. Een
volkomen geloof in de ‘onontkoombaarheid’ gestuwd door een mistische
vernieuwingsdrift dus.
Hiermee hebben we een sleutel op de politieke gedachtenwereld waar de politikus
Ruygers uit kwam en op het politieke huis waar hij in 1940 in verzeild was geraakt.
Die gedachtenwereld was een semi-fascistische.
Zoals ze uit het gepresenteerde citaat naar voren kwam was ze ook vrij algemeen
verbreid geweest onder katolieke jongeren in de jaren 30, uit wier midden Ruygers
was voortgekomen.
In de ‘Haagse Post’ van 24 juni 1961 werd er in de rubriek ‘kunst en kultuur’ enige
aandacht geschonken aan een geschrift van F.J. Steegh.2. Deze schrijft daarin over
het ‘kwalijk geïnfekteerde’ jeugd-idealisme van talrijke vooraanstaande katolieken.
Deze zg. idealistische ideeën hadden met het fascisme gemeen dat ze zich afzetten
tegen de ekonomische chaos en de tengevolge daarvan ontstane politieke en sociale
revolte in de meeste europese landen tijdens de jaren dertig. Men meende het antwoord
te hebben gevonden in autoritaire oplossingen à la het fascisme en stond een
korporatieve staatsopbouw voor. Men was verschrikkelijk in de ban van het vitale
elan van de fascistische beweging.
Men voelde zich verbonden met grote voorbeelden in het buitenland. ‘De katolieke
studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas, in haar vergadering van 22 maart
1933, wenst Duitsland geluk met zijn herleving en hoopt dat Nederland gauw volgen
zal’, zo luidt de tekst van een niet verzonden telegram aan Hitler, vermeld in het
artikel van de Haagse Post over Steegh.
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Als men niet alles toejuichte of aksepteerde (bijvoorbeeld anti-semitisme), men
was toch voldoende onontkoombaarheidsprofeet om een min of meer aan nederlandse
omstandigheden aangepast fascisme voor te staan en te propageren. In Volkseenheid
zijn af deze ideeën terug te vinden. Om te laten zien hoe weinig ze afwijken van de
ideeën van andere voorvechters der volkseenheid - de NSB -, laten we aan het slot
van dit artikel parallel afdrukken.3.
(Uitdrukkelijk zij vermeld dat in Volkseenheid het anti-semitisme evenmin als
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vroeger beleden werd.)
Geert Ruygers was hoofdredakteur van de Nederlandse Unie, het blad van de
gelijknamige politieke massa-organisatie, die na de bezetting door Hitler-Duitsland
in 1940 met goedkeuring van de bezetters was opgericht. De mentaliteit die uit de
brosjure spreekt en die representatief is voor die van de leiding van de Nederlandse
Unie4. is er een van mensen die onder nieuwe omstandigheden, die ‘onontkoombaar’
waren en waar ze zelfs een gedeeltelijke simpatie voor hadden, toch nog kansen zien
iets van hun idealen te verwezenlijken.
Wij zeiden ‘leiding van de Nederlandse Unie’; de leden dient men hier wel van
te onderscheiden. Voor hen was de Nederlandse Unie een massale protestdaad. Dat
deze leden een andere instelling hadden dan de leiding, blijkt zonneklaar uit de
‘waarschuwing’ die de laatste meende te moeten richten tot de eersten om zich vooral
niet in te laten met illegaal werk gericht tegen de bezetters.5.
Waar het voor een ieder duidelijk kon zijn dat de kansen objektief niet aanwezig
waren om het kleine beetje eigen ideaal te verwezenlijken, zelfs niet als men zover
ging elementen in het nationaal-socialisme die aanspraken, aan te prijzen, - alsof
men voorbij kon gaan aan de elementen die niet aanspraken - was het voor de
onontkoombaarheidsprofeten, die gestuwd werden door vernieuwingsdrift, niet
duidelijk. Dezen, die in 1940 in de Unie waren neergestreken, hadden zelfs een merk.
Het was het merk ‘Nederlands socialisme’. De Jong zegt in De Bezetting: ‘Het
driemanschap (de drie leiders van de Unie: De Quay, Einthoven en Linthorst Homan,
Z en N) meende dat zich in heel Europa een soort autoritaire revolutie voordeed: in
Italië was die geworden fascistisch, in Duitsland nationaal-socialistisch, - daar moest
men in ons land een Nederlandse vorm voor vinden’.6. Het ‘Nederlands socialisme’
was daar het merk voor.7. De Unie-leiding wilde voorkomen dat de NSB in Nederland
vorm zou geven aan de ‘nieuwe geest’ en meende dit beter zelf te kunnen doen. Hoe
onrealistisch dit was, bleek al spoedig. In december 1941 werd de Unie ontbonden
op bevel van de bezetters, omdat de leiding weigerde het Nederlandse volk op te
roepen om deel te nemen aan de strijd tegen Rusland.8. Te denken dat daarmee ook
de Unie-aanpak onderging, is onjuist. Wel gingen de Unie-leiding de ogen open voor
het afschuwelijke van het fascisme en verging haar de lust er tal van ‘positieve
elementen’ in aan te prijzen. Wat bleef, dat was de mistische vernieuwingsdrift. Wat
ook bleef, was het woord ‘socialisme’. Had men onder invloed van de
nationaal-socialistische machtsovername al de hand gelegd op het zelf gekreëerde
merk ‘Nederlands socialisme’, na het échec van de Unie ontdekte men pas goed
socialist te zijn.

1944 - Van ideoloog tot geschiedschrijver
In de brosjure Socialisme vroeger en nu legde Geert Ruygers daar getuigenis van
af.9. Hij schreef haar in 1944 en heel fijntjes dateerde hij haar ‘Koninginnedag 1944’
(In 1940 had het driemanschap in zijn aan de bezetters aangeboden koncept-manifest
tot oprichting van de Nederlandse Unie in overleg met die bezetters een passage over
het huis van Oranje geschrapt.)10. De vernieuwingsdrift voert de boventoon in dit
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geschrift; de onontkoombaarheidsprofeet zingt een toontje lager. Het fascisme, dat
in het verleden voertuig van de vernieuwing was geweest, was afgedankt, aan de
onontkoombaarheid ervan was ontkomen. Echter nieuwe onontkoombaarheden dienen
zich aan. Alvorens hierop in te gaan, is het zaak te bezien hoe met het fascisme werd
afgerekend, te zien ook welke onverteerde resten er overbleven. Er is allereerst een
afrekening in de vorm van een distantiëring. ‘Toen is de oorlog gekomen. Nooit
dieper dan in deze jaren van beproeving hebben we gevoeld hoe ons wezen met
Nederland vergroeid
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is, met iedere vezel van het hart. Gekonfronteerd met de vreemde is onze trots
gestegen over het werk onzer vaderen, die in de gestage en moeizame arbeid van
vele geslachten Nederland hadden gemaakt tot een lusthof op de wereld. Wij zijn
opgesprongen ter verdediging, want het ging eenvoudig om zijn of nietzijn. Jong
Nederland heeft zijn cijns aan de oorlog betaald. Onze grond is met bloed gedrenkt.’
(blz. 9.)
Het verst gaat Ruygers wanneer hij schrijft: ‘Tussen demokratie en diktatuur gaat
de huidige wereldworsteling, tussen beide moeten wij kiezen. Onze keuze heeft van
meet af aan vastgestaan. Het is de eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, die
voor ons geen andere keus mogelijk maakt.’ (blz. 111.)
Over de ‘vernieuwingsbeweging’ van het fascisme wordt nu gesproken als een
vergissing... van anderen. Die vergissing wordt echter vergoelijkt en met een konklusie
als ‘wij zijn allen schuldig’, wordt het hoofdstuk afgesloten. (zie blz. 10.)
‘Na de aberratie van fascisme en nationaal-socialisme is de Europese situatie
hachelijker dan ooit’, is de uitdrukking voor de geobjektiveerde vergissing. (blz.
123.)
Ruygers gaat over van de normatieve stijl van eerst naar de konstaterende, m.a.w.
hij wordt van ideoloog geschiedschrijver. ‘Het noodlot der geschiedenis heeft gewild
dat deze krisis (in het socialisme, Z en N) haar hoogtepunt bereikte op het ogenblik,
dat nieuwe, jonge bewegingen met aandrang klopten aan de deur van met aandrang
klopten aan de deur van jaren het fascisme overwonnen. In Duitsland won het
nationaal-socialisme zienderogen terrein. Weldra zouden andere volgen.’, is hiervan
hèt voorbeeld (blz. 53). Kras is ook: ‘De geschiedenis zal eenmaal uitmaken in
hoeverre het socialisme de inzet is geweest van deze strijd. Van beide zijden werd
het woord gebruikt om de massa's te winnen. Van één kant had het gebruik van het
woord vanaf het begin een valse klank’. (blz. 54.) Alsof men zelf niet voor die valse
klank mee had helpen zorgen! Met het georganiseerde fascisme was dus afgerekend;
met het fascisme naar de geest bepaald niet.
De fascistische hakkerij op demokratie en socialisme (‘marxisme’ genoemd) en
het gedweep met het ‘nationale’ en het ‘regionale’ blijft.
En het volkse bleef. ‘Wij zijn een volk met een eigen karakter. Wij minnen de
verre einders van zee en heide en de wijde luchten. Eeuwige strijd tegen het water
en de onvruchtbare grond heeft ons karakter gestaald, heeft ons koppig gemaakt en
vasthoudend’, meldt Ruygers weer eens. (blz. 101.)
Het marxisme vermocht zich nog steeds in een grote vijandschap te verheugen.
De reden was het ‘onnationale’ ervan. ‘Voor de betekenis van het nationale had Marx
nimmer oog gehad. Jood en balling, leefde hij niet vanuit een nationale traditie, zoals
later iemand als Jaurès, maar uit dezelfde kosmopolitische geest, die ook de liberale
Manchesterschool kenmerkte’. (blz. 31.)
De reeks ‘Materialisme, rationalisme, individualisme en marxisme’ komt ook weer
voor (zie bijvoorbeeld blz. 80).
De demokratie wordt weer onder schot genomen, nu echter in objektiverende zin,
alsof men zelf indertijd niet het einde van de demokratie had afgekondigd.
‘Om de demokratie te behouden, moeten we echter durven erkennen dat zij sinds
1918 in een krisis verkeerde. De demokratische idealen, waarvoor onze ouders
geslacht na geslacht het beste hadden gegeven dat zij in zich hadden, leefden in de
jaren na 1930 in een groot deel van onze jeugd niet meer. Dat was een bedenkelijk
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simptoom. Het feit dat niet alleen in Duitsland en Italië, maar ook in landen als Spanje
en Portugal, Oostenrijk onder Dolfuss, Roemenië en verschillende andere landen de
demokratische staatsvorm door een nieuwe staatsvorm werd vervangen, was een
ander’. (blz. 109.) De demokratie moet hervormd worden. De gesuggereerde
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hervorming gaat in autoritaire richting. ‘Het wezen van de demokratie wordt niet
aangetast, wanneer het partijwezen wordt hervormd, wanneer de positie van de
minister-president een andere zou worden, wanneer de regering iets zelfstandiger
kwam te staan tegenover het parlement (.... enz., Z en N). (blz. 110.) De ‘vernieuwing’
is noodzakelijk. Ze draagt nu het merk ‘personalistisch socialisme’. ‘Dit nieuwe
personalistische socialisme is geen vrije kwestie meer; het is historisch aan de orde,
het gebod van dit uur.’ (blz. 124.)
Ruygers was niet de enige die de blik richtte op dit nieuwe merk. Tallozen uit de
Nederlandse Unie die daar het merk ‘socialisme’ hadden geproefd richtten met hem
de blik. Verder waren er - niet uit de Unie afkomstig - de groep rond Van Walsum
(nu burgemeester van Rotterdam), groepen rond Vrij Nederland en Je Maintiendrai.
Ruygers zelf behoorde nu tot een katolieke groep, Christofoor genaamd. (Daarbinnen
nam hij aktief deel aan het verzet.)
Hun socialisme week sterk af van de traditionele socialistische doktrine en was
sterk korporatief getekend. (Dit laatste dient op een andere plaats nader te worden
geanaliseerd)
Ook personen stammend uit een meer traditioneel doktrinair socialistisch miljeu,
zoals Suurhoff en Vorrink, kwamen in de oorlog tot de ontdekking meer Nederlands
socialist te zijn (later: personalistisch socialist) dan socialist zonder meer. Ook zij
moesten vernieuwen, koste wat kost, ook zij hadden een soort korporatieve staat
voor de geest.11.
Op 12 mei 1945 verscheen de Nederlandse Volksbeweging. Zij was de draagster
van de vernieuwingsdrift, nu de bezetters waren verdwenen. Tot de ondertekenaars
van de ‘Oproep van de Nederlandse Volksbeweging’ behoort wederom Geert Ruygers.
Ook Suurhoff figureert op de lijst. In de oproep komen leden van de woordfamilie
‘vernieuwing’ zeven maal voor. Deze vernieuwingsdrift is er één zonder konkrete
politieke desiderata. Het woord ‘socialisme’ is ook hier weer het merk, al heet het
dan ‘personalistisch socialisme’. Dit behoeft niemand te verbazen. Het was immers
zo dat ‘velen voor het eerst met de term socialisme vertrouwd raakten’ door de Unie,
zoals H.M. Ruitenbeek schrijft.12.

1962 - in dienst van de vrede
Wij maken nu een grote sprong en slaan de vorming van de Partij van de Arbeid
over. Deze is een rechtstreekse vrucht van de Nederlandse Volksbeweging. Ruygers
werd in de PvdA tot een hoge funktie geroepen. Deze had hij o.a. te danken aan de
omstandigheid dat de PvdA ‘werkgemeenschappen’ kent, die gebaseerd zijn op
respektievelijk Rooms-Katholicisme, Protestantisme en Humanisme. Ruygers steunde
op de Katholieke werkgemeenschap. Na het overlijden van partijvoorzitter Evert
Vermeer in 1960 werd hij vice-voorzitter. Geleidelijk presenteerde hij zich als
internationaal specialist; hij bezocht regelmatig in de Nederlandse delegatie de
assemblée der Verenigde Naties. Als aan het eind van de jaren 50 door de veranderde
omstandigheden op het gebied der atoombewapening ook in de PvdA de diskussie
hierover uitbreekt, wordt Ruygers voorzitter van een kommissie die tot taak krijgt
over het vraagstuk van oorlog en vrede te rapporteren. Het rapport is eind 1962
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gereed. Ruygers is de auteur van dit rapport. Dit heeft hij herhaaldelijk met even
zoveel woorden publiekelijk bekend gemaakt. Suurhoff is inmiddels partijvoorzitter
geworden. De richting Ruygers-Suurhoff schijnt hiermee in de PvdA te hebben
overwonnen. In het licht van de kritieke internationale omstandigheden
(atoombewapening; dreiging van de Frans-Westduitse atoommacht; heropkomst van
autoritaire stromingen in Europa) is dit een benauwende situatie. Het politieke
uitgangspunt van Ruygers in het rapport is weer dat van de onontkoombaarheid. Ook
hier stuwt de ‘nieuwe geest’ weer.
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Onontkoombaar is nu de ontwikkeling naar grotere internationale eenheden. Dit is
de nieuwe fetisj (het ‘nationale, regionale’ wordt hieraan nu ‘onontkoombaar’
ondergeschikt). ‘De toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de staten stuwt
onontkoombaar in de richting van grotere politieke en ekonomische verbanden’, zegt
Ruygers nu (blz. 8). Dit kan onplezierige konsekwenties hebben, maar hieraan is
niets te doen. ‘In de situatie waarin zij is geplaatst liggen in dat kader voor de PvdA
de mogelijkheden iets van haar idealen te verwezenlijken’, konkludeert op
Unie-manier Ruygers. (blz. 8).
Hoe voortreffelijk Ruygers zich aanpaste aan de veranderde omstandigheden,
blijkt uit een klein detail. In 1944 schreef hij: ‘Het is betrekkelijk gemakkelijk een
aantal rechtsregels op te stellen voor de verhouding tussen Nederland en Siam of
Uruguay, maar het is belangrijker dat Nederland en België tot overeenstemming
komen’. (blz. 106.) In 1962 schrijft hij: ‘De verhouding van Nederland tot België
zal in omvang en betekenis altijd een andere zijn dan de verhouding van Nederland
tot Thailand of Uruguay’. (blz. 8.) Siam is namelijk intussen van naam veranderd en
heet tegenwoordig Thailand.

196. - .....?
In het kader van de kursus ‘Ekonomische integratie’ georganiseerd door de
Europa-instituten van de universiteiten Amsterdam en Leiden, sprak op 2 maart C.L.
Patijn een rede uit. Zoals bekend is Patijn een buitenlands deskundige van de PvdA.
Hem werd in de diskussie de vraag gesteld of bij eventuele persoonlijke besprekingen
tussen de zes regeringshoofden van de EEG-landen de positie van de nederlandse
minister-president niet moeilijk zou zijn. Deze heeft immers geringe bevoegdheden
vergeleken met sommigen van zijn kollega's. Patijn ging entoesiast op deze vraag in
en zei dat deze omstandigheden wel eens zouden kunnen leiden tot herziening van
de nederlandse konstruktie. De Nederlandse minister-president zou dus grotere
bevoegdheden krijgen dan hij momenteel heeft. Om het gaullisme te bestrijden,
moeten we dus het gaullisme gedeeltelijk aksepteren, is onze konklusie.
De tijd lijkt zo niet ver af dat de zoveelste onontkoombaarheid zich zal presenteren.
Zullen de onontkoombaarheidsprofeten in de socialistische beweging, die wij in dit
opstel hebben gekarakteriseerd, dan weer schrijven over een ‘grote omwenteling van
Europa in de twintigste eeuw. In Duitsland en Frankrijk heeft die omwenteling zich
reeds voltrokken. Die voltrekking is geen wanhoopsdaad geweest, zoals het zo vaak
is beschouwd geworden, maar het was een sprong in de werkelijkheid des levens..
Aan deze ontwikkeling zou ook Nederland zich niet kunnen onttrekken. Daarvan
waren de besten hier reeds lang overtuigd’?
A. van der Zwan
Heinz Neudecker
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Voor volk en vaderland
Het nationaal-socialisme - wij gebruiken deze algemene aanduiding die evenzeer
slaat op het fascisme om de gehele wereldidee aan te duiden - heeft de wereld van
onze tijd gevonden in een toestand die met het woord: schrikbarend niet te sterk
wordt getekend.
Nationaal-socialisme en fascisme brengen in onze eeuw een geheel nieuwe gedachte:
wij kondigen een totale hervorming aan van het gehele samenstel der wereld...
Duitsland en Italië hebben als eersten de negatieve ontwikkelingsfase van de
nieuwe idee doorlopen.
De Nederlanders van thans hebben de ontzaglijk moeilijke taak om de erfenis van
hun volk te beheren, in stand te houden en aan te vullen. Die erfenis van ons
voorgeslacht is het beste wat onze vaders en moeders van hun arbeid voor de toekomst
hebben kunnen vastleggen. Ze hebben het woeste land ontgonnen en tot bloei gebracht.
Ze ontworstelden grote stukken van onze bodem aan de zeeën en rivieren.
Na het gematigd liberalisme verschenen parlementarisme en marxisme op het toneel,
daarachter rolde reeds de dreiging van chaos en het kommunisme aan.
Een eerste stap op weg naar de volkseenheid is het bijbrengen van het besef van
eigen aard, eigen verantwoordelijkheid en eigen taak van ieder lid van de Nederlandse
volksgemeenschap.
Een Volk is niet een willekeurige verzameling mensen, weke toevallig in de
omgrenzing van een staat leven. Een Volk is de hoogste vorm van menselijk
gemeenschapsleven.

Volkseenheid
Reeds jaren geleden hebben de beste historiekenners ook in ons land getuigd dat
onze oude wereld tot stervens toe krank was.
De overwinning van de gemeenschapsgedachte op het individualisme is de grote
omwenteling van Europa in de twintigste eeuw. In Duitsland, Italië en Portugal heeft
die omwenteling zich reeds voltrokken en ze heeft het aanschijn van Europa
veranderd.
Onze taak in deze tijd is angstwekkend groot. Op onze schouders rusten plichten
tegenover ons voorgeslacht, onze vaders en moeders, die ons mee van het kostbaarste
van hun menszijn hebben meegegeven: hun Nederlanderschap. Eeuwige strijd tegen
de natuur, tegen de altijd nieuwe dreiging der zee en de onvruchtbare heide, heeft
het die zin voor werkelijkheid gegeven en die koppige dadenkracht, die het de harde
slagen van het lot weer deden overwinnen.
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Tot de traditie van het Nederlandse volk behoren niet de leuzen van de Franse
revolutie, geen liberalisme, en geen marxisme, geen ‘vrije’ ekonomie en geen
parlementaire demokratie.
Wij willen geen stijlloze massa, maar een ordevol, harmonisch geheel, waar ieder
op eigen plaats de eigen taak vervult met behoud van eigen karakter maar dienstbaar
aan het geheel.
Men dient er zich namelijk rekenschap van te geven wat er verstaan moet worden
onder de term ‘het Nederlandse Vok’. Men interpreteert deze term gewoonlijk in
staatkundige zin: d.w.z. het Nederlandse volk zijn de gezamenlijke bewoners van de
Nederlandse staat. Men ziet dan echter voorbij dat men twee begrippen, het staatse
en het volkse, door elkaar haalt.
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brief aan gard sivik en de bezige bij
‘Toen sneed ik maar in het wilde weg en de bloedige glip groeide aan tot een hele
grote rode zon met dikke rode stralen, die ook weer uitliepen tot kleine straaltjes. Op
de maat van de muziek, die heerlijk hard op de voorgrond klonk, kraste, hakte en
sneed ik op het drillige vlees, ik had een verschrikkelijke kick en probeerde maar te
snijden en te steken. Toen het mes, koudgeworden, opeens in het vel bleef steken en
ik het met een ruk dwars door het vlees trok, gaf Henri een harde krijs. Een moment
was ik verdwaasd door dat lawaai en vond ik het vreemd dat er aan al dat bloed nog
een mensengezicht zat; daarna, één moment later, irriteerde me dat zo, dat ik van
woede en van drift het mes haast in het vette gezicht had geplant... en we scholden
van: ‘vuile rotjood, vieze smous... en ik zal je godverdomme...’ Fragment uit het
dagboek van een of andere nazi-ploert? Beschrijving van een housewarming-party
bij Heydrich? Mis - avondje uit met Ikjancremer, volgens aankondiging in GS no.
28 nu op het punt te verschijnen bij De Bezige Bij. Toegegeven: er staat niet rotjood
en smous, maar ruigpoot en flikker. In hetzelfde nummer van gard sivik, waarin
bovenstaand fragment prijkt (no. 26), vraagt Wim Brinkman zich af of men de oudere
generatie eigenlijk wel de vraag mag stellen: ‘Waarom deden jullie niets terug?’ dwz.
tegen de jodenvervolging. Hij komt tot de conclusie dat wij (d.i. de jongere generatie)
het recht missen deze vraag te stellen, en wel vanwege de onzekerheid over wat
wijzelf in een dergelijke situatie aan morele moed zouden opbrengen...
‘Verontwaardiging over het fascisme-van-toen is, van onze kant, vol komen gratuit.’
Het is goed dat dit hier nu eens zo onomwonden gezegd wordt, want het begint er
veel van weg te krijgen dat anti-fascisme (en anti-antisemitisme) de enige morele
norm is die bij de beoordeling van literatuur nog toegepast mag worden, zonder het
risiko te lopen meteen bij de druiloren en hypokrieten te worden gerekend.
Brinkman wil echter niet blijven staan bij de konstatering dat ons anti-fascisme
gratuit is. Hij gaat door met ons te wijzen op het recht en zelfs de plicht de integriteit
van de oudere generatie die niet aan het verzet heeft deelgenomen ‘met het grootste
wantrouwen’ te bezien. Waarom alleen de oudere generatie, vraag ik me af? Gaat
het dan werkelijk om iets van waarde, die keuze voor-of-tegen het fascisme? En deed
dit alternatief zich alleen maar voor in de konkrete situatie van zoveel jaar geleden?
Herkennen Brinkman en de mensen van De Bezige Bij (n.b. een in het verzet ontstane
uitgeverij) niet de door en door fascistische, dwz. elke menselijke waarde en
waardigheid aan het inferieur geachte slachtoffer ontzeggende mentaliteit van deze
Ikjancremer?
Of het nu een homofiel is of een jood, een flikker of een smous, het doet er geen
pest toe. Het portret van de schrijver aan de achterkant van GS liegt er trouwens ook
niet om - zonder twijfel: dat waren de rotjongens die in de jaren voor veertig met
zwarte hemden liepen, de Hitlergroet brachten en zich meldden voor de waffenwafwaf.
Ikjancremer meldde zich voor het Vreemdelingen-legioen, waar hij kunnen we
aannemen hetzelfde soort heldendaden verrichtte onder algerijnen en berbers als zijn
vorige inkarnaties onder joden en russen. Document humain natuurlijk. Jawel, zelfs
ons aller geïllustreerde christelijke pers bleek niet vies van een schandaal-reportage
over deze figuur. Welke zichzelf progressief hetende nederlandse uitgeverij voelt
misschien iets voor een paar sappige kampbeul-stories? In Duitsland liggen de
bureauladen vol, wil ik wedden. De duitse Verlegers zijn er alleen nog een beetje
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verlegen mee for the time being. Slaat uw slag. Wie weet zit er ook nog het een en
ander in de porno-sadistische nalatenschap van
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Julius Streicher en zijn Stürmer (duits voor: gard sivik). Alleen nog een beetje
voorzichtig met de joden s.v.p., voorlopig... Crematorium of cremertorium,
kompleet met begeleidende muziek, what's the bloody difference?
(Naschrift: ik verwacht natuurlijk wel een briefje van J.C. c.s. dat ze me zo
onherkenbaar zullen ‘verminken, dat me eige opoe me niet meer herkent’. Of moet
je daar per se een vuile flikker voor wezen?)
klaas de wit,
gron. straatweg 18, leeuwarden.

antwoord aan klaas de wit
In Maatstaf van maart jl. heeft Klaas de Wit bezwaar gemaakt tegen de publikatie
in GS van enkele fragmenten uit Ik, Jan Cremer, geschreven door de gelijknamige
auteur. Hij herinnert eraan dat het boek binnenkort bij De Bezige Bij zal verschijnen,
citeert enkele zinnen uit Cremers proza, en vraagt zich dan af: ‘Fragment uit het
dagboek van een of andere nazi-ploert? Beschrijving van een house-warming-party
bij Heydrich? Mis: een avondje uit met Ikjancremer’.
In het vervolg van zijn stuk stelt De Wit Cremers bijdragen tegenover enkele
notities van Brinkman over fascisme en anti-fascisme (eveneens verschenen in GS),
waarna hij de vraag stelt: ‘Herkennen Brinkman en de mensen van De Bezige Bij
(n.b. een in het verzet ontstane uitgeverij) niet de dóór en dóór fascistische, d.w.z.
elke menselijke waarde en waardigheid aan het inferieur geachte slachtoffer
ontzeggende mentaliteit van deze Ikjancremer?’
Als ik over deze zaak hier enkele opmerkingen maak, dan doe ik dat als
buitenstaander, als iemand die (evenals De Wit) pas kennis van Cremers bijdragen
kreeg, toen ze al gepubliceerd waren.
Het ongelukkige redaktie-sisteem van GS brengt immers met zich mee, dat telkens
maar 3 redakteuren inzage van de kopij krijgen: de kontinuïteit in het redaktie-beleid
wordt daardoor een wat labiele aangelegenheid, zoals nu weer uit het geval-Cremer
blijkt.
Ik moet zeggen dat ik de weerzin van De Wit tegen de publikatie van de twee
bijdragen van Cremer deel. Maar mijn bezwaren (en de bezwaren van enkele andere
mensen uit GS) richtten zich niet tegen de ‘fascistische’ achtergronden van het proza
van Cremer, maar tegen de artistieke vormgeving daarvan. In tegenstelling tot De
Wit meen ik dat men aan een roman geen voorwaarden mag stellen, die niet uit de
innerlijke ontwikkeling van die roman zelf voortkomen. De eis dat een roman
‘fascistisch’ of anti-fascistisch' moet zijn, ziet voorbij aan het feit dat men bij de
beoordeling van kunst geen ethische kriteria mag hanteren, omdat men anders in een
humanitaire bondieuserie terecht zou komen. Met een roman of een gedicht wordt
vorm gegeven aan een eigen werkelijkheid, die in feite essentieel afwijkt van de
bestaande maatschappelijke, politieke of ideologische werkelijkheid. Dit standpunt
van de autonomie van de kunst is sinds decennia algemeen aanvaard, maar men
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weigert hieruit de konsekwenties te trekken. Zoals ik in mijn stuk tegen Den Besten
(zie De Gids van maart 1963) gesteld heb, maken sadistische, masochistische en
weet ik wat voor gevoelens mede deel uit van onze realiteit, en kunnen zij artistiek
dus impulserend werken.
Mijn bezwaren tegen het proza van Cremer richten zich dan ook niet tegen de
merkwaardige omstandigheid dat hij zijn romanfiguren messen in de hand geeft en
hen daarvan een effektief gebruik laat maken, maar zij richten zich wèl tegen het feit
dat zijn romanfiguren nergens romanfiguren geworden zijn, althans niet in de door
GS gepubliceerde passages. Er is m.a.w. bij Cremer geen autonoom kunstwerk
ontstaan, maar slechts bekentenisproza van duidelijk romantisch
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kaliber. Van enige distantie van de schrijver ten opzichte van de personen en situaties
in zijn roman is geen sprake. Een artistieke omvorming (laat staan deformering van
de werkelijkheid, om daardoor het hypothetisch karakter van die werkelijkheid te
suggereren) heeft niet plaatsgehad. De verschillende situaties zijn met alle daarbij
passende emoties getekend, juist zoals in een verouderde traditie waarvan bij ons
Vinkenoog en Campert recente vertegenwoordigers zijn, gebruikelijk is. De schrijver
heeft zich volkomen met zijn boek geïdentificeerd, maar alleen om daardoor een
geïdealiseerd beeld van zijn eigen toestand te krijgen. En met idealisering bedoel ik
dan het gebruik maken van alle attributen waarmee sinds de romantiek de kunstenaar
is opgescheept en opgesierd: de bohème, de kicks, de attraktiviteit van grenssituaties,
die niet louter een attraktiviteit blijft (want dan betekenen deze situaties een
interessante uitbreiding van onze ervaringswereld), maar tot een soort mystiek wordt.
Nogmaals: mijn bezwaar hiertegen heeft met welke ethiek dan ook niets te maken.
Als ik protesteer, dan doe ik dat om artistieke redenen. Deze tendens tot romantisering
van de eigen werkelijkheid vormt een gevaar, omdat zij een roestoestand oproept
die het heldere bewustzijn van de schrijver, de intelligentie waarmee hij schrijft
overwoekert. Terwijl in de poëzie van Verhagen en Vaandrager elke eventuele roes
onmiddellijk door de werkelijkheid gekorrigeerd wordt (dat gebeurt in hun poëzie
althans op verschillende plaatsen), wordt de werkelijkheid van Cremer steeds tot het
niveau van de roes opgepept.
Cremers bijdragen zijn daarom niet van belang als roman-fragmenten, maar
hoogstens als dokumenten, en als zodanig hadden zij in GS dan ook gebracht moeten
worden. Zoals enkele maanden terug in ‘Onder 1 hoedje’ een interview met een
homoseksueel werd gepubliceerd, had men ook Jan Cremer in die rubriek moeten
onderbrengen. Boven zijn bekentenissen had men kunnen plaatsen: ‘Biecht van een
romantikus’.
Piet Calis

antwoord aan wim brinkman
In Calis en de konsekwenties (zie het vorige nummer van Gard Sivik) pleit Wim
Brinkman voor een ‘poëzie-kritisch nihilisme’. Hij schrijft: ‘Het is m.a.w. het goed
recht van elke kritikus de krankzinnigste beoordelingscontinua voor eigen gebruik
te selecteren. Als Ad den Besten, juist daarom veelvuldig op tamelijk irrationele
wijze aangevallen, gedichten vnl. op een continuum van “metafysische relevantie”
verkiest te plaatsen - een niet zo idiote keuze overigens - en daarop zijn beoordeling
grondt, dan heeft de man het recht daartoe, zeker wanneer hij (misschien wel al te)
veelvuldig de keuze van juist dit continuum motiveert door naar diepergaande
subjectiviteiten als geloof e.d. te verwijzen’. En aan het slot van zijn beschouwing
noteert hij: ‘Het erkennen van ieder recht eigen kriteria voor de beoordeling van
poëzie te kiezen, leidt wellicht tot een soort “poëzie-kritisch nihilisme”. Zoals de
meeste nihilismen werkt dat verlossend: de veelheid van standpunten maakt een
redelijke keuze of zelfs synthese mogelijk en noodzaakt tot het funderen van die
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keuze en een zo ver mogelijk doordachte, begrijpelijk geformuleerde visie op poëzie
en poëzie-kritiek, hoe subjectief verder ook’.
Het is duidelijk, dat met dit pleidooi voor een ‘poëzie-kritisch nihilisme’ vooral
stelling wordt genomen tegen mijn voorkeur voor een konkrete poëzie-kritiek. Als
antwoord daarop wil ik vooropstellen, dat ik elke poëzie-kritikus het gebruik van
zelfs ‘de krankzinnigste beoordelings-continua’ van harte gun. Ik vertegenwoordig
geen inquisitie, niet alleen omdat ik daartoe waarschijnlijk het recht mis, maar ook
omdat ik er weinig zin in heb.
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Ik ben mij er te duidelijk van bewust, hoe sterk mijn eigen poëzie-kritische
denkbeelden evolueren, om nog de rol van dogmatikus te kunnen spelen. En als ik
bepaalde zaken nu of in het verleden wat apodiktisch geformuleerd heb, dan komt
dit eerder voort uit de neiging om met bepaalde denkbeelden van mezelf af te rekenen,
dan om een ander in mijn straatje te dwingen, een situatie die trouwens niet alleen
bij mij kan worden opgemerkt, maar bij heel wat mensen die (let op!) tussen wieg
en graf een duidelijke ontwikkeling doormaken. Het is een misvatting om uit de
energie waarmee iemand zijn scepticisme telkens opnieuw tot een standpunt probeert
te transformeren, de konklusie te trekken dat hij dogmatisch zou zijn. Met een
dergelijke strijdmethode wordt nauwelijks iets verhelderd.
Ik erken dus het recht van elke kritikus om te beoordelen zoals hij wil (heb ik dat
overigens in mijn stuk De konsekwenties van een revolutie, waartegen Brinkman
zich in het bijzonder richt, ontkend?). Maar dat neemt niet weg, dat mijn waardering
voor de verschillende gebruikte kriteria wel duidelijk verschilt. Om even in te haken
op het voorbeeld dat Brinkman noemt: Den Besten en zijn poëzie-beoordeling die
voornamelijk op de vraag naar metafysische relevantie gebaseerd is. Het is duidelijk,
dat iemand die geen christen is, nauwelijks door Den Bestens kritieken zal worden
aangesproken. De vooronderstellingen waarvan Den Besten uitgaat, zijn immers niet
de zijne. Mag hij zijn desinteresse in een dergelijke kritische methode dan uitspreken
of niet?
Sterker: de poëzie-kritische kontinua die gehanteerd worden, zijn niet ‘toevallig’
(zoals Brinkman op verschillende plaatsen in zijn betoog suggereert), maar hebben
duidelijk te maken met de funktie die men in een bepaalde tijd aan poëzie toekent.
Die funktie verandert voortdurend, zoals de tijd verandert. Mijn bezwaar tegen een
groot deel van de Nederlandse poëzie-kritiek is, dat de veranderingen in de visie op
de poëzie, zoals die na de oorlog naar voren zijn gekomen, daarin nauwelijks een
poëzie-kritische parallel hebben gevonden.
Terwijl de funktie van poëzie voor de dichters zelf ingrijpend veranderd is, blijkt
zij voor talrijke kritici dezelfde gebleven. Het is in deze situatie niet
verbazingwekkend, dat de meeste dichters de kritiek op hun werk van nogal geringe
waarde vinden. Zij zien hun poëzie beoordeeld op een funktie die zij zelf helemaal
niet in hun poëzie hadden gezocht.
Bedoelt Brinkman dat 't volkomen indifferent is welke kriteria men als kritikus
hanteert, dan leidt dit, geloof ik, tot tamelijk absurde konsekwenties. Want staat de
kritikus soms los van zijn tijd? Kan hij een beoordeling uitspreken op grond van een
artistieke formule die op een vroeger (bijv. 19e eeuws) wereldbeeld gebaseerd is,
zonder dat hij het gevoel krijgt, dat bepaalde nieuwe elementen van zijn wereld niet
in die beoordeling betrokken zijn? Ik geloof 't niet.
Om ons tot de poëzie-kritiek van na de oorlog te bepalen: ik meen niet dat de
kritici zich anno 1950 met huid en haar aan de poëzie van Vijftig (wat dat dan ook
moge zijn, maar alla) hadden moeten overgeven, maar wel had uit hun kritieken
duidelijk kunnen blijken, dat de wereld waarin zij schreven, niet essentieel verschilde
van de wereld waarin in diezelfde tijd de moderne dichters, schilders en cineasten
leefden. Een kritiek heeft immers geen eeuwig-heidswaarde, maar zij richt zich tot
lezers in een bepaalde tijd, zodat een poëzie-kritisch anachronisme nauwelijks effekt
sorteert (tenzij bij die lezers die óók nog in een vroegere tijd leven en die daarom
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wel met onbehagen gepantserd zullen zijn tegenover nieuwe poëzie, nieuwe films,
nieuwe romans, een nieuwe pikturale werkelijkheid).
Voor de dichters zelf, gericht als zij zijn op een zo volwaardig mogelijke
verwerking van hun eigen realiteit ten
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opzichte van een veranderende wereld, betekent een dergelijke poëzie-kritiek eerder
een stap terug, omdat zij een versterking betekent van een stuk verleden waarvan
juist de dichter zich in zijn poëzie probeert te ontdoen. In elk geval betekent zij geen
bijdrage tot een verdere ontwikkeling van de poëzie. Ik geloof dat een kritiek die
zich van zijn tijd bewust is, daartoe wel een bijdrage kan vormen.
Brinkmans voorkeur voor een poëzie-kritisch nihilisme wijst er daarom op, dat
hij de betekenis van de poëzie-kritiek voor de aktuele poëzie onderwaardeert. Dat
er een zekere kortsluiting is ontstaan tussen de moderne poëzie en de naoorlogse
poëzie-kritiek, vindt hij niet simptomatisch voor de impasse, waarin op het ogenblik
de nederlandse literatuur in zijn geheel verkeert. Mijn onbehagen met deze situatie
wordt door hem dan ook niet gedeeld.
Hoewel Brinkman ergens in zijn stuk stelt ‘dat sommige continua relevanter zijn
dan andere’ (ik vraag: welke kontinua? hij spreekt immers over de noodzaak van een
‘poëzie-kritisch nihilisme’), is hij er verder voortdurend bezorgd over, om geen
onderscheid in waardering voor de verschillende kontinua te maken. Ik maak dat
onderscheid wel, me daarbij baserend op de veranderingen die ik in de wereld om
me heen waarneem. De relevantie van de verschillende poëzie-kriteria wordt door
mij nauwkeurig bepaald naar de mate waarin zij aan die veranderde realiteit
beantwoorden. Ik meen zelfs het recht te hebben om als lezer anno 1963 de poëzie
uit het verleden met kriteria te beoordelen die in de kontekst van 1963 relevant zijn,
zonder daarbij overigens de pretentie te hebben een ‘eeuwige waarheid’ over die
poëzie uit te spreken. Zou ik die kriteria niet hanteren, dan zou ik het gevoel hebben
aan een soort boedelbeschrijving van het verleden te doen, iets wat ik liever aan vele
literatuur-historici die een objektief oordeel menen te formeren, overlaat.
In het tweede deel van zijn betoog richt Brinkman zich tegen mijn voorstelling
van ‘Vijftig’. Laat ik on middellijk opmerken, dat ik de visie van Vijftig op de poëzie
niet wens te kanoniseren, voorzover die visie dan al bestaan heeft en nog bestaat. Ik
herinner Brinkman aan mijn polemiek met L. Ross vorig jaar, waarin ik o.a. opmerkte:
‘Waarom ik de poëzie-opvatting van de Vijftigers tegenover die van Ross en Bloem
(J.C. natuurlijk, niet ons aller Rein) plaats, is niet omdat ik meen dat daarmee het
laatste woord over poëzie gezegd is. Ook na Vijftig zal de revolutie verder moeten
gaan, en zich moeten keren tegen bepaalde aspekten in de Vijftiger poëzie, die teveel
verwantschap vertonen met vroegere, traditionele poëzie’ (Maatstaf, okt. '62). Ook
uit mijn stuk De konsekwenties van een revolutie blijkt van een kanonisatie van
Vijftig niets. Waartegen ik me in dat stuk vooral richtte, was dat verschillende
poëzie-kritici blijkens hun kritieken nog niet eens aan Vijftig toe zijn, laat staan aan
de poëzie die daarna geschreven is. Hoogstens oreren zij wat over sintaktische
verbrokkeling, merkwaardige woordkeuze, ongewone interpunktie, maar de betekenis
daarvan voor de poëzie ontgaat hen. Zij verbinden hun notities over deze formele
kenmerken klaarblijkelijk zonder de minste moeite met een traditionele opvatting
van het gedicht die op deze formele kenmerken niet aansluit. Tussen de poëzie die
hen aangeboden wordt en hun eigen intenties als poëzie-lezers gaapt een kloof, die
door hen meestal alleen met wat vrijblijvende opmerkinkjes wordt opgevuld. Ik
konstateerde in mijn artikel dat deze kloof o.a. bestaat in twee opzichten: ‘men (d.i.
Vijftig) was er zich van bewust, dat het gedicht in de eerste plaats van zijn
eeuwigheidspretenties ontdaan dient te worden (poëzie = moment), en vervolgens,
dat er altijd een principiële vervreemding moet optreden tussen dichter en gedicht
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(poëzie = objekt)’. Dat ik daarbij ‘o.a.’ (onder andere) schreef, was niet zonder
betekenis.
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Brinkman verwaarloost evenwel deze toevoeging, en spijkert mij op alleen deze twee
aspekten vast, alsof er in de vernieuwing van Vijftig niet meer heeft meegespeeld.
Hetzelfde is het geval, als hij stelt, dat ik elke psychologisering in de poëzie-kritiek
zou afwijzen. Ik stelde daarentegen: ‘De psychologisering kan gelden als een analyse
van de aanleiding tot het gedicht, van de mens die een gedicht begint te schrijven en
daartoe zijn hele hebben en houden bewust of onbewust meebrengt. Maar uiteindelijk
is binnen het kader van de poëzie alleen het gedicht van belang en moet als zodanig
onderzocht worden.’
Het is vervelend (nou ja) om voortdurend jezelf te moeten citeren, maar 't is in dit
geval nodig om misverstand te voorkomen. Brinkman polemiseert in het tweede
gedeelte van zijn artikel met een gesimplificeerde voorstelling van mijn opvatting,
een karikatuur van wat door mij gesteld is.
Niettemin: ik konstateerde dat er o.a. in deze twee opzichten een kloof bestaat
tussen kritici en dichters. Het is inderdaad de vraag of men de Vijftigers een identieke
visie in de schoenen mag schuiven, maar dat er (vooral in hun poëzie) afstand is
genomen van een aantal vroegere opvattingen lijkt wel duidelijk. Dat deze distantie
bij sommigen van hen tenslotte niet zo fundamenteel was, blijkt uit de recente poëzie
van bijvoorbeeld Andreus, Campert en Vinkenoog. Dat neemt echter niet weg, dat
er met Vijftig mogelijkheden zijn vrijgekomen voor een heel andere benadering van
de poëzie dan voorheen het geval was.
Voorlopig blijf ik erbij: wil de poëzie-kritiek een funktie vervullen in de artistieke
ontwikkeling in de 60-er jaren, dan zal zij in ieder geval de barrière van Vijftig
moeten nemen. Het is zaak om daarna niet stil te blijven staan, omdat ook de poëzie
zich intussen verder heeft ontwikkeld. Maar dat is iets voor een ander hoofdstuk.
Piet Calis

wordt vervolgd

Ger van Wijck / Aan den lijve / Stabo / Groningen / 1963
Ger van Wijck, schrijvend en feestvierend in Den Haag, heeft 't niettemin nodig
geoordeeld, om met een eigen boekje ‘Aan Den Lijve’ (Uitg. Stabo, Groningen) voor
de groezelige dag te komen.
De uitgever die hiermee een nieuwe reeks, de zgn. ‘Groninger Cahiers’,
introduceert, blijkt er nogal gelukkig mee. Op de flap noteert hij: ‘Debuterende
schrijvers bv., vooral van rijpere leeftijd, willen wij een kans geven te demonstreren
wat zij kunnen met hun P.E.N.: op het gebied van poëzie, essay èn navelle!
Misschien dat de dan te verwachten stroom recensies zulken helpt, hun sterke en
zwakke zijden helderder te onderkennen, waarna zij, op enig genre-terrein, kunnen
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doorzetten òf terugkrabbelen. Dat de Hagenaar Ger van Wijck talent hééft in drie
richtingen, is voor uitgeefster dezes geen vraag gebleken.’
Na dit ambtenaarlijk spagetti-proza slaat men vol verwachting klopt ons hart het
boekje open. Op 3 genre-terreinen heeft Ger van Wijck het talent dat hij ongetwijfeld
bezit, rondgestrooid: ‘poëzie, essay èn novelle!’ Van het titelgedicht ‘In den lijve’
citeer ik hier de eerste strofe die kenmerkend mag heten:
aan den lijve
ondervind ik het ik ben
een zwerver iemand die
zijn ziel voor een warm
avontuur verkoopt
verslaafd aan pijlsnel geluk
einders
haastige adem
onder witte borsten
muziek van licht

Ik geef een proza-vertaling: ik heb er met mijn lijf last van, ik ben een zwerver (andere
mogelijkheid: ik leef maar raak, waarbij zwerven in een meer figuurlijke
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betekenis wordt opgevat), ik hou veel van hete avontuurtjes en verraad daarmee mijn
ziel, ik ben verslaafd aan dingen die toch weer gauw voorbijgaan, maar 't is zo lekker.
Ik geef 't Ger van Wijck te doen, om aan te tonen dat in zijn fragment meer
informatie wordt gegeven dan in mijn proza-vertaling. Maar waarom maakt hij er
dan een gedicht van? Waarom schrijft hij ‘ik ben’, en pas op de volgende regel ‘een
zwerver’? Waartoe deze verknoeiing van papier?
En dan: wat interesseert 't me, wat Ger van Wijck aan zijn lijf voelt? Ik vind 't van
belang voor zijn vrouw, maar so what. Is poëzie soms een borstel waarmee je de jeuk
van je lichaam krabt? Wat in dit fragment (en in alle gedichten van Van Wijck die
hier verzameld zijn) vooral irriteert, is dat dit gedicht nergens van Gers emoties is
losgekomen. We beginnen met zijn jeuk en eindigen ermee. Zijn poëzie is uitsluitend
voor zijn huisdokter interessant.
Over de 2 novellen van Van Wijck die ons hier gepresenteerd worden, past een
eerbiedig zwijgen. Eén citaat ter attentie van de Libelle-redaktie: ‘Alles leek heel
goed, het was groots en sterk en mooi, maar ze waren toch uit elkaar gegaan, hij wist
niet precies meer hoe en waarom: er was iets tussen hen gekomen dat zij geen van
beiden konden verklaren. Later hadden ze elkaar opnieuw ontmoet, maar de oude
vertrouwdheid was er niet meer geweest, geen wanhoop was groot genoeg om dat
te overbruggen’.
Een belangrijk deel van Van Wijcks publikatie wordt ingenomen door een essay
‘Poëtisch onbehagen’, kanttekeningen bij het post-experimentalisme. Van Wijck
heeft 't over het epigonisme dat welig tiert (zijn eigen publikaties motiveren deze
uitspraak afdoende), en situeert dit epigonisme dan vooral bij de jongens van Gard
Sivik. Hij verwijt deze knapen ‘jeremiades over grote en kleine liefdes, aversies en
inversies, troubles en getroubleerdheid’. Dat daarvan juist in zijn eigen bundel geen
sprake is, zagen we al bij de analyse van een poëzie-fragment van zijn hand. Dat er
in Gard Sivik op het ogenblik poëzie wordt gepubliceerd, waarin de emoties en
denkbeelden van de dichter door het gedicht gefiltreerd worden, waardoor er tenslotte
een heel eigen struktuur overblijft, ontgaat Van Wijck klaarblijkelijk. Hij verwijt
Gard Sivik een ‘gemiste Anschluss op het leven’, maar zijn eigen poëzie borrelt over
van zelfbeklag.
Wat Van Wijck wil is ‘een taal met een existentiële funktie, niet die van de
zelfschepping (dichtend vanuit een “nulpunt” waarbij de poëzie maar zelden boven
peil komt), maar die van de relatie, de communicatie, de - expliciet pleonastisch
uitgedrukt - alternererende communicatie, niet tussen komische, tussen kosmische
persoonlijkheden’.
Om me even expliciet pleonastisch uit te drukken: Van Wijck heeft gelijk, hij heeft
schoon gelijk.
P.C.

Rudy Witse / Leeuwen / Paradox-Press / Sint-Niklaas / 1962.
De Leeuwen huizen in de buurt van de Grote Markt te Antwerpen, het zijn de lokale
artistieke bohémiens. Geen antipathieke beesten, zo te zien. Vorig jaar, toen één der
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hunnen in het huwelijk trad (nu ja, waarom niet), het paar woont in het huis naast
mij, boven de Scotch Inn, ik woon boven la Bamba, toen gaven ze op straat een
jazz-concertje, en de bruidegom nam onder applaus de drums over. Een practical
joke, vooral daar juist die dag het lijk van de Schepen Burgerlijke Stand op het
stadhuis opgebaard lag, een paar honderd meter van de plaats van het mooi swingende
orkest. Zo kwam het dat de huwelijksserenade op zeker ogenblik gestoord werd door
het luiden van de doodsklokken op de eveneens vlakbij gelegen
Onze-Lieve-Vrouw-toren. De Leeuwen keken even op met een lodderoog, snoven
de neus, lachten in hun baard en speelden hun deuntje
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uit. De pers was er, nam foto's, een succes. Geen uur later deden met rouw omfloerste
luidsprekers een bombastische lijkrede over de Grote Markt galmen: politieke valse
munt, de walgelijke exploitatie van de aan een dode verschuldigde eerbied.
Terugdenkend aan de jazz-jongens en het jonge paar, werden dezen tegenover het
voze officiële gedoe zogoed als symbolen van een eerlijker levensopvatting.
Maar nu heeft Rudy Witse zijn vrienden een rhetorische hulde willen brengen, als
de eerste de beste politicus. Het helpt niet dat hij het geestelijke coverstories noemt,
en dat zijn gemeenplaatsen die van de avantgarde zijn: jazz, marihuana, nachtleven,
meisjes, poëzie, baarden, geen hoofdletters, geen punctuatie, lange zinnen à la
Krijgelmans & I. Michiels (je weet wel, die toon van een volgekropt gemoed,
geobsedeerd door al wat het nu ineens zou willen uitspreken, vooral meer suggereren
dan er is). Maar het werd een stroom van woorden zonder precisie die elk persoonlijk
kenmerk verzwelgt. Bleef: een hol gezwam, pubersentimentaliteit (...Loerend naar
het spektakel van zijn wereld, naar butch en selle, naar jef en dré en josé en
wimpy en al de andere vagebonden, fred met de verfplekken op blue jeans, rits
met marihuana uitdagend in de mond...), een door hyperbolen benadrukte
romantiek, valse heldhaftigheid (...wie doet me iets, wie raakt me, wie rukt me uit
als een hinderend oog, en hij ertussen, die het allemaal schrijft, al hoeft het niet,
al werd het dagenlang gezegd tegen iedereen: het verderf knaagt, de wormen
vallen uit hun neusgaten, zij zijn de vervloekten...), en een pathos (... hoorde ik
je leed schreeuwen op een ogenblik van sneeuwwitte eenzaamheid, steeds dieper
zakte je in de golven die je zelf opriep, die je liet opslaan tegen de hanebalken
van de hemel, het grenzeloos oor...) die doet denken, neen, niet aan William
Burroughs, maar aan priester-dichter-fascist Cyriel Verschaeve.
R.G.

Otto Dijk / Traumagie / De Windroos / 1962
Poëzie, niet wat doorgaans door dit deftige woord wordt gedekt, is een superieur
medium. Met een minimum aan materiaal kunnen elke eeuw een paar dichters een
maximum aan mogelijkheden uitbuiten. In deze tijd zijn poëzie en televisie op een
verschillende manier - poëzie is progressiever - de media voor mensen, die een nieuwe
tijd gaan beleven. Voor hun vak onbekwame lieden falen veelal zonder meer bij zelfs
de Nederlandse t.v. In de poëzie, door toedoen van zijn verwekkers minder begrepen
en in de belangstelling, viel die onbekwaamheid minder op. Duizenden gevoelige
lieden zetten zich te schrijven. In hun kleine Kring waren zij waarlijk ‘dichters’. Tot
er eindelijk weer eens een paar mensen kwamen, die hun werk weigerden en wel
wilden vertellen waarom.
Ik denk dat Otto Dijk (‘padvinder huiverend / in je waterdun geloof’ voegt hij ene
‘H. Schrijvend’ toe), die ik gelukwens met zijn, naar ik begrepen heb verdiénde
benoeming als dramaturg bij de Vara-televisie, begrijpt wat ik bedoel.
H.V.
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Johan van Nieuwenhuizen / Achter een naam verborgen / Stols-Barth /
1962
Het wordt wel lastig iets leesbaars te blijven schrijven over het vele onleesbare, dat
Gard Sivik in deze rubriek pleegt te behandelen.
En waarom zou ik eigenlijk? Alle schimpschoten, waarmee in deze rubriek al werd
vervolgd, gelden ook voor Van Nieuwenhuizen. Helaas: pas als kalveren als Johan
van Nieuwenhuizen (‘dood is niet / dode bloem / staand water / staal / steen / dode
vogel’) eenmaal in het Stols/Barth-fonds zijn verdronken, kunnen wij de beerput van
1963 jaar christelijk leed(vermaak) opnieuw dempen.
H.V.
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Sanctus Thomas Aquinas.
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de Nederlandse Unie.
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6. De Bezetting, deel I, 1961 (blz. 78).
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10. B.A. Sijes, De Februaristaking, Meulenhoff pocket, zonder jaartal (blz. 19).
11. J.G. Suurhoff, Werknemer en Toekomst, vermeld bij Fr. de Jong Edz., Om de plaats van de
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Voornaamste medewerkers
Enno Develing (1933, woont in Den Haag). Ambtenaar. Schrijft sinds 1960. Woonde
in Hong Kong en Parijs. Debuteert in dit nummer. A.s. herfst verschijnt bij De Bezige
Bij de roman ‘Alberto en ik’ en een bundel verhalen ‘Oera’.
Gust Gils (1924, woont in Brasschaat). Ambtenaar en redakteur van Podium.
Publiceerde behalve een aantal toneelstukken en veel kort proza ook gedichtenbundels
w.o. Ziehier een Dame en Gewapend oog. Bij De Bezige Bij verscheen zojuist een
verzamelbundel poëzie: Drie partituren.
Bob den Uyl (1930, woont in Rotterdam). Kantoorbediende. Debuteerde 1n Gard
Sivik 21 met het verhaal ‘Een beeld van mijn drukke werkzaamheden’ en publiceerde
in Gard Sivik 25 het verhaal ‘Morgen als de zon schijnt’. Dit najaar verschijnt een
bundel verhalen ‘Vogels kijken’ bij Nijgh & Van Ditmar.
Piet Calis (1936, woont in Amsterdam). Neerlandicus en medewerker aan diverse
kranten en tijdschriften, waaronder het Algemeen Handelsblad en de Haagse Post.
Kritisch werk van hem werd in 1961 bekroond met de Anne Frank-prijs.
Heinz Neudecker (1933, woont in 's Gravenzande). Als econoom werkzaam op de
afdeling statistiek van een wetenschappelijk instituut. Publiceerde overwegend
politieke beschouwingen in Gard Sivik en Socialistisch Perspectief, waarvan hij
redakteur is.
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935, woont in Rotterdam). Publiceerde poëzie en
proza o.m. in Gard Sivik, Podium (58), Tirade, Maatstaf, Randstad en De Gids. Korte
roman: Leve Joop Massaker (1960). Poëzie: Met Andere Ogen (1961). Dit jaar
verschijnt deel I van De Avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager bij Nijgh &
Van Ditmar.
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