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[Medewerkers]
TRILLE BEDARRIDES - geboren in 1949. Opgegroeid in Parijs; woont sinds 1972

in Amsterdam. Illustratrice, alsmede onder meer lerares Frans aan het Maison
Descartes.
- geboren in 1942. Afrikaniste. Recente poëziebundels van
haar hand zijn Zandorakel (1994), Zwerftaal (1995) en Dansen met een vos
(1998). Onlangs verscheen de bundel Golf (2003).
EMMA CREBOLDER

MEGCHEL J. DOEWINA

- geboren in 1950. Werkzaam in de gezondheidszorg.
Publiceerde eerder o.m. in Tirade, De Tweede Ronde en Lust & Gratie. Van
haar hand verschenen de romans Paso Doble (1987), Huize Avondrood (1988)
alsmede de bundel De Vliegende Hollander en andere verhalen (1990).
- geboren in 1930. Dichter en voormalig antiquaar. Recent
verscheen: Gedichten aan Atropos. In 2004 zullen verschijnen: Books do furnish
a life, zijn herinneringen als antiquaar, de essays Beginnen is winnen. Ideeën
voor beginnende boekenverzamelaarsen de dichtbundel Sneeuwuil.
ANTON GERITS

COR GORDIJN - geboren in 1969. Docent Frans en filosofie aan een gymnasium

te Den Haag. Winnaar van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2003
(Poëzie) voor zijn publicaties in Hollands Maandblad.
ALLARD HOOGLAND

- geboren in 1952. Is jurist en ondernemer.

- geboren in 1970. Dichter, journalist en literair organisator.
Recente bundels zijn Sta op en wankel (1999), Aan de bruid (2000) en Het ging
over rozen (2002). In 2001 verscheen een overzicht van zijn poëtisch werk in
Alle goeds. Recent verscheen de prozabundel Ik ben er voor niemand.
INGMAR HEYTZE

SAM KOEK - geboren in 1928. Was zijn hele werkzame leven verbonden aan de

universiteit en is nu gepensioneerd.
M.A.C PAANAKKER

- geboren in 1962. Studeerde Japans en klassiek Chinees in
Leiden en Kanazawa (Japan). Was lang actief als ondernemer en is nu werkzaam
als HR-manager voor een Japanse multinational. Sinds 2001 bezoekt zij de
schrijversvakschool te Amsterdam.
- geboren in 1919. Werd in 1947 advocaat te Amsterdam,
alwaar hij in 1952 op een juridisch proefschrift promoveerde. Op zeventigjarige
leeftijd verliet hij de advocatuur en ging Duits studeren aan de UvA. In 2001
promoveerde hij ten tweede male, nu in de geesteswetenschappen.
HERRY VOETELINK
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- geboren in 1955. Woont en werkt in Amsterdam;
publiceerde korte verhalen in De Tweede Ronde, Hollands Maandblad en Folia,
het weekblad van de Universiteit van Amsterdam.
ATIE VOGELENZANG
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Deze maand
In Plato's dialoog De republiek maakt Socrates een observatie die - hoewel 2400 jaar
oud - van enig belang is om onze eigen tijd te begrijpen. Hij betoogt dat er een verband
is tussen de tirannie van de geest en de tirannie in het dagelijks leven. Afgezien van
het feit dat een ‘tiran’ in de Griekse oudheid een andere connotatie had dan thans,
bedoelde Socrates hier niet zozeer alleenheersers (hoewel elders in de dialoog
Dionysius van Syracuse uitgebreid ter sprake komt). Neen, hij had een veel
gebruikelijker soort monocraten voor ogen - een soort die wij ook goed kennen.
Indien we Plato mogen geloven, had Socrates het over ‘leermeesters, redenaars
en poëten’, van wier geest een tirannieke houding zich meester heeft gemaakt, omdat
ze geblakerd zijn door hun brandende ambities en beneveld zijn door hun eigen
ideeën. Tegenwoordig zou de vertaling van deze passage wellicht moeten reppen
van ‘opinieleiders, columnisten en schrijvers’ - kortom van intellectuelen. Zeker is
dat Socrates niet veel op had met intellectuelen. Hij meende dat men wijsheid dient
lief te hebben, zonder zich eraan over te geven, en hij herkende in de intellectuelen
juist de lieden die geen baas waren over hun eigen verlangen wijs te zijn. Integendeel,
de kleine tiran van de geest, hield hij zijn gehoor voor, is een slaaf van zijn aspiraties:
hij voert het hoogste woord in het politieke debat, publiceert dat het een aard heeft,
heeft overal een mening over en is zo druk in de weer dat zijn incompetentie en
belangen aan het oog worden onttrokken. Zo iemand, ging Socrates voort, beschouwt
zichzelf als onafhankelijk en modern, maar wordt opgejaagd door zijn hunkering
naar applaus, en is geketend in de gemeenplaatsen waarmee hij dat applaus moet
opwekken.
Het grootste gevaar was, stipuleerde Socrates, dat deze intellectuelen de tirannie
van hun geest aan het werk zouden zetten in het dagelijks leven van de stadsstaat.
Dan zouden ze hun slaafsheid jegens hun eigen passies omzetten in slaafsheid jegens
het systeem, dat ze met hand en tand zouden verdedigen met vleierij en grote woorden.
Dit zou uitmonden in vormen zonder inhoud, in grote woorden zonder vraagtekens,
en in opinies zonder twijfels. Aldus maakten intellectuelen zichzelf belachelijk: zij
blijken zelden in staat weerstand te bieden aan de tirannie van hun eigen geest.
Hoewel ik de gedachten van Socrates misschien wat vrijpostig samenvat, heeft u
de boodschap allang begrepen. Indien Nederland aan een kwaal lijdt, is het de
verslaafdheid aan vormen zonder inhoud, aan woorden zonder vraagtekens en aan
opinies zonder twijfels. Zo is de ‘crisis van verzorgingsstaat’ die wij schijnen mee
te maken waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan het feit dat er een elite is ontstaan
wier lot verbonden is met de instituties van die verzorgingstaat, en niet met de inhoud
ervan. En zo is de ‘malaise van het culturele leven’ waarvan de kranten melding
maken waarschijnlijk geworteld in het feit dat er een elite is ontstaan wier lot
verbonden is met de instituties van die cultuur, en niet met de inhoud ervan. En zo
is het ‘onbehagen over migratie en nationale identiteit’ waarvan de opiniepagina's
bol staan waarschijnlijk vooral gerelateerd aan het feit dat er een elite is ontstaan
wier lot verbonden is met de instituties van die identiteit, en niet met de inhoud ervan.
In Nederland zijn als in geen ander land in West-Europa belangen en ideeën
versmolten. Geen wonder: dit is het land van dominees en columnisten, van
ambtenaren en beleidsadviseurs, van managers en uitvoeringsinstanties, van
cultuurprijzen en tv-deskundigen. Dit is een land van instituties en platitudes, niet

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

van toewijding en bescheidenheid. Het is geen land waarin Socrates zich thuis zou
hebben gevoeld. - BB
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Automatische weerzin
Moraalmonopolisme van Vietnam tot Irak
door Allard Hoogland
Het debat dat in Nederland wordt gevoerd over het Amerikaanse ingrijpen in Irak is
interessant. Misschien niet omdat het veel duidelijk maakt over Amerika of over
Irak, maar wel omdat het veel duidelijk maakt over Nederland. Wie de discussie in
de media een beetje heeft gevolgd, zal bijvoorbeeld het volgende standpunt zonder
veel moeite herkennen: de huidige Amerikaanse politiek wordt ‘voortgedreven door
de vereisten van een industrieel-kapitalistische en technologische expansie en
uitgevoerd binnen het kader van wereldwijd opererende supranationale
belangengroepen’.
De kenner ziet het direct, dit moet professor Karel van Wolferen zijn. Het is, dat
kan niet missen, een citaat uit De ondergang van een wereldorde, Van Wolferens
ophefmakende tirade over de ‘plutocratenkliek’ rond George W. Bush. Deze
universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (en hoofd van het Institute
for Comparative Political and Economic Institutions aldaar) beschrijft in dat boek
de politieke top in de Verenigde Staten als een gewetenloze groep met een ijzeren
greep op een ‘ongeletterde’ president die de wereld ‘een keten van rampen’ zal
bezorgen. De Amerikaanse regering ‘doet denken aan een fascistisch staatsbestuur’
dat in opdracht van ‘machten die organisaties vertegenwoordigen’, zoals professor
Van Wolferen het omschreef, eerst het eigen land leegstal en daarna handenwrijvend
Irak binnenviel om er zelf beter van te worden. Zo werd ‘een goedwillend volk
opgescheept met een corrupte elite’.
Deze hooggeleerde opvattingen kregen in de Nederlandse pers veel aandacht.
Deels was die ongeremd enthousiast. Zo huldigde Chris van der Heijden in Vrij
Nederland van 27 september 2003 Van Wolferen uitvoerig voor het ‘coherente
verband’ waarin hij de zaken had weten te zetten, toonde Bart Tromp zich ronduit
geïmponeerd in Het Parool, reageerden H.J.A. Hofland en J.H. Sampiemon bijzonder
positief in NRC Handelsblad, mocht Van Wolferen in dezelfde krant in een
paginagroot interview nog eens uitleggen hoe het allemaal zat zonder dat hem een
strobreed in de weg werd gelegd, en liet Aart Brouwer hem in De Groene
Amsterdammer met ‘aanstekelijke hartstocht’ uitweiden over de naderende ‘chaos
in de wereld’ die de schuld is van de Amerikaanse machthebbers die ‘geen benul
hebben van politieke processen’ en ‘leven in een fantasiewereld’.
Minder positief over de inzichten van Van Wolferen waren Arnold Heertje in Het
Parool (die in de kritiek op Amerika's politiek jegens Israël een verwijzing zag naar
‘de negatieve invloed van het wereldjodendom’), Ben Knapen in NRC Handelsblad
(die Van Wolferen verweet elk gevoel voor nuance en historische distantie te missen)
en Jan Blokker in de Volkskrant (die Van Wolferens voor de voeten wierp te redeneren
vanuit een complottheorie). Desalniettemin gingen deze stemmen een beetje verloren
in het audiovisuele geweld waarmee radio en tv zich op de Amsterdamse hoogleraar
stortten, en in die media was de ontvangst van De ondergang van een wereldorde
ronduit positief.
Wie zich liet meeslepen door al dat enthousiasme zou inderdaad gemakkelijk
denken dat de visie dat de huidige Amerikaanse politiek wordt ‘voortgedreven door
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de vereisten van een industrieel-kapitalistische en technologische expansie en
uitgevoerd binnen het kader van wereldwijd opererende supranationale
belangengroepen’ rechtstreeks uit de pen van Van Wolferen is gevloeid. Maar dat
is niet zo.
In werkelijkheid zijn de woorden afkomstig uit het boek Zuidoost-Azië: een eeuw
van onvervulde verwachtingen, geschreven door Jan Pluvier. In dit citaat beschrijft
deze emeritus hoogleraar Moderne Aziatische Geschiedenis aan (ook al) de
Universiteit van Amsterdam niet de diepere motieven achter de Amerikaanse inval
in Irak, maar die achter de interventie in Vietnam.
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Is het nu verbazend dat twee hooggeleerde Nederlanders ongeveer dezelfde woorden
gebruiken wanneer ze hun visie geven op de bedoelingen die de Verenigde Staten
heeft in Irak en had in Vietnam? Betekent dit dat de taal van het anti-Amerikanisme
internationaal en tijdloos is, of dat er wel degelijk een wetenschappelijk onderbouwing
is voor de vaak getrokken historische parallel tussen de Amerikaanse betrokkenheid
in Vietnam en die in Irak?
Op dit punt wordt het tijd om een enigszins benauwend feit onder ogen te zien.
Veel overtuigender dan de geschiedkundige overeenkomsten tussen Irak en Vietnam
zelf, is de historische parallel die te zien is in de gemakzuchtige afkeer bij de critici
van het Amerikaanse optreden, toen en nu. Die afkeer geldt werkelijk alles wat de
Verenigde Staten beogen, beweren, en bereiken.
Jan Pluviers boek over Zuidoost Azië verscheen in 1999. Om te zien wat ons bij
Irak boven het hoofd hangt, licht ik er iets uit. Het gaat over het aantal burgers dat
de Vietcong vermoordde toen het tezamen met Noord-Vietnamese legereenheden
de stad Hue in Zuid-Vietnam een paar weken bezet hield tijdens het Tet-offensief
van 1968.
Zeker is dat er moordpartijen plaatsvonden. Toen de Amerikanen en
Zuid-Vietnamezen na zware gevechten, waarbij een deel van de stad werd verwoest,
Hue heroverden, troffen zij daar massagraven aan. In die massagraven lagen de lijken
van 2810 burgers. Sommige slachtoffers bleken levend begraven. Duizenden andere
burgers werden bovendien vermist. De slachtoffers waren meestal geen prominente
aanhangers van de Zuid-Vietnamese regering, maar vooral mensen die een beetje
hadden doorgeleerd. De vooraanstaande historicus Douglas Pike (die voor zijn door
alle partijen in het conflict betreurde dood in 2002 onder meer directeur was van het
centrum voor Indochina Studies aan de Universiteit van California in Berkeley en
vice-directeur onderzoek van The Vietnam Center, en volgens The New York Times
‘far from a cheerleader for the South Vietnamese’) schatte het totale aantal burgers
dat de Vietcong in Hue vermoordde op ruim 5700.
Jan Pluvier ziet dit anders. Volgens hem ging het slechts om een paar honderd
burgers. Die burgers werden volgens Pluvier ‘als tegenstander’ gedood, een
merkwaardige formulering die wel bedoeld zal zijn om deze misdaad een air van
vanzelfsprekendheid te verschaffen. Zo moffelt de emeritus hoogleraar duizenden
hem onwelgevallige moorden weg. En deze kunstgreep staat niet op zichzelf. Het
boek wemelt van de rekenkundige en taalkundige manipulaties, altijd ten gunste van
Pluviers communistische helden.
Nu mogen we van hem misschien geen objectief boek verwachten. Pluvier was
in de jaren zestig een van de drijvende krachten achter het Vietnam Bulletin en de
protesten tegen de oorlog. ‘Natuurlijk was de Vietnam-beweging eenzijdig in de
presentatie van de feiten,’ zei hij ooit trots. Pluvier was daarnaast een leerling van
de naïeve marxist Jan Romein, de Amsterdamse historicus over wie onlangs bekend
werd dat hij in 1946 Stalin een eredoctoraat had willen geven
U begrijpt het, Jan Pluvier heeft een eenzijdig boek geschreven. Heel erg is dat
natuurlijk niet. Laat iedereen z'n eigen leugens vertellen, zei Norman Mailer al. Het
onheilspellende aan Zuidoost-Azië: een eeuw van onvervulde verwachtingen is
evenwel dat NRC Handelsblad, al weer geruime tijd wereldkampioen zelffelicitatie
in de categorieën diepgang en nuance, dit van stalinistische onzin uitpuilende en
ronduit leugenachtige boek op 29 oktober 1999, en de week daarop nogmaals, uitriep
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tot een ‘standaardwerk’. Een paar maanden geleden, op 17 oktober 2003, werd
Pluviers boek in dezelfde krant nog eens omschreven als ‘een gedegen en
gedetailleerde studie’.
Hier rijst een vraag. Degenen die Irak met Vietnam vergelijken, waarmee vergelijken
die Irak eigenlijk? Het lijkt er sterk op dat ze Irak niet vergelijken met een andere
oorlog, maar met een verzameling dogma's. Hoe men er ook over denkt, ‘Vietnam’
is het residu van een ideologische discussie uit de jaren zestig en zeventig. En de
parallellisten hebben sindsdien hun opvattingen blijkbaar niet bijgesteld, genuanceerd
of diepgaander gemaakt. Ze kijken naar een catechismus.
Een paar voorbeelden. Voor de krant van 15 september 2000 zocht NRC
Handelsblad een illustratie bij een artikel waarin Jan Sampiemon enkele centrale
stellingen uit de Vietnamese catechismus repeteerde. Sampiemon vroeg zich onder
meer af waarover de Amerikanen zich in Vietnam eigenlijk druk hadden gemaakt.
Vietnam was vol-
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gens hem immers totaal onbelangrijk in de geopolitieke verhoudingen van destijds.
Voor het gemak vroeg hij zich niet af hoe het kwam dat Frankrijk, China, de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten daar anders over dachten. De redactie vond een
indrukwekkende foto die goed in het panklare wereldbeeld paste. Het stuk van
Sampiemon ging vergezeld van een in het zwart geklede Vietnamese vrouw die te
midden van een puinhoop van huizen staat. Als onderschrift kreeg de foto mee: ‘De
stad Hue in Noord-Vietnam na het Amerikaanse bombardement in mei 1968.’
Daar heb je de catechismus. Er ligt een Vietnamese stad in puin, en dat moet dus
wel een door de Amerikanen gebombardeerde stad in Noord-Vietnam zijn. Van een
stad in Zuid-Vietnam waar de Vietcong duizenden onschuldige burgers vermoordde,
daar hebben ze op de redactie van NRC Handelsblad nooit van gehoord.
Nog een voorbeeld. Robert Giebels meldt op 22 april 2000, ook in NRC Handelsblad,
dat Ho Chi Minh louter een nationalist was die pas door het beleid van de Verenigde
Staten er toe werd gebracht zijn land in een communistische heilstaat te veranderen.
Om dat idee, een centrale leerstelling uit de Vietnamese catechismus, aannemelijk
te maken citeert Giebels uitvoerig uit het een boek, ik mag wel zeggen uit een
standaard-
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werk. Inderdaad, Giebels roept het boek van Jan Pluvier aan.
Floris-Jan van Luyn toont zich op 2 december 2001 in dezelfde krant ook recht in
de leer. Hij schrijft dat ‘we’ inmiddels weten dat in tegenstelling tot wat de
Amerikanen meenden Zuid-Oost Azië geen gevaar te duchten had omdat Mao Tse
Tung ‘nooit concrete plannen tot uitbreiding had’. Nooit concrete plannen tot
uitbreiding? Ik raad Van Luyn aan om zich eens in de geschiedenis van Tibet te
verdiepen. En om in het boek We Now Know (1997) van John Lewis Gaddis te lezen
hoe Stalin, Mao en Ho Chi Minh in 1950 in Moskou de verovering van Indochina
bespraken en de taken verdeelden.
Interessanter is hoe het stukje van Van Luyn werd geïllustreerd. ‘Vietnamese
gevangenen’ staat er onder een foto van twee Vietnamese vrouwen met een klein
kind, achter prikkeldraad. Uit wat Van Luyn schrijft, kun je slechts concluderen dat
op die foto Vietnamese gevangenen staan afgebeeld die werden opgesloten door of
namens de wegens anticommunistische hersenspinsels ontoerekeningsvatbare
Amerikanen. Maar dat klopt niet. In werkelijkheid gaat het om enkele van de
honderdduizenden Vietnamezen die destijds hun land vaak in gammele bootjes
ontvluchtten nadat ze waren ‘bevrijd’ door de communisten uit het Noorden. Ze
werden gefotografeerd in een vluchtelingenkamp in het buitenland. ‘Leren van
Vietnam’ stond er als kop boven het stuk van Van Luyn.
NRC Handelsblad is natuurlijk niet de enige publicatie die clichés over Vietnam
rondstrooit. De Volkskrant kan er ook wat van, en in het Algemeen Dagblad beschreef
Roos Tesselaar op 12 september 2003 Amerikaanse soldaten in Vietnam als
‘zwaarbewapende duivels in legergroene pakken’. In de Vlaamse krant De Morgen
beweerde Wil Hansen op 12 november 2003 dat het ‘geen wonder’ is dat één op de
drie Amerikaanse daklozen een Vietnamveteraan is. Alle ‘800.000 dakloze
Vietnamveteranen’ worden immers gekweld door trauma's vanwege de vele
oorlogsmisdaden (denk aan My Lai) die ze hebben gepleegd.
Ook dit is een hardnekkige mythe. Het beeld van de Vietnamveteraan als
getraumatiseerde mafkees die de straten onveilig maakt, is een uitvloeisel van de
leerstelling dat Amerikaanse soldaten aan de lopende band oorlogsmisdaden begingen
in Vietnam (in tegenstelling tot de idealisten van de Vietcong). Dit beeld klopt niet
met de werkelijkheid. Onderzoek toont aan dat Vietnamveteranen beter dan gemiddeld
zijn opgeleid, minder dan gemiddeld werkloos zijn, en minder dan gemiddeld in de
gevangenis zitten.
Ook is gebleken dat driekwart van de Amerikanen die in het openbaar beweren
dat ze in Vietnam hebben gediend, liegt. Ze zijn helemaal niet in Vietnam geweest,
maar konden (bijvoorbeeld omdat ze dakloos waren) niet de verleiding weerstaan
zich te beroepen op een algemeen aanvaard en met begrip omzwachteld trauma. Zo
houdt deze mythe zichzelf in stand. Ik hoop maar dat Philip Roth zich niet heeft laten
bedotten door de Vietnamveteraan die in The Human Stain z'n hoofdpersoon
vermoordde.
Met enige regelmaat schrijft H.J.A. Hofland (vooral in NRC Handelsblad en De
Groene Amsterdammer) over Irak en Vietnam. Dat ook hij is gevallen voor het
dogmatisch parallellisme is symptomatisch voor hoe de Vietnamese catechismus de
waarneming in Irak beïnvloedt. ‘Een vloot van B-52 bommenwerpers gooide 22.000
ton bommen op het bolwerk Con Thien,’ beweerde Hofland een paar maanden geleden
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over een slag die zich in 1967 in Zuid-Vietnam afspeelde. Dat was in zijn nawoord
bij de Nederlandse heruitgave van Dispatches, de prachtige klassieker over de
Vietnamoorlog van Michael Herr. Hofland maakt met wat hij over Con Thien beweert
een instructieve tweetrap-vergissing over Vietnam, en die vergissing slaat uiteindelijk
neer in Irak.
Om te beginnen waren het niet de Amerikanen die Con Thien aanvielen, zoals
Hofland beweert. Zij verdedigden het. Wat was er aan de hand? Het
Noord-Vietnamese leger had in de zomer van 1967 honderddertig stuks veldgeschut
en raketwerpers in stelling gebracht waarmee ze Con Thien vrijwel onafgebroken
beschoten. Op het hoogtepunt van dit artilleriebombardement telden de Amerikaanse
mariniers in Con Thien binnen een etmaal twaalfhonderd inkomende projectielen.
Bijna elke minuut sloeg een granaat, mortier of raket in. Inderdaad stuurden de
Amerikanen een vloot bommenwerpers. Maar die bombardeerden niet, zoals Hofland
zegt, Con Thien. Ze bombardeerden degenen die Con Thien bombardeerden.
Tot zover de feitelijke vergissing. Die is op
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zichzelf tamelijk ernstig, want hij illustreert de dogmatische reflex: als er in Vietnam
gebombardeerd werd, dan gebeurde dat door de Amerikanen. De oorlogvoerende rol
van de Noord-Vietnamezen en de Vietcong vervaagt in de catechismus geheel.
De interpretatie die Hofland aan z'n vergissing geeft, gaat nog een stap verder. Hij
verbindt de niet bestaande Amerikaanse bombardementen op Con Thien vrijwel in
één adem met de terreurbombardementen op nazi-Duitsland tijdens de Tweede
Wereldoorlog, waarbij soms in één nacht meer dan honderdduizend burgers
omkwamen. Deze infame hutspot van bombardementen overgiet hij vervolgens met
een sausje waarin de algemeen bekend veronderstelde Amerikaanse ongevoeligheid
voor burgerslachtoffers het voornaamste ingrediënt is. Dit geheel dient Hofland op
als verklaring voor de Amerikaanse shock and awe bombardementen op Bagdad bij
het begin van de oorlog in 2003.
Zo wordt aan de catechismus van Irak op dit moment druk gesleuteld, en de parallellen
met de catechismus van Vietnam zijn verontrustend. De meeste tegenstanders van
de Amerikaanse inval in Irak zijn niet alleen tegen de Amerikaanse inval in Irak,
maar maken zich ook boos over het standpunt van Bush over abortus, over het
milieuverdrag van Kyoto, over de doodstraf, over de belastingen, en over het
Internationale Strafhof. Het geringe aantal boeken dat Bush gelezen heeft baart ze
zorgen, evenals zijn godsdienst, en zijn taalverhaspelingen. Zelfs het begrotingstekort
in de VS, iets waar de meeste tegenstanders zich nooit eerder in hun leven druk over
hebben gemaakt, brengt ze tot woede.
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Dat deze mensen zich over al deze dingen tegelijk boos maken, is geen toeval. Er is
hier onmiskenbaar sprake van een vervlechting van argumenten tegen de oorlog met
een patroon van politieke voorkeuren en culturele identificaties. In de discussie over
Irak is de stem van de tegenstanders voor een belangrijk deel gekaapt door mensen
die George W. Bush haten, en voor wie de inval in Irak een geschenk uit de hemel
is omdat ze hun haat nu beter kunnen richten. John Updike heeft gelijk. Hij stelde
dat de tegenstanders van de oorlog hun standpunt vaak innemen in een door
esthetische afkeer gestuurde reflex van minachting jegens ‘die lugubere domkop uit
Texas’.
Updike schreef dit in Self-Consciousness, zijn memoires. Dat boek verscheen in
1989. Hij had het dan ook niet over Irak, maar over Vietnam. In een interessant
hoofdstuk beschrijft Updike de giftige dampen van een vervuild en kribbig tijdperk.
De domkop uit Texas heette toen Lyndon Johnson. Iedereen viel over Updike heen
toen hij iets had geschreven dat eind jaren zestig taboe was. ‘Ik geloof niet dat de
Vietcong en Ho Chi Minh in moreel opzicht boven ons staan,’ waren Updike's
vermetele woorden geweest. De intellectuele gemeente was geschokt. Updike
beschrijft onder meer een heftig debat met Philip Roth in de keuken van diens
gammele buitenhuis op Martha's Vineyard.
Updike legt hier een probleem bloot dat thans weer actueel is. Aarzelingen jegens
een Amerikaanse oorlog moesten (en moeten) blijkbaar totaal zijn, er kon (en kan)
geen nuance en diepgang bestaan oog in oog met Amerikaanse bombardementen.
Het idee dat je de morele scrupules van de leden van het Politbureau in Hanoi aan
een onderzoek mocht onderwerpen, dat ging veel tegenstanders van de Amerikaanse
interventie in Vietnam blijkbaar al te ver. Het was not done om de nobel klinkende
doelstellingen van de communisten te toetsen aan de rauwe werkelijkheid in
Noord-Vietnam, zodat wie later in de schrijnende romans van Duong Thu Huong
las hoe het leven daar werkelijk was geweest z'n ogen nauwelijks kon geloven. Je
mocht je niet afvragen of Ho Chi Minh zijn doel misschien op een minder bloedige
manier kon bereiken, je mocht niet de burgerslachtoffers die de communisten maakten
in ogenschouw nemen, je mocht geen vraagtekens zetten bij de nietsontziende manier
waarop de Noord-Vietnamese generaals hun eigen manschappen bij duizenden en
soms tienduizenden tegelijk opofferden voor vaak beperkte tactische doeleinden
(zoals bij het Tet-offensief, een suïcidaal plan waarbij zoveel Vietcongsoldaten
sneuvelden dat Amerikaanse analisten zich afvroegen of het misschien de bedoeling
van Noord-Vietnam was geweest om de Vietcong uit te laten schakelen). Dat was
allemaal onnodig, en wie het wel deed was een fascist.
De morele onaanvaardbaarheid van de Amerikaanse intenties in Vietnam was
uiteindelijk zo diep geworteld, betoogt Updike, dat veel tegenstanders van de oorlog
zich weinig gelegen lieten liggen aan wat er werkelijk gebeurde. Ze deden het hele
probleem af ‘met een gebaar van automatische weerzin’.
Zo gaat het bij Irak ook. Dit keer is het auteur Frederick Forsyth die zich (in The
Guardian van 18 november 2003) beklaagt over het monopolie op morele zuiverheid
dat de tegenstanders van de Amerikaanse inval in Irak menen te hebben. Forsyth
sloeg de spijker op z'n kop. Want hoe zit 't met monopolisten?
Monopolisten maken altijd winst, wat er ook gebeurt. Of de boekhouding klopt
doet er niet toe, en dus klopt de boekhouding bij een monopolist nooit. Bij
moraalmonopolisten is dat ook zo. De moraalmonopolist turft met de vork wat hem

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

goed van pas komt en moffelt weg wat hem onwelgevallig is. Bij Jan Pluvier kun je
lezen hoe gemakkelijk dit in het geval van Vietnam ging en gaat.
Bij Irak werkt dit ook heel goed. Iedere tegenslag voor Bush en de Amerikanen
(waarvan er nog vele zullen volgen) boekt de monopolist van de moraal met een
gebaar van automatische weerzin als bevestiging van z'n eigen gelijk. Dat zijn balans
scheef is, deert hem niet. In de boekhouding van de moraalmonopolist werd het feit
dat Saddam Hoessein lange tijd op vrije voeten was, geboekt aan de debetzijde van
de VS, terwijl de monopolist er juist tegen was dat Saddam werd aangepakt. De
plunderingen in Bagdad werden niet genomen voor wat ze zijn, namelijk een
uitbarsting van allerhande emoties en sociale krachten die loskwamen bij de Iraakse
bevolking, maar ze worden geboekt als schuld van het Amerikaanse leger. Zelfs
bloedige bomaanslagen op onschuldige Irakezen en op medewerkers van de VN en
het Rode Kruis boekt de monopolist nauwelijks op het conto van de daders. Die
bomaanslagen zouden er niet zijn geweest indien
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Bush Irak niet zou zijn binnengevallen, gaat de redenering, en ze moeten dus worden
bijgeschreven op de rekening van Bush. De intenties van degenen die deze moorden
op hun geweten hebben, blijven buiten zicht. Net zoals de intenties, de methodes, en
de scrupules van de communisten in de Vietnam-oorlog al te vaak buiten zicht bleven.
De berichtgeving in de pers versterkt dit proces van scheve boekhouding. Het is
onjuist om journalisten te verwijten, zoals sommigen doen, dat die te weinig het
positieve nieuws en te veel het negatieve nieuws in Irak berichten. Wel wreekt zich
dat journalisten over slecht nieuws eigenlijk altijd veel minder kritisch zijn dan over
goed nieuws.
Hier dient zich de erfenis van Vietnam weer aan. De rol van de pers ten tijde van
die oorlog is leerzaam. Ter gelegenheid van zijn afscheid in 1983 als hoofdredacteur
van NRC Handelsblad vroeg André Spoor zich af hoe toch kwam dat tijdens de
Vietnam-oorlog zoveel Westerse journalisten zonder het te beseffen zij aan zij met
Hanoi streden. Dat kwam niet door ‘Hanoi-Freundlichkeit,’ zegt Spoor. Het kwam
door naïviteit. Het was naïef van ons, westerse journalisten, te denken dat we een
objectief beeld over Vietnam gaven door alleen kritisch over de Amerikanen te
schrijven, en ons te laten manipuleren door de Noord-Vietnamezen (die weergaloos
goed bleken te kunnen omgaan met de anti-Amerikaanse instincten van de
journalisten).
Misschien is de ‘naïviteit’ waar Spoor het op gooit een wat te makkelijk antwoord.
Een niet onbelangrijk deel van de westerse pers was oprecht blij met de nederlaag
van de Amerikanen. Er was in de meeste Nederlandse media onverholen vreugde
toen Zuid-Vietnam werd veroverd. De Volkskrant noemde het, net als premier Den
Uyl, een ‘bevrijding’, en juichte het openlijk toe dat alle straathandelaren in Saigon
werden opgepakt. Ik denk dat ruwweg de helft van de vertekening van het beeld dat
leidde tot de catechismus van Vietnam voortkwam uit journalistieke ondeskundigheid,
kuddegeest en gemakzucht, en de andere helft wel degelijk uit ‘Hanoi-Freundlichkeit’.
Een opmerkelijk staaltje van dat laatste was de film die Joris Ivens in 1967 maakte,
de cineast die tot in de jaren zestig trouw de lijn van Moskou volgde, maar daarna
naar eigen zeggen in het China van Mao dronken van geluk raakte. Ian Buruma
noemde Ivens de Leni Riefenstahl van het communisme. De film die ik bedoel heet
17e parallèle, la guerre du peuple en gaat over een bloedige slag uit de oorlog in
Vietnam. Ivens maakte z'n opnames uiteraard vanaf de kant van de
Noord-Vietnamezen. Hij sneed de beelden, zoals altijd, vakkundig en nauwkeurig.
Hij weet daardoor de indruk te wekken dat vreedzame Vietnamese dorpjes op brute
wijze door Amerikaanse luchtaanvallen werden geterroriseerd. Ivens' biograaf Hans
Schoots schrijft in zijn Gevaarlijk leven; een biografie van Joris Ivens uit 1995 dat
als je goed kijkt, je kan zien dat daar niks van klopt. Maar hoeveel mensen keken
goed?
Ik wil wedden dat H.J.A. Hofland de film van Joris Ivens heeft gezien, en niet
goed heeft gekeken. De slag waarover Ivens in 17e parallel zijn film draaide, en de
waarheid verdraaide, dat was namelijk de slag om Con Thien. Inderdaad, dezelfde
slag die Hofland er onlangs toe bracht om het luchtbombardement van eerder dit jaar
op Bagdad gelijk te stellen aan de terreurbombardementen op Duitse steden tijdens
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de Tweede Wereldoorlog, en om aannemelijk te maken dat Amerikanen altijd
doortrapt te werk gaan. Joris Ivens kan tevreden zijn.
Laat er geen misverstand bestaan: er waren natuurlijk uitstekende redenen om tegen
de oogmerken en de daden van de Amerikanen in Vietnam te zijn. En er zijn ook
uitstekende redenen om tegen de oogmerken en het ingrijpen van de Amerikanen in
Irak te zijn. Maar alleen een frauderende moraalmonopolist kan het in het zadel
houden van de bloeddorstige dictator Saddam Hoessein koesteren als het ethisch
betere standpunt.
Toen ik laatst een Franse senator op de BBC-radio daadwerkelijk hoorde lachen
om een ernstige en bloedige tegenslag voor de Amerikanen in Irak, moest ik denken
aan een Nederlander in het Witte Huis. Wanneer voormalig president Gerald Ford
in zijn autobiografie naar aanleiding van een bezoek van Joop Den Uyl met nauwelijks
ingehouden woede schrijft over ‘de zelfvoldane tevredenheid’ van veel Nederlandse
politici over de nederlaag van de VS in Vietnam, dan weet ik wat hij heeft gezien.
Ford zag de superieure glimlach van de moraalmonopolist.
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Komen en gaan
Ingmar Heytze
Eerlijk zijn, altijd. Zachte heelmeesters maken
platitudes. Eerlijkheid tot op het bot. Zoals
F. die zegt: ‘je weet dat ik van je hou, maar ik
kan niet voor je kiezen. Als we ooit nog eens
in bed belanden, nou ja, dat moet dan maar.’
En dan wel het hele huis bij elkaar schreeuwen,
lekker, daar ja, meer, maar daarna in een nuchtere
wolk van sigarettenrook evalueren: ‘Nou, ik moest
wel de hele trukendoos opentrekken voordat het
ergens op leek.’ (Komtocheensklaarklootzak).
Dit is een gedicht tegen eerlijkheid.
je mag alles zijn wat je nu eenmaal bent:
zoek een ander waar ik bij sta, breek me af
tot ik mijn knokkels in de muren sla, lach me uit
en schreeuw me na als ik vertrek, ik kom en ga
toch nooit ver weg. Als je maar nooit meer eerlijk
bent. En zegt dat je voor altijd blijft. Beloofd?
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Wat u gerust mag weten
Wat vreselijk om niet ons te zijn geweest.
Miljarden mensen die ons niet waren!
Hoe hielden jullie dat allemaal vol?
Als we daar over gaan nadenken...
Wij kunnen er niet over uit.
Wij betraden bijvoorbeeld een café.
Men rekte de nekken, ooohde en aaahde
en dronk dan verder, bang en stil,
met soms een snik van ‘zo'n mooi stel...’
dan voelden wij ons eigenlijk te veel.
We vluchtten naar een kerk. Kaarsen,
kruisen bogen zich voorover,
weeklaagden: ‘wij willen jullie zijn!’
Wij haalden onze schouders op,
niet schamper, eerder machteloos.
Sterker nog, wij lagen regelmatig
tot diep in de nacht te staren,
zalig in elkaar hoor, daar niet van,
maar tobbend: hoe moet dat nou
met iedereen? Dat mag u gerust weten.
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Academisch vandalisme
De poëzie-opvatting van Jos Joosten
door Anton Gerits
Er bestaan vele zonderlinge boeken over dichtkunst, maar Onttachtiging; Essays
over eigentijdse poëzie en poëziekritiek (Nijmegen, Vantilt 2003) door Jos Joosten
moet wel een van de zonderlingste zijn. Joosten (1964) is in deeltijd verbonden aan
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit Utrecht, waar hij moderne
Nederlandse letterkunde doceert. Hij is daarnaast actief als essayist en poëziecriticus
bij de Standaard der Letteren. Bovendien is hij bestuurs- en jurylid van de Jan
Campertstichting, die jaarlijks onder meer de Constantijn Huygensprijs toekent, en
was hij in 2001 jurylid voor de Driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Poëzie (de
vroegere Staatsprijs). Als zo iemand over poëzie schrijft, verwacht men misschien
van alles, maar niet zo'n zonderling boek als het onderhavige.
Zonderling is niet dat dit boek uiteenvalt in twee delen, de eerste met grotendeels
eerder gepubliceerde beschouwingen die min of meer over poëzie en poëziekritiek
gaan en het tweede met grotendeels eerder gepubliceerde recensies. Zonderling is
misschien evenmin dat de tekst is gezet in een erg klein corps en is gedrukt op erg
kleine pagina's met erg krappe marges. Dit kan een teken zijn dat de schrijver - zoals
vaker voorkomt bij literatuurhistorici - geen belangstelling voor zijn werk verwacht
bij of van de gewone lezer. Literatuurbeschouwers praten graag onder en voor elkaar.
Want de gewone lezer, wie is dat nou? Misschien is dat wel eenieder die leest maar
niet aan de universiteit werkt. Die lezers hebben beslist ook belangstelling voor
literaire theorie, maar wellicht minder voor het hermetische en soms betekenisloze
vakjargon van mensen die daarmee beroepsmatig de gehele werkweek bezig zijn.
Zonderling is derhalve ook niet dat Joosten grote moeite heeft duidelijke zinnen
te schrijven over dichtkunst. Dat is jammer, want hij stelt vast dat er ‘ondanks veel
poëziemanifestaties en bundels die als hype de winkels uitvliegen tegelijkertijd minder
mensen dan ooit ook maar enig benul hebben van wat poëzie eigenlijk is’.
(Examenvraag voortgezet onderwijs: Met het toevoegen van welke twee woorden
zou je deze kromme zin kunnen redden? Andere vraag: Welke functie heeft het woord
‘eigenlijk’ in deze zin? Laatste vraag: van wie vliegen de bundels als hype de winkels
uit? Vasalis? Rawie?)
Men zou wellicht verwachten dat iemand die zo'n uitspraak doet, iets wil veranderen
aan die deplorabele situatie. Maar erg tegemoetkomend is Joosten niet. Wat moeten
zij die ‘enig benul’ willen krijgen, zich voorstellen bij termen als ‘tekstgenetisch
onderzoek’, ‘doxa’, ‘illusio’, ‘emulatio’, ‘intertekstueel’, ‘intertekstualiteiten’ (sic),
‘literariteit’ (sic), en formuleringen zoals ‘inherente, autonome literaire waarde die
op zichzelf existeert’, ‘een onbereflecteerde (sic) reflexieve reactie’, ‘werkimmanente
analyse’ of ‘ergocentrische benadering’. En dan hebben we modewoorden zoals
‘talig’, ‘empatisch’ (sic), ‘topos’, ‘topen’ (sic), ‘redundantie’, ‘cross-over’, ‘anxiety
of influence’ en ‘streetwise-taaltje’ al moeten verteren.
Probleem is niet alleen dat de lezer dikwijls maar moet raden wat deze woorden
betekenen, maar dat de schrijver dat blijkbaar ook doet. Wat wil het woord ‘illusio’
bijvoorbeeld zeggen? Eerst omschrijft Joosten het als ‘het accepteren van
vanzelfsprekende veronderstellingen’. Even verderop is illusio echter: ‘bereidheid
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tot deelname aan het spel en zijn regels’. En wat betekent ‘doxa’? Het woord staat
in geen enkel woordenboek, maar bij Joosten lijkt het ‘een toestand van
vanzelfsprekendheid’ te betekenen. Maar even verder in de tekst blijkt het ineens te
betekenen: ‘de onbereflecteerde (sic) machtsverhoudingen die zijn zoals ze zijn’.
Om het echt duidelijk te maken, wordt Roland Barthes geciteerd die onder doxa
verstaat: ‘de publieke opinie, de geest van de meerderheid, de klein-burgerlijke
consensus’. Gelukkig geeft Joosten uiteindelijk definitieve opheldering: doxa betekent
‘iets (sic) dat alles aanduidt waarover in het centrum van een
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bepaald veld stilzwijgende consensus bestaat’, en dat wil dan weer zeggen ‘de grootste
gemene deler van het maatschappelijk denken.’
Maar het is niet de onleesbaarheid die deze bundel zonderling maakt. En evenmin
is het bijzonder dat Joosten in zijn essays zo weinig prijsgeeft dat een eigen mening
of eigen inzicht mag heten. Hij schrijft dan ook geen echte essays, maar compilaties
van parafrases van uitspraken en deeltheorieën van anderen, die hij voorziet van
verbindende tekst. Aldus wordt de lezer overgoten met citaten uit werk van degenen
die Joosten kennelijk rekent tot de huidige literatuuronderzoekende ‘canon’: M.H.
Abrams, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, W. Bronzwaer, Kees Fens, Jurij M.
Lotman, Renato Poggioli, J.H. de Roder, A.L. Sötemann, Walt Whitman en vele
anderen.
Joosten citeert deze auteurs meestal met instemming, voegt een kleinigheid toe,
of dingt een beetje af. Zo schept hij ons een beeld van verschillende manieren waarop
poëzie kan worden benaderd, geduid en vooral geklasseerd als ‘goed’ of ‘niet goed’.
Want als er iets blijkt uit dit boek, dan is het wel dat literatuuronderzoekers op zoek
zijn naar een objectieve maatstaf waarmee je kunt uitmaken of een gedicht goed is
of niet. Het voordeel van zo'n maatstaf is dat je dan zelf niet meer hoeft na te denken
of smaak hoeft te hebben. Wanneer de maatstaf eenmaal is vastgesteld, kan de lezer
verder braaf in het literatuurtheoretisch gareel lopen.
Toch doemt hier al meteen een probleem op. Hoe komt het nu dat bepaalde dichters
succesvol zijn en andere niet. Volgens Joosten is er een literair ‘speelveld’ waarop
erkende dichters (namen noemt hij niet) als machthebbers zich trachten te handhaven
en waarvan nieuwkomers (opnieuw geen namen!) hen trachten te verdrijven. Waarover
de strijd gaat, weten deze partijen blijkbaar, anders zou er geen strijd zijn, maar die
wetenschap wordt in dit boek verder onbenoemd gelaten en blijft op het niveau van
vanzelfsprekendheid, in een toestand van doxa zal ik maar zeggen.
Joostens speelveld is overigens niet erg wijds. Van de 25 bundels van in totaal 17
dichters die in de recensies ter sprake komen, zijn er 2 verschenen bij zelfstandige
uitgevers, de rest is verdeeld over 7 werkmaatschappijen (die dikwijls redacteuren
delen) van 2 grote concerns. Als men het totaal van de genoemde dichters en hun
bundels optelt, komt men op 38 bundels van 30 dichters. Maar de verdeling over 7
imprints van 2 concerns en 2 zelfstandige uitgevers blijft ongewijzigd! Dat is voor
een bundeling van poëziebeschouwingen een bijna ontoelaatbare beperking. Dit
speelveld lijkt meer op een halmabord dan op een voetbalarena.
Blijkbaar vallen alle dichters die niets voelen voor een machtsstrijd, of die niet
opgewonden raken van publiciteit, of die niet worden uitgegeven door grote concerns
per definitie buiten de belangstelling van deze literatuurtheoreticus. Dat zij met niet
weinigen zijn, en wel degelijk een lezerspubliek weten te vinden, blijkt uit de gestage
stroom poëzie die verschijnt bij kleinere, onafhankelijke uitgeverijen (zoals De Beuk,
Cossee, De Harmonie, De Geus, Lannoo, Wereldbibliotheek, IJzer). Deze bundels
worden vrijwel nooit in landelijke dag- of weekbladen besproken, maar verschijnen
toch in oplagen van 500 tot 750, met uitschieters naar 1000 exemplaren, beleven
soms meer dan één druk en raken bovendien vrijwel altijd zonder hulp van De Slegte
uitverkocht (ik denk bijvoorbeeld aan dichters als Jana Beranova, Cathrien Berghout,
Chrétien Breukers, Emma Crebolder, Max Croiset, Job Degeman, Carla Dura, Leo
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Herberghs, Inge Lievaart, Steven Membrecht, W.J. van der Molen, Max Nord, Esther
Segaar, Marc Tritsmans, Jan Verhoef, Lou Vleugelhof, Elly de Waard, Sjef Welling).
Joosten rept nergens van deze solide onderstroom van de Nederlandse poëzie (50
tot 60 bundels per jaar), en men vermoedt dat hij er nauwelijks van op de hoogte is.
Zijn gebrekkige greep op letterenland blijkt ook uit de enormiteit op bladzijde 298
van zijn bundel. Daar zegt hij dat literaire tijdschriften tegenwoordig op zo weinig
belangstelling kunnen rekenen dat ze hooguit zo'n 200 lezers per blad hebben. Tsja,
afgezien van de flater dat hij hier lezers en abonnees door elkaar haalt, toont hij aan
weinig van literaire bladen te weten. Alleen al de oplage van Hollands Maandblad
is vele malen groter, en overstijgt die van veel dichtbundels zonder moeite. Natuurlijk
zijn er wel enkele literaire tijdschriften met piepkleine oplages - wellicht Parmentier
waarvan Joosten redacteur is, of de Dietsche Warande & Belfort waar hij in de
kernredactie zit - maar worden deze bladen doorgaans niet voornamelijk door subsidie
in plaats van door lezers overeind gehouden?
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Joosten behoort kortom tot de groep mensen die zich beroepsmatig vanuit hun
laboratorium met literatuur bezighouden, maar in het geheel niet weten hoe de
werkelijkheid buiten in elkaar steekt. Geen wonder dat hij slechts sneers over heeft
voor gewone lezers: ‘mensen voor wie poëzie lezen een vrijblijvend tijdverdrijf is,
(...) lezers met voldoende vrije tijd en verder ook weinig tot niets te klagen.’ Nu ja,
met misschien als enige punt om te klagen dit boek over poëzie.
Wat dit werk zo zonderling maakt, is echter niet al het bovenstaande. Dat sommige
academici in Nederland zich graag hullen in vakjargon en ondoorzichtig proza,
daaraan zijn we genoegzaam gewend. Wij gewone lezers kunnen wel tegen een
stootje, en geven echt niet meteen op als er zinnen zij aan zij staan als: ‘Hoe komt
het toch dat niemand (sic) meer durft te oordelen zodra het over poëzie gaat?’ en
‘Tegenwoordig beroepen (...) serieuze schrijvers noch literatuurbeschouwers zich
op Schoonheid als maatstaf’, terwijl Joosten beweert dat de heersende opvatting die
bestreden moet worden is dat ‘poëzie in een autonoom domein van consequentieloze
teksten wordt opgeborgen’.
Wat dit boek zo zonderling maakt, is ook niet Joostens postmoderne visie dat een
gedicht pas bestaat als het gelezen wordt. Het bestaat telkens ‘even’ als het gelezen
wordt, maar als niemand het leest, bestaat het ook niet, vindt hij. Tsja, dat zou
betekenen dat de Odysee en de Ilias eeuwenlang niet hebben bestaan (want als orale
poëzie bleven ze ongelezen). En het zou ook betekenen dat ‘De achttien doden’ van
Jan Campert tijdens de oorlog, toen we het uit ons hoofd leerden omdat er alleen
enkele handgeschreven exemplaren van circuleerden, ook niet bestond. En het betekent
dat al die gedichten in onze boekenkast, waarvan we weten dat ze bestaan omdat ze
in ons achterhoofd leven en we ze kunnen citeren zonder ze te herlezen, ook geen
reële existentie hebben tot we de bundel weer opslaan.
Neen, wat dit boek echt zonderling maakt, is het feit dat Jos Joosten helemaal niets
om poëzie geeft. Hij is een volstrekt onpoëtische geest die de poëzie alleen gebruikt
om aan het woord te zijn. Dat blijkt pijnlijk duidelijk uit zijn recensies, die af en toe
grappige woordspelingen bevatten, maar doorgaans louter uit zijn op gratuit
effectbejag, kinderlijk rumoer en de dictatoriale autoriteit van de recensent. Elk
oordeel vliegt ons leeg en zonder argument om de oren.
Zo schrijft Joosten naar aanleiding van de bundel ‘Gegroet o...’ van Peter van
Lier, dat deze bundel hem ‘heen en weer slingert tussen grote ergernis en ultieme
bewondering.’ En vervolgens: ‘Misschien is dat wel de beste aanwijzing dat met
Van Liers poëzie werkelijk wat bijzonders aan de hand is.’ Ja, misschien wel, maar
misschien ook niet. En wat is nu dat ‘werkelijke wat’?
En over Huub Beurskens lezen we ‘dat het per se (sic) niet zo is, dat Beurskens
gedichten verpoëtiseerde essays zijn, maar je kunt niet voorbijgaan aan evidente
vingerwijzingen naar zijn poëtische grondhouding.’ Moeten we nu begrijpen met
‘goede’ gedichten te maken te hebben, geschreven uit een positieve grondhouding?
Of zegt Joosten, dat Beurskens weliswaar geen essays verpoëtiseert, maar wel gewoon
proza?
Omdat Peter Holvoet-Hanssen voor het beweeglijk element opteert, wordt hij
gekarakteriseerd als ‘kiezend voor zeerover, nomade, overgangsfiguur’. Maar er zit
‘wel systematiek’ in, volgens Joosten. Maar welke ‘systematiek’ wordt niet
geopenbaard
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De poëzie van Jan Lauwereyns ‘werpt soms de vraag op of ze voortkomt uit
slordigheid, toeval of welberekende beredenering.’ ‘En dat fascineert’, voegt Joosten
daaraan toe. Waarom? Misschien omdat Lauwereyns volgens Joosten probeert ‘iets
onvatbaars te zeggen, iets bewegends (sic) uit te leggen.’ Tsja, onvatbaar is het, want
nu weten we nog niet of het volgens Joosten slordigheid, toeval of welberekende
redenering is.
Joosten verwijt Grunberg dat zijn poëzie niets anders is dan proza ontdaan van
hoofdletters, interpunctie en regellengte conform de bladspiegel. Prima, maar precies
datzelfde uiterlijke aspect bewondert hij nu juist bij zijn helden Lucebert, Kouwenaar,
Claus en Faverey. Waarom er verschil is legt hij niet uit.
Zodra het over de beoordeling van poëzie gaat, weegt bij Jos Joosten - net zoals
bij veel andere eigentijdse critici - het aspect van ‘vernieuwing’ zwaar. Poëzie moet
‘vernieuwend’ zijn. Waarom dat zo zou zijn, blijft onverklaard - laat staan wat
‘vernieuwing’ nu behelst - maar duidelijk is dat om die reden dichters als J.C. Bloem,
Vasalis en Ida Gerhardt bij Joosten op weinig waardering kunnen rekenen.
Joosten slacht Bloem in net even meer dan zes paginaatjes grondig af. Zijn oordeel
baseert hij op
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enkele strofen uit Bloems debuutbundel en op de vaststelling dat in de 150 gedichten
van Bloems Verzamelde gedichten het woord ‘dood’ 16 maal voorkomt, ‘sterven’
24 maal en zo nog enkele kernwoorden met als toppunt ‘verlangen’ 1367 maal. Dit
laatste zou overigens betekenen dat het woord ‘verlangen’ in het oeuvre van Bloem
gemiddeld 9 maal in elk gedicht zou voorkomen! Zou de jonge academicus dat goed
geteld hebben? Ik heb niet de moeite genomen het na te tellen, vooral niet omdat het
zo slaapverwekkend nietszeggend is. Niets méér in elk geval dan de vaststelling dat
bij de door Joosten onvoorwaardelijk bewonderde Faverey in de cyclus Te vroeg (8
gedichten van elk 11 of 12 zeer korte regels) volgens mijn eigen telling ‘stil’ 4 maal
voorkomt, evenals ‘wiel’, en in Favereys cyclus Dichtheid, rimpeling, het ruisen (5
gedichten van elk 11 zeer korte regels) ‘roos’ 8 maal voorkomt, ‘ruisen’ 4 maal,
evenals ‘winde’ en ‘hoepel’.
Bloem verwoordt volgens Joosten echter de melancholie van de kleinburger. Als
dat al zo zou zijn, hetgeen nergens wordt aangetoond, zou zijn werk daarom dan niet
deugen? Wat is er eigenlijk zo onpoëtisch aan de kleinburger? Joosten legt het niet
uit, maar zijn afkeer is tomeloos. Bloems Verzamelde gedichten (ca. 50.000
exemplaren verkocht) bevat 150 gedichten. Voor Joosten zijn het er ‘nog zo'n 150
te veel’. Je zult als student van zo iemand les krijgen!
Hetzelfde gratuite vandalisme zien we bij zijn behandeling van Vasalis. Die heeft,
meldt de Utrechtse academicus, wel technisch vermogen, maar haar oeuvre ‘mist
toch wat poëzie echt interessant maakt’. Wat het is dat poëzie ‘echt’ interessant
maakt, blijft - het verbaast u al niet meer - uiteraard onvermeld.
Dit is een boek dat uit het veld slaat. Niet zozeer uit verbazing over het niveau
van sommige beoefenaars van de Neerlandistiek in Nederland, maar wel vanwege
het feit dat Joosten op basis van zo weinig - en van aantoonbare onzin - voor zichzelf
een carrière in de wereld van de literatuurtheorie en de literaire prijzenfestivals weet
uit te graven. Het is dan ook even ontmoedigend dat deze bundel met subsidie van
het Nederlands literair Produktie- en Vertalingenfonds werd uitgegeven.
Het enige weerwoord dat je als lezer van poëzie oog in oog met Onttachtiging
overblijft, is poëzie lezen - en dan vooral de poëzie die je zo ver mogelijk wegvoert
van Jos Joostens literaire woestijn.
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Veelvraat
door Atie Vogelenzang
Mijn broer heeft een slechte naam. En het ergste is, iedereen in het dorp kijkt mij er
ook op aan. Ik kan het ze niet eens kwalijk nemen. We lijken op elkaar. Laatst hoorde
ik iemand zeggen: ‘Je weet nooit zeker wie er voor je neus staat. Die goeie ouwe
Juha, of die andere.’
Maar ik kan er niks aan doen. Op een dag kwam mijn broer gewoon bij me wonen.
Het was gebeurd voor ik het in de gaten had. Hoewel, al een paar dagen was hij in
en uit gelopen als ik er niet was. De stoelen stonden ineens anders rond de tafel. De
houtkachel ging aldoor uit. En ik bleef maar deuren sluiten waarvan ik zeker wist
dat ik die al had dichtgedaan. Ook de buitendeur. Die open laten staan is echt het
stomste wat je kunt doen. Dat weet elke Finse kleuter. Buiten waren mijn rendieren
ook ineens veel schichtiger dan anders. En in de schuur vond ik mijn bijl telkens op
andere plekken terug. Toen ik op een avond mijn pijp opstak en mijn voeten op tafel
wilde leggen, stond hij plotseling naast me en sprak me vermanend toe.
‘Stinkpijp. Je lijkt wel zo'n verdomde Rus. Die stoppen ook met apenhaar.’ Het
beviel me niet wat hij zei. Vooral niet de toon waarop. En dat in mijn eigen huis.
Achteraf gezien had ik hem er toen onmiddellijk uit moeten gooien. Had ik daar nou
maar gewoon de moed voor gehad.
Maar familie wijs je niet de deur. Op de dagen dat ik daaraan twijfel, blijft hij net
zo lang het woord ‘broer, broer, broer’ herhalen, tot ik toegeef. Gemakkelijk is dat
niet. Hij is opvliegend en onvoorspelbaar. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Ik
weet dat ik zonder hem gelukkiger zou zijn.
‘Ik weet wat je denkt. Maar ik ga echt niet weg.’
‘Natuurlijk niet. Je bent mijn broer.’
Voor het eerst sinds tijden heb ik rust. Met een smoes heb ik mijn broer het bos in
gestuurd. Zogenaamd achter een veelvraat aan. Hij had het niet door. Wat een wonder
is. Meestal raadt hij mijn gedachten al voor ik zelf weet dat ze er zijn. Over die
veelvraat deed hij heel druk. Alsof hij een beer ging schieten in plaats van een wat
groot uitgevallen wezel.
‘Als ik hem te pakken heb genomen, dan zetten we het op een zuipen, hè broertje?’
‘Ik heb geen geld.’
‘Krent.’
‘Ga nou maar.’
‘Je legt het niet stiekem aan met die weduwe als ik mijn hielen heb gelicht, hè?
Want anders ga ik niet. Trouwen. Wie wil er nou het nest delen met zo'n lelijk wijf.’
Zijn lach krulde zich om de zilverberken toen hij met zijn zweep de honden opjoeg.
Dat van de weduwe Pekkinen kon ik makkelijk beloven. Om van het gezeur af te
zijn, had ik haar foto al een half jaar geleden van de muur gehaald, en hem beloofd
dat ik die in de kachel zou verbranden. En nooit meer aan haar zou denken. Onder
mijn bed had ik toen een vloerplank losgewrikt en het portret verstopt tussen de
balken. Wat miste ik haar in al die maanden. Die lieve vrouw. Haar geur; rozenzeep,
vleespasteitjes.
Die veelvraat houdt mijn broer wel even bezig. Er waren wel sporen, maar vers
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waren ze niet. Bovendien ken ik geen ander dier dat je zo op een dwaalspoor kan
brengen. Ik lach me nu al gek. Steeds dieper lokt hij mijn broer het bos in. Tot het
ineens donker wordt. Gierend blaast de wind de poollucht door de bomen en laat de
sneeuw opstuiven tot je geen hand voor ogen meer ziet. En dan ligt de kou klaar als
een mes om ieder stukje vel open te kerven. Je adem slaat neer in je neusgaten en
bevriest binnen twee tellen. Snot wordt bloed. Vluchten? Ha, als mijn honden niet
te vreten krijgen, weigeren ze om nog maar een stap te verzetten, al geef je ze er nog
zo van langs.
Hij komt er niet meer in. Die gedachte borrelt zomaar op bij het voederen van de
dieren. Het gebeurt zo onverwacht dat ik begin te giechelen. Alsof iemand me onder
mijn voeten kietelt. Hij brengt je alleen maar ellende. Er is niemand anders dan ikzelf
die dit had kunnen zeggen. Mijn rendieren staan te grazen van het hooi dat ik voor
ze heb neergegooid. Ze snuiven tijdens het kauwen. Mijn dieren hebben het goed.
Ze krijgen volop te eten. Als het te koud wordt, stal ik ze meteen in de schuur. Je
hebt van die jongens die daar net zo lang mee wachten tot er een paar bezwijken
door de vorst. Of gek van de honger losbreken om zich voor de wielen van de eerste
de beste auto te kunnen gooien.
Straks komt mijn broer weer terug. Verkleumd, hongerig en woedend natuurlijk.
Zeker als hij erachter komt hoe ik hem heb voorgelogen. Hij zal schreeuwen om
eten. Of het op een zuipen willen zetten met mijn poolbeslikeur. En uiteindelijk met
laarzen en al tussen mijn schone lakens gaan liggen snurken. De foto van mijn lief
zou ik weer terug in het gat onder de vloer moeten stoppen. En dat terwijl ik heel
erg naar haar verlang. De hele ochtend zeg ik al tegen mezelf: En de weduwe? Hoe
lang heb je de weduwe nou al niet gezien?
Ik hou het niet meer uit en ga op weg naar het dorp. De weduwe Pekkinen is blij
om me te zien. Ze stopt me vol brood met worst en daarbij de belofte van een dubbele
kudde, mocht het tot een trouwerij komen. Mijn bezwaren wuift ze weg.
‘Wat voor broer? Laat hem ophoepelen. We moeten elkaar vaker zien, lekkertje,’
zegt ze. Mijn hart springt bijna uit mijn borst van blijdschap. Maar tegelijkertijd
maak ik me ook zorgen. Misschien moet ik toch maar niet teveel vertrouwen op de
listigheid van de veelvraat. Straks rost mijn broer de honden zo erg af dat ze eieren
voor hun geld kiezen. Voor ik naar huis ga, koop ik spijkers. En een nieuwe bijl.
In de schuur liggen genoeg planken om alle ramen potdicht te timmeren. Ik wil
klaar zijn voor het avond wordt. Dat is nu steeds vroeger. Gisteren moest al om twee
uur het licht aan. En wat is het koud. Opschieten, Juha. Straks bevries je zelf nog in
plaats van je broer.
Het is licht als ik ergens van wakker schrik. Ik luister. Geknerp in de sneeuw. Mijn
broer kan het niet zijn. Als hij verstandig is, heeft hij de boodschap begrepen en zoekt
hij in het dorp onderdak. Als iemand hem dat wil geven, want hij heeft een slechte
naam gekregen met dat gedrag van hem. ‘Kijk,’ zullen ze in het dorp zeggen wanneer
ze mijn broer als een zwerfkat over straat zien zwalken ‘kijk, Juha heeft eindelijk
zijn verstand terug gevonden.’ Tevreden graai ik naar de foto van de weduwe onder
mijn kussen. Een vrouw. En twee kuddes. Bij elkaar groter dan die van de buren.
Groter dan van wie ook in het dorp. Wie had dat ooit kunnen denken. Je zorgen zijn
voorbij. Ga je scheren Juha, trek je beste pak aan. Het is een dag voor nog een
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beslissing. Vooruit. Mijn benen zwaaien over de rand van het bed. Mijn spieren
voelen alsof ik uren achter elkaar houtblokken heb staan splijten. Mijn vingers zijn
rauw alsof ik een hele dag het hondenspan heb gemend zonder handschoenen. En ik
heb zoveel blaren in mijn handpalmen, dat ik nauwelijks het scheermes kan sturen.
Ik open de deur eerst op een kier. Ik wil er zeker van zijn dat mijn broer niet bui-
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ten staat te wachten. Pas als ik zeker ben van mijn zaak, stap ik naar buiten. Mijn
geweer in de aanslag, voor het geval dat. De planken zitten er allemaal nog. Maar
hij heeft wel geprobeerd om ze eraf te slopen. Het verbaast me dat ik door alles heen
geslapen ben. Er is als een wildeman op in gehakt. Hij heeft zich daarbij blijkbaar
verwond, want er lopen bloedsporen van de voordeur tot voorbij de kraal en dan de
hoek om het bos in. Een bijl is een gevaarlijk ding als je er niet mee om kunt gaan.
Dom van me dat ik die niet mee naar binnen heb genomen. Even ben ik nog bang
dat hij een van mijn rendieren te pakken heeft genomen om mij dwars te zitten. Maar
de deur naar de stal zit gelukkig nog dicht.
‘Daar heb je hem.’
Waar komen zij ineens vandaan?
‘Magnus, Stig!’ roep ik.
Misschien verbeeld ik het me, maar de twee lijken met zichzelf geen raad te weten.
En ze doen een stapje achteruit als ik op ze afstap om ze te begroeten. Magnus'
uniform zit onder de haren van de herder die ze tot politiehond probeerden te trainen,
maar die hij verspest heeft met koekjes en nu alleen nog maar op schoot wil zitten.
Het dier jankt en gaat in de sneeuw liggen, buik omhoog. Stig trapt zijn sigaret uit.
Ik doe of ik niks zie. Dat noemt zich politie. Mijn broer natuurlijk weer. Heeft zich
ergens vol laten lopen en niet betaald. Iemand heeft zich bij hen beklaagd en nou
zien ze ertegen op om me dat te komen vertellen. Houdt het dan nooit op? Net nu ik
op het punt sta rijk te worden. Twee kuddes.
‘Hij is er vandoor mannen. Hij zei dat hij behoefte had aan de ruimte. Ik hoop
voorgoed.’ Dat was bluf, maar daar hebben die twee niks mee te maken. Ik wil van
ze af. Als mijn broer is dood gevroren, dan is dat zijn eigen zaak. En als hij opnieuw
schulden heeft gemaakt, dan moeten ze bij hem zijn. Niemand kan zeggen dat die
ouwe Juha niet eindelijk wijs geworden is.
Magnus fluisterde Stig iets in het oor. De laatste zet zijn pet op. Ik moet er haast
om lachen. Allebei ken ik ze nog van school. Stigs oren steken onder het ding uit.
Ik zal maar niets over die flappen zeggen want gevoel voor humor heeft Stig niet.
In zijn handen heeft hij een papieren zak. Een keer raden. Wodka. Ze komen drinken.
Nou vlug. Een slokje dan.
‘We weten dat je problemen hebt, Juha.’
‘Die zijn sinds gisteren opgelost. Ik begin een nieuw leven.’ Ik heb best in de gaten
dat ze een blik van verstandhouding wisselen met elkaar.
‘Wij komen om te helpen, vriend.’
‘Dat is mooi, maar het is niet meer nodig. Ik zal jullie iets verklappen. Het is
eigenlijk nog geheim, maar vooruit. Ik ga trouwen.’
Moet je ze nu zien.
‘Met de weduwe Pekkinen. Gisteren zijn we het eens geworden.’
Dat van de kuddes hang ik ze niet aan hun neus. Tjonge, wat staan die twee raar
te kijken. De weduwe is toch een respectabele vrouw? Kunnen ze niet een beetje blij
voor me zijn? Jaloers natuurlijk. ‘Ik moet er nu echt vandoor. Ze wacht op me.’
Mijn knipoog moet verraden wat ik van plan ben met de weduwe. Magnus krijgt
een kleur. Was altijd al een sukkel, weinig succes bij de vrouwtjes en al bijna
vijfentwintig jaar bij het korps. Maar met Stig moest je uitkijken, die is snel driftig.
Voor je het weet heb je een dreun te pakken. Nu ook weer. Ik moet er toch echt langs.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Het gesnerp van dat fluitje gaat door merg en been. Waarom doet Magnus niks om
hem te laten ophouden?
Op de achterbank van de auto knellen de handboeien om mijn polsen. Maar dat is
niet waarom ik mijn tranen nauwelijks kan bedwingen. Het is om wat ze vertellen.
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Werkelijk overal krijg ik de schuld van. En het ergste is nog dat de weduwe dood is.
Haar hoofd werd eraf gehakt, zeggen ze. Met een bijl. In die zak van Stig zit helemaal
geen wodka. Het is haar hoofd. Bewijs, noemen ze het. Maar omdat het op mijn erf
gebeurd is, wil dat toch nog niet zeggen dat ik het ook gedaan heb? Dat arme mens.
Ik hield van haar. Natuurlijk was het mijn broer. Die driftkop. Kon niet binnenkomen
en liep het arme vrouwtje tegen het lijf dat mij kwam verrassen. ‘We moeten elkaar
vaker zien, lekkertje.’ Waren dat niet haar eigen woorden? Met die boeien om kan
ik niet bij mijn zakdoek komen. Ik maak me zorgen over mijn dieren. Ze hebben
voer nodig. Tien man hebben Magnus en Stig opgetrommeld om mijn huis te
omsingelen. Het is welletjes geweest, zeggen ze. Lang genoeg is jou de hand boven
het hoofd gehouden. Zo kan het niet verder. Ik begrijp niet waar ze het over hebben.
Als we wegrijden zie ik tussen de menigte mijn broer staan. Het is allemaal zijn
schuld. Hij kijkt ons na, zwaait. En niemand die iets doet.
‘Ik zeg toch. Je moet hem hebben. Hij kwam op een dag gewoon bij me wonen!’
‘Het komt allemaal goed, Juha,’ zeggen Magnus en Stig om de beurt.
Mijn broer heeft een slechte naam in het dorp. En het ergste is, iedereen kijkt mij
erop aan.
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Domplein
Emma Crebolder
Toen men ontdekte dat de klemtoon
op plein viel, niet op Dom, kon
een handvol germanisten aankomen
in het eerste jaar, achter glas in lood.
J.V. nog meegerekend. Zijn naam:
dertien letters uit zoet spagaat. Of
waren het er elf. Die twijfel werd te veel.
Ik vind hem mooi. Men vindt hem dood.
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Plaza Mayor
Het plein bestond van ver omheind
van toen aarde nog een schijf. Uit
het plaveisel stak een stengel op.
Soms brak de furie van de stieren los.
Als aandenken neemt zij de held
op sokkel en torens met takkenkraag.
Thuis mist zij vaag de ooievaars.
Zij legt hen in de witste watten.
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Een onzorgvuldige herdenking
door Herry Voetelink
In Nederland worden elk jaar op 4 mei alle oorlogsslachtoffers herdacht. Daarenboven
heeft Amsterdam ook een eigen herdenking op 25 februari. Op die dag begon in 1941
de ‘Februaristaking’, een tweedaagse, vrij massale staking van uitzonderlijk karakter
in Amsterdam en naburige steden zoals Haarlem, Weesp, Alkmaar, Hilversum,
Utrecht en de Zaanstreek.
Over die Februaristaking is nogal wat geschreven. Als belangrijkste publicaties
noem ik de onder auspiciën van het toenmalige Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie gepubliceerde studie van B.A. Sijes De Februaristaking (1954),
waarnaar ook De Jong in deel 4 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog bij herhaling en met instemming verwijst. Een meer beknopt, maar
erg duidelijk overzicht biedt Geert Mak in zijn Een kleine geschiedenis van Amsterdam
uit 1994, terwijl in 1998 een kritische en als ‘anti-autoritair’ bedoelde visie op de
staking verscheen van Jos Scheren en Friso Roest in hun gezamenlijke dissertatie
Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941.
Het algemene beeld van de staking is wel min of meer duidelijk, hoewel complex.
Het gangbare motief voor stakingen - ‘verbetering van arbeidsvoorwaarden’ - ontbrak
niet, evenmin als de toenmalige machtsstrijd tussen de CPN en de NSB om de sympathie
van de arbeiders (de communistische partij was weliswaar verboden maar de
partijleiding schaarde zich pas na aarzeling achter het stakingsinitiatief van onder
meer de CPN-leden Lou Jansen, Piet Nak en Willem Kraan, want Moskou en Berlijn
waren officieel nog bondgenoten). Van een onmiddellijk succes was ook geen sprake
(de staking moest eigenlijk de 24ste al beginnen, maar dat mislukte geheel), en van
algemeenheid was ook geen sprake (de ambtenaren op het Amsterdamse gemeentehuis
deden niet mee, het gemeentebestuur probeerde de staking te breken - de burgemeester
dreigde met straffen en ontslag - en de net opgerichte Joodsche Raad was ook tegen).
Desondanks werd het - na een aarzelend begin - een bijzondere staking.
Centraal stond een breed gedragen protest tegen de toenemende gewelddadigheden
tegen joodse Amsterdammers (vooral door NSB'ers en WA'ers), en met name tegen
de razzia's van 22 en 23 februari 1941 door de Duitsers in de ‘Jodenbuurt’ (het gebied
tussen het Centraal Station, de Kloveniersburgwal, Waterlooplein, Valkenburgerstraat
en Prins Hendrikkade waar meer dan 25.000 joden woonden, maar ook veel
niet-joden). Die ‘Jodenbuurt’ was op 11 februari gemarkeerd met borden en meteen
daarna afgesloten met prikkeldraad. Tijdens de razzia tien dagen later werden jonge
joodse mannen naar het Jonas Daniël Meijerplein gedreven en 427 van hen, in de
leeftijd van 18 tot 35 jaar, als gijzelaars afgevoerd (allen zouden in de
concentratiekampen Buchenwald en Mauthausen omkomen). Vanwege de
zondagsmarkt op de 23ste waren vele Amsterdammers getuige hiervan.
Dit alles leidde tot een uitbarsting. De mishandelingen die men al geruime tijd op
straat waarnam, de razzia en ook de eerste tewerkstellingen in Duitsland van
ongehuwde arbeiders van de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij in
Amsterdam-Noord die op 17 februari hadden plaatsgevonden, appelleerden
rechtstreeks aan het geweten, en ook aan de latente opstandigheid in Amsterdam
tegen de overheid die nog sluimerde sinds het Jordaanoproer van enkele jaren tevoren.
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De stemming was onmiskenbaar: die moffen moesten van onze joden afblijven.
Basta.
Reeds na twee dagen werd de Februaristaking door de bezetter de kop ingedrukt
(ze ijlde nog wat na in enkele fabrieken en in andere steden). Vier stakers werden
terechtgesteld (tezamen met 15 leden van de verzetsgroep Geuzen - zij zijn de
‘Achttien doden’ van Jan Campert), 22 gevangen genomen, 70 werden ontslagen.
Amsterdam kreeg een boete van 15 miljoen gulden.
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Terugkijkend is het een korte, historisch geheel afgesloten periode, die ik als bijna
22-jarige op afstand heb meegemaakt. De nationaal-socialistische terreur jegens
joden, waartegen de staking gericht was, vond plaats in een volksbuurt waar ik nooit
kwam. Zelf leefde ik temidden van de min of meer gegoede bourgeoisie van
Amsterdam-Zuid. De daar woonachtige joden hadden hun eigen zorgen, grote zorgen,
maar waren nog geen slachtoffer geworden van straatterreur. Voor ons allen daar
werd de staking waarneembaar toen er ineens geen trams meer voorbijkwamen. En
ziet, na twee dagen kwamen die weer wel voorbij. De staking was blijkbaar afgelopen.
Nu, in afstand van tijd, houden mij nog altijd een paar vragen bezig, waarop ik
hier naar een antwoord zoek.
1 - Heeft de staking voor Amsterdamse c.q. Nederlandse joden zin gehad? Om
hen was het tenslotte begonnen. En bij de jaarlijkse herdenking draagt de burgemeester
van Amsterdam - ongeacht zijn geloof - een keppeltje.
2 - Tot de eersten, die aan de stakingsoproep gevolg gaven, behoorde het
Amsterdamse trampersoneel. Datzelfde personeel bleek korte tijd later zonder klachten
bereid in opdracht van de bezetter joden 's nachts naar het Centraal Station te rijden
tot verder transport per trein naar Westerbork. Had er inmiddels bij hen een geestelijke
ommezwaai plaatsgevonden?
3 - B&W van Amsterdam sporen de burgerij ieder jaar aan de herdenking van de
Februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein bij te wonen. Dat geschiedt onder
meer in een huis aan huis bezorgde editie van Amsterdam.nl. Daarin wordt al jaren
routineus gewag gemaakt van strijd tegen het ‘fascisme’. Zelfs de NSB wordt
aangeduid als pro-Duitse ‘fascistische’ en niet als ‘nationaal-socialistische’ beweging.
Ja, het begrip nationaal-socialisme wordt zelfs nergens genoemd. Zou het ten aanzien
van jodenvervolging bij fascisme en nationaal-socialisme om vrijelijk uitwisselbare
begrippen gaan?
De staking heeft ongetwijfeld zin gehad als extra inspiratiebron voor verzetsstrijders
en uitgevers van illegale bladen. De staking heeft ook zin gehad voor Seyss-Inquart,
die hiermee duidelijk werd gemaakt, dat de tot dan toe ondernomen pogingen het
Nederlandse volk voor het nationaal-socialisme te winnen, weinig succes hadden
opgeleverd. Maar voor de stakingsleiding en de joden zelf is de staking alleen maar
op een afschuwelijk fiasco uitgelopen. Wegens hun rol bij de Februaristaking
begonnen de Duitsers de jacht op CPN-leden, en in het westen van het land werden
in de maanden na de staking ongeveer 300 communisten opgepakt (waarvan diversen
vrijwel onmiddellijk werden gefusilleerd). Het lot van de Nederlandse joden is maar
al te bekend. Amsterdam kende vóór de oorlog 80.000 joodse ingezetenen, daarvan
waren er in 1945 nog slechts 5.000 over.
In deel 4 stelt De Jong dat hem geen enkele anti-joodse vervolgingsmaatregel
bekend is die rechtstreeks uit de staking is voortgevloeid of waarvan men aannemelijk
kan maken dat hij zonder de staking niet genomen zou zijn. Maar deze redenering
kan men evengoed omdraaien. Hoezeer ook getuigend van moed bij de
initiatiefnemers, is de staking de joden in geen enkel opzicht ten goede gekomen, of
heeft deze hun ondergang bemoeilijkt. Het is ook opvallend dat de staking niet heeft
geleid tot vervolgacties met het toenemen van de anti-joodse maatregelen en het
begin van de grootscheepse deportaties. De CPN probeerde in maart 1941 nog wel
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iets te organiseren, maar dat werd in de kiem gesmoord en mislukte geheel. In dit
perspectief heeft de Februaristaking derhalve geen zin gehad.
Wat betreft de gewilligheid van het trampersoneel om vrij kort na de Februaristaking
mee te werken aan het afvoeren van de joodse stadsgenoten, dient men de algemene
situatie van de joden in de vooroorlogse Nederlandse samenleving in ogenschouw
te nemen. Vanouds hadden joden, die zich in de loop der eeuwen in West-Europa
vestigden, geen toegang tot de gilden of andere ambachtsorganisaties gekregen. Die
situatie dreef hen in de richting van handel, geldwezen en vrije beroepsuitoefening.
Ook in het Nederland van vlak voor de oorlog trof men hen nog steeds slechts weinig
in publieke functies aan. Toen in november 1940 joden in Nederlandse overheidsdienst
‘van de waarneming van hun functie ontheven’ werden, betrof dat niet meer dan
ruim 2.500 personen (De Jong, deel 4, p. 807). Dat is niet veel. En in de jaren dat ik
per tram naar school ging, heb ik nooit een joodse
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conducteur opgemerkt (in die tijd ‘zag’ men zoiets blijkbaar, is de cultuurhistorische
observatie die zich nu opdringt). Of er in Nederland sprake was van al dan niet latent
anti-semitisme durf ik hier niet te zeggen, maar dat er geen in alle opzichten naadloze
integratie van de joodse Nederlanders in de verzuilde samenleving was, mag als
vaststaand worden aangenomen.
Het is dan ook geen toeval dat in de stakingsoproep niet uitsluitend werd
opgeroepen te protesteren tegen de razzia's, maar dat ook aan het eigen belang van
de stakers werd geappelleerd. In de stakingsoproep staat: ‘Stelt ook overal uw eisen
voor verhoging van loon en steun!!!’. Men ging protesteren tegen jodenvervolging
en vóór twintig procent loonsverhoging voor zichzelf (Sijes, p. 117). Op die manier
hoopte men het niet-joodse trampersoneel over de streep te kunnen krijgen. Maar
over welke streep kwam men? Na twee dagen ging de tram weer rijden, en blééf
rijden. Ook 's nachts, als de joden op transport werden gesteld. Het trampersoneel
deed zijn ‘plicht’ tijdens de gehele verdere oorlog. Op het Centraal Station zouden
de nachtelijke passagiers per Nederlandse trein verder reizen naar Westerbork. En
dan? Weinigen wisten het zeker in 1941, het trampersoneel evenmin. Wel zeker was
dat er bij hen geen werkelijke ommezwaai was gekomen door de Februaristaking,
noch daarna.
Het onderscheid tussen fascisme en nazisme wordt niet altijd gemaakt, maar is toch
geen geschiedkundige scherpslijperij. Fascisten en nationaal-socialisten streefden
beiden naar een autoritair geregeerde volksgemeenschap. De Italiaanse fascisten naar
één van alle Italianen, inclusief de joodse (er waren aanvankelijk zelfs heel wat joden
die Mussolini prefereerden boven het roomse establishment), de nazi's van Hitler
naar een ‘puur’ Arische ‘Gemeinschaft aus Blut und Boden’. Het anti-semitisme van
de Duitse nazi's had niet alleen lange historische wortels in de Duitse geschiedenis,
maar werd ook vanaf het begin openlijk beleden en in de praktijk gebracht. Zo werd
zonder omhaal in de 1937-editie van de Brockhaus-encyclopedie bij ‘hakenkruis’
geschreven: ‘In der Neuzeit wird das Hakenkreuz von antisemitischen und völkischen
Verbänden als Sinnbild des Ariertums (der nordischen Rasse) verwendet.’
In Italië was weliswaar sedert 1938 (het jaar dat de as Rome-Berlijn werd bezegeld)
het sluiten van gemengde huwelijken verboden, maar het kwam pas tot grootscheepse
anti-joodse maatregelen en razzia's toen Mussolini in 1943 ten val kwam en de
Duitsers de macht overnamen. Niemand zal zeggen dat de Italiaanse fascisten
beschaafde lieden waren, en dat er geen bloed aan hun handen kleefde, doch het feit
blijft dat Italiaanse, ‘fascistische’, vernietigingskampen eenvoudig niet bestonden.
Wanneer het gaat om jodenvervolging kan fascisme derhalve niet zo maar met
nationaal-socialisme op één lijn worden gesteld. De Jong schrijft terecht: ‘Nergens
heeft het nationaal-socialisme zijn ware aard duidelijker aangetoond dan in de
Jodenvervolging’ (deel 4; p. 806), en het woord ‘nationaal-socialisme’ is hier van
bepalende betekenis.
Tegenwoordig moge ‘anti-fascistisch’ hier en daar tot modewoord zijn geworden
wanneer ‘anti-dictatoriaal-in-het-algemeen’ bedoeld wordt, voor de specifieke
anti-joodse dictatuur als tegen welke de Februaristaking gericht was, is dat adjectief
niet op zijn plaats. Afgezien van de vraag of de Februaristaking een werkelijk zinvolle
daad was om de joodse Nederlanders te redden, is het zeker dat de terminologie
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waarvan B&W in Amsterdam zich in hun jaarlijkse oproep tot bijwonen van de
herdenking bedienen teleurstellend onzorgvuldig en onhistorisch is.
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Over werk
door M.A.C. Paanakker
Ik heb zojuist mijn voordeur geschilderd. Het heeft me moeite gekost, maar geen
hoofdpijn en nauwelijks een gedachte. Met uiterste concentratie ben ik een tijd zeker langer dan het leek - bezig geweest om alle spijlen tussen de ruitjes netjes te
schilderen. Het is erg bevredigend om het wit van de grondverf onder je handen te
zien veranderen in glanzend donkergroene lak, als je eenmaal hebt besloten dat het
schoonmaken, afkrabben, schuren, gaten dichten, weer schuren en stof- en vetvrij
maken, achter de rug is. De grondigheid van die nare bezigheden zal op de lange
duur een beter eindresultaat opleveren, maar dat dien je regelmatig en in verschillende
bewoordingen onder de aandacht van passanten te brengen om je zelf te overtuigen
van de noodzaak ermee door te gaan.
Als je buiten bezig bent, zijn er altijd voorbijgangers met een opbeurend woord.
Dat komt omdat het zo duidelijk is dat je aan het werk bent, en nog wel nuttig en
noodzakelijk werk. Wanneer waardering kosteloos is, wordt deze gul uitgedeeld.
Misschien spreekt dit soort handwerk tot de verbeelding, roept een schilderend mens
op een maandagmorgen de herinnering op aan de romantiek van ‘eerlijke’ arbeid.
Hier zijn hoofd en handen één. Geen wonder dat ik in lange tijd niet zo tevreden ben
geweest over mezelf. En zoals altijd knoop ik daaraan meteen de conclusie vast dat
ik nu mijn roeping heb gevonden. ‘Ik moet vakman worden! Nee! Ik ben het al!’
Wat ik doe, noem ik werk, en ik maak mezelf wijs dat ik geld verdien, hoewel
niemand me betaalt. Het inhuren van een schilder is immers kostbaar en verzorging
van onroerend goed leidt misschien niet tot waardevermeerdering, het bestrijdt in
elk geval de waardevermindering. Maar feitelijk heb ik, sinds ik besloten heb mezelf
te wijden aan verbetering van mijn huis, alleen maar meer geld uitgegeven dan
normaal: een ladder, verf, kwasten, krabbers, lijm, zaag, vulmiddel, anti-houtrot. Als
je eraan begint, blijk je steeds meer nodig te hebben.
‘Dat u in staat bent het werk uit te voeren, betekent niet dat u daar ook geschikt voor
bent.’ Het is een mededeling die ik op mijn zoektocht naar werk dikwijls heb gehoord.
Doorgaans kijkt de spreker me dan aan alsof ik het ben die de wereld niet begrijpt.
Dat is een misverstand. Ik begin de wereld steeds beter te begrijpen.
Als je lang genoeg zonder baan zit, vult de dag zich vanzelf met werk. Want werk
is een rekbaar begrip en de dag afsluiten met de conclusie dat je weer niets hebt
gedaan, is moordend voor het moreel. Dus verzamel je activiteiten die het etiket werk
kunnen dragen. Om te beginnen moet het iets zijn waartoe ik mezelf heb moeten
dwingen, iets waarin ik geen zin had. Daarnaast moet de bezigheid een accuut
probleem oplossen, een vervelende situatie vermijden, of mijn persoonlijk
welbevinden langer dan enkele minuten bevorderen.
Er is bijvoorbeeld het bereiden van de avondmaaltijd, dat de vervelende situatie
van honger vermijdt. Was ik alleen dan hoefde ik er niet zo'n heisa van te maken. Ik
kan leven van boterhammen met pindakaas, die heel lekker zijn als je honger hebt,
en van bananen, want ik heb gelezen dat daarin alles zit wat een mens nodig heeft.
Maar ik ben niet alleen, goddank. Er zijn kinderen die ordeloosheid scheppen en
derhalve een dagtaak creëren de orde terug te brengen. De verzorging van kinderen
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en het reguleren van wat zij teweegbrengen, is de kern van mijn baan in en om het
huis.
Sommigen noemen deze activiteit zelfs ‘onbetaald werk’ om aan te geven dat die
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in feite gelijk staat aan betaald werk. Zelf heb ik mijn bedenkingen hierbij. Als ik
zie dat het goed gaat met mijn kinderen, dat zij niet ongelukkig zijn en 's nachts
vredig kunnen slapen, maakt mij dat heel tevreden, en ben ik geneigd om mijzelf te
prijzen voor het mogelijk maken van dat alles. Dan voel ook ik de verleiding om dit
te beschouwen als werk. Maar ik word daarbij gehinderd door de gedachte dat ik
alleen maar een probleem in goede banen leid dat ik zelf in het leven heb geroepen.
Niettemin is het belangrijk werk, omdat het bijdraagt tot een verbetering van mijn
mentale gesteldheid. Met name de ordenende activiteiten - opruimen en schoonmaken
- onderscheiden zich in positieve zin. Dingen terugzetten op hun vaste plaats of ze
wegbergen uit het zicht, beslissingen nemen over het wegdoen van dingen die geen
functie meer hebben en ook nooit meer zullen krijgen, zulke handelingen ruimen
ook mijn hoofd op, sturen mijn gedachten in onschadelijke richting - het heden - en
bevrijden me van zwaarmoedig denken over mijzelf, over mijn verleden en over mijn
toekomst.
Naast dit werk is er ook zinloos werk. Het verrichten van dat soort werk kost vaak
veel inspanning, het vergt aandacht en geduld gedurende een langere termijn, en is
bovendien niet zelden geldverslindend. Zinloosheid geeft wel veel voldoening. Zeker
bij scheppend werk. Het maken van een gedichtje of een tekening is nog onschuldig,
maar het wordt gevaarlijk wanneer de wens tot scheppen zich verbindt met de
gedachte dat hier een mogelijke bron van inkomsten ligt, zeker wanneer die gedachte
uitmondt in de droom van ondernemerschap. Dit brengt mij bij het onderwerp
‘mislukte projecten’ en dat is te pijnlijk om over te spreken.
Beter is dan ook het wachten op iets dat inderdaad komt. Dat is beslist het
prachtigste werk dat ik ken. Op een vrijdagmiddag verzamel ik alle verdwaalde potjes
uit mijn tuin, verwijder het zevenblad dat er welig in tiert, en plant er zaadjes in van
blauwe ochtendwinde. Ik zet de potjes binnen op een tafeltje voor het raam en wacht.
Elke dag geef ik ze water en kijk met grote aandacht naar de aarde. Na de eerste
week denk ik dat het niks wordt, maar in de tweede week wordt mijn wachten beloond.
Een eerste minuscuul bleekgroen boogje heeft de aarde weggedrukt en worstelt zich
naar boven. Talloze malen heb ik dit zien gebeuren, en elke keer kan ik het niet
geloven. Dikwijls keer ik terug naar de potjes om te controleren of het klopt wat ik
gezien heb. En telkens is er 's ochtends, 's middags en bij het vallen van de nacht
verandering, en altijd is het vooruitgang. Steeds meer boogjes tel ik, ze richten zich
op en spreiden hun hoofdje uit in twee armpjes. Nog later staat er een serie
zweefvliegers in gelid te zoeken naar het licht.
Dit is het betere werk! Geen arbeid is zo bevredigend als wachten op de dingen
die komen. Helaas is vreugde nooit bestendig. Korte tijd ben ik nog verbaasd dat de
zaak gewoon verder blijft groeien ook als ik even niet kijk. Maar al gauw neem ik
het voor lief, alsof het mijn goed recht is, dat wat ik gezaaid heb goed gedijt.
Bovendien loopt de groei na enkele weken uit de hand. De plantjes raken verstrikt
in elkaar en in de poten van de tafel. Hier en daar wordt een blaadje minder groen.
Het lijkt of ik hun ongeduld, dat spoedig zal overgaan in agonie, al kan horen, en ik
weet: ze moeten nu naar buiten. Eenmaal overgeplant in de tuin zullen ze bijna allen
ter ziele gaan. De bladeren worden wit en er vallen gaten. Vele malen op een dag
bekijk ik de toestand, die alleen maar verslechtert. Ik wacht en hoop, maar het besef
dat ik mijn werk heb verzaakt, is dan al diep doorgedrongen.
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Dan treedt herstel in. Als de langste dag voorbij is, is het gevaar duidelijk geweken.
De tuinmuur is tot op twee meter hoogte bedekt met de belofte van blauwe
ochtendwinde. Honderden handjes grijpen de stenen en zijn vastbesloten vóór de
vorst zal komen de dakgoot te bereiken. En wat zullen ze bloeien! Ik heb de wacht
gehouden. Ik heb mijn werk goed gedaan.
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Dat er geen werk is, dat is dus onzin. Het probleem is echter dat al mijn werk geen
inkomsten oplevert, terwijl er - zelfs als ik bewegingsloos bleef staren naar de
ontkiemende kweekjes of bleef liggen in mijn bed en geen enkele activiteit zou
ontplooien - er nog steeds geld verdwijnt. En daarom ben ik tussen al mijn werk door
op zoek naar wat het arbeidsbureau werk noemt. Ik ben nu zeer ervaren in het
schrijven van sollicitatiebrieven. Helaas is er niets dat het cynisme zo voedt als juist
deze bezigheid.
In de eerste plaats zijn er de afwijzingen. Ze komen van mensen die zelfverzekerd,
krachtig, en naar eigen bevinden ongetwijfeld ook rechtvaardig in hun oordeel zijn:
‘U voldoet niet aan de eisen gesteld aan de functie.’ Dan van de mensen die zich
bewust zijn van de relativiteit van hun selectie: ‘Andere kandidaten voldoen beter
aan het ideale profiel’ (Hoe weet u dat? denk ik, u heeft mijn neus nog nooit gezien).
Of van personen die bevestigen dat het leven een lotto is: ‘Helaas is de keuze niet
op u gevallen.’ En vaak ook van lieden die twijfelen of schromen een ander af te
wijzen of gewoon met hun mond vol tanden staan: ‘Graag houden wij u in
portefeuille.’ En dan is er nog die ene positivo, die begrepen heeft dat zijn brief het
enige is dat voor mij overblijft van al het zinloos opgeschroefde enthousiasme en de
vergeefs gewekte interesse, en daarom tevens het beginpunt moet zijn voor nieuwe
moed en initiatieven: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat u spoedig elders een baan zult
vinden.’
In de tweede plaats zijn er - gelukkig veel zeldzamer - de uitnodigingen voor een
gesprek. Om de eerste ronde door te komen, heb ik geleerd, gelden een aantal geboden.
De belangrijkste daarvan is: lieg zo vaak je kunt en lieg zo goed je kunt. Geef nooit
een eerlijk antwoord, en zeker niet op strikvragen zoals welk werk je het liefst zou
doen. Een werkgever wil zich belangrijk voelen, toekomstige collega's willen horen
dat zij de interessantste baan hebben die er op de wereld bestaat. Beweer nooit

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

28
dat je alles kunt leren en dat ervaring je in het verleden zelden geholpen heeft je weg
te vinden. Het doet afbreuk aan de eigenwaarde van degenen die jaren hebben
geploeterd om hun positie te verwerven. Uit nooit de gedachte dat er beslist ook
anderen zijn die de functie uitstekend kunnen vervullen. En bovenal: zeg nimmer
dat je vooral wilt werken omdat je een inkomen nodig hebt.
Wie dit onder de knie krijgt, heeft kans op een tweede of zelfs een derde ronde.
Dan breekt het tijdstip aan waarop ik probeer me een voorstelling te maken van mijn
nieuwe status en zonodig negatieve oordelen uit de weg begin te ruimen. Soms stort
ik me alvast op het verwerven van nieuwe vaardigheden, zoals het Duits omdat een
toekomstig collega in Duitsland alleen zijn eigen taal spreekt. Of ik zet de
organisatorische bochten uit waarin ik mij zal moeten wringen om mijn huishouden
draaiende te houden - ‘Voor de inwerkperiode wordt u een halfjaar in Parijs
gestationeerd’ - en in een enkel geval ontleed ik bij voorbaat reeds richtlijn 2001/23/EC
tot op het bot. Ik spreek mezelf kordaat toe: ‘Ik word ambtenaar en dat is heerlijk
want nu hoef ik 25 jaar lang niet meer na te denken over hoe ik mijn leven in moet
richten en bovendien is de gemeenschap een prachtig doel om voor te werken’.
Tegen de tijd dat ik dit ben gaan geloven, komt de afwijzing.
En zo dreig ik stap voor stap de bodem van mijn zelfvertrouwen te bereiken. Maar
voor het zover is, plopt er op een nacht een e-mailbericht binnen. ‘Please contact me
urgently. You can call me at any time of the day or night’ of woorden van gelijke
strekking. Vierentwintig uur later ben ik weer voor een paar maanden onder de pannen
als zwerfwerker.
Van de ene op de andere dag betreed ik een andere wereld. Om acht uur 's ochtends
verlaat ik mijn huis en ben ik één onder de mensen die hun dagelijkse arbeidzame
weg gaan. Ik begeef mij naar het kantorenhart van de hoofdstad, ik loop mee met de
stroom naar binnen, ik schaar mij in de rij, en klik mijn pas in de beveiligingspoort
die ook voor mij open gaat. Ik wacht op de lift temidden van anderen die mij groeten
als één van hen. Ik log in op een systeem en word toegelaten. Er zijn berichten
gemarkeerd met hoge urgentie. Alles wijst erop: hier wordt op mij gewacht, het zal
opgemerkt worden wanneer ik niet kom, ik hoor erbij, ik heb een functie, ik ben
iemand.
Mijn behoefte aan een wereldbeeld waarin ik een plaats inneem als handelend
persoon is niet uniek, en niet gebonden aan tijd of plaats. Naar het schijnt geloofden
de aboriginals al dat ze figuranten waren in de droom van de groene mieren. Deze
gedachte treft mij diep door haar schoonheid, bescheidenheid en troost. Wat een
vondst! De mens treedt hier terug als heerser over zijn eigen leven, en voegt zich
naar niets anders dan dat wat er gebeurt. Actie is alleen reactie, en ieder - winnaar,
verliezer, dwaas of ster - speelt slechts zijn rol, doet wat ingefluisterd wordt. Geluk
en ongeluk zijn variabelen in een database, formules in de cellen van een spreadsheet,
het leven rolt zich uit als een programma en de programmeur is een in slaap verzonken
groene mier! Groter kan menselijk vertrouwen niet zijn.
Ik droomde vannacht dat ik een groene mier was. Groen zat ik achter een beeldscherm.
Groen schuifelden even ijverig als doelloos doenerig mieren rond in het kantoor waar
ik mij bevond. In elk bestand dat ik opende, verschenen beelden van een groen
oerwoud en in groene letters rolden groene commando's voorbij. Ergens in mijn
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achterhoofd - als snel vervagende jeugdherinneringen - wist ik nog dat ik ooit armen
en benen als van een mens had gehad. Ik verbeeldde me nog te weten hoe het voelde
toen mijn ledematen konden zwaaien, springen en dansen, toen een zachte mensenhuid
de mijne raakte. Bij het ontwaken was mijn kussen groen van de tranen om wat ik
verloren had.
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Toen
Cor Gordijn
I
zit haar op de huid, dichter
nog, hang aan haar
lippen, luister stil
naar wat zij zoekt
maar nooit zal vinden
streel haar
zinnen, verlies haar niet
uit het oog en vul haar
vergeefse gedachten aan
later als ze zeggen zal
dat alles zo goed was
toen
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II
leg nu een hand op haar
huid en tast zorgvuldig
alle mogelijkheden af
om dit moment te bewaren
voor later, wanneer
na jaren, het verlangen weer
de kop opsteekt, haar broze
begeerte te hebben
wat ze nooit heeft gehad
maar waarvan ze denken zal
dat het volmaakt was
toen
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III
nu zij bloot staat
aan zoveel herinnering
neem je haar zacht
bij de hand en leid haar voorzichtig
in verzoeking, tot in haar
groeit wat zich verweren zal
tegen de tijd, wat zich van
de verwachting bevrijdt
wat ze zich bedenkt
als ze bijna is vergeten
hoe het nooit was
toen
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Schooljaren, oorlogsjaren
door Sam Koek
Na mei 1940 werd alles anders. Ik was twaalf jaar, en had tot dan toe een beschermd
bestaan geleid in een rustig en welgesteld gezin, waarin fatsoen en redelijkheid de
boventoon hadden. De Duitse inval en de bom die daarbij vlak naast ons huis insloeg,
deden me inzien dat er hogere machten dan mijn vader en moeder waren die in mijn
leven konden ingrijpen. Ik begreep dat ik in het ergste geval misschien mezelf zou
moeten zien te redden, en dat vooruitzicht vervulde mij meer met nieuwsgierigheid
dan met vrees.
Mijn oorlogsjaren waren voor mij een spannende en interessante tijd, niet vanwege
de omstandigheden, maar omdat ik een leeftijd had waarop je alles nieuw, spannend
en interessant vindt. Juist toen ik me tussen mijn dertiende en zeventiende bewust
werd van de buitenwereld, veranderde die in een razend tempo.
Om te beginnen was mijn vader in mei 1940 op reis, zoals hij altijd al voor een
paar weken of maanden op reis was geweest voor zijn werk; maar deze keer duurde
zijn afwezigheid ruim vijf jaar. Een groot deel van de tijd wisten wij niet waar hij
was, vaak zelfs niet of hij nog wel ergens was. Er bleef een verminkt gezin achter
dat bestond uit mijn moeder, mijn oudere zuster en mijzelf. Mijn moeder liet ons zo
min mogelijk merken dat er iets veranderd was, maar ze begreep heel goed dat ze er
van nu af aan alleen voor stond. De bezetting was nog geen maand oud of zij schudde
haar migraine en eau de cologne af en kocht een fiets. Samen maakten wij heel die
mooie zomer ontdekkingstochten in de wijde omgeving van Wassenaar. Bij de Kaag
zaten we in de berm aan de Ringvaart en aten onze boterhammetjes op terwijl we
naar de zeilboten keken die voorbij voeren.
Wij werden niet vervolgd, wij zaten niet in het verzet, en voor mij was het
belangrijkste dat ik op de middelbare school voor het eerst plezier in het leren kreeg.
Natuurlijk gebeurden er vreemde en onverwachte dingen, maar in het begin had dat
vooral iets opwindends en was het nauwelijks te onderscheiden van de opwinding
over mijn persoonlijke ontdekkingen van allerlei nieuws. Wat ons overkwam, was
in mijn ogen meer raar dan erg. Wij werden bijvoorbeeld eind 1941 uit ons huis
gezet, weliswaar op een termijn van tien dagen, maar het was toch een rare brief die
de burgemeester liet bezorgen: ‘Op last van de autoriteiten gebied ik u uw woning
voor 15 december 1941 12.00 uur te verlaten en leeg achter te laten...’ We konden
echter gewoon de verhuizers laten komen om de inboedel te laten opslaan, en alle
vrienden en kennissen kwamen helpen; opgewekt ruimden wij de kasten uit en deden
wij een hoop overtollige bezittingen weg.
Enkele maanden later vonden wij een nieuwe behuizing aan de Veluwezoom,
buiten Arnhem. Het landschap wekte een vreemde ontroering bij mij op. Op weg
van school naar huis nam ik soms een omweg over de heuvels achter Velp, voor het
uitzicht. Bij helder weer strekt het vlakke groene land achter de rivier zich eindeloos
ver uit, zo ver dat het blauw werd, net zoals op de oude Italiaanse schilderijen waar
door een open raam de heuvels van Toscane zichtbaar zijn. Hier had je op de
voorgrond de heide met een enkele berk, aan de voet van de heuvels rode daken, een
toren, even een blinkende glimp van de IJssel, en daarachter in de verte fijne pijpjes
waar wimpels rook uit kwamen, de elektriciteitscentrale bij Nijmegen. De wereld
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lag aan mijn voeten; niet dat ik die wereld hoopte te veroveren, helemaal niet, maar
ik verwachtte wel dat ik er later in zou worden toegelaten. Dat leek me al heel wat.
Ik was vijftien jaar oud.
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Mijn school was het Stedelijk Gymnasium van Arnhem waar de ouderwetse opvatting
heerste dat je de school bezocht om veel te leren. Die nadruk op de intellectuele kant
van het leven werd door de meeste leerlingen overgenomen en ik was het er geheel
mee eens. Op die leeftijd heeft die houding veel goeds, maar het was wel een speciaal
soort intellect dat in hoog aanzien stond. Later zouden de besten van ons dichter
worden, wisten we, of wijsgeer; was dat onbereikbaar, dan kon je altijd nog oude
talen gaan studeren. Alle andere loopbanen, beroepen of studies werden
minderwaardig geacht: dan kon je net zo goed direct een sigarenwinkel beginnen.
Het maakte daarvoor niet uit of je ingenieur werd, arts, ontdekkingsreiziger,
concertpianist of zakenman, het waren allemaal beroepen waarin je je leven vergooide.
Deze opvatting hield in de oorlogsjaren onverminderd stand. Toen wij na de Slag
om Arnhem, de oorlogswinter van 1944-45 en de bevrijding weer op school kwamen,
hadden wij nog precies dezelfde ideeën als tevoren.
Mij beviel het Gymnasium wel. Ik ging voor een goed deel in mijn schoolleven
op, en mijn moeder gaf mij daarvoor de gelegenheid door mij te ondersteunen en te
verzorgen. De school begon om acht uur, omdat het gebouw met de HBS moest worden
gedeeld; wij woonden ver weg, ik ging om zeven uur van huis; om half zeven kwam
ik beneden voor het ontbijt, en mijn moeder was om zes uur opgestaan om het klaar
te maken. En als ik om twee uur thuiskwam, wachtte zij mij op. Ik wist niet beter of
het hoorde zo. Maar ik had ook wel een beetje zorg voor haar, zo kon ik door een
ingewikkeld ruilsysteem met een boerenzoon die iedere dag een flesje volle melk
mee naar school kreeg deze melk voor mijn moeder mee naar huis nemen. Wij lieten
het flesje een nacht staan en de volgende morgen kreeg ik de room op mijn brood
en mijn moeder dronk de rest op.
Ik had nooit goed leren zwemmen, maar nu wij vlak bij de IJssel woonden, oefende
ik net zo lang tot ik naar de overkant kon komen. Tot de zomer van 1944 merkte je
in de provincie niet zo veel van de oorlog. Zo nu en dan moest je wat inleveren, de
radio, koperen voorwerpen, maar er waren geen razzia's en nauwelijks luchtaanvallen.
Over de doodvonnissen en de gevechtshandelingen las je in de krant, het waren
dingen die ver weg gebeurden en die wel ver weg zouden blijven. Van de kampen
wisten we niets. In mijn herinnering kan ik ook niets terugvinden van een grote indruk
die de Japanse aanval op Indië had. Wij moeten hebben geweten dat mijn vader
intussen op Java verbleef, maar ik denk dat we toen geheel in beslag werden genomen
door onze eerste gedwongen verhuizing.
Na die eerste keer werden wij nog een paar keer uit huis gezet, niet in tien dagen
maar in een paar uur of korter, meestal door correcte militairen die het werkelijk erg
speet dat wij niet in ons huis konden blijven. Na de zomervakantie van 1944 werd
het opeens menens: echt oorlog, met gevaar, angst, honger. De tweede schooldag
werd ik gewaarschuwd naar huis terug te keren om niet opgepakt te worden, maar
een paar weken later ontkwam ik niet aan de tewerkstelling. Samen met een paar
honderd ander ongeregeld volk moest ik in de herfstige weilanden ter verdediging
van de Achterhoek loopgraven aanleggen onder het toezicht van de Organisation
Todt. Het waren heel uitgebreide en kunstige stelsels volgens ingewikkelde patronen,
die nog wel uit de Eerste Wereldoorlog afkomstig zullen zijn geweest. Toen ik
wegbleef, werd ik bijna gearresteerd door een man in het uniform van de Rotterdamse
brandweer, die de razzia moest uitvoeren. Mijn moeder wist mij te redden. ‘Nou
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goed, ik heb ook een moeder,’ zei de man, en liet ons gaan. Wel moesten wij het
dorp binnen een uur verlaten.
Daarna durfde ik niet meer buitenshuis te komen en moest mijn haar worden
geknipt door mijn moeder, die er niet veel van terecht bracht. Als je in die winter in
je tuin bezig was, kwam er soms een jachtvliegtuig over dat begon te schieten. Het
huis
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waar wij verbleven, lag enigszins afgelegen, aan de doorgaande weg, en als het
donker werd klopten voorbijgaande reizigers aan om onderdak - soms een Duits
soldaat in vol ornaat, soms mensen die op voedsel uit waren geweest met een zwaar
beladen fiets. De laatste keer dat wij uit ons huis werden gezet kregen we tien minuten,
omdat er een kanon in de tuin zou worden neergezet; dat was een van de laatste dagen
voor de bevrijding.
Toen het allemaal voorbij was, keerden we terug naar het huis waar we het laatst
echt gewoond hadden. In de tussengelegen maanden hadden er tientallen mensen in
dikke lagen stro gebivakkeerd. De vlooien kwamen in wolken op je af als je de deur
van een kamer opendeed. In de tuin lag oud blauw porselein dat voorheen in een
mooi kastje achter ruitjes was opgeborgen. Mijn moeder besloot dat we er voortaan
wat vaker van zouden eten, dan hadden we er tenminste eindelijk plezier van. Het
heette dat wij ‘alles hadden verloren’, maar dat vonden we helemaal niet erg! Wij
hadden het gehaald en nu kon ons niets meer overkomen - dat besef gaf een groot,
diep gevoel van geluk en tevredenheid; ik heb er nog heel lang innig van genoten.
Alles was nieuw, alles was mooi, en het zou alleen maar mooier worden. En ik ben
daar in het geheel niet in teleurgesteld, wat betweters daar ook later over zijn gaan
schrijven. De bevrijding was voor mij het mooiste geschenk van mijn leven en zo
voel ik het meer dan vijftig jaar later nog steeds.
Langzamerhand kwam het gewone leven weer op gang. Ik had nog een jaar te
gaan voor het eindexamen, er moest veel worden ingehaald. Mijn vader kwam terug
in veel te wijde warme kleren die hem door het Rode Kruis waren verstrekt. Wij
waren blij, maar ik kan me geen verbazing herinneren. Het laatste schooljaar, van
1945 op 1946, was ik door de week in Arnhem in huis bij een klasgenoot, zijn vader
was leraar aan de hbs. ‘Onze zoon komt alleen bij u omdat de verbindingen zo slecht
zijn,’ hadden mijn ouders gezegd, ‘met zijn schoolwerk behoeft u zich niet te
bemoeien.’ En dat hadden zij mij ook verteld. Ik maakte er natuurlijk misbruik van
en tergde die arme mensen door bij hun enige kacheltje romannetjes te gaan lezen
in plaats van te studeren. ‘Heb je geen huiswerk?’ vroegen ze dan, en ik antwoordde:
‘Jawel, dat doe ik straks, nu wil ik mij graag even ontspannen.’
In juni 1946 deed ik eindexamen. Die zomer ging ik met twee vrienden meehelpen
bij de opbouw van een jeugdherberg in de Franse alpen. Wij liftten vanaf Parijs. In
september ging ik in Amsterdam studeren.
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Oude wijn, nieuwe zakken
door Megchel J. Doewina
Men zegt dat de vrouwenemancipatie in Nederland ondanks alle glazen plafonds
onstuitbaar voortschrijdt en dat het record van vijf vrouwelijke ministers in het
kabinet-Balkenende II deze ontwikkeling wel zeer duidelijk onderstreept. Ik wil het
graag geloven, maar omdat geloof alleen niet genoeg is, wil ik nog liever meten. En
dan bedoel ik de temperatuur van het culturele en intellectuele leven in Nederland
waar het de rol van vrouwen in het dagelijks leven betreft.
Met het geduld van een verpleegkundige op een terminale afdeling heb ik tussen
1993 en 2002 de onwillekeurige uitingen geobserveerd van intelligente en goed
opgeleide mannen, meer in het bijzonder van goed opgeleide intellectuele mannen
die zich roeren in de ‘kwaliteitspers’. Dit gebeurde nog vóór de overheid 10 miljoen
euro spendeerde aan tv-spotjes waarin mannen werden aangezet meer af te wassen.
- Hier volgt een selectie uit die observaties. Als oefening in het herkennen van
vanzelfsprekendheid.
18 JULI 1993 - De VPRO-gids schrijft in de aankondiging van een sportprogramma
over Mike Tyson: ‘Op het toppunt van zijn roem vergreep hij zich aan de verkeerde
vrouw en momenteel zit hij in de gevangenis voor verkrachting.’
In het hoofd van de moderne vrijzinnig protestantse jongeman is plaats voor twee
soorten vrouwen, goede en verkeerde. De goede klagen niet als hij zich aan hen
vergrijpt. De verkeerde doen dat wel.
29 OKTOBER 1993 - Volgens Hein Janssen in een toneelrecensie in de Volkskrant
van vandaag ‘zou je’ na het zien van een Ayckbourn, ‘vervolgens een bosje bloemen
mee naar huis kunnen nemen of je schouders ophalen om daarna met je secretaresse
het bed in te duiken’ (mijn cursief).
Ik heb het mijn secretaresse voorgelegd, verwijzend naar de autoriteit van deze
recensent, maar de enige die hier schouders ophaalde was zij.
28 JANUARI 1994 - Rudy Kousbroek, in een stuk over ‘jalouzie’ in China, in NRC
Handelsblad: ‘Niet het bekrassen van limousines is in mijn oog het meest sinistere
aspect van deze jalouzie, maar het mechanisme om mensen (en hun vrouw, hun
kinderen, hun kennissen) totaal vogelvrij te verklaren wanneer zij ervan kunnen
worden beschuldigd tot een bevoorrechte klasse te behoren of behoord te hebben.’
Niet het tussen haakjes plaatsen van mensen hun vrouw, mensen hun kinderen of
mensen hun kennissen is in mijn oog het meest sinistere aspect van Kousbroeks zin,
maar het mechanisme om mensen als vanzelfsprekend als van het mannelijk geslacht
te beschouwen.
24 JUNI 1994 - In NRC Handelsblad merken de ‘Generatie-Nix’-genoten Erkelens,
Giphart en Moens iets op over ‘de mensen’, die hen met ‘patatgeneratie’ plegen aan
te duiden, de mensen die studeerden in de jaren zestig en zeventig, met andere
woorden schrijfster dezes en vele anderen: ‘Engagement was vooral gezellig, en wie
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zich niet engageerde of met een of ander post-trotskistisch manifest onder zijn arm
naar het jazzcafé ging, kreeg nooit een leuke vriendin. Zo, die zit.’
Nou, en of die zit! Hebben wij ons daarvoor door Het Kapitaal, De Vroegschriften,
Het Communistisch Manifest, De Duitse Ideologie Deel I: Feuerbach en al die andere
meesterwerken heen geworsteld? Om nu niet eens door zulke snotjongens als mens
erkend te worden? Natuurlijk mag een auteur omtrent ‘de mens’ verkondigen dat
‘hij’ door de bank genomen geen knip voor ‘zijn’ neus waard is. Wij zouden het niet
eens graag anders zien, na twintig jaar getrut met ‘hij of zij’ en ‘zijn/haar’. Het nieuwe
‘hij’ heeft de tweeslachtigheid in zich opgenomen. Zo'n hij omvat ook een ‘zij’. Tot
wij onze neus weer stoten aan deze Nixjes, die in de vanzelfsprekendheid waarmee
ze het andere geslacht negeren meer bij de Mulischgeneratie horen dan ze zelf voor
mogelijk houden.
30 NOVEMBER 1994 - Via de wekkerradio werd ik uit een halfslaap opgeschrikt door
de vraag of de wereld nog te redden was. W.L. Brugsma had
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er zo zijn twijfels over. Het probleem met ‘de’ mens volgens Brugsma was, wanneer
het om de vraag ging ‘jij of ik’, niet zozeer dat ‘de’ mens dan ‘ik’ zou zeggen, als
wei dat ‘de’ mens dan zei: ‘mijn vrouw’, ‘mijn kinderen’ en ‘mijn dorp’.
De vragenstelster, een VPRO-matrone die nog bekakter spreekt dan Mary
Dresselhuis, vond het best. Zij weet natuurlijk zelf allang dat de wereld onherroepelijk
ten onder gaat, maar vindt dat eigenlijk, als men haar op de man af vraagt, helemaal
zo'n punt niet meer.
27 DECEMBER 1994 - Gisteravond zou Harry Mulisch in een VPRO-programma praten
met ‘een aantal vertegenwoordigers van de na-oorlogse schrijversgeneratie over
wat een schrijver met zijn tijd, zijn omgeving en het “wereldgebeuren” kan doen.’
Interessant, denk je. Misschien zou je in plaats van Harry Mulisch liever Andreas
Burnier horen, Hella Haasse of Judith Herzberg, maar je kunt niet alles hebben. En
dat zijn eerste gesprekspartner Adri van der Heijden is, okay. Benieuwd ben je pas
naar die andere ‘vertegenwoordigers van de na-oorlogse schrijversgeneratie’. Auteurs
met een markante levensbeschouwing, een eigen thematiek, een aanwijsbare raison
d'écrire. Renate Dorrestein. Doeschka Meijsing ook. Marja Brouwers. Monika
Sauwer, Astrid Roemer, Hermine de Graaf. Tessa de Loo, Vonne van der Meer.
Maria Stahlie, Rascha Peper. Carl Friedman, Conny Palmen, Chaja Polak. Carla
Boogaards, Charlotte Mutsaers. Zo iemand.
Maar wie zitten daar op dat hek? Joost Zwagerman! Ronald Giphart! Rob van
Erkelens! En waarover spreken zij? Nergens over. De laatste twee bewonderen de
eerste erg en voor de rest vervelen zij zich allemaal te pletter. Zij klagen over de
oorlog, die hun neus voorbij is gegaan. Over de verstikkende tolerantie, waarmee zij
werden opgevoed. Over hun gebrek aan thematiek, waardoor zij het zoveel moeilijker
dan de generaties voor hen hebben.
Over het programma zegt de VPRO-gids: ‘Zie voorin.’ Daar zal tekst en uitleg
worden gegeven. Het is natuurlijk een grap. Daar prijkt vast een interview met een
van onze talrijke vrouwelijke auteurs, als knipoog naar de even in verwarring
gebrachte abonnee. Frida Vogels! Jozien Laurier! Wanda Reisel! Je bladert terug en
stuit op de foto van Serge van Duijnhoven. Serge is ook een man en al 24 jaar, dus
bij uitstek geschikt als vertegenwoordiger van de na-oorlogse schrijversgeneratie.
Helaas blijkt het ‘moeilijk om over zijn nieuwe boek te praten, zo sterk is zijn
gedrevenheid om te spreken over de totaliteit waar hij mee bezig is’, namelijk: HOUSE.
Want zonder HOUSE krijg je natuurlijk nooit een leuke vriendin.
29 JANUARI 1995 - Van de week had premier Kok een bijeenkomst georganiseerd
voor Bondskanselier Helmuth Kohl, met een select maar ‘representatief gezelschap’
uit de sferen van economie, kunst en cultuur. Je zag ze allemaal uit hun limousines
stappen. De ene na de andere representatieve Nederlander: ministers, schrijvers,
werkgevers, kunstenaars, je kon het zo gek niet bedenken of er was wel een
representatief geachte vertegenwoordiger uitgenodigd. Maar zegge en schrijve niet
één vrouw.
20 MAART 1995 - In een artikel over de bevolkingsgroep der Alevieten in Turkije
schrijft Bert Wagendorp in de Volkskrant onder andere: ‘Vrouwen gelden als
gelijkwaardig’ en ‘De vrijere opvattingen over de omgang met vrouwen en drank...’
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Wat is daar nou weer mis mee? Mooi volk toch? Net als Wagendorp zelf, die
pretendeert het standpunt weer te geven van ‘de Aleviet’, waar hij toch echt alleen
de Alevitische man in gedachten heeft. Zijn formulering verraadt de besmettelijke
onnadenkendheid. Wagendorp meent oprecht dat het in de hoofden van verstokte
moslimfundamentalisten niet pluis is. Maar in zijn hoofd gaat het eraantoe als in dat
van de Brugsma's, Meijsings, Gipharts en al die andere mannen met hun ruime
horizon. Hij had moeten schrijven, zonder aarzeling, zonder politiek correcte
waakzaamheid: ‘Man en vrouw gelden als gelijkwaardig’ en ‘De vrijere opvattingen
over de omgang tussen man en vrouw...’
4 AUGUSTUS 1995 - In Vrij Nederland van deze week staat een interview met Youp
van 't Hek. Twee citaten. Het eerste is een grap. Het tweede verwoordt, klaarblijkelijk,
het effect dat hij wil bereiken.
1 - ‘Ik zat altijd in het café, volgens mijn vrouw. Maar het café is nou eenmaal
leuker dan mijn vrouw. U zult zeggen: góh, dan hebben wij hetzelfde café.’
2 - ‘Je moet het publiek het gevoel geven dat ik tussen jou en je vrouw in heb
gelegen...’
Youps gehoor, of hij het nu met ‘U’ of ‘jou’
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aanspreekt, bestaat blijkbaar louter uit mannen. Geen huppelkutje te bekennen.
24 AUGUSTUS 1995 - Youp van 't Hek zei tijdens een manifestatie van Greenpeace
tegen op handen zijnde Franse kernproeven in de Stille Zuidzee over zijn motivatie
om mee te doen aan de protesten:
‘Ik doe dit voor mijn zoon opdat hij zes mag worden. Ik doe dit voor al jullie
zonen.’
Youp heeft twee kinderen, een meisje en een jongetje. Het meisje is het oudste,
meen ik, maar het is stom toeval natuurlijk, dat hij haar, net als al die dochters van
jullie trouwens, niet noemt.
23 SEPTEMBER 1995 - De Volkskrant verwacht van de film ‘Aletta’ van Nouchka
van Brakel, dat hij het vooral bij vrouwen wel goed zal doen. Van ‘Antonia’ van
Marleen Gorris verwacht de krant hetzelfde: ‘Vrouwen zullen daardoor wellicht
gemakkelijker ontroerd raken dan mannen, aan wie het niet gegeven is zich met de
vrouwelijke karakters te kunnen identificeren.’
Het citaat is van Peter van Bueren. Over die 98 procent van de films tot op heden,
waarin mannen de hoofdrol speelden en alles werd bekeken vanuit hun perspectief,
las je nooit dat vrouwen er wel niet zoveel aan zouden vinden. Wij verplaatsen ons
immers moeiteloos in de gekste hoofdpersoon.
5 JANUARI 1996 - Citaat uit een artikel van Arnold Heumakers, die in NRC
Handelsblad over de filosoof Giovanni Battisto Vico schrijft:
‘Vico geeft zelf het goede voorbeeld, met een schitterende evocatie van de eerste
mensen. “Reuzen” nog, die na de Zondvloed als wilde beesten rondzwierven door
het “uitgestrekte woud van de aarde” en die zich na een eerste confrontatie met
donder en bliksem uit angst terugtrokken in holen en grotten, samen met hun
vrouwen.’
Ziet u ze: de eerste ‘mensen’ met ‘hun vrouwen’?
29 JUNI 1996 - H.C. ten Berge stelt in zijn onlangs verschenen Vrouwen, Jaloezie en
andere Ongemakken de besnijdenis van vrouwen gelijk aan die van mannen. Tegen
circumcisie, het ritueel van verwijdering der voorhuid, zouden wij even hard te hoop
moeten lopen als tegen clitoridectomie, waarbij de volledige bron van seksueel genot
wordt weggesneden:
‘De clitoridectomie is geworteld in de idee dat men er goed aan doet het mannelijk
deel in de vagina van het meisje af te snijden. Men meent haar hierdoor volledig tot
vrouw te maken, dat wil zeggen, tot iemand die geen enkel mannelijk bestanddeel
(of daaraan herinnerend deel) in haar lichaam meedraagt. Verweer tegen deze vorm
van verminking wordt pas effectief indien tegelijkertijd de besnijdenis van jongens
(het weghalen van het vrouwelijke deel in de jongen) zou worden afgeschaft. Deze
twee handelingen vormen een samenhangend onderdeel van het cultuurpatroon.’
Lees dit nog een keer, en besef: goed gezwatel behoeft geen krans.
28 JANUARI 1997 - In NRC Handelsblad windt Youp van 't Hek zich op over een
experiment, gedaan door een psycholoog.
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‘Hij is de baas van een kliniek vol mensen met seksuele knoopjes en daar gaat een
mevrouw met de patiënten naar bed om hen op die manier te genezen.’
Leuke kliniek, maar al snel blijkt dat de mevrouw het alleen met mannen doet.
Een kliniek ‘vol mensen’ en een mevrouw die met ‘de’ patiënten voost, allemaal
goed en wel. Maar het spreekt wel vanzelf dat met ‘mensen’ en ‘patiënten’ uitsluitend
mannen worden bedoeld.
24 OKTOBER 1997 - Volgens Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad luidde het
commentaar van Hugo Claus, nadat de Nobelprijs was toegekend aan Wisława
Szymborska:
‘Nu hebben ze hem aan een Pools huismoedertje gegeven!’
26 FEBRUARI 1998 - Jan Mulder schrijft, in de Volkskrant, een stukje over minister
Albright, van wie hij denkt dat ze heimelijk teleurgesteld is over een
wapeninspectie-akkoord met Irak:
‘Heerlijk dat zuinige mondje, onweerstaanbaar de leraressentruttigheid die oude
herinneringen naar boven bracht en de puberlust bij je opwekte om jarretelles met
korset en al van haar chagrijnige lijf te trekken, de bh tegen haar
greatest-nation-in-the-world-rug aan te katapulteren en dan die Belg te vragen Evita
een slagroomtaart op haar verongelijkte neus te drukken. Zij verdient het.’
Toch heel normaal? Dat je die Albright de jarretelles wel van het chagrijnige lijf
wilt trekken? Dat je handen jeuken om haar bh tegen haar rug aan te katapulteren.
Ze vraagt er toch om? Ze verdient het immers? Of heeft ook Jan Mulder
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mogelijk een enigszins denigrerende houding jegens vrouwen?
6 APRIL 1998 Met een half oog naar Villa Felderhof gekeken. Leon de Winter was
te gast. Hij deed lyrisch. Het was vanaf het begin zó mooi geweest, zó onvoorstelbaar
heerlijk. Een foto verscheen in beeld, van een klein jongetje. En nog een. En nog
een, telkens van hetzelfde kind, dat de spreker in vervoering bracht. Zóveel hield
Leon de Winter van dit joch - zijn zoontje Moos - dat woorden tekortschoten. Het
liefst wilde hij altijd in zijn nabijheid zijn, dag en nacht, 24 uur per etmaal.
Maar angstaanjagend was zijn liefde ook. Denk je toch eens in dat dit Moosje iets
zou overkomen. Een verschrikking, die een moment in stilte op de kijkers in mocht
werken. Toen kwam er nog een foto in beeld, ditmaal van Leons vrouw, met een
ander kind, haast een baby nog, op schoot. Het was hun dochtertje. Ook bij deze foto
had de vader, zij het na enige bedenktijd, een commentaar.
‘Ja,’ zei hij, ‘en dit is het meisje.’
Verder niks. Helemaal niets.
6 AUGUSTUS 1998 - Een columnist in de VPRO-gids spreekt de lezer rechtstreeks aan:
‘Tegen een schappelijke vergoeding schrijf ik uw liefdesbrieven.’ - ‘U kunt
cursussen volgen waarin u stap voor stap wordt uitgelegd hoe de verleiding per brief
in zijn werk gaat.’
Zo wordt in het stukje zo'n 25 keer ‘u’ of ‘uw’ gebruikt. En dan komt het:
‘Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn als ook uw beminde een cursus volgt zodat
wij ook haar tekst kunnen schrijven.’
‘Haar’ tekst? Wie is die columnist? Yasha, alias Arnon Grunberg, Neerlands
jongste denktalent.
24 DECEMBER 1998 - Herman Pleij schrijft in de Volkskrant over de vrije seks in de
jaren zeventig:
‘Er kan, werkelijk, niemand geweest zijn in die woelende jaren zeventig, die
moegebeukt door het deinende lijf van de buurvrouw bovenop, ook maar een seconde
heeft overwogen dat het twintig jaar later voorbij zou zijn met de publieke appreciatie
van deze behagelijke modernisering van de samenleving.’
Met ‘niemand’ bedoelt Herman Pleij letterlijk ‘geen man’. Zoals ‘iedereen’ in het
hoofd van deze cultuurhistorisch letterkundige ‘elke man’ betekent. En niets anders.
3 APRIL 1999 - Hugo Claus, die zich regelmatig afvraagt wat er nou precies zo
vrouwonvriendelijk aan hem is, voorziet deze week een interview met hem in Vrij
Nederland van commentaar. Een van die naderhand toegevoegde, door hemzelf
schriftelijk geformuleerde, opmerkingen is:
‘Waarom? Dat is dé vraag. Waarom vergallen mensen hun leven om in de
erbarmelijkste omstandigheden, met een vrouw en tien kinderen op een
zolderkamertje, vier mooie gedichten te schrijven?’
Ik weet niet waarom mensen die fout maken, Hugo. Vraag het eens aan Wisława
Szymborska.
14 MEI 1999 - Stephan Sanders in de Volkskrant van vandaag, over een plein in Parijs:
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‘Jonge mensen liggen er op hun rug, en doen jonge dingen zoals hun vriendin
kietelen en stiekem jointjes roken.’
29 MAART 2000 - Volgens Willem Beusekamp in een artikel over Pompeji in de
Volkskrant, waren ‘de meeste Pompejanen’ notoire ‘hoerenlopers’.
13 MEI 2000 - Perry Pierik (35), directeur van eenmansuitgeverij Aspekt en ‘bang
voor sjablonen’, zet zich in de Volkskrant af tegen zijn generatiegenoten, destijds op
de lerarenopleiding, die hem elitair en rechts vonden. Wat stoort hem dan zo?
‘Dat die babyboomgeneratie nu apolitieke kapitalistische heertjes zijn’.
Een hele docentengeneratie die uit louter heertjes bestaat. Perry Pierik schuwt
kennelijk alleen sjablonen in het hoofd van anderen.
21 JULI 2000 - Stephan Sanders schrijft in zijn column in de Volkskrant over het
laakbare gedrag van, zoals hijzelf beweert, de Nederlandse ‘doorsneefietser’:
‘Fascinerend is verder dat veel fietsers ook automobilist zijn, maar zodra zij hun
been over de stang jagen, zijn ze nooit automobilist geweest. Cognitief dissonant,
concluderen wij deftig.’
Cognitief dissonant inderdaad, tenminste voor de vrouwelijke lezer, want onze
altijd zo nuancegevoelige columnist heeft bij ‘de fietser’ weer alleen dat deel van de
bevolking voor ogen, dat zijn been over stangen gooit.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

39

16 NOVEMBER 2000 - In Vrij Nederland stuit ik op Herman Koch (VPRO! progressief!
auteur! intellectueel!), die er in de auto soms plezier in heeft éven gas te geven op
het moment dat een oud vrouwtje oversteekt, maar niettemin tot de volgende stelling
komt:
‘Zo krijg ik soms de indruk dat mensen die strijden voor de goede zaak - bij het
IKV, of milieudefensie - daarmee ontslagen zijn van de plicht om bijvoorbeeld aardig
te zijn tegen vrouw en kind. Terwijl een betere wereld toch daar begint, zou ik denken.’
Dat zou ik ook zo denken. Mensen moeten aardig zijn tegen vrouw en kind. Als
mensen zich maar eenmaal beter gaan gedragen tegen vrouw en kind, dan komt het
allemaal misschien nog wel in orde met de wereld. Zo zouden mensen om te beginnen
géén extra gas kunnen geven bij het zien van overstekend vrouw en kind. Dat alleen
al zou een hele vooruitgang zijn.
28 DECEMBER 2000 - Marcel van Dam schrijft in zijn column in de Volkskrant:
‘Als de eerste vrouw niet het gewenste geluk brengt, nemen veel mensen een tweede
(...). We zijn nergens meer levenslang aan geketend.’
Veel mensen nemen een tweede vrouw. Wij zijn niet meer levenslang geketend
aan de eerste.
5 JANUARI 2001 - In de Volkskrant haalt Stephan Sanders een uitspraak van Hofland
aan, die Renate Rubinstein ooit als een ‘binnen de kortste keren vergeten, marginale
toewijdster’ beschreef. De columnist vindt met name die vrouwelijke verbuiging een
prachtige vondst, immers: ‘Het is bedoeld als sneer, want wat klinkt nog dodelijker
dan een toewijder: een toewijdster, inderdaad.’
Inderdaad. Alles wat negatief is wordt een graadje erger als je het vrouwelijk
verbuigt.
9 MAART 2001 - Michael Zeeman bespreekt in de Volkskrant de opvattingen van
Edward Said, die intussen hun eigen lot hebben ondergaan, in de zin dat ze de door
hemzelf beschreven Werdegang van elke theorie, namelijk van sprankelend, fris en
origineel naar oudbakken en clichématig, hebben volbracht. Degenen die nu nog
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schermen met die Travelling Theory zijn ‘academische halftalenten en
wetenschappelijke dagloners’. Maar hoe illustreer je die mufheid nou het treffendst?
In Zeemans ogen zo:
‘Er is geen nijvere promovenda in de literatuurwetenschap of onderzoekster in de
vrouwenstudies meer te vinden of ze heeft zich het lexicon van Said eigengemaakt
en past het naar hartelust toe op om het even welke manifestatie van cultuur in Azië,
Afrika of Oceanië.’
Wat klinkt nog dodelijker dan een promovendus? Een promovenda. Wat nog
dodelijker dan een onderzoeker? Een onderzoekster. Wat nog dodelijker dan
volkenstudies? Vrouwenstudies.
14 APRIL 2001 - Vandaag in de Volkskrant een bijdrage van H.J. Schoo over de door
journalis-

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

40
ten ontdekte generatiestrijd tussen ‘babyboomers’ (ruwweg de vijftigers van nu) en
de ‘lost generation’ (de rondom-veertigers). Zelf is hij babyboomer en hij spreekt
‘de’ generatie der veertigers als volgt toe:
‘Twintigers van toen, staakt die fixatie op de toenmalige dertigers en wordt geen
droevige veertigers. Die verdomde vijftigers zijn trouwens veel te jong om jullie
vader te zijn, het zijn slechts oudere broers (vrouwen spelen op een vreemde manier
nauwelijks een rol in ons generatiedenken)’.
Grappig dat terzijde, zo onbelangrijk dat het zelfs tussen haakjes moet. Die manier
echter waarop vrouwen nauwelijks een rol spelen in ‘ons’ generatiedenken, is
misschien niet heel vreemd, zolang intellectuelen het over ‘ons generatiedenken’
hebben, terwijl hun alleen mannen voor ogen staan. In mijn generatiedenken spelen
vrouwen raar genoeg wel een rol. De jaren zestig en zeventig bijvoorbeeld waren
voor mij de jaren van Joke Kool-Smit, Melina Mercouri, Renate Rubinstein, Dolle
Mina, Germaine Greer, Andreas Burnier, Golda Meir.
Tot slot wat passages uit de roman De Grachtengordel van Geerten Meijsing, die
verscheen in 1992 en symptomatisch is voor de hier behandelde geesteshouding. Op
p. 143 en 144 wordt de lage status van het beroep van schrijver geïllustreerd aan de
hand van wat ‘de mensen’ erover denken. De conclusie luidt:
‘...de roman was een voor het vertier van dames geschreven liefdesverhaal waarin
alles verzonnen (of gelogen) was - wie kon zoiets nou serieus nemen...?’
Deze redenering wordt aan ‘de mensen’ toegeschreven, maar het ‘wie kon zoiets
nou serieus nemen’ tekent de instemming van de schrijver. Hij houdt zoveel van
vrouwen (al erkent hij ‘minachting, zelfs afkeer’ voor hen te voelen, p. 171), maar
recensenten worden ‘de heren critici’ (p. 162) genoemd en aan het slot van een
beschouwing over de klasse der intellectuelen (p. 146) blijkt deze in haar geheel
‘bang voor vrouwen’ te zijn. ‘Schrijvers’ krijgen problemen zodra ze zo stom zijn
‘een vrouw in huis te halen’ (p. 181), want ook schrijvers zijn per definitie mannen.
Nee, dan vroeger. Toen was alles beter. Immers: ‘Het was ondenkbaar dat Thomas
Mann of Goethe zichzelf zozeer zouden vernederen en genoegen nemen met een
ondergeschikte positie, een positie waarbij de uitzonderlijkheid van de literatuur
ondergeschikt was aan de alledaagsheid van een huishouding.’
Het boek heet over het literaire bedrijf in de hoofdstad te gaan, maar door de nauwe
steegjes in des schrijvers hoofd wandelen geen vrouwelijke auteurs.
Op p. 191 heeft hij voor ‘De macht (een Freudiaanse drukfout?) van het boek’ aan
zijn goede vriend Storm een toegangskaartje beloofd, dat eigenlijk voor zijn eigen
vriendin bedoeld was, maar dat maakt niks uit, immers: ‘in Holland is het
tegenwoordig bij de wet verplicht om invitée of invité te schrijven, om de
homoseksuele gemeente niet te ontrieven’! Zou dat nou werkelijk zo zijn? Moeten
we nou echt weer eerst aan de mannelijke homoseksueel (met zijn invité) denken?
Of zou ook in Holland, terwijl Meijsing even niet oplette, het besef gerezen zijn, dat
de eerst uitgenodigde voor zo'n festijn wel eens zomaar helemaal zelfstandig een
vrouw zou kunnen zijn en dat het dus misschien wel handig is om het tot dan
gebruikelijke invitée uit te breiden met of invité?
CONCLUSIE - Er is vaak gewezen op de gewoonte in de media om op allerlei manieren

bewust te generaliseren. Was het maar waar. Deze bloemlezing toont aan dat ‘wij’,

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

‘de mensen’, ‘onze generatie’ gewoon door achteloosheid, onnadenkendheid en
incompetentie geen enkele vrouw bevatten. Als journalisten ons berichten over ‘de
Oostenrijkers’, klapt er in hun hoofd onmiddellijk een setje Lederhosen overeind;
eskimo's staan ‘hun vrouwen’ aan hun gasten af; ‘mensen’ kijken nu eenmaal graag
naar meisjes en ‘schrijvers’ zijn steevast mannen.
Deze voorbeeldenreeks - slechts een kleine selectie uit mijn verzameling - toont
aan hoezeer dit denkpatroon ons allemaal, mannen en vrouwen, heeft geïndoctrineerd.
Volgens het Wereld Bevolkingsrapport 2000 van de Verenigde Naties wordt
wereldwijd zeker een op de drie vrouwen gedwongen tot seks of anderszins
mishandeld, meestal door een bekende. Als oorzaak wordt gewezen op de diepe
verankering in veel culturen van minachting jegens vrouwen. Die wereldwijde geest,
waarvan ieder weldenkend individu zichzelf tegenwoordig gevrijwaard meent, kent
zo zijn pendanten in het wereldbeeld van de Nederlandse intellectueel (en zijn vrouw).
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Deze maand
Met enige regelmaat vragen jonge en nog hoopvolle letterkundige aspiranten mij:
‘Hoe word ik een literair genie?’ Deze vraag is niet zo wereldvreemd als ze lijkt,
hoewel het soms aan me knaagt dat nooit iemand wil weten hoe men een redactioneel
genie wordt.
Zeker is dat niemand als literair genie geboren wordt. Sterker nog: niemand wordt
als schrijver of als dichter geboren (laat staan als redacteur van een literair tijdschrift).
Zeker is evenzeer dat een goede stijl, een scherpe pen, een machtige intelligentie of
een grote werkdrift in welke combinatie dan ook niet genoeg zijn. Misschien hielp
dat vroeger een beetje, maar tegenwoordig gaat het anders. Tegenwoordig worden
literaire genieën gemaakt. En ze worden gemaakt omdat er behoefte aan is. Literaire
genieën zijn net als barbiepoppen, hamburgers en mobiele telefoons het product van
vraag en aanbod. Ik doel hier op de werking van de literaire markt. Wij lezers kunnen
derhalve genie voor genie waarnemen hoe ze worden geproduceerd, soms verkoopbaar
blijken en veel vaker (net als barbiepoppen, hamburgers en mobiele telefoons) snel
weer aan vervanging toe zijn. Dit alles biedt een even opbeurende als leerzame
aanblik.
Het gaat mij hier even niet om het gegeven dat Connie Palmen de nu reeds vergeten
debuutroman Woede van Telegraaf-recensente Ingrid Hoogervorst de hemel in prees
(‘fenomenaal’), of dat Elsbeth Etty de in Vlaanderen veronachtzaamde roman van
de Belgische Annelies Verbeke in NRC Handelsblad uitriep tot het beste debuut
sinds Arnon Grunberg (‘fenomenaal... werkelijk schrijversschap’) of dat Judith Jansen
in de Volkskrant het literaire debuut van collega-journalist uit Trouw Arjan Visser
bewierookte (‘Het is vooral ook een boek. Literatuur, afkomstig van een echte
schrijver.’) Hoewel het gebruik van deze allerplatste der platitudes de inflatoire drang
tot het produceren van literaire genieën zichtbaar maakt, laat ik deze illustraties van
de literaire kritiek in Nederland aan u ter beoordeling.
Neen, dat is immers klein bier in de literaire marktplaats. Wat mij werkelijk trof
als verhelderend was een zin in een recent artikel in NRC Handelsblad over dichteres
Hagar Peeters. Het was slechts een enkele zin, schijnbaar onbeduidend. Misschien
achteloos neergeschreven door de journalist en even achteloos doorgelaten door de
redacteur, zodat de woorden nu voor altijd zijn te lezen op pagina 1 van het Cultureel
Supplement van vrijdag 13 februari. De zin ging over de dichteres die de bundels
Genoeg gedicht over de liefde vandaag (1999) en Koffers Zeelucht (2003) publiceerde.
De zin luidde aldus: ‘Haar ogen, die zo kunnen glinsteren, staan dof, en haar gezicht,
dat zo makkelijk lacht, komt niet verder dan een stijve grijns.’
Dit nu is een treffende zin. Treffend als belediging voor het dichterschap van Hagar
Peeters, en treffend omdat ik thans weet wat ik moet zeggen als iemand mij vraagt
hoe men een literair genie wordt. Ik zal antwoorden: zorg dat je ogen glinsteren en
dat je makkelijk lacht, want wat men wil zijn niet je woorden, niet je zinnen, en nog
minder je geest. Men wil slechts een dichtende barbiepop.
Het is om die reden dat Hollands Maandblad - als eerste literaire tijdschrift van
Nederland - thans een eigen ombudsman heeft. Bij hem kunt u klagen zodra er in
deze kolommen ogen gaan glinsteren, of literaire oordelen bestaan uit de woorden
‘fenomenaal’, ‘werkelijk schrijversschap’ dan wel ‘literatuur, afkomstig van een
echte schrijver’. - BB
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Cultuur als misverstand
Over de politisering van identiteiten
door Frits Bolkestein
‘Oppression is what we do in the West. What they do in the Middle East
is their “culture”.’
ROBERT HUGHES - Culture of Complaint
De politisering van cultuur en groepsidentiteiten is een betrekkelijk nieuw verschijnsel
in de westerse wereld. Nog tot in de jaren zeventig en tachtig was binnenlandse
politiek vooral een zaak van sociaal-economische onderwerpen: werkgelegenheid,
gelijkheid, rechtvaardige verdeling van inkomen, hervorming van de sociale zekerheid
en van de overheidsuitgaven. Er was links en er was rechts. Linkse partijen waren
voor meer gelijkheid, herverdeling en overheidsingrijpen. Rechtse partijen maakten
zich zorgen om de werkgelegenheid, de toenemende belastingdruk en stijgende
overheidsuitgaven.
Politiek was ook toen verre van eenvoudig. Maar toch eenvoudiger dan nu. Deze
toegenomen complexiteit heeft veel te maken met de opkomst van cultuur en identiteit
als groot politiek thema. Er staat daarbij nogal wat op het spel. Het gaat namelijk om
de vraag of het liberaal-democratische bouwwerk van rechten, dat in het Westen in
verschillende varianten gangbaar is, met een nieuwe verdieping moet worden
uitgebreid.
Het liberaal-democratische bouwwerk - zeg maar: de westerse vorm van
samenleving - is vooral in de negentiende eeuw in de steigers gezet. Toen werden
(als sluitstuk van een veel langere ontwikkeling) de politieke fundamenten gelegd
van (I) de klassieke grondrechten en de gelijkheid voor de wet en wat later (II) politieke
rechten, zoals de uitbreiding van het stemrecht. Vooral de institutionalisering van de
klassieke grondrechten was een verworvenheid van het negentiende-eeuwse
liberalisme. Politieke rechten waren een verworvenheid van de uit die klassieke
grondrechten voortkomende vrije discussie.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een brede consensus dat deze traditionele
rechten niet meer voldeden. Achter formeel recht school immers veel materieel
onrecht. Wat had men aan vrijheden zonder werk, woning of opleiding? Een
rechtvaardige samenleving vereiste (III) sociale rechten voor burgers.1
Aanvankelijk waren deze sociale burgerrechten bedoeld om een minimum
welvaartsniveau te garanderen: een maatschappelijk vangnet. Maar in de jaren
zeventig werden de ambities groter. Het accent verschoof naar een radicaler doel:
de eerlijke herverdeling van middelen. In Nederland was Nieuw Links de
invloedrijkste belichaming van de stroming die meer wilde dan een sociaal vangnet.
Men had de beste bedoelingen: een nieuwe samenleving, waarin iedereen gelijke
kansen had en waarin totale democratisering het egoïsme van de markt zou vervangen.
Ook in Nederland kwam dit streven al vrij snel in botsing met de economische
realiteit en de maatschappelijke werkelijkheid. Daarna volgden allerhande
hervormingen. Dit hervormingsproces is - in Europa, maar zeker ook in ons land nog niet af. Nu het met de conjunctuur flink tegenzit, is de les opnieuw pijnlijk
duidelijk geworden dat sociale rechten aan meer krachten onderhevig zijn dan goede
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bedoelingen en politieke ambities. Maar dat neemt niet weg dat dit strijdpunt meer
en meer door een ander thema is verdrongen. Dit thema is (IV) het recht op cultuur
en identiteit.
Natuurlijk heeft dit onderwerp veel te maken met immigratie, en dan vooral de
immigratie zoals die de afgelopen decennia in delen van Europa en in Nederland
heeft plaatsgevonden. Maar het heeft ook een diepere en wijsgerige worteling, die
alles te maken heeft met een opvatting over cultuur die zowel relativerend als
politiserend is. Deze opvatting wordt vaak samengevat met de term
‘multiculturalisme’, die uit Amerika afkomstig is. Het multiculturalisme gaat dieper
dan de vraag of immigranten al dan niet onderwijs in hun eigen taal moeten krijgen.
Het is een theorie over de waarde van cultuur en identiteit.
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En het inzicht in deze theorie is noodzakelijk om de achtergronden, inhoud,
consequenties en vooral het falen van het integratiebeleid - ook behandeld in het
recente Rapport van de Commissie Blok - ten volle te begrijpen.
In de eerste plaats rijst de vraag: wat betekent het recht op cultuur en identiteit? Een
recht duidt meestal op een vitaal belang dat extra gewicht in de schaal legt tijdens
een afweging van deelbelangen. In het uiterste geval levert het de rechtshouder een
veto op, waarmee hij of zij een publieke of private beslissing kan wegstemmen. Met
andere woorden: dit recht zou betekenen dat individuen hun cultuur en identiteit als
troefkaart in stelling kunnen brengen om beleid aan de kaak te stellen, de overheid
tot optreden aan te sporen of een uitzonderingspositie op te eisen.
Een tamelijk kolderiek voorbeeld van het recht op cultuur komt uit het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten en betreft de ‘Rastafarians’. Behalve hun
haardracht in dreadlocks, rekenen Rasta's ook het veelvuldig gebruik van ganja
(cannabis) tot hun cultuur. In de meeste landen is dat tegen de wet. Maar de Rasta's
stellen hiertegenover dat cannabis ‘essentieel’ is voor hun religieuze beleving. ‘We
hebben recht op culturele identiteit. Ganja is onze identiteit. Dus mogen wij ganja
roken.’2 Het is mijn cultuur, dus alles wat ik doe mag, luidt kortom de kern van deze
visie, waarover langdurige en serieuze debatten zijn gevoerd.
De diepere vraag is hier natuurlijk of het recht op cultuur daadwerkelijk bestaat.
Gaat het echt om vitale belangen? Wel volgens de voorstanders. Die stellen dat het
bouwwerk van klassieke, democratische en sociale rechten onvoldoende bescherming
biedt tegen een specifieke variant van onderdrukking: cultureel imperialisme. Het
recht op cultuur en identiteit is nodig om ons tegen deze variant van het Westers
imperialisme te beschermen.
Maar dan rijst onmiddellijk de vraag: wat betekent cultureel imperialisme? De
meest gebruikte betekenis is dat een ‘authentieke’ cultuur of levenswijze wordt
overrompeld en vernietigd door een dominante, opgelegde (en ‘niet-authentieke’)
cultuur. Dit concept stamt overigens niet van vandaag of gisteren maar gaat terug op
de Romantiek, en dan vooral de Romantiek zoals verwoord in de geschriften van
Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder en Johann Gottlieb Fichte.
Authenticiteit en diversiteit zijn waarden die binnen de Romantiek centraal staan,
en het beeld van de mens die zijn ‘natuurlijke staat’ verliest door toedoen van ‘de
maatschappij’ is een topos die in velerlei varianten tijdens (en na!) de Romantiek
valt waar te nemen.
Het probleem is dat al gedurende de Romantiek de waarden ‘authenticiteit’ en
‘diversiteit’ op verschillende manieren werden gebruikt en zijn geïnterpreteerd. Ten
eerste zijn ze begrepen als individuele vrijheid en radicale vernieuwing.3 Het individu
vertolkt authenticiteit en diversiteit. De maatschappij staat voor knellende
voorschriften en etiquette. Het individu botst dus met de maatschappij. En het individu
moet winnen. De mens moet worden ‘bevrijd’ van het collectief.
De tweede interpretatie benadrukt juist het belang van collectieve verbanden.
Authenticiteit en diversiteit blijven centrale deugden. Maar nu gelden zij voor
collectieve verbanden, voor culturen, ‘volkeren’, naties, overleveringen en
godsdiensten. In deze reactionaire interpretatie van de Romantiek staat de groep voor
authenticiteit en diversiteit. Daartegenover staan de eenvormige wetten van de Rede
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en de Universele Rechten van de Mens. Met andere woorden: het collectief dient te
worden ‘bevrijd’ van het individu.
De Franse Revolutie was in dit opzicht het keerpunt. Veel Romantische filosofen
begroetten de Revolutie aanvankelijk met instemming. Individuele vrijheid zou in
het verschiet liggen. Maar na de Terreur bekoelde dit enthousiasme snel. Het verdween
helemaal toen Napoleon de wereld aan Frans centralisme probeerde te onderwerpen
uit naam van het individu. Dat had men nooit gewild. Dus ging men - vooral in het
verslagen Duitsland - op zoek naar politieke ideeën die het verzet tegen de idealen
van de Revolutie legitimeerden. Zo kwam men uit bij ‘het recht op cultuur’ en ‘de
uitdrukking van de Volkswil’, ideeën die uitingen waren van de reactionaire
interpretatie van de Romantiek.
Zo groeide Fichte uit van een groot voorstander van de vrijheden van het individu
tot een van de grondleggers van het Duitse nationalisme. Hij begon plots te schrijven
over de vrijheid van de Germaanse Natie, zoals ooit op het Romeinse Rijk bevochten.
Het ging nu niet meer om de vrijheid van het individu, maar om die van volk en
natie. De Romeinen hadden weliswaar welvaart, vrijheid en rechtsorde gebracht voor
elke
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afzonderlijke Germaan, maar de Germanen als natie werden daardoor bedreigd met
onderdrukking en vernietiging. Fichte schreef, in een van zijn beroemde Reden an
die Deutsche Nation:
‘Alleen wanneer elk volk, aan zich overgelaten, zichzelf kan ontwikkelen en vormen
in overeenstemming met zijn eigen kwaliteiten, en alleen wanneer in elk volk ook elk
individu zichzelf ontwikkelt in overeenstemming met die gemeenschappelijke kwaliteit
alsook met zijn eigen - dan, en alleen dan, verschijnt de manifestatie van de godheid
in haar ware spiegel, zoals het goed is.’4
In deze - bovenal Duitse - variant van de Romantiek kwam aldus het collectief boven
het individu te staan: de Volksgeist moest worden beschermd tegen de
‘gelijkheidswaanzin’ van de Verlichting waarin juist de rechten van het individu
werden gepredikt. Overigens stamden deze opvattingen al van voor de Franse
Revolutie. Zo betoogde Herder net als veel Verlichte filosofen dat de mens in wezen
een talig en daarom denkend dier was.5 Maar hij onderstreepte ook dat de mens mede
werd gevormd door zijn gemeenschap en zijn geschiedenis. Herder is zelfs te
beschouwen als de grondlegger van de visie dat een context van taal en cultuur een
noodzakelijke voorwaarde vormt voor authenticiteit en diversiteit.6 Taal en cultuur,
zo stipuleerde hij, scheppen een cognitieve orde in de wereld. Zij brengen structuur
in de veelheid van feiten en waarnemingen. Pas nadat het individu zich bepaalde
grondregels eigen heeft gemaakt, kan hij beginnen met het denken van eigen
gedachten, het uitstippelen van een zelfstandige koers, het creëren van iets unieks.
Herder besefte bovendien dat de sociale orde
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niet alleen (en zelfs niet in hoofdzaak) berust op een bewust ontwikkeld en ten uitvoer
gebracht plan - veel liberale filosofen, zoals Karl Popper en vooral Friedrich Hayek,
hebben hem dit later nagezegd.7 Integendeel: taal en cultuur, maar ook gewoonten,
conventies en instellingen maken deel uit van een reservoir aan praktische vuistregels
en inzichten dat door honderden jaren sociale evolutie is gevormd. Deze vezels van
de samenleving zijn niet uitgevonden maar van generatie op generatie overgedragen
en tijdens dat proces gecorrigeerd en aangepast.
In Engeland was Edmund Burke in dezelfde achttiende eeuw tot een soortgelijk
inzicht gekomen met zijn conservatieve theorie van de Britse constitutie.8 Hij sprak
over de ‘wijsheid van de soort’. Deze zou groter zijn dan de wijsheid van het individu,
groter ook dan de collectieve wijsheid van een generatie, omdat zij stoelde op de
ervaringen van talloze generaties. Traditionele wetten en omgangsvormen waren
daarom in zijn ogen onaantastbaar.
Het inzicht dat het individu niet buiten het kennisreservoir van de gemeenschap en
de geschiedenis kan, is op zichzelf alleszins redelijk, maar het had in de Romantiek
uiteindelijk twee minder gelukkige gevolgen. Allereerst verloor de bevrijding van
het individu ten opzichte van de gemeenschap aan waardering. Herders theorie
betekende immers dat dit levensideaal - dat tijdens de Verlichting zo vurig was
uitgedragen - behalve onwenselijk ook inconsistent was. De mens kon niet zonder
zijn cultuur, dus het individu was qualitate qua ondergeschikt aan het collectief.
Ten tweede begon men in toenemende mate te denken in termen van een soort
collectieve metafysica. De geschiedenis verliep volgens Herder volgens haar eigen,
transindividuele plan, dat een uitdrukking was van de Volksgeist van een natie. Niet
alleen individuen hadden een wil of geest, neen, een Volk en de geschiedenis zelf
hadden die ook. De geschiedenis ontvouwde zich zo los van het individu in de richting
van de vervolmaking van een idee, dat haar eindpunt vormde.
Volgens deze opvatting is het dan ook pas achteraf dat de mens begrijpt wat de
Zeitgeist met hem voorheeft. Wij hebben geen vat op de geschiedenis. ‘De filosofie’,
noteerde Hegel, ‘is haar tijd in gedachten gevat.’9 Daarmee bedoelde hij dat de
Zeitgeist autonoom was, onafhankelijk van de ideeën of plannen van individuele
denkers en wetgevers. De individuele rede maakte slechts expliciet, wat impliciet al
werkelijkheid was. Historische gebeurtenissen werden aangestuurd door de
voorzienigheid, door een universele rede die transindividueel was. De geschiedenis,
meende Hegel, is de mars van God door de wereld. De individuele rede draafde daar
braaf achteraan. Zij maakte ons hooguit bewust van wat de Geschiedenis (lees: God)
met ons voorhad.
Nu leidde deze vorm van geschiedfilosofie nog niet onmiddellijk tot de proclamatie
van het recht op eigen cultuur. Immanuel Kant was bijvoorbeeld zeker geen liefhebber
van dit recht, hoewel hij zich goed kon vinden in de idee dat de geschiedenis haar
eigen plan trok.10 Volgens hem was dat plan echter juist de perfectionering van de
Verlichtingsidealen. Kant was in cultureel opzicht een globalist, om dit hedendaagse
woord te gebruiken. Lokale culturen en regimes zouden zich volgens hem
onherroepelijk gaan richten naar liberale en democratische normen. Uit deze opvatting
is duidelijk dat Kant samenlevingen en culturen vergelijkbaar achtte. Het was in zijn
ogen zelfs mogelijk een hiërarchie te maken. Cultuur X verwezenlijkt het universele
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doel immers beter dan Cultuur Y. Cultuur Y staat op zijn beurt weer een treetje hoger
dan Cultuur Z.11
Deze opvattingen spoorden evenwel geenszins met die van Herder. Die vereerde
juist de diversiteit van culturen, talen en folklore, en verafschuwde Kants
vergelijkende culturele Bed van Procrustes. Isaiah Berlin schreef terecht dat Herder
daarmee niet zozeer de geestelijk vader was van het nationalisme, zoals vaak gedacht,
maar van een soort antiquarisch ‘populisme’:
‘Hij is de geestelijk vader van al die antiekliefhebbers die primitieve inboorlingen
zo primitief mogelijk willen houden, die van de kunsten en ambachten houden, die
standaardisatie verafschuwen - iedereen die houdt van het pittoreske, mensen die
de meest verfijnde vormen van bejaard provincialisme willen behouden zonder de
opdringerigheid van foeilelijke grootstedelijke uniformiteit.’12
Hoe herkenbaar, deze samenvatting van Herders visie. Elke cultuur zijn eigen
gebruiken: zijn eigen gerechten, eigen literatuur, eigen mythen, eigen klederdracht,
eigen munteenheid, eigen dialecten, eigen architectuur, eigen muziek, eigen volks-
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dans, eigen zeden, eigen rituelen en eigen wetten. Allemaal even interessant, allemaal
even waardevol, allemaal even uniek. Niet minder of beter, hooguit ‘anders’. Om
het algemeen te stellen: in de Herderiaanse opvatting van cultuur heeft elk volk een
geheel eigen eindbestemming, dus ook een geheel eigen moraal. Het maken van
rangordes is niet alleen onmogelijk, het is verderfelijk.
Ziehier de reactionaire wortels van het moderne ‘multiculturalisme’ en
‘antiglobalisme’. Paradoxaal genoeg zijn dit nu opvattingen die als progressief door
het leven gaan. In een pamflet over een ecologisch rechtvaardige wereldorde, stellen
de Europese Groenen bijvoorbeeld: ‘Net als biodiversiteit moet diversiteit van culturen
en talen worden beschermd op wereldniveau.’13
Maar het waren reactionaire denkers - dezelfde die ten grondslag lagen aan het
latere Blut und Boden-denken - die de theorie van het cultureel imperialisme voor
het eerst naar voren schoven. Zij waren het die in hun anti-Verlichtingsdenken de
visie opperden dat de ene cultuur de andere kan onderdrukken, zelfs vermoorden,
en dat dit net zo schandalig is als het onderdrukken of vermoorden van een individu.
Multiculturalisten kunnen derhalve met recht worden beschouwd als de
neo-reactionairen van de eenentwintigste eeuw.
Afgezien van de ideologische wortels blijft de vraag of er zoiets kan bestaan als het
recht op cultuur en identiteit. Voor degenen die deze vraag bevestigend beantwoorden,
berust dit recht op de stelling dat cultuur (of het mozaïek daarvan) een op zich
zelfstaand goed is, en dat we dus niet alleen individuen maar ook culturen kunnen
en moeten beschermen.14 Maar hier dreigt een paradox, die duidelijk wordt uit het
gegeven dat het beschermen van dieren in conflict kan komen met het beschermen
van diersoorten. Voor het beschermen van diersoorten is het immers soms
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nodig dat individuele dieren worden opgesloten, afgeschoten of worden gedwongen
te leven in een ander territorium. Wat telt hier nu zwaarder: de soort of het individuele
dier? Diezelfde vraag hangt als een molensteen om het multiculturalisme: bestaat de
mens voor de cultuur of bestaat de cultuur voor de mens, en welk van de twee weegt
zwaarder?
Zolang het belang van een cultuur parallel loopt met individuele of andere belangen,
blijft dit dilemma veelal onzichtbaar. Maar dat is niet het geval wanneer de belangen
botsen. Dan moet het onherroepelijk komen tot een afweging tussen het culturele
voorschrift enerzijds en de wet of het individuele belang anderzijds. Wie ‘het recht
op cultuur’ propageert, ontkomt er dan niet aan dat die afweging vaak in het voordeel
van de cultuur uitvalt.
Het in Europa thans meest bekende voorbeeld van zo'n conflict is de ondergeschikte
positie van de vrouw in de islam. Ayaan Hirsi Ali schreef eens: ‘In de moslimbeleving
is de vrouw groepsbezit: zij staat ten dienste, allereerst van haar ouders, en later van
haar man en de kinderen. Buiten de eigen etnische groep mag zij niet treden.’15 In
het Westen bezit de vrouw tegenwoordig zichzelf. Dat ging niet zonder slag of stoot,
maar de uitkomst van het emancipatieproces is wel duidelijk verankerd in de wet:
elke individuele vrouw beschikt over haar eigen lot. Indien moslimvrouwen in het
Westen komen wonen, is de afweging voor de samenleving dus duidelijk: prevaleert
de individuele vrouw of prevaleert de godsdienstige traditie? Wie hier voor ‘cultuur’
kiest, maakt een in essentie reactionaire anti-Verlichtingskeuze.
Er zijn andere waardeconflicten tussen het Westen en de islam. Soms zijn deze
net zo fundamenteel: de scheiding tussen kerk en staat. Soms minder belangrijk: de
praktijk van het ritueel slachten, die soms in strijd is met normen op het gebied van
de voedselveiligheid en het welzijn van dieren. Dit laatste heeft geleid tot aanpassing
van onze normen. Dat kan, maar ook hier moeten we niet te ver in gaan. Immigranten
moeten zich aanpassen aan onze wettelijke normen. Nederlanders hebben zich
evenzeer moeten aanpassen aan de moderne tijd. Palingtrekken en biggenwerpen
mag ook niet meer. Het probleem is echter dat na de jarenlange mantra's van het
‘het-is-mijn/hun-cultuur’ en even zovele cursussen intercultureel communiceren, dit
fundamentele conflict is teruggebracht tot het verzoenen van evenwaardige rechten.
In Nederland is sedert de verzuiling de instinctieve oplossing voor zo'n situatie
het beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Elke ‘cultuur’ krijgt daarin de vrijheid
te leven volgens de eigen normen en gewoonten. Ieder zijn eigen scholen, omroep,
politieke partij, en zuil - kortom een eigen culturele identiteit. Met een verwijzing
naar de emancipatie van de katholieken in de vorige eeuw wordt dan betoogd dat
een sterke culturele identiteit de emancipatie alleen maar eenvoudiger maakt. Dit is
het typisch Nederlandse recept van emancipatie door segregatie.
Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, gelooft nog steeds in deze theorie.16
Integratie van immigranten zou volgens hem ‘het beste via hun geloof kunnen
verlopen’. Iedere cultuur verdient ‘respect’. Alleen zo kunnen we ‘de boel bij elkaar
houden’. Maar de boel bij elkaar houden is in dit opzicht een bescheiden doel, zelfs
voor een liberaal. Staat het land aan de rand van de anarchie, dan is een dergelijk
houding misschien verdedigbaar. Maar het is gevaarlijke onzin te doen alsof
Amsterdam dan wel de staat der Nederlanden op het punt staat in chaos te verzinken.
Hier wordt op basis van een reactionaire cultuuropvatting een slap compromis
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verdedigd terwijl iedereen - allochtoon en autochtoon - baat zou hebben bij
fundamentele duidelijkheid over de kernnormen van onze samenleving. Want
ondertussen prediken de imams er op los, blijven in Nederland veel meer
moslimvrouwen achter sluiers verborgen dan bijvoorbeeld in Frankrijk, en verzinken
de nieuwe Nederlanders niet in hun eigen cultuur, maar in een migrantencultuur van
sociaal-culturele achterstand zonder middelen om zich daar zelf aan te ontworstelen.
Een ander typisch Nederlands compromis berust op het idee van de wederzijdse
versmelting in een ‘interculturele dialoog’. Immigranten zouden zich moeten
aanpassen aan het Westen. Maar andersom zouden ook de westerse normen moeten
worden aangepast. Immigrantenculturen moeten worden gezuiverd van elementen
die verwerpelijk zijn voor ons. En andersom. Zo zou er een cultureel mengsel ontstaan
waarbij iedereen zich thuis voelt. En wat is hiertegen? Uiteraard is het goed dat
culturen elkaar beïnvloeden en van elkaar leren. De gehele pelgrimstocht der mensheid
is één grote interactie tussen culturen, beschavingen, landen en individuen. Maar dan
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moet het wel duidelijk zijn dat de fundamentele normen van het Westen - vastgelegd
in de klassieke rechten, de politieke rechten en de sociale rechten - niet voor
compromissen in aanmerking komen.
Dit is een belangrijk voorbehoud. Maar helaas verdwijnt het in ons relativerende
westerse zelfbeeld vaak naar de achtergrond. Niet-westerse culturen hebben immers
generaties lang moeten opboksen tegen het imperialisme van de blanke man, heet
het dan, en wie zijn wij nu om vast te houden aan wat met bruut en bloedig geweld
werd opgelegd. Door de situatie zo voor te stellen, is de strijd meteen beslist. Door
schuldgevoel. Dat het Westen ook - en bovenal - staat voor de vrijheid en
fundamentele gelijkheid van het individu kan dat gevoel blijkbaar niet verdringen.
Mijn stelling is dat de drang naar tussenoplossingen op een denkfout berust. Het
dilemma tussen grondrechten bestaat alleen indien cultuur inderdaad een fundamenteel
recht is. En dat is niet het geval. ‘Het is mijn identiteit’ is geen moreel argument,
laat staan een troefkaart in het conflict van botsende belangen. Het is de vaststelling
van een antropologisch of psychologisch feit. Dat feit kan nimmer worden gevolgd
door een juridisch of ethisch ‘dus’.
Want waar zou het recht op cultuur eindigen? De Rastafarians hebben het maar
al te goed begrepen: er zijn geen grenzen. Met culturele identiteit valt immers alles
te rechtvaardigen. Het is een blanco cheque. In het zuiden van de Verenigde Staten
behoorde slavernij ooit tot de lokale cultuur en tradities. Het dragen van vuurwapens
is dat nu nog steeds. In andere streken van de wereld was kannibalisme onderdeel
van de eetcultuur. In India bestaat een kastensysteem. Weduwen werden er soms
verbrand. Kan er ooit een cultureel recht op dit soort praktijken bestaan? De meeste
multiculturalisten zullen hier
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een streep trekken. Maar daarmee erkennen zij hun ongelijk. Want cultureel
imperialisme mag dus toch - soms.
Cultuur is belangrijk. Maar dit belang kan op twee verschillende manieren worden
begrepen. De eerste manier is de reactionaire filosofie van Herder en het
multiculturalisme. Die houdt in dat cultuur een doel op zich is. De ene cultuur mag
de ander niet overvleugelen. Maar er zijn verder geen morele grenzen. Cultuur is
primair. De tweede manier is die van het liberalisme. Dit stelt dat cultuur van belang
is voor het individu. Het individu is een doel op zich. Cultuur is secundair. En dit is
de juiste volgorde voor iedereen die hecht aan de Verlichting.
Dit liberale standpunt heeft tot gevolg dat de ene cultuur de andere best mag
‘overvleugelen’, zolang dit niet ten koste gaat van de vrijheid en gelijkheid van
individuen. Dat laatste is heel goed mogelijk. Soms wordt wel beweerd dat de
Coca-Cola-cultuur van het kapitalistische Westen lokale culturen en tradities in de
Derde Wereld wegvaagt, als een bulldozer die een tropisch regenwoud platlegt. Maar
als de Coca-Cola-bulldozer efficiënter in levensbehoeften voorziet, de kindersterfte
doet dalen en de levensperspectieven verbetert, waar is dan het probleem?
Als de westerse cultuur de lokale bevolking, dus individuen, in de derde wereld
beter van dienst is, is dat jammer voor de lokale cultuur. Die dient zich te vernieuwen
om te overleven. Waar dat niet lukt, rest nostalgie - net als in ons Openluchtmuseum.
Dit kan niet worden aangemerkt als onderdrukking of culturele genocide. Een betere
(maar niet volmaakte) vergelijking is die van een concurrentieslag, die kan worden
gewonnen of verloren. Indien de uitslag daarvan berust op vrije keuzen van individuen
is de kous af. Pepsi kan door Coca-Cola worden weggeconcurreerd - en andersom.
Dat is geen moord maar de optelsom van individuele beslissingen.
Het liberalisme heeft in het geheel niets tegen diversiteit. Culturele verscheidenheid
kan zeker een verrijking zijn. Zij kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe kennis,
waarmee individuele belangen zijn gediend. Maar in tegenstelling tot het
multiculturalisme stelt het liberalisme duidelijke grenzen.
Ten eerste, als een traditie in strijd is met de grondrechten van het individu, kan
die niet worden getolereerd. Dat die traditie onderdeel is van een culturele identiteit
doet er verder niet toe. De onderdrukking van dat aspect van die cultuur is de
bevrijding van het individu. En dat laatste weegt zwaarder. Een moreel dilemma is
er niet. Compromissen zijn ongewenst.
De tweede grens is dat het individu ook belang heeft bij de stabiliteit van culturele
conventies die naast deze grondrechten bestaan. Culturele normen zijn vaak
vergelijkbaar met verkeersregels. Die zijn belangrijk omdat zij ervoor zorgen dat
verkeersdeelnemers hun rijgedrag op elkaar kunnen afstemmen. De simpele regel
‘rechts houden’ voorkomt botsingen en opstoppingen. Zo is het ook met culturele
normen. Conventies vergemakkelijken de dagelijkse omgang. Zo hangt de kans op
succesvolle integratie van immigranten nauw samen met de vraag of zij de plaatselijke
taal spreken. En ook of zij bekendheid hebben met lokale gebruiken. Spreekt men
de taal niet, dan wordt werk vinden lastig. En in de moderne maatschappij is werk
vaak de sleutel tot welzijn. Werk biedt financiële zekerheid en sociale
ontplooiingskansen - dus individuele vooruitgang. Daarom is er in elke samenleving
behoefte aan een lingua franca - een werktaal die iedereen begrijpt. En dat is niet
alleen een kwestie van woordenschat. Maar ook van taalcultuur. Dankzij culturele
conventies weten wij bijvoorbeeld hoe we elkaar moeten aanspreken zonder te
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beledigen. Dankzij gedeelde normen weten wij wanneer te spreken en wanneer te
zwijgen. Dankzij cultuur weten wij wat anderen van ons verwachten. Het maakt
samenwerken en zaken doen een stuk eenvoudiger.
Culturele diversiteit, maar ook culturele eenheid, zijn dus zeker van belang. Maar
de liberaal stelt het individu altijd voorop. Zeker, de mens kan niet zonder cultuur.
Maar culturen zelf hebben nooit rechten. Als vrijheid, democratie en gelijkheid zijn
gegarandeerd, is het gebouw van de burgerrechten af. Net zoals andere zaken
waarbuiten de mens niet kan - vriendschap, natuur en verkeersregels - verdient cultuur
- in diversiteit en stabiliteit - alle ruimte, maar alleen binnen de muren van dit gebouw.
Nu politici van de Partij van de Arbeid elkaar overtroeven met initiatieven die zij
enkele jaren geleden nog als ‘racistisch’ bestempelden, nu zelfs GroenLinks verplichte
inburgeringscursussen wil, is de conclusie gerechtvaardigd dat het debat over het
recht op cultuur en identiteit in Neder-
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land is beslist. De filosofie van het multiculturalisme, het reactionaire fundament
van het mislukte integratiebeleid, is dood.
De vraag die overblijft, is welke rol de overheid nu moet spelen. Hoe actief moet
een liberale staat zich met cultuur bemoeien? Dat hangt er vanaf. Ik denk dat ‘de
vrije markt’ meestal waarborg biedt voor voldoende culturele diversiteit en stabiliteit.
Soms betekent de dynamiek van de markt dat culturen verloren gaan. Maar dat is
niet noodzakelijk een ramp, die we met behulp van subsidies en wetgeving moeten
trachten te voorkomen. Krachtige culturen blijven zonder overheidssteun overeind.
Bovendien geeft juist de dynamiek van de markt ook ruimte aan nieuwe culturen denk maar aan de ‘jeugdcultuur’ en de talloze mondiale subculturen daarvan.
Toch het is zeker dat de overheid soms actief moet ingrijpen. Cultureel laissez
faire is niet altijd de oplossing. Het is fundamenteel correct dat de overheid van
immigranten eist dat zij het Nederlands leren en daartoe de mogelijkheden schept.
Het is ook fundamenteel correct dat immigranten zich net als Nederlanders leren
aanpassen aan de westerse grondnorm dat elk individu - man of vrouw - over zichzelf
beschikt. We weten nog niet volledig hoe deze doelen het beste zijn te bereiken.
Maar we weten nu wel dat cultuurpolitiek mag, mits deze plaatsvindt vanuit de
liberale opvatting van de waarde van cultuur. De sociale en politieke waarde van
cultuur en identiteit - zelfs de Nederlandse - is niet sui generis, zoals Herder en de
hedendaagse multiculturalisten beweren, maar praktisch en instrumenteel. Cultuur
dient de emancipatie van het individu. Dat is de liberale kern van onze toekomstige
integratiepolitiek.
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Wat een dichter verder nog kwijt wil in vrije verzen
Arnon Grunberg
Boodschappenlijstjes
het weer
altijd goed voor een half couplet
namen van geliefden
bij voorkeur dood en verdwenen
telefoonnummers, ook je eigen
in de hoop dat ze nog eens bellen
citaten uit andere gedichten
zoals:
‘Dit ben ik vaak geweest
een man op een landweg’
versleten weemoed
zoetsappige weemoed
onbegrijpelijk gemaakte weemoed
wanhoop is meer iets voor proza
misschien een paar Nazi's
spreektaal
een neologisme of drie
woorden die niemand meer kent
mythen
politici
met naam en toenaam
alsof je de krant leest
muziek, veel muziek, televisie
Mozart
het grote verdriet
de ontroostbaarheid
dode dan wel dementerende ouders
gestorven kinderen
hartinfarcten, verkeersongelukken
overspel
elke dichter denkt stiekem dat hij Jezus is
het schrappen van een pond krieltjes
hormonen
al heeft de erotische poëzie geen toekomst
het toegankelijke levenslied
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wij die niet samen oud zullen worden
en toch bij elkaar zijn
of niet meer bij elkaar zijn
en toch samen oud zullen worden
Rijn, Maas, Donau
bossen, heidelandschappen
werkeloosheid
baby's
de prijs van een vat olie
reddingvesten
verzoeken:
laten we samen een huisje kopen
zelfmoord
een paar regels in een vreemde taal
Mein Bruder hat mir wunderhübsche Dinge geschenkt und einen Duft, den ich
besonders mag.
een polemiek met een andere poëzieopvatting
een afrekening met een criticus
een afrekening met de echtgenote die in de keuken doodbloedt
noodkreten
denk aan:
waar is het gas?
of: aap kom terug
of: aap blijf dit keer weg
minder dramatisch mag ook:
filosofie
fragmenten uit brieven:
Ik was gisteravond erg prikkelig en huilerig, en ik
denk dat het komt omdat ik bijna griep had. Die heb ik
dus nu.
varianten op het hooglied
huisdieren
een kat die kunstjes kan
katten zijn altijd welkom
eenzame metaforen
eigen werk dat slecht is ontvangen
de moeder
de guillotine, het spreekgestoelte, nog wat gaskamers
een verzoek van Cultureel Centrum de Balie
om het laatste weekend van maart
als hoerendeskundige op te komen draven
ze schreven:
we willen je zelfs komen halen

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

14

No strings attached
door Maria Staal
Martin en ik zijn vijf jaar samen. Martin bouwt voetbalarena's, gerechtsgebouwen
en ziekenhuizen. Hij mag Jimmy Liu niet. Hij vindt hem nichterig en luid. Jimmy
Liu is mijn baas.
‘Maria, de man heeft nog nooit een school van binnen gezien. Hij handelt in wapens
zonder zich te schamen. Hij buit je uit. En hij brengt je in gevaar.’
Dat hoor ik al twee jaar.
Ik breng er niets tegen in. Behalve dat ik niet weg ga bij Jimmy. Hij ziet dingen
in mij die ik niet zie, die niemand ziet. Ook Martin niet.
Op mijn eerste werkdag gaf Jimmy Liu mij het boek van Sun Tzu The Art of War.
Het gaat over strategie. Sun Tzu was krijgsheer, vierentwintighonderd jaar geleden.
Veel begrijp ik er niet van. Sun Tzu valt me lastig met antwoorden op vragen die me
niet kwellen.
Elke week heeft Jimmy iets nieuws. Hij vertelt over wapens. Met sommige leer
ik schieten. Hij weet alles over China, Afrika en Pakistan. Hij wijst naar
acupressuurpunten, op mijn bovenarm: ‘Als je hier drukt verdwijnt je dorst.’
Ik leer geldstromen volgen, productielijnen kennen. Ik leer wie onze afnemers
zijn, waar we wel en niet leveren. Wat embargo's behelzen en hoe we ze kunnen
omzeilen zonder ze te breken. Ik maak offertes, reageer op aanbestedingen. Ik zie
wie onze wapens kopen. Ik begrijp de wereld beter dan vroeger.
Mijn hoofd duizelt van de informatie. ‘Niet gezond,’ vindt Martin, ‘Zo moet het,’
glimlacht Jimmy.
Hij vliegt, ik reis mee. In Karachi ontploft een auto onder ons hotelraam. In Harare
loop ik voedselvergiftiging op. Ik haal mijn grootrijbewijs. Ik leer militaire lucht-,
zee- en landkaarten lezen - en onthouden. Jimmy oefent het oplossen van doodlopende
transporten met me, en gesprekken met ambtenaren.
Het gaat goed. Jimmy is tevreden.
De discussie tussen Martin en mij over Jimmy wordt grimmig. Dan dwingt Martin
mij te kiezen. Hij drijft me in het nauw. Dus vecht ik terug, zet me schrap. De dag
voor mijn achtentwintigste verjaardag barst het. Martin blijft weg, wil mij niet meer.
Het is herfst. Ik word ziek, eet niet meer. Jimmy zet een blik kaviaar en een fles
champagne op mijn aanrecht. Hij zegt: ‘Who needs anybody anyway?’
Een jaar later bezoeken we op een middag een voetbalwedstrijd in Beijing. Het is
fris. We hebben goede zaken gedaan. Amsterdam wacht. Maar Jimmy wil nog even
blijven.
Gansu Tianma speelt tegen Dalian Shide. Jimmy geeft niets om voetbal; begrijpt
het niet. Hij juicht als ik juich, vloekt als ik vloek. Het Beijing Worker's Stadium is
afgeladen. Zestigduizend Chinezen die nootjes en dumplings eten. In de rust haalt
hij bier. Hij vraagt me de buitenspelval uit te leggen. Waarom doet hij zo zijn best
voor me? Hij lacht. Hij legt zijn handen losjes op mijn schouders. Hij fluistert in
mijn oor. Vraagt of ik een kind met hem wil.
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Eén keer heb ik met Jimmy geslapen. Niet lang nadat Martin wegging. Mijn heupen
bewogen eerst onwennig, toen soepel. We raakten zelfs bezweet. Maar Maria was
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daar niet bij. Die lag zich af te vragen waarom ze zich zo eenzaam voelde. Jimmy is
er nooit op teruggekomen. Trouwens, hij heeft liever jongens.
We gaan wandelen. Jimmy vertelt over meneer en mevrouw Yang. Die vluchtten uit
Beijing, vier maanden terug. Meneer Yang moest naar een heropvoedingskamp,
wegens subversief gedrag. Wie een heropvoedingskamp levend uitkomt, is hoe dan
ook dood. Dan beter een bootreis naar Nederland van achtentwintig dagen in een
kartonnen doos. Alles moest snel. De baby mocht niet mee. Het meisje bleef bij haar
grootmoeder. Oma kreeg drie maanden lang elke dag bezoek. Vier politieagenten
schreeuwden steeds: ‘Waar is uw zoon? Waar is uw schoondochter? Hoe heeft u hen
geholpen?’ Oma ging dood. De baby kwam in een weeshuis.
Een kennis van Jimmy weet welk weeshuis. Hij wil het Jimmy wel vertellen. Maar
eerst heeft hij geweren nodig. NDM-86's, de Chinese versie van de Dragunov, kaliber
7.62 × 54 R. Dertig stuks. Jimmy zegt dat we de wapens vanavond om twaalf uur
moeten afleveren in het noordwesten van de stad, bij Zizhuyuan Park. Daar is weinig
politie. We hoeven niet naar een weeshuis; de baby wordt geruild. Daarna spelen we
een gezin. Op vakantiereis naar Nederland. Morgenavond om zes uur vliegen we
naar Zürich. Dan naar Zestienhoven.
Jimmy geeft me visa en valse Chinese paspoorten. En een foto van een baby met
spleetogen. Ze heet Su Sisi Yang. Maar haar achternaam is vanaf nu Liu. Net als die
van mij: Maria Staal and further Liu.
‘Het kon niet anders, Maria.’
‘Zolang we maar in gemeenschap van jouw talloze goederen zijn getrouwd.’
Hij lacht niet. Ik schrik. Ik heb Jimmy nog nooit bang gezien.
Ik loods de gehuurde bestelbus langs fietsers, taxi's en vrachtwagens. Achterin staat
een kist met ongeassembleerde NDM's. Naast een pak luiers en andere babyspullen.
Ik weet niets van baby's. Jimmy heeft vanmiddag zijn moeder gebeld. Zij wist waar
we alles konden krijgen. Ze vraagt nooit verder.
Het is half twaalf, droog weer. Overal neonlicht en claxons. Jimmy heeft me een
Browning gegeven. Een Buck Mark C, kaliber 22. Mooie slanke grip. Zelf heeft hij
zijn revolver, een Arminius, double action, kaliber .357 Magnum. Effectief zonder
franje. Hij zegt: ‘Als je in China met dertig sniper rifles wordt gepakt, kun je het
beste de agenten meteen overhoop schieten.’ Iedereen zou iemand als Jimmy moeten
hebben; naast hem lijk je zelf heilig.
We passeren de Zoo en slaan rechtsaf. Jimmy zoekt de afgesproken plek. Dat is
een weg achter het park. Hij zegt dat ik de lichten moet doven. We wachten.
Brandende sigaretten, aan de overkant. Vier. Ik denk: Waar staat hun auto? Sjouwen
ze straks die kist over straat?
Jimmy stapt uit. Er wordt beleefd gebogen, gelachen. Een van hen draagt een
sporttas. Ik klim uit de wagen en loop om. Jimmy stelt mij voor. De man geeft mij
de tas. Hij gebaart naar de rits. Er ligt een kind achter de rits. Het is in kranten
gewikkeld. Het slaapt of is verdoofd. Het heeft veel haar. Su Sisi zou een moedervlek
in haar hals moeten hebben. En rechts een kromme pink. Het is donker, ik kan niks
checken. De vier zijn met Jimmy achterom gelopen. De laadklep gaat open. Iedereen
klimt naar binnen. Ze inspecteren de NDM's. Ik sta enigszins ontredderd met de baby
naast het bijrijderportier.
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Dan hoor ik een doffe klap, een schreeuw, geritsel. De laadklep sluit met een bons.
Instinctief doe ik een stap opzij. De bestelbus wordt gestart en trekt gierend op. De
zijspiegel raakt me en ik klap tegen het asfalt. De tas maakt een schuiver. Ik rol om
en grijp de hengsels. Ik lig op de grond met de tas tegen me aangeklemd. Su slaapt
door. In de verte verdwijnt onze bus. De stilte is oorverdovend als ik Jimmy

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

16
zie opkrabbelen. Temidden van luiers, kleertjes, zuigflessen en gedeukte blikken
babyvoeding. Hij scheldt en vloekt. Noemt zichzelf een amateur, mij een koe. Dat
ik godverdomme sleutels in het contact laat zitten. Ik kruip naar hem toe, met de tas.
Ik vraag hem of het niet vreemd is dat die baby zo door alles heen blijft slapen. We
zitten midden op de weg. Jimmy met een geladen revolver in zijn hand. Ik met een
beurse schouder. We kijken samen in de tas. We zoeken een moedervlek en een
kromme pink. Die vinden we niet. Wel iets anders, bij nadere inspectie. Een piemel.
Vanuit Jimmy's hotelkamer ruil ik ons vliegticket voor een open retour. Dat geeft
tijd. Waar moeten we in godsnaam beginnen? Jimmy heeft geen adres van de kennis.
Het contact ging nooit van Jimmy uit. Misschien kan iemand in de straat waar de
oma van Su Sisi woonde ons verder helpen. En van wie is het jongetje dat nu in het
hotelbed ligt te slapen? Wat moeten we met hem?
Ik noem hem Dopey. Terwijl Jimmy belt, geef ik Dopey de fles. Daarna maak ik
snapshots van ons zoontje. Voor op mijn bureau, in Amsterdam. Het is half twee.
Jimmy zegt: ‘Ik moet nu slapen Maria.’ Ik draai me om. Hij is niet zichzelf. Ik vraag
niet verder.
Negen uur 's ochtends. Dopey lacht, huilt, drinkt of slaapt. Mijn rolletje is vol. Ik
laat het ontwikkelen twee straten verder. De baby rust in een draagzak op mijn buik.
Jimmy gaat niet mee. Hij heeft nog zaken te regelen.
‘Houd dat pistool bij de hand, Maria, ik gaf het niet voor niets.’
Dat snap ik niet. Dat pistool was toch voor als we politie tegenkwamen?
‘Neem nou maar mee’, zegt hij korzelig.
Ik ga op weg naar de fotoshop. De mensen wijzen. Een Europese vrouw met een
Chinese baby voor haar buik; grappig. Baby's blijven hier binnen. Lachend staan ze
om ons heen. Ik lach terug. Als ze Dopey hebben bewonderd, slenter ik verder. Een
man en een vrouw steken de straat over. Ze lopen snel op ons toe. Het mes van de
man snijdt in één veeg de banden van de draagzak door. De vrouw vangt Dopey op
en samen hollen ze weg. Ik hoor hoe Dopey begint te krijsen, nog voor ze de hoek
om zijn. Ik ga pas rennen als het te laat is. Aan het pistool denk ik geen seconde.
Ik kan niet stoppen met huilen. Jimmy bestelt thee. Hij zegt: ‘Die jongen is nu
waarschijnlijk gewoon thuis. De bende gebruikte hem gisteren als ruilmiddel, en
heeft hem vandaag weer teruggestolen.’
Moet ik dat geloven? Jimmy knikt. Het overkomt westerlingen die illegaal willen
adopteren ook. Ze betalen duizenden dollars, ontvangen hun baby en binnen een
week zijn ze dollars en kind kwijt. Ik zeg dat hij het had moeten vertellen. Hij haalt
zijn schouders op; ‘Misschien. Ik wilde je niet ongerust maken.’
Arme Dopey. Het fotorolletje zit nog in mijn zak.
We besluiten naar de straat te gaan waar de oma van Su Sisi heeft gewoond.
Het verhuurbedrijf wil alleen nog voor veel geld een auto aan ons meegeven.
Het laatste stukje lopen we. Over een smerige markt. Eenden, bij de strot aan elkaar
gebonden, een ton vol kikkers die slijmend rondkruipen, vissen, slangen. Er sijpelt
angstpis uit elke mand. De steeg die we inslaan loopt dood. Niemand herkent Su Sisi
van de foto. Niemand weet wie haar grootmoeder was. Of ze durven het niet te
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zeggen. Jimmy wordt kwaad. Met de politie wil en kan hij hier niets ritselen.
‘Godverdomme Maria, de hele wereld is bang of slecht.’ Daar rekent hij zichzelf en
mij nooit toe. Hij zegt dat hij het zat is. ‘We doen het anders, Maria. Ik ga naar Quan
Je De, vanavond nog.’
Quan Je De is een restaurant vlak bij Tian Anmen. Heel Beijing komt er. Het
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heeft binnen een ‘tweede deur’, achter een gordijn. Die zit op slot. Alleen voor
enkelen gaat hij open. Lee Mon is iemand voor wie die deur open gaat. En Shing
Kwan. En Wo Sun Yee.
Ze zijn Tai Lo's, triadebazen, die graag onderling nog even natafelen. De
gesprekken gaan meestal over heroïne. Of wapens. Al jaren lonken ze naar Jimmy.
Thuis vergeet ik wel eens wie Jimmy is. De regeringsleiders en opdrachtgevers
met wie hij onderhandelt, zien een andere man dan ik. Voor hen is hij een strateeg.
Een meester. Een moderne Sun Tzu. Een man die veel meer kan dan wapens verkopen.
Onopvallend, bescheiden. Vlak vóór de flits stapt hij uit hun foto. Vanavond gaat
hij door de deur. Hun deur. De bazen zullen eerst blij zijn hem te zien. Hij komt
echter niet om iets te geven, maar om iets te vragen. Hij moet geweten hebben dat
het hierop uit zou draaien. Daarom was hij zo stil.
Het is tien uur, donker. Onze hotellounge is rustig.
‘Maria, zie ik er goed uit? Wacht jij hier op me?’
Ik lees. Sun Tzu's The Art of War.
‘Streef naar vormloosheid. Wees zo mysterieus mogelijk en streef naar
onpeilbaarheid. Zo kun je het lot van je tegenstander bepalen.’
Ik probeer geen klok te zien, ik probeer te proeven wat er in mijn glas zit. En ik
lees.
‘Als je niet wilt vechten, breng je tegenstander dan op een dwaalspoor zodat hij
niet kan aanvallen. Observeer hem, zet hem aan tot actie en ontdek zo zijn
denkpatroon.’
Jimmy is nu twee uur weg. Ik loop de lobby rond, strek armen en rug.
‘Als ik om twaalf uur niet terug ben, neem je het eerste de beste vliegtuig naar
Zürich,’ heeft hij gezegd. Elf over twaalf. Op mijn horloge zelfs kwart over twaalf.
Dan loopt hij de draaideur binnen met een air alsof hij een troep wolven van hun
snijtanden heeft beroofd! Ik glimlach.
De volgende middag wordt Su Sisi gebracht. Een baby waar zelfs Jimmy vrolijk van
wordt. We nemen meteen een taxi naar het vliegveld. De vlucht vertrekt om half drie
naar Zürich en Jimmy zegt dat ik daarna zonder hem doorvlieg naar Rotterdam. Hij
moet iets regelen.
‘Hoe erg is het?’ vraag ik, nu pas.
Hij zegt dat het meevalt. Deze keer. Zegt dat zijn eigen marktwaarde hem
verbaasde. Wo Sun Yee vond het een eer hem te mogen helpen. No strings attached.
Een kleine tegemoetkoming in de kosten, verder niets. Ik wil het eigenlijk niet weten.
Het is zonnig weer. Su slaapt in een nieuwe draagzak.
Op Zestienhoven kom ik Martin tegen. Ik zie zijn verwarring: een Chinees kind?
Kan niet wachten om zijn voorbarige conclusie te horen. Maar hij zegt dat hij naar
Duitsland gaat om een stadion te bezichtigen, samen met een architect. Ik zeg: ‘Leuk.’
Hij vraagt hoe het met Jimmy is. Ik zeg: ‘Goed.’ Ik ga hem niet helpen de vraag te
stellen die op zijn lippen ligt. Ik zeg dat ik moet gaan. Ik wens hem een prettige reis
en loop door. Hij ook. Misschien draait hij zich nog één keer om. Dat kan mijn rug
niet zien. Ik bereik de aankomsthal. De heer en mevrouw Yang wachten. Zij slaat
haar handen voor haar mond. Ik til Su Sisi op, hoog boven mijn hoofd.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

18

Waarheid als stijlfiguur
De botsing tussen journalistiek en geschiedschrijving
door Bastiaan Bommeljé
Het op 28 januari jongstleden door Lord Hutton gepubliceerde rapport over de
zelfmoord van de Britse wapeninspecteur David Kelly en het vermeende aandikken
door de regering Blair van de dreiging door Saddam Hoessein was in elk geval in
één opzicht belangwekkend. Ik bedoel dan niet zozeer de conclusies van het rapport,
die luidden dat de Britse premier Blair ‘niet oneervol of clandestien’ heeft gehandeld
in de affaire rond de dood van Kelly, en dat de BBC ‘openbaar excuus’ zou moeten
aanbieden voor de ‘ongefundeerde’ beschuldiging aan het adres van de regering.
Neen, het belang van het rapport lag in het gegeven dat hier een journalistieke
wereldbeeld frontaal in botsing kwam met een juridisch wereldbeeld. En die botsing
was geen prettig gezicht voor de journalistiek.
Wat men ook over de politiek van Blair, over de rol van zijn spindoctors en over
de aanpak van Hutton moge denken - en over al die zaken zijn vele kritische noten
te kraken - het valt niet te loochenen dat in dit geval één blik door een
wetenschappelijk (in dit geval juridisch) vergrootglas een gapend gat aan het licht
bracht tussen de claims van onthullingjournalistiek en het wettig en overtuigend
bewijs voor die claims. En indien dat gat er al zo open en bloot ligt bij de BBC, met
haar doorgaans ongekend strenge redactionele toetsing, zou dat aan het denken
kunnen zetten over de onderzoeksjournalistiek in het algemeen. Het is uiteraard onzin
te zeggen dat ‘de’ media het ‘slecht’ doen, of ‘de feiten aan hun laars lappen’. Neen,
het Hutton-rapport dwingt tot nadenken over de grenzen en mogelijkheden van
journalistiek, en over de verschillen tussen journalistieke en wetenschappelijke
bewijsvoering.
Duidelijk was in elk geval dat de verrassing - neen, verbijstering - over het harde
oordeel van Hutton over de berichtgeving en redactionele controle daarop bij
journalisten zelf bijzonder groot was. De reacties varieerden van paniek bij de BBC
(waar twee topmannen en journalist Andrew Gilligan ontslag namen) tot defensieve
beschuldigingen tegen Hutton in bladen zoals The Guardian, The Independent en
The Daily Telegraph waarbij de woorden ‘whitewash’, ‘eenzijdig oordeel’ en zelfs
‘verraad’ vielen.
In Nederland was er opvallend veel belangstelling voor deze kritiek op het rapport,
en voor zover ik heb kunnen waarnemen veel minder voor de overwegingen die ten
grondslag lagen aan het oordeel van Hutton (die inderdaad een doorgewinterde
establishmentjurist is, en in dienst van Britse overheid als rechter in de beruchte
Diplock Courts van Noord-Ierland al bijzonder streng optrad). Toch zijn die
overwegingen van belang. Mede in het licht van de discussie die in Nederland is
ontstaan naar aanleiding van de uitval van Prins Bernhard in zijn open brief in de
Volkskrant van 7 februari jl. waarin hij zich keert tegen de beschuldigingen c.q.
verdachtmakingen aan zijn adres door journalisten, publicisten en al dan niet
professionele historici.
Leerzaam bij deze affaires is niet zozeer de inhoud ervan - bij nadere beschouwing
zou men zich zelfs kunnen twijfelen of er uiteindelijk sprake is van veel inhoud -
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maar wel de wijze waarop ze iets zeggen over de wijze waarop wij via de media ons
beeld van de wereld vormen. Bovendien doen de affaires dringende vragen rijzen in
hoeverre onze oordeelsvorming (en die van de media) berust op stijlfiguren die
opgebouwd worden uit halfliteraire associaties en suggestieve causaliteit, of op een
meer saaie en moeilijker weging van feiten en omstandigheden - inclusief weging
van het eigen oordeel.
In retrospectief lijkt het Hutton-rapport weinig meer dan een overdreven omvangrijk
officieel onderzoek naar de zelfmoord van een ambtenaar, en daarmee misschien
wel in de eerste plaats een bewijs van de emotionalisering van politiek en journalistiek.
De vraag is gewettigd of hier niet
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een persoonlijk drama nogal pompeus werd ‘verfilmt’ volgens het clichéperspectief
van paranoia-jegens-de-overheid, waarbij het draaiboek meer leek op All the
President's Men of Orwells 1984 of Three Days of the Condor dan op de werkelijkheid
in Groot-Brittannië anno 2004.
Afgezien van de persoonlijke tragedie bleek bij Kelly immers al snel dat er sprake
was van zelfmoord. Zelfmoordenaars zijn doorgaans verantwoordelijk voor hun
eigen dood, en de heroïsering van Kelly in de media mag niemand doen vergeten
dat hij het was die zijn familie heeft achtergelaten. Vanuit dit perspectief zijn zowel
de kop ‘Only the good kill themselves’ in The Times, de diagnose ‘Kelly was a casualty
of war’ in The Independent, en de slotsom in koeienletters op de voorpagina ‘SPUN
TO DEATH’ van The Daily Mirror meer een teken van de journalistieke behoefte aan
onschuldige slachtoffers van Big Brother dan van beredeneerde berichtgeving. Deze
hang naar gemeenplaatsen heeft uiteindelijk weinig te maken met het politieke debacle
van de massavernietigingswapens als reden voor de Irakoorlog, noch met een
ontrafeling van de werking van de Britse politiek. Het is geen tegels lichten, maar
een knieval voor de antipolitiek: niet de ‘corridors of power’ staan hier centraal, maar
een uitgewoonde literaire stijlfiguur.
Het is dan ook bepaald lamentabel dat noch in Engeland noch in Nederland veel
kranten hebben beklemtoond dat de BBC en ook Andrew Gilligan zelf al in een vrij
vroeg stadium hebben toegegeven dat er onjuistheden waren geslopen in de gekozen
bewoordingen van de Today-show van 29 mei 2003 (het ging - let wel - om de
uitzending van 6.07 uur 's ochtends). Gilligan zei toen (zonder script): ‘And what
we've been told by one of the senior officials in charge of drawing up that dossier
was that the government probably knew that that 45-minute figure was wrong, even
before it decided to put it in.’ De dienstdoende eindredacteur beklaagde zich
onmiddellijk over het ‘losse woordgebruik’ van de journalist, en Gilligan onderstreepte
later desgevraagd dat hij op dit punt onzorgvuldig was geweest en dat de woorden
‘the government probably knew’ meer zijn eigen interpretatie dan de uitdrukking
van zijn bron waren geweest.
Het probleem ligt echter dieper. De uitglijder van Gilligan was wellicht
verwaarloosbaar geweest in minder verhitte tijden, maar ze illustreert anderzijds ook
hoezeer journalistiek tegenwoordig (al dan niet onbewust) tamelijk gemakkelijk
overgaat tot het werken met suggestie, met indrukken en met meningen, en hoezeer
de klemtoon is verschoven van onbetwistbare ‘feiten’ naar de ‘motivatie’ van de
hoofdrolspelers. Het is deze verschuiving die de deur openzet naar speculatie in
plaats van onderzoek, en naar interpretatie in plaats van ontrafeling.
Het centrale probleem bij zowel Blairs rapportage over de massavernietigingswapens
van Saddam als in Nederland Bernhards gedragingen is dat deze speculaties in de
media de overhand hebben gekregen, en dat mede daardoor de kwesties geheel en
al zijn getrokken in het perspectief van ‘liegt-ie-wel-of-liegt-ie-niet?’ Op dat moment
speelt niet langer het moeizaam achterhalen van geschiedkundige feiten maar het
opwindende zelf oordelen over andermans persoonlijke betrouwbaarheid. Indien de
vraag bij Hutton niet was gegaan over ‘wie heeft er tegen wie gelogen’, maar over
de vraag ‘op welke wijze is het Verenigd Koninkrijk in deze oorlog verzeild’, was
het rapport interessanter, maar moeilijker en minder mediageniek geweest. Indien
in Nederland de discussie niet zou gaan over ‘heeft Bernhard gelogen over zijn
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illegale kinderen en over zijn brief aan Hitler’ maar over de vraag ‘welke feiten staan
in geschiedwetenschappelijk perspectief overtuigend vast, en waar begint de
speculatie?’ zou er minder ophef, maar ook minder gespreksstof in praatprogramma's
zijn geweest.
Dat steeds meer de motieven en integriteit van mensen en niet hun feitelijke daden
onderwerp worden van de journalistiek, tekent hoezeer ons wereldbeeld zich vernauwt
tot vragen over karakter, persoonlijkheid en populariteit. De grenzen tussen RTL
Boulevard en Den Haag Vandaag zijn daarmee onmiskenbaar aan het vervagen.
Toch dient hier aangetekend dat de vraag of Blair dan wel Bernhard ons hebben
bedrogen vele malen minder relevant is dan de vraag wat nu de politieke implicaties
zijn van een oorlog uit voorzorg, of wat er in staatsrechtelijke zin over de rol van de
prins-gemaal valt te vertellen.
In zekere zin hebben de critici van zowel Blair en Bernhard hun onderwerp juist
een dienst bewezen door onvoldoende beslagen ten ijs te komen. En het zegt iets
over onze eigen onvermogen dat we onwillekeurig vluchten in de dooddoener: waar
rook is, moet wel vuur zijn.
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Op weg naar het hoge noorden, te midden van verspreide bezittingen
Gert de Jager
De zaterdag: die doorgebracht op
plekken die er toe
doen. ‘Hier verkeer’
staat vermeld, en je rijdt
erheen. Je
wandelt door het
dorp, ziet het uitgebreide
panorama.
Velden in hun
winterse orde, voetgangers
aan de rivier.
De weg die je
ging in het licht dat
er is.
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Nooit thuis en altijd elders
Je zit op een vreemd terras onder pijnbomen en vraagt je
af: hoe ruikt heimwee? Als het zuiver haar
van iemand? Als shampoo die je
goed kent en doet denken aan
het weidse panorama dat je nu voor het
eerst ziet?
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De reus van Big Sur
door Geert van der Kolk
In de wintermaanden, als de zalmtijd voorbij is en de vishallen dichtgaan en iedereen
wacht op de terugkeer van de sardines, is er voor de schoeners in Monterey weinig
te doen. De meeste gaan voor onderhoud en reparatie naar de werven in San Francisco
Bay. Sommige liggen de hele winter voor anker achter de pier. De schippers roeien
er een keer in de week naar toe om de biels leeg te pompen en de zeeleeuwen van
het dek te jagen.
Ik ga meestal naar de werf, maar in het jaar van de Spaanse oorlog heb ik drie
tochten naar Big Sur gemaakt. Door de oorlog vlogen de prijzen omhoog. De
looierijen in Monterey en Salinas konden de vraag nauwelijks aan en ze betaalden
meer voor run dan ooit tevoren. In het begin van de winter betaalden ze zelfs vooruit,
zodat ik geen eigen geld hoefde te investeren.
Mijn bemanning was vertrokken zodra het visseizoen afliep. Ik had alleen Larry
Miller en een scheepsjongen, maar dat was voor de schoener genoeg. Voor het werk
in Big Sur nam ik twintig Chinezen in dienst. Ze wekten als ploeg, in de visafslag
en bij het spoor en in de bouw. Hun voorman heette Bob Yeh. Hij was de enige die
Engels sprak. Ik weet niet of hij zijn mannen fatsoenlijk betaalde, maar in de
onderhandelingen met mij was hij zo hard als een spijker. Hij wilde niet dat ik de
proviand insloeg. Hij wilde het zelf doen, van mijn geld. Ik bood hem een dagloon
of een percentage aan en hij wilde allebei.
We zeilden uit op 9 december. De Chinezen namen onmiddellijk de kombuis over.
Het leek alsof ze uitgehongerd waren en niets liever wilden dan eten koken. Maar
toen we Point Lobos naderden en de deining van de oceaan konden voelen, kwamen
ze aan dek en ze waren allemaal zeeziek.
We zeilden langs de kust naar het zuiden. De nacht was helder en rustig en we
hadden een warme landwind. Ik begreep waarom de Spanjaarden zo opgelucht waren
toen ze de baai van Monterey ontdekten. In Big Sur rijzen de klippen en de bergen
bijna loodrecht op uit zee, zes, zevenhonderd meter hoog en er is nergens een haven.
Je kan alleen aanleggen in Partington Cove, mits je een klein schip hebt en mooi
weer. De inham is zo smal dat je hem van zee niet eens kunt zien, maar Larry Miller
was er eerder geweest, in de tijd dat er in Big Sur naar goud werd gezocht. We bleven
bij de wind liggen tot de ochtendmist was opgetrokken. Toen zeilden we onder fok
en voorzeil naar de inham. De kelp tikte en schuurde tegen de bodem van het schip.
Zodra we achter het rif waren liet ik het plechtanker uit en ik had tien Chinezen op
de boeg om af te houden.
In de tijd van de goudkoorts zijn er in Partington Cove ringen in de rotsen geslagen
om af te meren. Er staat ook nog een oude derrick-kraan op een platte rots die als
steiger werd gebruikt. Dankzij de ringen konden we goed aanleggen en met twee
nieuwe blokken hadden we de kraan ook snel weer aan het werk. De inham bood
geen bescherming als de wind naar het westen zou draaien, maar we hadden goed
weer en 's nachts de landwind, dus we lieten Larry Miller en de jongen bij het schip
en gingen onmiddellijk de bergen in.
De inham is ten noorden van de monding van Partington Creek. Er is een laag en
nat tunneltje door de rots, nog een souvenir van de goudzoekers. De Chinezen, die
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bij het spoor hadden gewerkt en goed met springstoffen overweg konden, moesten
er erg om lachen. Aan de andere kant van de tunnel volgden we de rivier stroom-
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opwaarts door een kloof die was dichtgegroeid met enorme sequoia's. Het kostte
twee uur klimmen voor we het eikenbos bereikten. Er waren eerder runners geweest,
maar al lang geleden en er stonden maar weinig dode bomen. We hadden vier
dwarsbijlen. Bob Yeh had een paar ervaren schavers en hij en ik werkten ook en de
bast was droog en kwam gemakkelijk van de stam. We konden al gauw de eerste
bundels naar beneden sturen, naar het schip. Het weer was zo goed dat de helft van
de Chinezen boven op de berg bleef toen het avond werd. Ze maakten een kamp en
toen wij de volgende morgen terugkwamen, lagen er al tien bundels op ons te wachten.
Binnen een week hadden we niet alleen het ruim vol met looibast, maar ook het dek
en er lagen zelfs balen op het achterschip.
Toen we terugzeilden naar Monterey kwam Bob Yeh naar mij toe.
‘Dik tevreden, schipper?’ vroeg hij.
‘Ik tel mijn winst pas als ik winst heb,’ zei ik.
Bob Yeh knikte.
‘Daar is ook een oud Chinees spreekwoord over,’ zei hij.
De eerste runvaart was een groot succes. We verkochten alle looischors nog voor
we gelost hadden. Bob Yeh en ik gingen onmiddellijk naar Salinas om een nieuwe
aanbetaling te krijgen en inkopen te doen voor een tweede tocht. Alle Chinezen
bleven aan boord en we voeren op 19 december weer uit. Iedereen was in opperbeste
stemming, zelfs Larry Miller, maar al voor we Point Lobos bereikten ging er iets
mis. Tijdens de hondenwacht viel een van de Chinezen door het luik van het vooronder
en brak zijn been. Ik bood aan om te keren en hem terug te brengen naar Monterey,
maar Bob Yeh wilde daar niet van horen. Hij stopte de man in een kooi en spalkte
het been met zeillatten en repen jute en zei dat de breuk net zo goed aan boord kon
genezen. De gewonde man zelf zei niets zolang Bob Yeh erbij stond, maar de volgende
morgen, toen Yeh sliep, ging ik naar het vooronder.
‘Versta je Engels?’ vroeg ik aan de gewonde man.
‘Sure, captain.’
‘Doet je been pijn?’
‘No speak English.’
‘Pijn?’
‘I fine.’
‘Ik kan je naar een dokter in Monterey brengen.’
‘Fine.’
‘Wil je teruggaan?’
‘No, no. I fine.’
Ik ging terug naar het achterschip. Larry Miller lachte mij uit.
‘Als je hem terugbrengt betaalt Bob Yeh hem niets,’ zei Larry. ‘Nu krijgt hij in
ieder geval te eten. En als hij de zaak niet verder ophoudt geeft Yeh hem misschien
een troostprijs als we de run verkocht hebben.’
Larry is een misantroop. Hij werkt al jaren voor me. Vroeger had hij zijn eigen
schoener, maar hij drinkt. Hij had ook een vrouw en een huis en al dat soort dingen.
Toen we in Partington Cove afgemeerd hadden en ik met Chinezen de berg op
wilde gaan, hield Larry mij tegen.
‘Heb je naar de barometer gekeken, schipper?’
‘Ja,’ zei ik. ‘Onveranderd. Stabiel.’
‘Het ruikt naar rotweer,’ zei hij.
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Ik keek naar de zee en de lucht en de mist tegen de bergen.
‘Ik ruik niets,’ zei ik. ‘De jongen blijft hier. Je kan hem altijd naar boven sturen
met een boodschap.’
We klommen langs de beek omhoog naar het eikenbos en maakten een kamp en
gingen aan het werk, maar het ging minder voorspoedig dan de eerste keer. Alle bo-
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men die dicht bij het pad stonden waren al kaal en we moesten steeds verder het bos
in en steeds steiler omhoog. 's Nachts begon het te waaien. Ik lag onder mijn deken
bij het kampvuur en hoorde eerst alleen uilen en coyotes en toen begon het te waaien
en alle sterren verdwenen en later hoorde je niets anders dan de wind.
De wind was koud maar hij kwam uit het noordoosten dus ik maakte me nog geen
zorgen. De schoener lag in de lij van de bergen. Toen het licht werd begon het te
regenen. We werkten door, maar als de bast nat wordt krijg je 't er moeilijker af. En
natte bast is ook veel zwaarder. Ik keek de hele dag omhoog. Ik hield mijn gezicht
recht naar de wind om te zien hoe hij draaide en 's middags gaf ik mijn dwarsbijl aan
een Chinees en liep naar Bob Yeh.
‘Ik moet naar beneden,’ zei ik. ‘De wind ruimt. Het schip kan niet in Partington
Cove blijven.’
‘We hebben nog lang geen vol ruim,’ zei Bob Yeh.
‘We gaan niet weg. Jullie blijven hier en werken door. Miller en ik zeilen een paar
mijl de zee op en blijven buitengaats bij de wind liggen tot het kalmeert. Een of twee
dagen. Normaal waait zoiets in een of twee dagen over. We zullen de proviand lossen
en in de tunnel leggen. Miller heeft dat waarschijnlijk al gedaan.’
‘Akkoord,’ zei Bob Yeh.
Ik had verwacht dat hij met mij mee zou gaan naar het schip, maar hij zei alleen
akkoord en werkte door.
De scheepsjongen kwam mij tegemoet toen ik nog niet eens halverwege de berg
was.
‘We kunnen hier niet blijven, schipper,’ zei hij. ‘De stuurman zegt dat we
onmiddellijk moeten uitvaren want de wind draait en anders worden we tegen de
rotsen aan barrels geslagen.’
De schoener was klaar om te vertrekken. De springlijnen waren al los. Als ik niet
op tijd was teruggekomen was Larry volgens mij in zijn eentje weg gezeild. En gelijk
had hij. Zelfs met een zuidenwind is Partington Cove een onhoudbare haven. De
golven komen gewoon de hoek om, net zoals in de oude haven van Monterey, voor
ze de pier hadden gebouwd.
We lagen twee dagen buitengaats bij de wind. Het regende zonder ophouden. De
gewonde Chinees in het vooronder was ongerust.
‘Waar Mr. Yeh?’ vroeg hij voortdurend. ‘Waar Mr. Yeh?’
Hij was bijna in paniek en dat kan je beter niet doen als je een gebroken been hebt.
Larry Miller zorgde voor hem en gaf hem te eten, maar had geen medelijden.
‘Meneer Yeh laat jou verrekken,’ zei hij. ‘Meneer Yeh heeft mij gevraagd om jou
overboord te gooien omdat je niet kan werken.’
Zodra de wind afnam, voeren we terug naar Partington Cove. Bob Yeh en zijn
mannen waren al weer in het kamp in het eikenbos. Ze hadden een stapel balen in
het tunneltje achtergelaten, maar nog niet genoeg om het ruim te vullen. Larry Miller
en de scheepsjongen bleven bij het schip en begonnen te laden en ik ging onmiddellijk
de berg op. Het pad was nauwelijks begaanbaar en het kamp was veranderd in een
grijsbruine modderpoel. De bomen waren kaal. De Chinezen werkten aan de andere
kant van de berkkam, op een steile helling.
‘Wat hebben jullie gedaan in de tussentijd?’ zei ik aan Bob Yeh. ‘Er lagen maar
twintig balen in de tunnel.’
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‘Je kan zien wat we gedaan hebben,’ zei hij en hij ging recht voor me staan en
spreidde zijn armen uit. Hij zat van top tot teen onder de modder, en al zijn mannen
ook. Ik pakte een bijl en liep het bos in.
‘Geen probleem, kapitein,’ zei Bob Yeh. ‘We hebben het schip zo vol. Twee, drie
dagen, en dan hebben we het schip vol.’
‘Ik hoop dat we nog twee of drie dagen hebben,’ zei ik. ‘Ik vertrouw het weer
niet.’
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We werkten zo goed mogelijk door, maar het kamp was zo verregend en verloederd
dat elke stap moeite kostte. Misschien verbeeldde ik het me, maar volgens mij was
er ook een andere stemming. Er werd minder gepraat en gepest en gelachen. De
Chinezen leken nors. Misschien waren ze gewoon moe en koud en hongerig.
We kregen het ruim vol, maar iedereen wist dat deze runvaart niet zoveel zou
opleveren als de eerste. Alle schors was nat en zwaar. De schoener lag tien centimeter
onder haar waterlijn en we konden geen dekvracht nemen. We zouden er ook geen
tijd voor hebben gehad. Het weer klaarde niet op. Het was eindelijk droog, maar het
bleef zwaar bewolkt en de wind draaide opnieuw naar het westen. De branding sloeg
tegen de rotsen in Partington Cove toen de laatste ploeg uit het kamp kwam. We
stouwden de balen in het ruim. Toen trokken we onze modderkleren uit en gooiden
ze in de rivier om ze te wassen en sprongen er allemaal achteraan.
Toen zei Bob Yeh: ‘Waar is Chang?’
We stonden in de rivier met onze kloten in het koude water en hij praatte links en
rechts tegen zijn mannen.
‘Waar is Chang?’
‘Wie is Chang?’ zei ik.
‘Chang Li, een van mijn mannen. Hij is er niet.’
‘Is hij nog in het kamp?’
‘De mannen uit het kamp zijn al terug.’
Ik had drie weken met de Chinezen gewerkt. Ik kende ze van gezicht. Ik zou ze
herkennen, bedoel ik, als ik ze in Monterey tegenkwam. Maar ik wist niet hoe ze
heetten. Ik had ze alleen geteld toen ze aan boord kwamen.
‘We moeten gaan zoeken,’ zei Bob Yeh.
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‘We moeten vertrekken,’ zei ik en ik wees op de lucht en naar het gedreun van de
branding achter de stapels drijfhout op het strand.
‘Misschien is hij gevallen,’ zei Bob Yeh. ‘Misschien heeft hij zijn been gebroken.’
Hij stuurde drie mannen terug naar het kamp. Een andere ploeg ging langs de klif
naar het noorden, in de richting van Durrell Cove, maar ze kwamen niet ver. Het pad
liep dood en ze hadden niets gevonden. Een uur later kwamen ook de mannen uit
het kamp terug, zonder Chang Li. De Chinezen begonnen opgewonden te praten en
roepen, allemaal tegelijk, zo leek het, en ze wezen naar de bergen en naar mij, en
naar het schip en de golven op zee.
De schoener lag klaar om te vertrekken. Ik ging aan boord en in de kombuis vulde
ik een tonnetje met rijst en scheepsbeschuit. Toen pakte ik mijn revolver, stak hem
onder mijn jack in mijn riem en ik gaf het hagelgeweer aan Larry Miller.
‘We hebben geen tijd meer om met ze te praten,’ zei ik.
Larry knikte en ging naar het voordek. Hij hield het geweer achter het luik van
het vooronder. Ik ging met het tonnetje aan wal en liep tussen de kibbelende Chinezen
door naar de ingang van het tunneltje.
‘Mannen!’ riep ik. ‘Hier is eten voor Chang Li.’
Ik hield het tonnetje scheef zodat ze er in konden kijken. Toen deed ik het dicht
en zette het in de tunnel.
‘Over een paar dagen zijn we hier weer terug. Nu moet iedereen aan boord. We
kunnen niet langer wachten.’
Geroep, algemeen gekwaak, drie of vier verschillende Chinese vertalingen van
wat ik had gezegd, meer geroep, geruzie, en toen stapte Bob Yeh naar voren.
‘Wij gaan niet aan boord zonder Chang Li,’ zei hij.
‘Het schip vertrekt over vijf minuten,’ zei ik. ‘Willen jullie allemaal hier
achterblijven?’
Geroep, vertalingen, protest. Bob Yeh keek mij aan en spreidde zijn armen uit.
‘De schipper blijft ook hier,’ zei hij.
Ik schudde mijn hoofd en trok de revolver te voorschijn.
‘We gaan allemaal aan boord.’
Doodse stilte.
‘Jij bent maar alleen,’ zei Bob Yeh.
‘Nee,’ zei ik en ik wees over zijn hoofd naar Larry Miller die met het geweer op
het voordek van de schoener stond.
Bob Yeh verroerde zich niet, maar zijn mannen klommen aan boord en hielpen
Larry met de landvasten.
‘Moordenaar,’ zei Bob Yeh.
We ontsnapten maar ternauwernood aan Partington Cove. We legden de tros van
het plechtanker om de grote lier en dankzij de spierkracht van de Chinezen slaagden
we erin het schip achteruit door de branding te trekken. De golven sloegen tegen de
steven en we waren allemaal in een ommezien drijfnat. Toen we hossend boven het
plechtanker lagen liet Larry het grote anker uit, aan de boeg, en de schoener draaide
langzaam om tot zij met haar kop in de wind lag. We hesen twee zeilen, de Chinezen
trokken ons over het anker heen en een uur later waren we buitengaats.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

De lading bracht minder op dan de eerste keer, maar we verdienden toch redelijk.
De oorlog was in volle gang. Ik rekende af met Bob Yeh. Hij telde zijn geld zorgvuldig
en zei: ‘Je moet ook voor Chang Li betalen.’
‘Zijn loon zit er bij.’
‘Ik bedoel niet zijn loon. Ik ben een man kwijt. Zijn vrouw woont in Xianshiu,
met vier kinderen en zeven neven.’
‘Als we nu naar Salinas gaan om inkopen te doen kunnen we morgenavond weer
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uitvaren. Met een beetje geluk zit Chang Li in het tunneltje in Partington Cove op
ons te wachten.’
‘Wij varen niet meer met jou.’
‘Waarom niet? Kan je op een ander schip meer verdienen als het slecht weer is?’
‘Mijn mannen willen niet meer voor jou werken, omdat jij ongeluk brengt. Eerst
heeft Lu Shiun zijn been gebroken en nu is Chang Li dood.’
‘Hoe weet je dat hij dood is?’
‘Je hebt hem vermoord.’
‘Bullshit.’
‘Je hebt hem helemaal alleen in Big Sur achtergelaten. Wij wilden blijven, maar
je hebt ons gedwongen om aan boord te gaan.’
‘Is dat het verhaal dat je aan de sheriff gaat vertellen?’
‘Als je niet betaalt.’
‘Chang Li is jouw verantwoordelijkheid. Ik doe het schip. Jij moet je mannen bij
elkaar houden.’
‘Ik ga naar de sheriff.’
‘Succes.’
‘En als de sheriff niet luistert weet ik waar ik jouw schip kan vinden.’
Ik waarschuwde Larry Miller en zei dat hij voorlopig aan boord moest blijven.
‘Laat hem maar opkomen, die gluiperd,’ zei Larry. ‘Weet je wat er volgens mij
gebeurd is? Volgens mij hebben ze knok gehad in het kamp toen wij buitengaats bij
de wind lagen. Volgens mij ligt die Chang-chang ergens met een mes in zijn donder
in
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een ravijn. En Bob Yeh voert een heel toneelstuk op om ons nog een beetje leeg te
schudden.’
‘Het zou kunnen,’ zei ik. ‘Ik kan me het gezicht van die Chang niet herinneren en
het kamp was volkomen verregend. Ze zaten allemaal onder de modder. Ze zagen
er allemaal hetzelfde uit.’
‘Je had ze moeten tellen,’ zei Larry Miller.
Ik ging alleen naar Salinas. Bob Yeh liet zich niet meer zien. Ik weet niet of hij
echt naar de sheriff is gegaan, maar we hoorden er niets meer over. Het kostte me
een week om een nieuwe ploeg arbeiders te vinden en we zeilden op de avond van
5 januari uit. We hadden goed weer en de volgende middag legden we aan in
Partington Cove. Ik ging onmiddellijk aan land en liep naar de tunnel. Er was niemand.
Het tonnetje met eten was ook weg. Ik zei niets tegen de nieuwe voorman en ging
met de arbeiders mee de berg op. We maakten een nieuw pad en een nieuw kamp,
een paar honderd meter verder naar het zuiden. De nieuwe Chinezen werkten net zo
hard als de vorige ploeg, maar ik was voortdurend afgeleid. Ik dacht telkens dat ik
iets hoorde of een spoor zag. Ik hoopte dat Chang Li uit het bos zou komen.
Het weer bleef goed en na vier dagen hadden we het schip vol. Voor we
terugzeilden naar Monterey vulde ik een tonnetje met rijst en scheepsbeschuit en
bracht het naar de tunnel. De Chinezen stonden op het voordek en keken verbaasd
en dodelijk nieuwsgierig toe. Ik overwoog even om er iets religieus omheen te breien.
Een dankoffer voor de god van de berg die ons zijn eikenbast had afgestaan. Zoiets.
Chinezen zijn bijgelovig en zoeken overal geesten achter. En dat is geen onzin, als
je erover nadenkt. Maar ik ben slecht in religie, dus ik vertelde wat er op de vorige
runvaart was gebeurd en dat ik niet dacht dat Chang Li nog in de buurt was, anders
was hij wel te voorschijn gekomen, maar dat ik toch wat te eten wilde achterlaten
voor de zekerheid.
We zeilden terug naar Monterey en verkochten de bast. Ik had nog wel een tocht
willen maken, de prijzen bleven hoog, maar de Chinezen monsterden af. De voorman
zei dat hij ander werk had gevonden en hij verzekerde me wel drie keer dat ik een
goede schipper was en dat het feit dat hij en zijn mannen niet meer aan boord wilden
komen niets, absoluut helemaal niets te maken had met de geschiedenis van Chang
Li.
Dus dat was het einde van de runvaart. Ik heb nog met een paar andere ploegbazen
gepraat, maar de Chinezen in Californië hebben een roddelmachine die sneller werkt
dan de telegraaf, en ik kon niemand vinden die meewilde naar Big Sur. En er was
ook eigenlijk geen tijd meer. Ik had nog maar anderhalve maand voor de sardines
zouden komen en de schoener moest naar de werf.
We hadden een goed seizoen, niet alleen met de sardines maar ook met de zalm.
We verdienden behoorlijk en ik liet nieuwe zeilen maken en wilde de hele winter
doorvaren. Ik wilde weer naar Big Sur, maar we hadden de oorlog gewonnen en de
prijzen zakten in en er kwam verder niets van. Dus dat was echt het einde van de
runvaart, behalve dat ik jaren later een verhaal hoorde over een Chinese reus die in
een grot in Big Sur woont. Ik hoorde het eerst van een ploegbaas op de steiger van
de visafslag. De ploegbaas was een Chinees, dus ik geloofde hem niet, maar daarna
hoorde ik het ook van een landmeter die voor de staat werkte. We zaten in de Bull
Dog aan Hawthorne Street en hij vertelde dat hij naar Big Sur was gegaan om te
kijken of er een spoorbaan of een gewone weg aangelegd zou kunnen worden. Geen
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schijn van kans, zei hij. Het zou veel te duur zijn. Je zou tussen Monterey en San
Luis Obispo meer dan twintig tunnels en bruggen moeten bouwen. En toen vertelde
hij over de reus. Hij was er absoluut zeker van dat hij hem had gezien, twee keer
zelfs, dus het was geen zinsbegoocheling.
De prijs van looibast is na de oorlog nooit meer omhoog gegaan. Er is nog maar
een looierij open en er varen geen schoeners meer naar Partington Cove.
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Massagraf bij Vilnius
Paul van den Hoven
De Keizer deed als alle grote Keizers.
Zijn benen trippelden op nieuwe ijzers,
zijn onverharde arm werd volgestort
en op het strakke schema van zijn kaken
verliet de omnibus het plein.
Hij deed wat wij doen in het klein
en nooit opnieuw: een middel van transport
tot eindbestemming maken.
Maar in het veld werd hij het soort reptiel
dat bij gevaar niet langer samenviel
met zijn geschubde zelf. Hij was verdwenen
toen wij dit logistieke land, barbaars
voor wie het niet kan onderwerpen,
in kuilen staffelden en terpen.
We bleven achter als bevroren tenen
in een buitgemaakte laars.
Begraaf ons niet opnieuw. Al had zijn wet
de Beresina tijdig stilgezet
en waren wij tot in Parijs gekomen
waar onbetaalde liefde weer ontlook
in lange veld- en ademtochten
van harten die hun gelijk bevochten,
we zouden - uit behoud van onze dromen ergens sterven hoe dan ook.
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Het uur
(In memoriam matris)
Opverend uit je laatste strekking
kijk jij hem aan. Dit was het uur.
Hij plant een haarlok in je haar
en langzaam stijgt je temperatuur
tot het niveau waarop hij trek in
lever krijgt die, warm en gaar,
in rauwheid toeneemt op het vuur.
Een traan meandert naar zijn ogen.
Uit wraak op hen die zijn bedrogen
zuigt hij een vlam de kaarsen in
wier vet de kamer sluiten mag
van een ontwaakte koningin.
Jij draait, in afgemeten bogen,
vier eieren uit het taartbeslag.
Naar welk einde of begin
moet wat bewogen heeft bewegen?
Nadat zijn mond met witte regen
jouw borst gevuld heeft als een maan,
ligt hij geketend in je huid.
Jij tilde zwaar aan zijn bestaan
- als enige - en niets zat tegen:
geen uur liep op de dag vooruit,
geen dag kwam één uur later aan,
geen uur die dag bleef achterwege.
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Wordsworth & Woodstock
Verbeelding, Revolutie & Romantiek
door Maarten Doorman
In zijn Footsteps; Adventures of a Romantic Biographer uit 1985 beschrijft Richard
Holmes hoe hij in het voorjaar van 1968 Radio Luxembourg aanzette en het live
verslag hoorde van de bestorming van de Beurs in Parijs: schreeuwende menigten,
ontploffende traangasgranaten, brekend glas en gejuich. En plotseling, vervolgt de
romantiekkenner en biograaf van Shelley en Coleridge, werd hij gegrepen door ‘de
Revolutie’:
Het waren niet de vernielingen die mij opwonden, maar het gevoel dat er iets
volslagen nieuws aan het ontstaan was, een jeugdige, onbegrensde mogelijkheid
voor politiek leven, een nieuwe gemeenschap van hoop [...]. Het was een glimp van
‘de uitgekomen droom’, het gouden tijdperk, het beloofde land.
Bovendien vereenzelvigde ik het - onmiddellijk en naïef - met die eerste Franse
Revolutie, zoals die door de Engelse romantici was gezien [...]. Want wat ik toen
voelde, wat mijn vrienden voelden, leek op een volmaakte manier door de romantici
te worden uitgedrukt, en door niemand anders.
Waarna hij de regels citeert die Wordsworth schreef bij de eerste verjaardag van
de val van de Bastille:
‘Twas a time when Europe was rejoiced,
France standing at the top of golden hours
And human nature seeming born again.’

Vervolgens trekt Holmes de parallel door van de gebeurtenissen van 1789 naar die
van de meidagen van 1968. Rode graffiti op de muren verkondigde ‘Imagination au
Pouvoir’ - de verbeelding aan de macht - en menig oproerkraaier had ontegenzeglijk
wat weg van de jonge, langharige Saint-Just, de onstuimige rechterhand van
Robespierre. Sterker nog: het hele ethos van de jaren zestig, van de tegencultuur,
werd volgens Holmes ingegeven door een ‘volstrekt romantische verwerping van de
traditionele maatschappij, van de oude orde, van het establishment, van het klassieke,
van het onhippe’.
De hypothese dat de tegencultuur in essentie romantisch was, is niet nieuw maar
bij mijn weten nooit uitputtend onderzocht. In elk geval is ze prikkelend genoeg om
bij stil te staan, zeker voor wie de jaren zestig niet louter wil bezien in het politieke
context van Parijs '68, maar in een cultureel perspectief met een wat langere termijn.
Want ook de politieke aspiraties waren gedompeld in het bredere verlangen naar een
‘nieuwe’ mens en een ‘andere’ manier van leven, naar authenticiteit en
zelfontplooiing.
De aard en reikwijdte van dat verlangen kan misschien worden verduidelijkt aan
de hand van het popfestival in het Amerikaanse Woodstock van 1969. Deze massale
driedaagse samenkomst was niet het eerste grootschalige popfestival van de jaren
zestig, want twee jaar eerder was er al een omvangrijke tweedaagse muzikale
happening geweest in Monterey, met deels dezelfde muzikanten. Maar Woodstock
wordt tegenwoordig beschouwd als een brandpunt van de jaren zestig (en was ook
wel zo bedoeld), en derhalve is de vraag relevant welke waarden hier werden
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uitgedragen, welke conventies werden verworpen, en welke rol de verbeelding nu
eigenlijk speelde. Afgezien van de politieke dimensie - Woodstock stond ook in het
teken van verzet tegen de Vietnam-oorlog - valt een aantal dingen op.
Om te beginnen belichaamde Woodstock het primaat van de jeugd: de vorige
generaties hadden afgedaan, want hun ideeën waren verouderd, en voorzover dat
niet het geval was, had de nieuwe generatie simpelweg gelijk omdat ze jong was. En
de bezoekers van Woodstock waren jong, dat blijkt wel uit de documentairefilm die
Michael Wadleigh van het modderige festival maakte. Ook de vier organisatoren
waren jong: de oudste was zesentwintig. De meeste muzikanten waren nog geen
dertig. Geen wonder dat The Who algemene bijval kreeg voor My Generation met
de regels:
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People try to put us down
Just because we get around
Things they do look awful cold
I hope I die before I get old

Het is nu bijna ondenkbaar, maar in muziek - ook in populaire muziek - speelde
leeftijd van musici tot aan de late jaren vijftig en vroege jaren zestig nauwelijks een
rol. Natuurlijk zijn er nu nog bejaarde solisten of jazzmusici, alleen is er iets
veranderd: het valt op. Voorheen zou niemand het in z'n hoofd halen om een
muziekensemble te verwijten ‘nog’ te spelen, zoals nu wel gebeurt (onder meer in
een hoofdredactioneel artikel in NRC Handelsblad) bij de Rolling Stones die
omstreeks zestig jaar oud zijn. Woodstock was jeugd, en onderstreepte dat jeugd het
criterium was geworden.
Het komt bekend voor. De eerste generatie romantici in zowel Engeland als
Duitsland was ook jong, en ze was zich van de eigen jeugd maar al te goed bewust,
en zag die eveneens als bijzondere kwaliteit. Heinrich Steffens schreef over zijn jaren
in Jena, zo omstreeks 1800: ‘Een nieuw tijdperk drong zich op en manifesteerde zich
in de ziel van alle jongeren die daar ontvankelijk voor waren. Wij aanschouwden de
bloeiende lente van een nieuwe geestelijke tijd, die wij jubelend begroetten met
jeugdig elan.’
De jeugdcultus had overigens al decennia eerder een brandpunt gevonden in twee
achttiende-eeuwse kaskrakers, Goethe's Die Leiden des jungen Werthers (1774) en
Rousseau's Émile ou de l'Éducation (1762). Beide boeken getuigden van een niet
eerder vertoonde aandacht voor de gemoedsgesteldheid van de adolescent, voor
uitgestelde volwassenheid en ontluikende seksualiteit. Rousseau's invloedrijke boek
exploreert bovendien de gevoelswereld van eerdere jeugdfasen en pleit voor een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling bij het kind, een pleidooi dat in de jaren zestig
van de vorige eeuw opnieuw gehoor vond.
De jeugd als een unieke en los van de volwassenheid staande levensperiode kreeg
in de Romantiek ook een positieve waardering omdat ze nog niet, in de woorden van
Rousseau, bedorven was door de cultuur. In het post-revolutionaire Europa, waar de
twintiger Napoleon heerste, sloeg de aanvankelijk ambivalente aandacht voor het
jong-zijn (denk aan de obsessie met de suïcidale Werther) om in bewondering voor
een krachtdadige, vitale jeugd. Bij jongeren zelf leidde dit tot uitingen van
zelfbewustzijn en kracht. De Franse Revolutie en de conflicten die erop volgden
waren volgens Novalis zelfs niets minder dan een strijd over de vraag wat de voorkeur
moest hebben: de rijpheid van de ouderdom of de bloei van de jeugd. En bij de
romantici lag de voorkeur, zolang ze althans zelf nog jong waren, bij het laatste:
Bliss was it in that dawn to be alive, / But to be young was very heaven! dichtte
Wordsworth zonder omhaal in The Prelude (1805).
Maatschappelijk gezien beperkte de triomf van jeugdigheid zich vooralsnog tot
de bovenlaag - in de negentiende eeuw bloeiden overal de studentenbewegingen op,
met grote gevolgen voor het politieke krachtenveld. Maar in de perceptie op wat
jeugd is, was definitief iets veranderd. Tijdens de Romantiek kregen de naïviteit,
fantasie en impulsiviteit van het kind - voorheen toonbeelden van afkeurenswaardig
gedrag - de veel positievere lading van onbevangenheid, verbeeldingskracht en
spontane creativiteit. Dit waren eigenschappen die immers ook kenmerkend waren
voor het genie.
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Dit blijkt wel uit Rousseau's Émile, en uit Novalis' verzuchting: ‘wo Kinder sind,
da ist ein goldenes Zeitalter’, of de woorden van de schilder Runge: ‘Kinder müssen
wir werden, wenn wir das Beste erreichen wollen.’ En nog verder gaat Schiller, die
in zijn Ueber naïve und sentimentalische Dichtung (1795-1796) kinderen vergelijkt
met dieren en planten en boeren en primitieve mensen, die allen getuigen van
‘onbedorven’ natuurlijkheid. ‘Kinderen zijn wat wij waren’, schreef hij, ‘zij zijn wat
wij weer zouden moeten worden. Wij waren natuur, net als zij, en onze cultuur moet
(...) ons naar de natuur terugleiden.’
Wat viel er nog meer op bij Woodstock? Velen noemden met trots of
verontwaardiging de vrije liefde. Bij nadere beschouwing wijst echter weinig op een
driedaagse orgie, al was het idee van vrije seksualiteit alom aanwezig. Bijvoorbeeld
in het massale, door deelnemers als bevrijdend en door sommige conservatieven als
bedreigend ervaren publieke naaktzwemmen, dat bijna evenveel ‘ophef’ veroorzaakte
als de in hetzelfde jaar opgevoerde Broadway-productie Oh! Calcutta!, waarin naakte
mensen op het toneel ronddartelden. In de Woodstock-documentaire zijn
samenwonende jongeren te zien die naar het festival waren gekomen om daar
gescheiden rond te hangen, zoals ze met bravoure aankondigen. Het is
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duidelijk dat ze zich niet in het keurslijf van een fantasieloos huwelijk willen laten
dwingen.
Ook hier dringt een parallel met de vroege Romantiek zich op, alleen al door de
overeenkomst met de lange romantraditie die - bijna als romantisch cliché - de
knellende huwelijksbanden met ‘echte’, spontane liefde contrasteert, met als beginpunt
Rousseau's Julie ou la Nouvelle Héloïse en Goethe's Werther. Destijds was dit een
waarachtige vernieuwing: de romantische overgave was een breuk met de tot in de
achttiende eeuw heersende conventie om passie door rede te laten beteugelen en
daarmee aan het instituut van het huwelijk stevigheid te verlenen. De nieuwe, tomeloze
liefde is te zien bij de soms wel erg vluchtige ‘eeuwige’ verbintenissen van de Engelse
dichters, en ook binnen de romantische kringen in Jena en Berlijn. Op het eerste
gezicht maakt het hectische verbreken en aangaan van verhoudingen een hedonistische
indruk, maar die indruk verdwijnt oog in oog met de grote ernst waarmee die
verhoudingen beginnen en eindigen, een ernst die wortelt in het romantische verlangen
naar authenticiteit en zelfontplooiing.
Uit deze kringen in Jena en Berlijn is ook de destijds schandaal verwekkende
roman Lucinde (1799) van Friedrich Schlegel afkomstig. Dit is een hybride en vrijwel
plotloos boek, deels briefroman, deels fantasie, dialoog, allegorie, autobiografie en
polemiek. Het experimentele werk beschrijft de liefde tussen Julius en de getrouwde
Lucinde. Wat het verhaal aanstootgevend maakte, was dat - anders dan bij La Nouvelle
Héloïse of Werther - het traditionele huwelijk uiteindelijk niet zegevierde, maar de
romantische liefde. Naast de schandaalverwekkende persoonlijke ontboezemingen
en Schlegels impliciete verwijzing naar zijn eigen verhouding met Dorothea
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Veit, kwamen bovendien de zinnelijke en de geestelijke liefde gelijkelijk aan bod,
waarbij de eerste zonder de gebruikelijke schroom werd beschreven.
Belangrijk is evenwel dat de vrijgevochten Lucinde geen schuld voelt over haar
gedrag, en dat de wederzijdse ontplooiing van de hoofdpersonen in romantische
Verwirrung zover gaat dat de polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke
wordt opgeheven. In Lucinde vertoont de man vrouwelijke trekken en omgekeerd.
Dat is prikkelend in bed, beschrijft Schlegel zonder omhaal, en tegelijkertijd ‘een
allegorie op de vervolmaking van het mannelijke en het vrouwelijke in de gehele,
volledige mensheid’.
Een bij uitstek romantisch thema dat telkens opduikt bij Woodstock is de terugkeer
naar de natuur en het onbedorven platteland. ‘I wanna leave the city...’ zingt de zanger
met de weinig verhullende naam Country Joe, en Canned Heats Going up the Country
heeft dezelfde strekking. En de honderdduizenden juichen als Max Yasgur,
melkveehouder en eigenaar van het stuk land waarop het festival plaatsvindt, hen
toespreekt met de openingszin: ‘I am a farmer!’ De organisatoren hadden bewust
een landelijke omgeving uitgekozen, zo'n 150 kilomer van Manhattan, omdat dit
strookte met de ‘back-to-the-land spirit of the counterculture’ (en verder speelde dat
Bob Dylan in deze contreien woonde).
Nu keert bij stedelingen, in de traditie van Vergilius' Georgica tot aan de bucolische
poëzie en de arcadische schilderkunst in de Renaissance, de hang naar het eenvoudige
landleven steeds terug. Alleen heeft het verlangen naar de natuurlijke eenvoud bij
Woodstock typisch romantische trekjes, want het draait niet louter om de eenvoud
van het boerenland, maar om een ‘natuurlijke’ manier van leven die zich in de lijn
van Rousseau afzet tegen maatschappelijke conventies. Zoals in de Romantiek het
herdersspel als vrijetijdsbesteding voor de aristocratie vervangen wordt door een
appèl om het leven zelf tot zijn ‘natuurlijke oorsprong’ terug te brengen, zo verlangen
de bezoekers van Woodstock naar de natuur - in henzelf en om hen heen. Behalve
dat de jeugd ‘spontaan’ kiest voor vrije liefde, legt ze de traditionele preutsheid af
door zich te ontbloten tot ‘natuurlijke’ staat, en bh en confectiepak te verruilen voor
fantasierijke, losse kleding.
Het was niet vreemd dat deze generatie de ‘natuurmens’ bij uitstek bewonderde:
de indiaan, die langharige, wijze, dicht bij de natuur staande drugsgebruikende variant
op Karl Mays Winnetou, die in de toenmalige cultboeken van Carlos Castaneda zo'n
grote rol speelt. Deze bewondering sluit aan bij Rousseau's ideaalbeeld van de homme
sauvage, de natuurmens die nog geheel met zichzelf samenvalt. Rousseau's dwepen
met de natuur beperkte zich overigens niet tot menselijke authenticiteit. Zij richtte
zich ook op de rijkdom van alles wat groeit en bloeit, zoals blijkt uit Les rêveries du
promeneur solitaire (1782) waarin hij als een in de velden ronddwalende en
botaniserende filosoof de hoofdrol speelt.
In het werk van de Engelse romantische dichters klinkt deze bewondering voor
de natuur minstens even luid - waarbij ‘natuur’ de betekenis heeft die het nu bezit
in een woord als ‘natuurbehoud’ of in de uitdrukking ‘de vrije natuur’. Wordsworth
was een even rusteloze, botaniserende dweper en wandelaar als Rousseau. En wat
die natuur betreft, lieten de Duitsers zich evenmin onbetuigd, gelet op de woorden
- die wij nu holistisch zouden noemen - van Novalis: ‘Mensen, dieren, planten, stenen
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en sterren, vlammen, tonen, kleuren moeten [...] samen, als één familie of
samenleving, als één geslacht handelen en spreken.’
Vanhier is het een kleine stap naar een ander punt dat bij Woodstock in het oog
springt: de hang naar spiritualiteit en mystiek. Alleen al het gevoel van gemeenschap
scheen allen op een hoger plan te tillen - en de muziek hielp daarbij. Zo brachten Sly
& the Family Stone de massa's met een eindeloos uitgesponnen ‘I wanna take you
higher’ in collectieve vervoering, en leek het publiek bij het optreden van Santana
zichzelf met handgeklap onder hypnose te brengen.
Zo'n gezamenlijke, massale beleving van ‘spiritualiteit’ was misschien vreemd
aan de op het individu gefixeerde Romantiek, maar roept wel reminiscenties aan het
romantische denken op, waarin de reeds in de achttiende eeuw bestaande
belangstelling voor theosofie, pantheïsme, magnetisme, somnambulisme en spiritisme
tot bloei kwam. De afkeer van romantici jegens geldzaken en wereldse bezittingen
is even sterk als hun voorliefde voor het onverklaarbare, het raadselachtige en de
machten van gene zijde. Die kun-
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nen angstaanjagend zijn en de ‘nachtzijde’ van het zijn vertegenwoordigen, zoals
het spookschip uit Coleridges The Rime of the Acient Mariner (1798), of talloze
scènes van de gothic novel en de bovennatuurlijke verschijnselen in de verhalen van
E.T.A. Hoffmann. Maar ze kunnen ook heilzaam zijn, als in Novalis' Hymnen an die
Nacht - waarin de nacht juist troost van gene zijde verschaft - of bij Gustav Carus,
die het tegenwoordig weer zo populaire verband tussen spiritualiteit en gezondheid
legt. In elk geval pookte het bovennatuurlijke de verbeelding van veel romantici
onrustbarend op. ‘I have very little of Mr Blake's company,’ zei Catherine, de vrouw
van William Blake, eens, ‘he is always in Paradise.’
De overgave aan de natuur en de hang naar spiritualiteit leidt naar het volgende
opvallende aspect van Woodstock: het drugsgebruik. Behalve marihuana vond een
grote diversiteit aan psychedelica zijn weg. Tienduizenden mensen zaten en lagen
trippend of in een halve verdoving rond het podium en veel artiesten waren merkbaar
onder invloed. Bij Woodstock manifesteerde dit drugsgebruik zich niet zozeer in een
bacchantische roes: de naar de natuur terug verlangende, naar spiritualiteit hunkerende
jongeren ontspanden zich eerder, en herkenden zich waarschijnlijk goed in wat Jimi
Hendrix op maandagochtend zong, aan het eind van drie dagen ‘love, peace and
music’:
Purple haze all in my eyes
Don't know if it's day or night
You got me blowin', blowin' my mind
Is it tomorrow, or just the end of time?

Het escapistisch verlangen ligt niet ver af van de romantische belangstelling voor de
droom, voor hypnose en voor slaapwandelen. ‘Wij geloven in een innerlijk leven
van de ziel,’ aldus de aan de voet van een ruïne wonende Duitse medicus en dichter
Justinus Kerner in Die Seherin von Prevost (1829), ‘en in een hogere aanschouwing
van de geest. Beide zijn in normale toestand ontoegankelijk, maar in buitengewone
omstandigheden ontsluiten ze zich.’ De toegang tot gene zijde is in de droom en in
de roes te realiseren en de laatste wordt opgewekt door drank en drugs, die door
menig romanticus als middel tot bewustzijnsverruiming worden ingezet. Thomas De
Quinceys Confessions of an English Opium Eater (1821) werd niet voor niets in de
jaren zestig weer populair.
Ook zijn geestverwant en tijdgenoot Coleridge onderging de zegeningen van
laudanum, een mengsel van wijn en opium. Zijn fragmentarische en onvoltooide
gedicht Kubla Khan wordt vaak in verband gebracht met de opiumroes. Het
drugsgebruik van Coleridge en De Quincey loopt vooruit op dat van Prosper Mérimée,
die het, wellicht mede dankzij zijn reizen naar de Oriënt, beter wist te hanteren, en
van Baudelaire (en later Rimbaud). Soms heb je het idee dat je verdampt, schreef
Baudelaire over zijn opiumervaringen, ‘en dan schrijf je aan je pijp het vreemde
vermogen toe jou te roken.’
Een ander voorbeeld is de door Baudelaire bewonderde Edgar Allan Poe, die
geregeld de bezwaren tegen opium en drank opzij wist te zetten. Zijn Adventures of
Arthur Gordon Pym (1838) eindigt in een beschrijving van een kanovaart op de
Zuidelijke IJszee, die moeilijk anders dan als een opiumvisioen kan worden gelezen.
Het gezelschap glijdt hierin over een melkwitte oceaan, waaruit een lichtend schijnsel
opspringt, ze worden bedolven onder een witte as-achtige massa, een enorme waterval
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rijst op waarachter onduidelijke figuren bewegen, de waterval is een gordijn van
waarachter grote helderwitte vogels opvliegen, een afgrond opent zich en een
reusachtige gestalte verrijst, met een huidkleur wit als sneeuw...
De droom van de roes wordt vanouds ook gevoed door muziek, en muziek is ten
slotte het centrale aspect van Woodstock, en bij de popcultuur van de afgelopen
decennia waarvoor Woodstock model staat. Het is de muziek die de jongeren in
vervoering bracht (en brengt), en hun laat ontsnappen aan het dagelijks bestaan
(hoewel het nu soms lijkt of escapistische muziek hun dagelijks bestaan is). ‘You
know,’ riep Janis Joplin destijds in typisch jaren-zestig taal, ‘I mean you don't have
to go take anybody's shit, man, just to like music [...] You know, it's just music.’ De
muziek was in algemene zin het samenbindende element van de nieuwe
jongerencultuur. Zij culmineerde op een popconcert in een totaalervaring voor diverse
zintuigen: ze werd hard, noodde tot dansen en bracht de geest in trance. Ze appelleerde
aan onbewuste stemmingen, aan gevoelens van onderlinge verbondenheid en aan
een hang naar transcendentie.
Muziek was ook voor de romantici de be-
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langrijkste kunstvorm, omdat zij op de meest directe manier het innerlijk gevoelsleven
uit kon drukken, zonder bemiddeling van de taal, die in literatuur vereist was, en
zonder de afstandelijkheid en het statisch karakter van de beeldende kunsten. Muziek
is het summum van de verbeelding: ze biedt, net als bewustzijnsverruimende
middelen, een toegang tot the other side of this life. Zij bevat een gevoelstaal, aldus
August Wilhelm Schlegel, en is onafhankelijk van alle uiterlijke objecten. Zij is, in
de woorden van E.T.A. Hoffmann, de meest romantische van alle kunsten, en wellicht
de enige ‘zuiver romantische’. Muziek krijgt bij romantici haast religieuze trekken:
Ludwig Tieck noemde haar ‘het laatste geheim [...] de volledig geopenbaarde
godsdienst.’ Opmerkelijk is dat in de Romantiek het Duitse lied een hoge status
verwerft, terwijl ook volksliedjes uit vroeger tijden werden ‘herontdekt’, op een
manier die niet zo heel ver af staat van de folk en country revival in de jaren zestig.
Het is verleidelijk deze parallellen verder door te trekken, door het lange haar van
dichters als Shelley, Coleridge, Keats, Novalis, Rückert en Hölderlin, van componisten
als Schumann en Beethoven, van schrijvers als Gogol, Chamisso, Wackenroder,
Heine, Constant, Balzac, of van schilders als Millet, Gros en David te vergelijken
met de kapsels van de mannelijke helden van Woodstock. Maar hoewel dit soort
parallellen intrigerend is, gaat het om uiterlijkheden die slechts de oppervlakte zijn
van een manier van leven en van een wijze om de werkelijkheid te begrijpen en te
ervaren.
Op dit punt dringt de vraag zich op in hoeverre de veranderingen van de jaren zestig
een breuk vormden ten opzichte van de voorliggende decennia, dan wel - zoals
dikwijls is opgemerkt - veeleer de culminatie waren van een proces dat zich over
langere periode uitstrekte. Met Foucault dient men de periodisering van de
geschiedenis aan de hand van politieke revoluties te wantrouwen, en het kan dus
geen kwaad een nadere blik op de kwestie van discontinuïteit en continuïteit te
werpen. Waren de jaren zestig wel een revolutionaire, ‘romantische’ cultuuromslag?
In hoeverre kwam Woodstock uit de lucht vallen?
Het is gemakkelijk de opkomst van de jeugdcultuur en een nieuw zelfbewustzijn
onder jongeren ver terug in de twintigste eeuw te traceren. In de Verenigde Staten
broeide het bijvoorbeeld al eind jaren veertig - vooral aan de westkust. Beat poets
als William S. Burroughs, Allen Ginsberg en Jack Kerouac, die zich op Baudelaire
en Rimbaud beriepen, gaven vorm aan, en waren uiting van een subcultuur die vanaf
ongeveer 1950 opbloeide, een ‘tegencultuur’ waarin jonge mensen experimenteerden
met drank en drugs, en vrije liefde. Het leek wel alsof de jongeren verzet aantekenden
tegen het burgerlijke leven, maar dat deden oudere filosofen uit die tijd ook (Fromm,
Marcuse), en het is geen wonder dat de ‘beats’ in die ‘burgerlijke’ jaren vijftig
razendsnel door de traditionele media werden omarmd. (Reeds in 1952 onthaalde de
New York Times onder de kop ‘This Is the Beat Generation’ William Burroughs,
Jack Kerouac and Allen Ginsberg, die hun antiburgerlijke levensstijl daarna ook
mochten uitdragen in Time, Life, Esquire en The New Yorker, terwijl Margaret Mead
schreef voor het veelgelezen damesblad Redbook, en maatschappijcritici C. Wright
Mills en Erich Fromm op de televisie gevierd werden als opinieleiders van hun tijd).
Zeker is dat spontaniteit, verbeelding en nieuwe ‘spirituele’ waarden in diverse
avant-gardistische kringen uit de twintigste eeuw even belangrijk werden gevonden
als door de jongeren van Woodstock. Antiburgerlijke en romantische groepen zijn
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steeds opnieuw en overal in het Westen aan te wijzen, zoals de dada-beweging laat
zien en in Nederland de Beweging van Vijftig en Cobra. In De kinderen van het slijk
(1974) wijst Octavio Paz al op de vele overeenkomsten tussen Romantiek en
avant-garde. Hij maakt hierin verder duidelijk, hoezeer het denken in termen van
breuken in de geschiedenis zelf een romantisch artefact is. De vroege romantici zijn
aanvankelijk immers diep onder de indruk van de Franse Revolutie, en hun gedachten,
zo bleek al, zijn doordesemd met het enthousiasme om definitief met het verleden
te breken.
Maar ook al vóór de avant-gardistische oplevingen is een aantal kenmerken van
de ‘tegencultuur’ aan te treffen. In Frankrijk, of beter: in Parijs, begon zich in het
midden van de negentiende eeuw een artistieke bohème af te tekenen. Deze groep
jonge kunstenaars, journalisten en drop outs tergde de bourgeoisie met een manier
van leven die uiteenliep van dandyisme tot zelfkant. Weliswaar ontbrak in deze
kringen meestal de bewondering voor de natuur en het platteland en bleef het
drugsgebruik hoofdzakelijk tot
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drank beperkt, terwijl niet de muziek alleen tot de uitverkoren kunst behoorde. Toch
getuigden zij van een antiburgerlijkheid die overeenkomt met veel van het jeugdig
‘verzet’ in de jaren zestig.
Bij dit alles komt nog een lange traditie van jeugdbewegingen uit de eerste helft
van de twintigste eeuw. Die loopt uiteen van door politiek idealisme bewogen jongeren
die zich aansloten bij revolutionaire partijen (communisten, fascisten en socialisten)
tot de padvinderij van Baden Powell en vele nationale varianten van jongerenclubs
die zich bezighielden met natuurstudie. In deze jeugdbewegingen vallen
antiburgerlijkheid en verzet tegen preutsheid, de verafgoding van de natuur, dans en
muziek al te herkennen.
In dit licht bezien is Woodstock misschien wel subversief, maar lang niet zo
revolutionair als het lijkt. Of anders gezegd, het was revolutionair in zijn massaliteit,
zijn zelfbewustzijn en in de invloed die het had in de verspreiding van een tegencultuur
die - door demografische ontwikkelingen, de toegenomen welvaart en de technische
mogelijkheid om die cultuur te verspreiden (radio, grammofoon en televisie) - bezig
was razendsnel mainstream te worden. De massaliteit van het ‘verzet’ tegen wat als
burgerlijk werd gezien, leek misschien bedreigend voor de ‘traditionele’ waarden
van geloof en gezin. Woodstock was echter nauwelijks revolutionair in zijn ideeën,
noch in het verlangen naar een nieuw leven, die een respectabele en breed
uitwaaierende voorgeschiedenis hadden.
De jaren zestig hebben, kortom, meer het karakter van een romantische opleving
dan van een definitieve breuk met het verleden. Woodstock en Parijs '68 bieden in
hun concentratie van ro-
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mantisch gedachtegoed wel een prachtig - en in technicolor vastgelegd - panorama
op een episode in onze westerse cultuur. Een cultuur die overigens al zo'n tweehonderd
jaar lang gedreven werd door de dynamiek van verzet en verlangen.
De aanhoudende kracht achter deze dynamiek schuilt in iets wat in de loop van
de achttiende eeuw opkwam en wat zich pas met de Romantiek volop begon te
manifesteren: de verbeelding. Er groeide een idee dat een andere wereld te verzinnen
viel, en een nieuw leven, en dan niet een andere wereld die volgens de christelijke
beginselen aan gene zijde ligt, maar toegankelijk is in het hier en nu. Belangrijker
nog was dat dit nieuwe leven aantrekkelijk leek in plaats van corrumperend. Het
wortel schieten van dit idee impliceerde dat de werkelijkheid voortaan anders werd
ervaren. Potentieel bleek de wereld immers iets anders dan zij is, en ze diende met
behulp van de verbeelding anders gemaakt te worden.
Tijdens de negentiende eeuw zou dit perspectief de wetenschap, de kunst, en niet
in de laatste plaats de politiek gaan beheersen. Met de verbeelding brengt men een
andere, en betere wereld naderbij. De schreeuw in het Parijs van 1968, om de
verbeelding aan de macht te brengen, was daarom een loze kreet: de verbeelding was
al bijna twee eeuwen toonaangevend.
De geboorte van de verbeelding manifesteerde zich als een romantisering van de
wereld, zoals Duitsers dat noemden. Novalis verwoordde dit in het taaleigen van
destijds aldus: De wereld moet geromantiseerd worden. Zo hervindt men haar
oorspronkelijke betekenis. Romantiseren is niets anders dan een kwalitatieve
verheffing. Het lagere zelf wordt door deze activiteit met een beter zelf geïdentificeerd.
Zulke hoogdravende taal lijkt weg te zweven van de werkelijkheid, maar is juist
nauw verbonden met de manier waarop die werkelijkheid wordt ervaren. Hier zien
we het begin van een dubbelzinnigheid die sindsdien het leven beheerst, en onze
wereld structureert. Een dubbelzinnigheid die weliswaar inherent is aan de wereld,
die alleen wel door de mens zelf aan haar wordt toegekend. Zijn scheppende vermogen
‘bezielt’ de wereld, de cultuur en de politiek. Vandaar dat vanaf de Romantiek de
kunst zo belangrijk is geworden, want zij is daarvoor bij uitstek het middel.
Maar er zit een andere kant aan de verbeelding, en aan de Romantiek. De
verbeelding wordt evenzeer bevolkt door angsten, twijfels en dreigende fantasieën.
Dit blijkt niet alleen uit het oeuvre van Edgar Allen Poe, of Mary Shelley's
Frankenstein, het blijkt ook uit de taferelen in medische barak bij Woodstock, waar
menige ‘geflipte’ hippie zich moest laten behandelen voor de gruwelen van een door
speed verhitte fantasie. Hier ligt de basis van wat dankzij de Engelse versie van Mario
Praz' standaardwerk over de ambivalente aspecten van de romantiek de romantic
agony is gaan heten: het mengsel van decadente ontluistering en exuberante erotische
verlangens, van satanisme, doodsverlangen, sadomasochisme, spleen en fatale
vrouwen.
Toch is het door de verbeelding in gang gezette verlangen voor de meeste romantici
in de eerste plaats een uiting van hoop, het soort hoop dat Holmes in het begin van
dit stuk zo treffend karakteriseerde. De verbeelding riep in de jaren na de Revolutie
in de woorden van de schrijver Robert Southey, ‘een visionaire wereld’ op:
Old things seemed passing away, and nothing was dreamt of but the regeneration
of the human race. Hoewel het enthousiasme voor Revolutie onder romantici sterke
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golfbewegingen doormaakte, bleef het politieke verlangen naar een betere wereld
deel uitmaken van het romantische denken.
Woodstock en Parijs '68 vertoonden opnieuw dat door de verbeelding aangestoken
verzet en verlangen, utopisch en persoonlijk, politiek, en in de liefde en jegens de
natuur. Soms roept deze hoop nu een soort meewarigheid op. Want in verschillende
opzichten lijken de in die jaren geherformuleerde idealen van de Romantiek nu naïef
en soms zelfs geperverteerd. Het is inmiddels bijna communis opinio, dat nogal wat
van de bovengenoemde verlangens naar bevrijding zijn verworden tot krampachtige
neigingen tot zelfontplooiing en genotzucht, en dat de ‘tegencultuur’ is veranderd in
de toonaangevende levensstijl en sociale ideologie. Die stijl wordt een ieder
opgedrongen in reclame, op televisie en op de talloze vrije radiozenders. Inmiddels
zijn het niet meer de tieners die de wereld ontvluchten: het is omgekeerd de wereld
die idolaat achter de adolescentie aanloopt.
Evenzeer ligt de filosofie van de vrije liefde onder vuur. De seksuele revolutie
bleek niet al-
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leen een bevrijding, maar is achteraf tegelijk de voorbode van het zelfgecentreerde
hedonisme van onze tijd (vergelijk Michel Houellebecqs aanklachten in Les particules
élémentaires uit 1998 en Plateforme uit 2001). Dit hedonisme heeft ook het
romantische verlangen naar een andere wereld getransformeerd tot een verslaving
aan ‘spiritualiteit’ die door een postmoderne supermarkt voor gezondheid en geestelijk
welbevinden wordt bediend. En het heeft het romantische oogmerk van zelfontdekking
laten uitlopen op een wereldwijde danscultuur waarin muziek en drugs er zijn om
jezelf te verliezen, niet te ontdekken.
De toenemende aandacht voor ‘de kwaliteit van het leven’, die is te vinden bij de
latere Foucault en nu bij denkers als Michel Onfray, is hiervan de filosofische pendant.
Het genieten van het leven, vrij van schuld en verantwoordelijkheid, wordt hier
vooropgesteld. Is bij Foucault nog sprake van een enigszins overdachte
bestaans-ethiek, Onfrays ‘hedonistisch materialisme’ laat een dergelijke pretentie
varen om mee te liften op Nietzsches verzet tegen het traditionele ‘ascetisme’ dat de
filosofie en de moraal zou beheersen.
De vraag of deze moderne variant van de romantische verlangens platvloers is, en
zo ja, hoe ze platvloers konden worden, is niet zomaar te beantwoorden. Misschien
bood Herman Franke in zijn Kellendonklezing uit 2000 een begin toen hij stelde dat
er een verschil is tussen ‘literaire romantiek’ en de romantiek ‘die is opgenomen in
het gedragsrepertoire van velen’, die een romantiek is ‘zonder ironie’, een romantiek
kortom die ‘niet diep doordrongen is van het besef van een onderliggende chaos’.
Het ironiebegrip neemt in de hele Romantiek een belangrijke plaats in. Ironie is
voor de romantici de spanning die onvermijdelijk voortvloeit uit het taalgebruik dat
ze bezigen. Het verlangen is niet een verlangen naar iets in de wereld, het is een
transcendent verlangen; de liefde is niet die voor een concreet levend persoon uit
het dagelijkse hier en nu, zij is verlangen naar de onbereikbare geliefde; de gewenste
zelfkennis is niet gericht op het eigen gedrag maar op het ondoorgrondelijke duister
van het eigen innerlijk; de kunst is er niet voor het aangename tijdverdrijf of ter
opluistering van wat dan ook, maar een toegang tot een andere wereld van geluk en
oneindigheid. Zulke absolute aanspraken brengen onvermijdelijk teleurstelling met
zich mee, zo niet de vaststelling van het principiële tekortschieten van de wereld en
van het eigen ik. Dit bewustzijn, dat het onontkoombare verlangen naar het oneindige
en transcendente even onontkoombaar de wanhoop met zich meebrengt van het
onvervulbare, dat is de romantische ironie.
We komen hier in een moeilijk te ontwarren kluwen van romantische begrippen
en intuïties terecht. Het is niet eenvoudig vast te stellen of het romantische verlangen
minder absoluut is geworden, gezonder en alledaagser, en of daarmee de ironie
overbodig werd, waardoor het verlangen op zijn beurt weer verder is getrivialiseerd,
dan wel of door het ontbreken van de ironie de verlangens zelf platvloers zijn
geworden, namelijk bestaan zonder het bewustzijn van de principiële
onvervulbaarheid, waardoor de ironie ten slotte verandert in afstompende verveling.
Of in een rancuneuze, kinderlijke teleurstelling die soms ook nog de vorm krijgt van
een verwijt jegens ouders, de overheid of de maatschappij.
Onder deze gecompliceerde constellatie van verlangen en ironie schuilt echter
steeds die met de Romantiek tot bloei gekomen verbeelding, het vermogen tot ‘het
andere’ dat niet meer is weg te denken uit onze cultuur. Het probleem is dat vandaar
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nauwelijks meer te abstraheren valt omdat we niet goed kunnen begrijpen wie we
zijn en wat de wereld is, zonder ons daarbij een andere wereld voor te stellen. Het
is de verbeelding die de Sehnsucht opwekt, het verlangen en terugverlangen naar een
andere wereld. En het is de Sehnsucht die Weltschmerz in het leven roept, de
teleurstelling dat het verlangde nooit te verwerkelijken is. Het is vervolgens de ironie,
die de spanning tussen Sehnsucht en Weltschmerz herkent, en verzoent door haar
productief te maken. En zo komen verbeelding en ironie tegenover te elkaar te staan,
als Kain en Abel.
Wanneer die alomtegenwoordige verbeelding nu eens geen onverdeeld positief
vermogen is, omdat het de romantic agony van Mario Praz genereert, omdat het de
kern uitmaakt van wat Goethe de ‘romantische ziekte’ noemde? Als er nu eens sprake
was van een dictatuur van de verbeelding?
Het is in dit licht opmerkelijk dat nogal wat romans uit de laatste jaren te lezen
zijn als een
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aanklacht tegen de verbeelding, terwijl het genre van de roman juist bij uitstek daar
een product van is. Sinds Cervantes Don Quichotte is de verbeelding evenwel niet
meer zo hardvochtig en geestrijk aangevallen als in enkele recente Engelse romans.
Zo verbeeldt in Ian McEwans Atonement (2002) een fantasievol meisje zich dat ze
dingen ziet die haar ertoe brengen anderen te beschuldigen. Ze verwoest daarmee
verschillende levens en als schrijfster probeert ze boete te doen door dit relaas op te
schrijven. Maar een verzoening is onmogelijk omdat zij, als schrijfster, met haar
verbeelding, de absolute macht heeft - en dus niet vergeven kan worden. Verbeelding,
zo lijkt McEwans boek te betogen, ondermijnt de verantwoordelijkheid.
Een vergelijkbare aanklacht tegen de verbeelding valt te lezen in Night Train
(1997) van Martin Amis, waarin een politie-inspecteur geconfronteerd wordt met
een merkwaardige zelfmoord, die ook een in scène gezette moord zou kunnen zijn.
Zij identificeert zich zo sterk met het slachtoffer dat aan het eind niet meer zeker is
of deze twee vrouwen niet één en dezelfde zijn. Dat is te danken (of te wijten) aan
de verbeelding, van Amis, en van de hoofdpersoon. Bovendien blijkt het politiewerk
in deze roman een flauwe afspiegeling van wat er op tv verbeeld wordt aan misdaaden politieseries. Daardoor ervaren de agenten de werkelijkheid als minder echt. Zoals
ook de agente door de verbeelding die moet gebruiken minder echt wordt: ze verliest
zichzelf. Als die hele zelfmoord al niet een product is van haar overspannen
verbeelding, dan is die wel het gevolg van de verbeelding van het slachtoffer. Het is
immers de verbeelding die het bestaan zo gruwelijk kan maken dat je de meest
radicale consequentie trekt.
Deze literaire kritiek op de vanzelfsprekende bewondering voor de verbeelding is
niet los te zien van de belangstelling voor ‘representatie’, die ook in andere kunsten
naar voren komt. Of het nu gaat om postmoderne films van David Lynch of om de
bewuste trivialisering van de verbeelding in Pulp Fiction (1994) en Kill Bill (2003)
van Quentin Tarentino, steeds meer worden vraagtekens gezet bij de beklemmende
onvermijdelijkheid van de verbeelding. In de beeldende kunsten worden zulke vragen
telkens opgeworpen. ‘Hogere wezens’, zo noteerde Sigmar Polke al in 1969 op een
van zijn befaamd geworden schilderijen met een zwarte rechterbovenhoek, ‘Hogere
wezens bevalen: rechterbovenhoek zwart schilderen!’
Dit was nog een vorm van ironie, waarin de verbeeldingskracht spottenderwijs tot
goddelijke proporties werd opgeblazen om haar te relativeren. Een ironie die vooruit
zou lopen op het afscheid van de verbeelding bij talloze kunstenaars, die vanaf de
jaren tachtig en negentig kunst gingen maken waarin het citaat de originele schepping
begon te vervangen, waarin de afbeelding naar de afbeelding verwees en naar de
manier van afbeelden en verbeelden, en steeds minder naar het afgebeelde.
Als de verbeelding sinds de Romantiek zo centraal staat, is de vraag relevant, of zij
in Parijs '68 en bij Woodstock voor het laatst opbloeide. Was de opleving van de
Romantiek aan het eind van de jaren zestig tegelijk haar zwanenzang? En is de
verwording en ondergang van de romantische sixties een aanwijzing voor het feit
dat het romantische wereldbeeld ten slotte, en eindelijk, in zijn geheel op de helling
staat? Of is die verbeelding misschien aan het oplossen in een steeds meer door de
media beheerste werkelijkheid, die haar niet meer tegenover de wereld plaatst maar
wereld en verbeelding in elkaar op doet gaan, zoals de toenemende vermenging van
nieuws en amusement bijvoorbeeld suggereert?
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Het is niet goed mogelijk de ideeënhistoricus van je eigen tijd te zijn. Vooralsnog
blijkt echter het revolutionaire karakter van de jaren zestig aanzienlijk beperkter dan
vaak wordt beweerd. Werkelijk revolutionair wordt het pas als de nieuwe garde niet
de verbeelding aan de macht wil, maar haar de oorlog verklaart.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

EPISODE 1 - Waarin Daan een eervolle opdracht ontvangt van de Raad van Hoeders,

zoals afgevaardigd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren
De natie ontwaakte vanmorgen gedompeld in de grauwe nevel van de ongezouten
werkelijkheid. Grote, slechts vaag omlijnde, grijze wolkenbanken joegen langs de
hemel en lieten van tijd tot tijd een buitje motregen op de aarde neer. Een gure wind
uit het zuidwesten hielp mee nu al, eind februari, een huiverige herfststemming te
scheppen. Er hing een Grote Overname in de lucht.
Ook ik kende onder mijn beduimelde regenjas, dat attribuut van de ware journalist
bij uitstek - een bezwaard gemoed. Slechts even was ik weggeweest naar elders, en
nu? Alles wat ooit vast en heilig leek, scheen plots onthecht en wankelend: recht en
waarheid, rede en beschaving, moraal en menselijkheid, en bovenal de Pers Media
Combinatie (PMC). In de vliegende storm die vooruitgang heette, peinsde ik, doolde
de mens zonder plechtankers van geloof en traditie, voer hij op gegist bestek door
de onontwarbare openingszetten van het nieuwe millennium. En dat, terwijl de
schuimende golven van bloeddorst, rancune, fundamentalisme en vijandige overnames
over het voordek van de westerse cultuur kolkten. Dat alles bezwaarde mijn gemoed,
maar bovenal werd ik geplaagd door de prangende vraag: wat zou de Grote Overname
voor mijn riante 31-jarige pensioenopbouw betekenen?
‘Je bent laat, Daan!’ klonk het sonoor. Ik was hier jaren niet geweest. De hectiek
die journalistiek in Nederland heet, was ik ontwend nu ik al enige tijd van De Regeling
genoot, en mijn welverdiende verre vakanties vierde met zuurverdiende Waikiki
Winkers binnen handbereik. Mijn niets te vroege uittreding voelde aan als de beste
tijd van mijn leven, totdat de telefoon mij had teruggeroepen naar de naakte realiteit.
‘Daan, het land heeft je nodig,’ had het omineus door satellietverbinding geklonken.
Op de achtergrond ruisten rustig de golven, alsof ik in een ander millennium
verkeerde, maar ik wist: mijn eeuwige hoofdredacteur, mijn beminnelijke vriend en
gelouterde collega Walter Decheiver, wiens inspirerende greep op de werkelijkheid
ik zo node had gemist, hém kon ik niet tegenspreken. Walters wil was wet. Hij had
als collega-voorvechter van het vrije woord, alsmede onvermoeibare ausputzer van
de kapitale kwaliteitsjournalistiek zonder mededogen een einde gemaakt aan mijn
exotische idylle. Donnerwetter, het was weer net als vroeger!
Daantje, Daantje, dacht ik - dit draait nog uit op deksels domme dingen! Pas na
de derde Waikiki Winker, zo liefdevol bezorgd door mijn Girl from Ipanema, hervond
ik mijn spreekwoordelijke vrolijkheid.
En nu zat ik hier, en daar zat ik dan. Aan de grote ovalen vergadertafel, ver weg
van de zonovergoten stranden, oog in oog met de Raad van Hoeders, zoals benoemd
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door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren. ‘Met Daan erbij kunnen we
beginnen,’ sprak de man met de hamer. Het was Walter, wie anders? Alle ogen
draaiden omineus in mijn richting, alsof het dit keer eindelijk menens was met de
ondergang van de journalistiek in Nederland.
‘Daan, de zaken staan er niet goed voor. De Grote Overname dreigt, en nog wel
door onze Belgische Buren. Vijfentwintig jaar dachten we een ijzeren greep op de
natie te hebben, en dan dit. Nu dreigen wij dezelfde weg op te gaan als De Typhoon,
De Waarheid, Het Vrije Volk, de Nieuwe Linie, de Krant op Zondag, Nieuwsnet,
Accent, Muziek Express, Reporter, De Haagse Post, Het Vaderland zelve, en al die
andere volslagen onmisbare journalistieke prachtproducten!’
Even was het stil.
‘Maar wij als Hoeders kunnen dit niet zomaar laten gebeuren,’ ging Walter voort,
‘Er is een plan, Daan, en we hadden daarbij aan jou gedacht.’
Ik keek de Hoeders aan gene zijde van de ovalen tafel aan met de glazige blik die
alleen gegeven is aan journalisten die vastbesloten zijn na 31 jaar pensioenopbouw
van de Regeling te genieten. ‘Euhh,’ stotterde ik toen laf, ‘Aan mij?’
Plotseling merkte ik dat er iets knaagde aan mijn inborst. Het moest mijn geweten
zijn. Maar ik was weerloos, en Decheiver rook het. Hij hernam op flemende toon
het woord.
‘Wij willen een onderzoek, Daan, een grondig onderzoek naar alle klachten die
ons bereiken, naar de grote Overname, en naar hoe het zo ver heeft kunnen komen
met ons land. Wij willen Daans Diepgravend Onderzoek. Jij wordt onze Ombudsman,
niet alleen van Hollands Maandblad, maar ook van de ongezouten werkelijkheid.
Er is maar één iemand die dat kan, en dat ben jij.’
Allejezus, dacht ik: wat een eer, maar hoe nu verder? Uiteindelijk kon ik niet
anders dan moedig stamelen: ‘Ik acht het mijn plicht!’
(Wordt vervolgd)
daanschrijvers@hotmail.com
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[Medewerkers]
- geboren in 1959. Is als journalist werkzaam bij de VPRO. Meest
recente bundel: De schoenen van de buurman (1999).
WIM BRANDS

CHRÉTIEN BREUKERS - geboren in 1965. Dichter. Publiceerde o.m. in Maatstaf,

De Tweede Ronde, Bunker Hill en Hollands Maandblad. In 1999 verscheen zijn
bundel De Stoofsteeg en andere gedichten.
PETER BUWALDA - geboren in 1971. Redacteur bij uitgeverij L.J. Veen. Studeerde

Nederlands en journalistiek. Publiceerde eerder o.a. in De Gids en Vrij
Nederland.
- geboren in 1965. Schrijver. Zijn meest recente roman is Ik
omhels je met duizend armen (2000). In 2002 verscheen in de reeks
Privé-Domein zijn persoonlijke kroniek Het leukste jaar uit de geschiedenis
van de mensheid. In 2003 schreef hij het boekenweekgeschenk Gala.
RONALD GIPHART

- geboren in 1956 als Luc Zeebroek. Cartoonist, tekenaar,
performer. Publiceerde in talrijke periodieken waaronder Humo, NRC
Handelsblad, Psikopat, The Spectator, Süddeutsche Zeitung alsmede Die Zeit,
en exposeerde o.m. in België en het Stedelijke Museum te Amsterdam.
KAMAGURKA

LOUIS TH. LEHMANN

- geboren in 1920. Dichter, prozaïst, vertaler, jurist,
archeoloog en dj op VPRO Radio 5. Na zijn bundel Gedichten 1939-1998 (2000)
verscheen recent Toeschouw (2003).
EMANUEL OVERBEEKE -

geboren 1958. Musicoloog en publicist; schreef onder
meer Igor Stravinsky in de spiegel van zijn tijd (1994) en Chopin, de man en
zijn muziek (1999).
BRAM PEPER - geboren in 1940. Was o.m. rechtsbuiten bij de voetbalclub RHC,

bestuurslid van de Partij van de Arbeid, hoogleraar Sociaal-Economisch Beleid,
Burgemeester van Rotterdam en Minister van Binnenlandse zaken.
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

Het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
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Hollands Maandblad schrijversbeurzen
Redactie, redactieraad en uitgever van Hollands Maandblad tezamen met het bestuur
van de Stichting Hollands Maandblad, hebben het genoegen mede te delen dat tijdens
een feestelijke bijeenkomst te Amsterdam op 26 februari 2004 de Hollands Maandblad
Schrijversbeurzen 2003/2004 zijn uitgereikt aan de laureaten.
Op voordracht van redactie & redactieraad werden de volgende medewerkers van
Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:
Categorie literair proza
YUSEF EL HALAL

*
Categorie poëzie
VROUWKJE TUINMAN

*
Categorie essayistiek
THOMAS BERSEE

De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan jonge
c.q. debuterende auteurs die in de voorafgaande jaargang in Hollands Maandblad
hebben gepubliceerd. De beurzen zijn beschikbaar voor elk der drie terreinen waarop
Hollands Maandblad zich sedert de oprichting door K.L. Poll in 1959 (als toen nog
Hollands Weekblad) een vooraanstaande plek in het Nederlandse literaire landschap
heeft verworven: proza, poëzie en essayistiek.
De beurzen betreffen elk een bedrag van 2000 euro en zijn behalve als
aanmoediging bedoeld om ook in materiële zin het schrijverschap van de bekroonde
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auteurs te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan de bestendiging van de band
tussen de laureaten en het Hollands Maandblad.
*
De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden mogelijk gemaakt door de
Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.
***
Verdere informatie over de Hollands Maandblad Schrijversbeurzen is te vinden op
www.hollandsmaandblad.nl.
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Deze maand
Een bureau is een gevaarlijke plek om de wereld te bekijken. En dan bedoel ik
gevaarlijk voor de wereld en niet voor degene achter het bureau. Die zit immers laf
te broeden op de waarheid, terwijl buiten de breekbare werkelijkheid onhandig voort
ploetert temidden van de chaos.
Op dit punt moet ik onthullen dat dit blad een verborgen agenda heeft. Neen, laat
ik het anders formuleren: dit tijdschrift heeft elke maand een heimelijk themanummer
over hetzelfde heimelijke thema. Hollands Maandblad wil de werkelijkheid
verdedigen tegen de waarheid. Wij beogen ongekamde gedachten te beschermen
tegen het dagelijks spervuur van zekerheden. Als wij het woord ‘waarheid’ horen,
trekken wij daarom onze twijfel uit het holster. En zodra wij religieuzen, politici,
fanatici, terroristen, columnisten, professionele bestuurders, fundamentalisten of
managers zien, stellen wij eerst vragen en schieten pas daarna.
Het is om deze reden dat ik hier de aandrang onderdruk om het te hebben over
bommenleggers (die wij nu angstig omschrijven als ‘islamitische fundamentalisten’
hoewel ze slechts de zoveelste banale vleeswording zijn van de menselijke
destructiviteit). En evenmin zal ik mij hier verdiepen in de vierentwintig instanties
die zich de afgelopen jaren in Amsterdam bezighielden met het bestrijden van
schoolverzuim, maar toch bovenal met het bestrijden van elkaar, zodat de hoofdstad
niet alleen verhoudingsgewijs de meeste spijbelaars van het land telt, maar ook de
duurste. Ook zal hier geen woord te lezen zijn over hoofddoekjes, over inburgering,
of over integratie (ik ben nog bezig de meer dan 500 beleidsmaatregelen van de
overheid dienaangaande in kaart te brengen, hoewel de Rekenkamer reeds meldde
dat de meeste daarvan gelukkig nimmer de vergaderzaal hebben verlaten).
Wij zijn niet de eerste generatie die met weemoed toeziet hoe goede bedoelingen
te lijden hebben onder het menselijk tekort. Wie Joseph Conrads The Secret Agent
heeft gelezen, beseft dat het ook in 1907 bekend was dat wie zwelgt in abstracties
(‘het kwaad’, ‘puurheid’, ‘Islam’, ‘het Westen’) ofwel een terrorist is, ofwel terrorisme
voortbrengt. En wie Dostojevski's Demonen las, weet dat nog langer geleden al is
beschreven hoe de vernietigingsdrift niet alleen in de ziel van terroristen huist, maar
ook de inborst bewoont van een ieder van ons.
Dit wil niet zeggen dat deze schrijvers de werkelijkheid beter begrijpen dan wij
televisiekijkers. Wat ik beoog naar voren te brengen is dat onze ergste vijand niet de
bommenlegger is met zijn lege verlangen naar de dood, niet de fundamentalist met
zijn atavistische rituelen, zelfs niet de manager met zijn futiele beleidsmaatregelen,
en evenmin de postmoderne leeghoofdigheid, noch de vermeende ondergang van de
Westerse beschaving tout court. Neen, wie boeken leest, weet dat dit alles
voorbijgaand ongerief is, en dat de wereld er in werkelijkheid niet uitziet zoals in
een praatprogramma op de Nederlandse televisie. De ergste vijand die wij moeten
bekampen in ons gevecht op de barricades van de ongekamde gedachten is de neiging
te denken in clichés, te spreken in platitudes, en te schrijven in gemeenplaatsen. En
dan gaat het niet om het cliché als stijlfiguur, maar om de platitude als instrument
om de werkelijkheid te kunnen bevatten en om de gemeenplaats als bouwsteen van
ons wereldbeeld. En onze tragiek is dat we niet meer kunnen bestaan zonder clichés.
Een bureau is inderdaad een gevaarlijke plek om de wereld te bekijken. Betreed
daarom nooit uw studeerkamer zonder een Hollands Maandblad in de aanslag. - BB

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

4

Een dubbele crisis
Europa tussen de natiestaat en de wereld
door Bram Peper
Het zal de ironie der geschiedenis zijn, maar aan de vooravond van de toetreding
van tien nieuwe lidstaten bevindt Europa zich in een ernstige crisis, misschien wel
de ernstigste sinds de oprichting van de Gemeenschap in 1957. De mislukking van
de onderhandelingen over de grondwet voor Europa (Rome, december 2003) en de
openlijke ruzie over de naleving van de voorwaarden van het Stabiliteits- en Groeipact,
zijn daar de meest zichtbare en dramatische symptomen van. Juist nu die toetreding
van nieuwe lidstaten - de meeste uit het voormalige Sovjetblok - voor de deur staat,
had men wellicht mogen verwachten dat de Unie van eensgezindheid zou getuigen.
Niets is minder waar. En daarbij komt dan nog de ernstige verdeeldheid binnen
Europa over de alliantie met de Verenigde Staten inzake de Amerikaans-Britse
interventie in Irak.
Maar er is al langer meer aan de hand in Europa. Wie de laatste jaren heeft opgelet,
kan talloze breukvlakken ontwaren. Ik denk dan - zonder uitputtend te kunnen zijn
- aan:
1 - De spanning tussen de ‘idealisten’ en de ‘pragmatici’, dat wil zeggen tussen
de mensen - meestal van de oudere generatie - die de Europese samenwerking zien
als een garantie voor het vreedzaam samenleven tussen naties die een oorlogsverleden
met elkaar deelden (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië), en de mensen - meestal
van een jongere generatie - voor wie Europa vanzelfsprekend is.
2 - Het feit dat het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden vooralsnog de
euro niet wensen in te voeren. Vanuit een economisch standpunt pleit alles ervoor
om wel deel uit te maken van de Eurozone - zo zeggen ook belangengroepen en
(soms) regeringen in de betreffende landen zelf (zoals in Engeland en Zweden) -,
toch vreest het politieke gezag de stem van het volk - in referenda - of zegt het volk
ronduit ‘nee’ tegen de euro, zoals vorig jaar in Zweden het geval was. 3 - De groeiende
populariteit van referenda over belangrijke beslissingen in Europa (euro, verdragen,
grondwet). Dit wijst op de toenemende onzekerheid bij de regeringen en
volksvertegenwoordigingen om zelf de koers te bepalen, zoals blijkt uit de - soms
afgedwongen - behoefte de bevolking via directe raadpleging een beslissende stem
te geven over de positie (beleid) van hun land in Europa.
4 - De spanningen tussen de grote en de kleine lidstaten van de EU, en soms tussen
de grote landen onderling. Te denken valt aan de conflicten over de
stemverhouding(en) - dus machtsverhouding - in de Europese besluitvorming, en
aan de steeds weer opkomende gedachte een ‘kopgroep’ te vormen in een ‘Europa
van twee snelheden’ om tempo te houden in het integratieproces.
5 - De door de jaren heen afnemende belangstelling voor de verkiezingen van het
Europees Parlement. Daarbij speelt waarschijnlijk niet zozeer een rol dat de ‘Europese’
kiezers menen dat het parlement te weinig te zeggen heeft, maar dat zij zich realiseren
dat ze geen Europese regering kiezen. De immer dalende opkomst staat haaks op het
feit dat het Europees Parlement door de jaren heen aan invloed heeft gewonnen. Maar
bij nationale verkiezingen - of het nu om presidentiële, meerderheids- of
coalitiesystemen van regeringsvorming gaat - hebben kiezers wel het gevoel (zelfs
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bij een lage dunk over de invloed van het eigen parlement) dat zij kleur en koers van
de uitvoerende macht kunnen bepalen.
6 - De groeiende scepsis in Nederland tegen Europa. De Europese gezindheid van
alle grote politieke partijen in ons land was tot voor kort boven alle twijfel verheven.
Maar het inroepen van een volksraadpleging - door ons parlement tegen de zin van
de regering afgedwongen - voor de goedkeuring van de Europese Grondwet, is een
ingrijpende breuk met dat verleden. Het meest spectaculair is in dat verband de
ommezwaai die de VVD heeft gemaakt. Deze partij die traditioneel niets moet hebben
van referenda - nog in
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1999 viel het kabinet Kok II in ‘de nacht van Wiegel’ over de invoering van het
raadplegend referendum in ons staatsbestel - heeft dit middel nu omarmd. Maar ook
de PvdA - traditioneel zeer Europagezind en van huis uit geen liefhebber van referenda
- heeft deze positie betrokken.
In dit licht kom ik tot mijn stelling dat de Europese Unie momenteel in de klem zit
tussen twee tegengestelde krachten. Enerzijds is er een groeiende behoefte van de
natiestaat - aangespoord door de eigen bevolking - om de grenzen van de eigen
nationale identiteit, soevereiniteit en autonomie vast te stellen (en te houden), en
anderzijds is er de onmiskenbare drang tot harmonisatie en integratie van Europees
beleid - aangespoord door sommige politici en de machtscentra, in Brussel en
daarbuiten, die belang hebben bij een verdere eenwording.
Daarbij past de vaststelling - hoe men ook denkt over het huidige niveau van
integratie - dat de EU een niet meer weg te denken bovennationaal staatkundig en
politiek feit is. Zo wordt zij ook gezien door de wereld buiten de EU. Zo ziet de EU
zichzelf ook, met haar vertegenwoordigers in alle relevante landen, zoals ook deze
landen diplomatiek zijn vertegenwoordigd bij de EU. Er wordt door die buitenwereld
- met als geadresseerde de Europese Unie - veel aan Europa gevraagd, veel van
Europa verwacht. Europa is - hoe dan ook - een machtsblok, economisch maar ook
politiek.
Probleem is echter dat ook de bevolking van de lidstaten ‘Europa’ ziet als een
macht die boven de natiestaat is geplaatst. Op alle mogelijke beleidsterreinen
verschuift het zwaartepunt van de regelgeving en besluitvorming naar de EU. Er is
een groeiende wrevel te constateren met betrekking tot het waarom en hoe van deze
machtsverschuiving en over de als bemoeizucht ervaren invloed van Brussel.
Dit alles maakt duidelijk dat het van cruciaal belang is voor de toekomst van
Europa en van Nederland - en niet ‘best wel belangrijk’ - hoe de verhouding tussen
het bovennationale karakter van de EU en haar lidstaten, en de verhouding tussen
de EU en de wereld om haar heen zich gaan ontwikkelen. En dan bedoel ik niet dat
het van belang is wat ik wenselijk vind, maar dat het van belang is welke
ontwikkelingen zich de komende tien jaar daadwerkelijk gaan voordoen. Bij het
schetsen van mijn verwachtingen dienaangaande zal ik aandacht vragen voor een sinds Maastricht (1992) en Amsterdam (1997) - belangrijke pijler van de Europese
samenwerking, namelijk het beginsel van de subsidiariteit, een beginsel dat de laatste
jaren ernstig onderbelicht is gebleven.
Lange tijd is Europa - van de Zes, van de Negen, van de Twaalf aangesloten lidstaten
- een idealistisch en weinig omstreden project geweest. Landen traden toe Griekenland, Spanje en Portugal - die eerst een autoritaire bewindvoering hadden
gekend. Andere landen - bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk,
Zweden, Denemarken, Finland - traden toe omdat ze dit om politieke redenen wilden
en/of omdat ze zich economisch geen andere keuze (meer) konden veroorloven.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de EU in een versnelling terecht, op
weg naar één interne markt, die in 1992 werd voltooid. Onder leiding van een sterke
voorzitter, Jacques Delors, en vooral onder invloed van leiders van machtige Europese
ondernemingen (verenigd in de European Round Table), werd een sterk economisch
vrijhandelsblok gevormd. Dat was nodig vanwege de stijgende concurrentie van
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economische grootmachten als de Verenigde Staten en Japan en vanwege de voordelen
van een grotere markt voor producenten en consumenten. De Val van de Muur in
1989 vergrootte de (relatieve) macht van de EU als eenheid in de verbrokkelde
wereldpolitieke en economische verhoudingen.
De jaren negentig werden getekend door een versnelling en verdieping in het
integratieproces. De noodzaak de grenzen voor de economische bedrijvigheid in de
EU te slechten, bracht een proces van schaalvergroting, standaardisatie en
harmonisatie op gang, dat de macht van Brussel aanzienlijk vergrootte. Met name
op het terrein van economische mededinging werden barrières opgeruimd. De
economische voorspoed die mede daaruit voortvloeide, gevoegd bij de omvangrijke
fondsen die beschikbaar kwamen voor de economische ontwikkeling van
achtergebleven regio's (structuurfondsen), vergrootte de geloofwaardigheid van
Europa. In 1992 werd te Maastricht tot een Economische en Monetaire Unie besloten,
als opmaat voor de invoering van één Europees betaalmiddel (de euro) in 2002.
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Voorts werd, om het vrije verkeer van burgers in Europa te vergemakkelijken, een
samenwerking opgezet in de sfeer van Binnenlandse Zaken en Justitie (de zogenaamde
Derde Pijler). In de loop van de jaren negentig werd deze samenwerking verder
versterkt, mede met het oog op de grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit.
De groeiende migratiestroom - van economische en politieke aard - uit de rest van
de wereld, leidde aan het eind van het decennium tot het inzicht ook op dit terrein
de krachten te bundelen, met name ook om mensensmokkel tegen te gaan. Nederland
speelde hierbij een voortrekkersrol.
De conclusie kan kortom geen andere zijn dan dat de EU - ook op niet-economisch
terrein - steeds verder doordringt in domeinen die voorheen als typisch nationaal
werden gezien. Hierdoor is evenwel in reactie ook het gevoel ontstaan dat de natiestaat
in betekenis afneemt, zonder dat er iets voor terugkomt dat - in historisch-culturele
zin - even diep geworteld is en - in politieke zin - even controleerbaar is. Vandaar
dat onmiskenbaar sprake is van een grote en groeiende aarzeling dit type
bevoegdheden nog verder naar het Europese niveau over te hevelen. Zelfs vele
parlementsleden, soms ook regeringen, worden niet zelden verrast door Brusselse
maatregelen, waarmee zij - veelal stilzwijgend en onopgemerkt - blijken te hebben
ingestemd. Steeds vaker ook maakt het Europese Hof van Justitie duidelijk dat
Europese regelgeving de nationale regelgeving overvleugelt. Overigens hoeft dit niet
negatief uit te pakken: een enkele keer vindt een individuele burger - met een beroep
op het Europese recht - zijn klachten gehonoreerd.
De toenemende aarzelingen omtrent de opmars van Europa ten koste van de
natiestaat is te zien in een tamelijk spectaculaire groei in het aantal
volksraadplegingen, waar het gaat om de goedkeuring van verdragen (Maastricht,
Amsterdam, Nice) of de invoering van de euro. Hierbij speelt dat vooral in kleine
landen zich dit verschijnsel voordoet, omdat zij - anders dan de grote landen - het
verlies aan soevereiniteit meer lijken te voelen. Voorheen waren zij al ondergeschikt
aan de grote mogendheden, maar nu lijken ze extra klein te worden omdat Brussel
als een extra macht ‘van buiten’ wordt ervaren.
Nederland heeft - wellicht uit angst aangezien te worden voor een klein land - uit
alle macht vermeden referenda te houden over de verdere integratie van Europa.
Daarbij wordt echter te weinig ingezien dat de grote landen (de echt grote landen)
zich eenvoudigweg niet kunnen voorstellen - en dat zal mijns inziens ook niet
gebeuren - dat zij opgaan in een niet-bestaande Europese natie. Daarmee leggen zij
als het ware een bodem onder wat de nationale staat nog wil betekenen. Dat is ook
de achtergrond van het voorstel in de Europese Grondwet om de nationale overheden
(verenigd in de Europese Raad) - in plaats van een halfjaarlijks roulerend
voorzitterschap - een permanente voorzitter (tweeënhalf jaar, met één keer te
verlengen) te geven als tegenmacht tegen de autonome expansie van de Europese
Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.
De aarzelingen bij de Europese burgers ten aanzien van de integratie werden nog
vergroot door de onmacht en incompetentie van de EU op twee andere terreinen.
Europa bleek niet in staat een einde te maken aan de bloedige conflicten die
ontstonden na het uiteenvallen van voormalig Joegoslavië. De Amerikaanse interventie
tekende de onmacht van Europa om in ‘eigen huis’, het Huis van Europa, orde op
zaken te stellen.
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Ook het voortijdig aftreden van de Europese Commissie - onder leiding van Jacques
Santer - in 1999, door een combinatie van gebrek aan daadkracht en incompetent
beheer, maakte Europa bij veel burgers niet populairder. Dat het Europees Parlement
bij de val van Santer een belangrijke rol heeft gespeeld, is aan veler aandacht ontsnapt.
Want ook dat krachtiger parlement maakte - in de publieke perceptie - deel uit van
de slordig opererende Europese elite.
Die Europese elite vergelijkt Europa - als onmiskenbare economische grootmacht
- graag en vaak met de Verenigde Staten. Maar bij vergelijking worden de verschillen
met de Verenigde Staten doorgaans uit het oog verloren. De Verenigde Staten zijn
- ondanks de grote verschillen tussen de diverse staten - wel degelijk één natiestaat.
Als anti-koloniale staat en immigratiesamenleving - tot op de dag van vandaag heeft zij een sterk natiebesef, met één gemeenschappelijke taal en één overkoepelende
cultuur. Het onderscheidende van Europa is juist dat het een verzameling van naties
is, met zéér verschillende historische achtergronden en zéér verschillende talen. Als
men aan die verscheidenheid niet voor-
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bij gaat - en deze ziet als kenmerkend voor Europa - dan kan de conclusie slechts
luiden dat de verschillen met de Verenigde Staten evident en van duurzame aard zijn.
Het is om deze reden dat ik verwacht dat de komende jaren scherper in het teken
zullen staan van het breukvlak tussen wat des natiestaats is en wat op Europees
(communautair, supranationaal) niveau kan of dient te worden behandeld en besloten.
Onmiskenbaar is in Europa een proces van renationalisatie gaande, mede onder
invloed van een groeiende en kritischer publieke opinie. De eigenheid, de eigen
identiteit van de natie - waar de bevolking zich autonoom voelt - zal de komende
jaren steeds meer aandacht vragen. Dat geldt zowel voor grote als voor kleine landen,
hoewel dat gevoel van eigenheid het sterkst tot uitdrukking zal komen in kleine(re)
landen. Daar wordt de groeiende dubbele onmacht - tegenover de grote landen en
tegenover Brussel - immers het duidelijkst gevoeld.
Deze tendens zal er niet minder op worden door de toetreding van tien nieuwe
lidstaten, waarvan de meeste - bevrijd van overheersing -
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de eigen natiestaat zullen koesteren. Er zal alle ruimte worden geëist voor deze
culturele diversiteit. Dat bleek al uit de eis - in de discussie over de Grondwet - van
de nieuwe toetreders een eigen Commissaris in de Europese Commissie te hebben.
Zelfs de recente conflicten over de naleving van het Stabiliteits- en Groeipact schijnbaar handelend over economisch beleid - kunnen in dit licht worden gezien.
Anderzijds kent Europa onomkeerbare kanten. Het is niet niks wat in vijftig jaar
is opgebouwd en bereikt. Dit betekent dat wanneer er - zakelijk gezien - voordelen
te behalen zijn, de samenwerking zich zal voortzetten. Te denken valt dan aan de
verbindingen binnen Europa (Trans Europese Netwerken), het economische verkeer
(inclusief het gemeenschappelijk landbouwbeleid) en de coördinatie van inspanningen
op het terrein van migratie en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
Zo ook zal de afstemming van het gemeenschappelijke buitenlands- en
veiligheidsbeleid (GBVB) zonder twijfel verder worden versterkt. Maar het is zeer de
vraag of er vooral op dit laatste terrein een daadwerkelijke overheveling van
bevoegdheden naar Brussel - met andere woorden: een echte verdieping van de
Europese samenwerking - zal plaatsvinden.
Mijn voorspelling is dat de komende jaren vooral een zakelijke en niet
‘idealistische’ benadering de overhand zal krijgen. In toenemende mate zal het Huis
van Europa vanuit de thuisbasis - de natiestaat - worden bezien en onderhouden. Op
‘eigen grondgebied’ heeft de bevolking het - in elk geval gevoelsmatig - voor het
zeggen. Het is niet meer mogelijk voorbij te gaan aan de groeiende behoefte bij de
bevolking van de lidstaten om te kunnen vaststellen waar men is, staat, en waar men
naar toe wil.
De zoektocht naar de nationale identiteit is des te indringender geworden door de
grote groep, veelal islamitische, immigranten die zich in Europa hebben gevestigd.
In bijna alle lidstaten - van Frankrijk tot Nederland - is de omgang ermee
problematisch geworden, vooral na de aanslagen van 11 september 2001. De aard
van de natie, de rechtsstaat, de scheiding tussen Kerk en staat, de positie van vrouwen,
deze kwesties domineren plots de dialoog met een cultuur die voorheen wellicht
werd gezien als illustratie van het Europese kosmopolitisme, maar nu beschouwd
wordt als van vreemde huize. Het debat gaat over Europa als waardengemeenschap,
maar om welke waarden gaat het eigenlijk?
Wie van buiten naar Europa kijkt of met Europa zaken wil doen, ervaart Europa veel
meer als een eenheid - in de vorm van een soort supranationale staat - dan binnen
Europa het geval is. Dat kan ook moeilijk anders, omdat de EU acteert, c.q. wordt
aangesproken als een eenheid, een grote mogendheid. Economisch gezien - in
internationale fora en relaties - is dat ook het geval. De oneindige stoet aan
betrekkingen die Europa met de buitenwereld - waaronder de voormalige koloniën
- onderhoudt, schept het beeld van Europa als zwaargewicht op het wereldtoneel.
Deze perceptie door de buitenwereld is een autonome kracht op zichzelf, een kracht
die een versterkende invloed heeft op het integratieproces in Europa. Binnen de naar
Brussel overgehevelde bevoegdheden is de EU ook de partner waarmee door andere
mogendheden zaken moet worden gedaan. Maar ook wanneer de EU geen (formele)
bevoegdheden heeft, zal Europa op tal van terreinen om een standpunt worden
gevraagd. Dat maakt het steeds vaker noodzakelijk dat de EU-regeringsleiders het
eens worden - op intergouvernementele basis - over het te voeren beleid. Op vele
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punten lukt dat - zie de verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice - en volgt
daaruit een toedeling van taken aan Brussel (communautair). Soms ook worden
doelstellingen - bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid, innovatie en
concurrentiekracht - geformuleerd die deels tevens als opgave voor de nationale
overheden worden gezien. Soms lukt het ook helemaal niet, vooral op terreinen die
van oudsher tot de autonomie van naties worden gezien, zoals het buitenlands beleid
en de defensiepolitiek. De verwijzing naar Irak, maar ook de relatie met de Verenigde
Staten en de spanning tussen Londen en de as Bonn-Parijs, moge hier voldoende
zijn.
Toch neemt de druk van buitenaf op Europa steeds verder toe. Na het echec in het
voormalige Joegoslavië, werd vooral door de VS aangedrongen op een Europese
strijd- en interventiemacht voor vredesmissies buiten Europa. Desalniettemin opereert
Europa nog steeds verdeeld bij vredesmissies. Er is evenmin sprake van een Europees
buitenlands beleid, ondanks de aanwezigheid van een door de regeringsleiders
aangewe-
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zen functionaris die hiermee speciaal is belast. Europa blijft ook verdeeld over de
relaties met de Verenigde Staten, tot en met de aanschaf van geavanceerd
defensiematerieel aan toe (zie de discussie over de Joint Strike Fighter). En dan
koesteren sommige landen in Europa, met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk,
buiten Europa om hun eigen banden met hun voormalige koloniën, in de vorm van
het Gemenebest of een andere vorm van associatie.
Wel is er in Europa na 11 september 2001 en de daaruit volgende politieke druk
vanuit de VS een aanzienlijke versnelling te zien van de samenwerking - in het kader
van de terrorisme-bestrijding - op het gecombineerde terrein van Justitie en
Binnenlandse Zaken. Aan de veiligheidseisen van de Amerikanen valt moeilijk te
ontkomen: er is immers voor Europa zowel een gemeenschappelijk belang met de
VS als de roep van de eigen bevolkingen om de migratie te reguleren. De
intra-Europese afstemming op deze terreinen begint nu vorm te krijgen in de gestalte
van praktische samenwerking, zonder dat er overigens sprake zal zijn van een
substantiële overheveling naar Brussel van bevoegdheden van de sterk aan de
natiestaat gebonden beleidsgebieden van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Conclusie: vooral door de druk van de wereld buiten Europa, zal de EU worden
aangespoord om meer als een eenheid op te treden. Dat daardoor de macht van Brussel
(communautair) aanzienlijk zal worden vergroot, is echter niet te verwachten. Eerder
zal men - op zakelijke gronden - de (intergouvernementele) samenwerking versterken.
Want op de terreinen die aan de orde zijn zal de natiestaat voorlopig zijn
bevoegdheden niet uit handen geven, de mogelijkheden daartoe zijn namelijk in veel
lidstaten begrensd door de eigen grondwet.
Het was niet zonder reden dat bij het Verdrag van Maastricht (1992) een voorziening
is getroffen om - in het kader van het Europees burgerschap - de stem van het
subnationale niveau in Brussel te laten doorklinken. Al eerder was er institutioneel
ruimte geschapen om de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven een plaats
te geven (het Europees Economisch en Sociaal Comité). Nogal wat landen kennen
namelijk een staatkundige structuur waarbij veel zeggenschap is neergeslagen in
regio's, deelstaten, provincies, gewesten - of hoe ze dan ook mogen heten. Te denken
valt dan bijvoorbeeld aan Zweden, Denemarken, België, Duitsland en Spanje. Zelfs
een van oudsher centralistisch land als Frankrijk kent vele metropolitane regio's die
van een aanzienlijke autonomie zijn voorzien.
De institutionele vormgeving hiervan in Europa is het Comité van de Regio's.
Zaken die in het bijzonder de ‘lagere’ overheden aangaan, dienen door de Europese
Commissie eerst - voor advies - aan dit Comité te worden voorgelegd. In dat Comité
zitten vertegenwoordigers - door de nationale overheden aangewezen - van de regio's
in de verschillende lidstaten. De invloed van dit nog jonge Europese lichaam is
inmiddels al in belangrijke mate voelbaar geweest.
Het Comité van de Regio's stoelt - naast het Europees burgerschap - bij uitstek op
het beginsel van de subsidiariteit. Daarmee wordt het principe bedoeld dat een centraal
gezag zich niet met zaken mag bemoeien die beter op een lager niveau geregeld
kunnen worden. Weer anders gezegd: het beginsel dat zaken die door een lager
bestuursorgaan kunnen worden verricht niet door een hoger ter hand behoren te
worden genomen. In vele landen is dit beginsel (grond)wettelijk verankerd.
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Onmiskenbaar is in de jaren tachtig en negentig in geheel Europa de tendens
waarneembaar dat locale c.q. regionale overheden - mede onder druk van mondiger
geworden burgers - meer te zeggen willen hebben over hun eigen huishouding. Deze
opkomst van de lagere bestuursniveaus, die onmiskenbaar directer gebonden zijn
aan de voorkeuren van de lokale bevolking, is mijns inziens ook een van de
achtergronden voor de opkomst van de referenda inzake de Europese eenwording.
Het gevolg is dat de natiestaat van twee kanten wordt bedreigd, sommigen zullen
zeggen: wordt uitgehold. Aan de ene kant is er de toenemende macht van Brussel,
aan de andere kant de groeiende aandrang van regio's baas in eigen regio te zijn. De
gelijktijdige behoefte zich te identificeren met de eigen natie leidt tot de vaststelling
en beleving dat de natiestaat er steeds minder toe doet. In deze klem waarin de
natiestaat verkeert, wordt al gauw - en begrijpelijk - Brussel als de grote boosdoener
aangewezen. Waar de regionale bevolkingen de opvatting huldigen dat de verdeling
van bevoegdheden tussen natiestaat en regio's binnenlands moet worden uitgevoch-
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ten, zien zij zich geconfronteerd met nationale politici die - al dan niet terecht beweren dat veel bevoegdheden inmiddels op de Brusselse tafel liggen. Men zou dit
in wat dramatische bewoordingen de crisis in de natiestaat kunnen noemen.
In het licht van deze crisis wordt het tijd het beginsel van de subsidiariteit (en het
Europees burgerschap) serieuzer te nemen. Dit principe is immers een pijler zowel
van de Europese integratie, als van vele lidstaten, al is daar de naamgeving vaak
anders (bijvoorbeeld ‘decentralisatie’). Zo zou in de eerste plaats de verdeling der
bevoegdheden tussen Brussel, de natiestaat en de regio's eens langs de maatlat van
de subsidiariteit gelegd kunnen worden. Het ligt voor de hand te beginnen bij de in alle Europese landen aanwezige - ‘onderste’ laag, te weten de gemeenten.
Met respect voor alle verschillen die er op dit punt in de lidstaten zijn, is deze
exercitie om allerlei redenen van belang. Want op het moment dat duidelijk gemaakt
kan worden - door de bewijslast om te keren - waarom een bepaald bestuursniveau
bepaalde taken niet adequaat kan vervullen, zal er meer begrip ontstaan voor de
overheveling naar een ander, hoger niveau van bestuur. Als Brussel ook in een
dergelijke exercitie wordt betrokken, zal er meer duidelijkheid en begrip ontstaan
voor de taken die noodzakelijkerwijs op dat niveau moeten worden verricht.
De achterliggende premisse is hier dat het gevoel ook in het Huis van Europa te
wonen aanvaardbaarder wordt wanneer men er vrede mee heeft wat men in eigen
huis - de gemeente, de regio, de natie - mag beslissen. Het is zoals Sicco Mansholt
mij eens, in zijn nadagen, toevertrouwde: democratisering van het bestuur aan de
voet van de samenleving, is een noodzakelijke voorwaarde voor de acceptatie van
hoger bestuur, inclusief Brussel. Hier is kortom zowel werk aan de winkel in de
natiestaat - in zijn relatie met de bevolking - als in Brussel, dat zich in het bijzonder
- en in het verlengde van het bovenstaande - het Europees burgerschap moet
aantrekken.
Het Comité van de Regio's is in feite een te dunne uitdrukking van het
subsidiariteitsbeginsel en zou op den duur - bij een serieuzere invulling van het
beginsel - zelfs kunnen worden opgeheven. Als voorbeelden voor de oefening in
subsidiariteit zouden de landen kunnen dienen die al jarenlang ervaring hebben met
een staatkundig bestel waarin deelstaten, gewesten, regio's en gemeenten over een
substantiële autonomie beschikken. Hier kan trouwens gewezen worden op het feit
dat in de meeste Europese landen (maar nog niet Nederland) lokale burgemeesters
rechtstreeks door de bevolking worden gekozen. Daarmee wordt op basale wijze
recht gedaan aan het beginsel van de volkssoevereiniteit, en wordt de
verantwoordelijkheid van de burgers praktisch vormgegeven. Op langere termijn
zou een en ander kunnen uitmonden in rechtstreekse verkiezingen van de Brusselse
bewindvoerders.
Deze achtergrond maakt duidelijk dat de discussie over migratie en integratie alleen
zinnig gevoerd kan worden indien men ook op dit gebied de lokale beleving met de
Europese realiteit kan samenbrengen. Daarvoor is de erkenning nodig dat - om velerlei
redenen - Europa een immigratiecontinent is (geworden). Die erkenning maakt het
pas mogelijk - echte vluchtelingen daargelaten - gelijkgerichte eisen te stellen aan
hen die zich hier van buiten de EU vestigen, tijdelijk dan wel permanent. Vele landen
zijn al bezig hoge vestigings- en inburgeringseisen te stellen aan de nieuwkomers.
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Een zekere gelijkheid in dat soort eisen - hoewel nu op Europees niveau nog niet af
te dwingen - maakt het mogelijk de migratie van niet-EU-burgers binnen het continent
te beheersen, en nieuwkomers te stimuleren een weloverwogen keuze te maken voor
het land waar zij zich (zouden) willen vestigen.
Zonder die uniformiteit van toelatingseisen dreigt het wezenlijke gevaar dat
sommige landen - met name, maar niet uitsluitend, in het noordwestelijke deel van
de EU - met een te groot aantal laagopgeleide en moeilijk te integreren migranten
worden belast. Omdat deze migranten veel van hun inkomen overmaken naar hun
land van herkomst, lekt veel koopkracht weg. Datzelfde effect wordt overigens
veroorzaakt door, veelal oudere, burgers die voor lange of korte tijd - soms in hun
tweede huis - hun land ontvluchten om in warmere EU-landen te vertoeven. Daarmee
kan het economische draagvlak van een land aanzienlijk worden aangetast.
Hoewel het vrije verkeer van EU-burgers binnen de EU-landen tot op heden weinig
problematisch is, leeft de vrees dat sommige nieuw toe te treden landen een enorme
(arbeids-)migratie
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op gang zullen brengen. Op grond van eerder opgedane ervaringen binnen de EU met relatief arme landen zoals Portugal - lijkt die vrees ongegrond. Van de nieuwe
toetreders is dit alleen te verwachten van landen als Slowakije, Litouwen en - vooral
- Polen. Deze landen combineren een hoge werkloosheid (ver boven de tien procent)
met een laag inkomensniveau. Polen is daarbij veruit het land met de grootste
bevolking, bijna veertig miljoen mensen. Zij zullen - dicht bij Nederland, nog dichter
bij Duitsland - de sprong naar het Westen zonder al te veel belemmeringen kunnen
maken. Door de geringe afstand is echter te verwachten dat velen zich hier slechts
zullen melden om werk. Die geringe afstand staat er ook weer garant voor dat de
meesten zich hier niet definitief zullen vestigen. Mensen zijn - aan het eind van de
dag - het liefste thuis.
De ernstige crisis die Europa thans doormaakt - en het staat buiten kijf dat het om
een echte crisis gaat - is mijns inziens te begrijpen als een botsing tussen enerzijds
de onzekerheid over de identiteit en autonomie van de natiestaat, en anderzijds de
feitelijke en gepercipieerde macht van het communautaire Brussel. De lidstaten
komen - van onderaf - steeds meer onder druk te staan van hun eigen bevolking, die
het zicht kwijt is op wat van de natiestaat als prestatie mag worden verwacht en wat
aan een bovennationale autoriteit toebehoort. Daarom is de crisis van Europa deels
een crisis van de natiestaat, die alleen op het eigen grondgebied kan worden beslecht.
Aan de andere kant is er een (vergroot) Europa, dat door de buitenwereld in
toenemende mate wordt aangesproken als een supranationale entiteit waarmee men
op velerlei terrein zaken wil doen en waarvan een actieve rol op het wereldtoneel
wordt verwacht. Vooralsnog komt Europa daaraan vooral tegemoet in de gedaante
van een economische supermacht. Op allerlei andere terreinen - buitenlands en
defensiebeleid in het bijzonder - levert Europa een hopeloos verbrokkeld en gespleten
beeld op. Daarmee is de crisis van Europa ook deels een supranationale crisis.
Het zou goed zijn wanneer deze dubbele crisis ook als een kans wordt gezien.
Onder het motto: haast je als je de tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt, zou een
analyse van de bevoegdheidsverdeling tussen de natiestaat en Brussel de hoogste
prioriteit moeten hebben. Uitgaande van het subsidiariteitsbeginsel zou die
bevoegdheidsverdeling opnieuw aan een kritische analyse moeten worden
onderworpen. Niet om populistisch te zagen aan Brusselse stoelpoten, maar om
Europa op de lange termijn als geïntegreerd lichaam te behouden. Een zakelijke
invalshoek zou gecombineerd dienen te worden met het inzicht dat de bevolking van
de lidstaten zich moet kunnen terugvinden in een bevoegdheidsverdeling die recht
doet aan de beleving van een substantiële autonomie van de natiestaat én het inzicht
dat bepaalde zaken slechts op Europees niveau tot resultaat kan leiden.
Een dergelijke operatie kost veel tijd, tijd die - gelet op de unieke betekenis van
Europa voor de burgers - ervoor genomen moet worden. Er valt veel uit te leggen
en te onderzoeken, Europa bestaat pas vijftig jaar. Een periode van bezinning én hard
werken van tien jaar is dan niet te veel gevraagd. De burgers vragen erom, Europa
verdient het.
Bewerking van een voordracht voor de conferentie ‘Transforma 2004, waar voel je
je thuis’, Amsterdam, 29 januari 2004
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Wim Brands
De giraffe komt van Neptunus.
Hij daalde af op een lange,
snelle roltrap.
De giraffe kan goed dansen.
Vraag hem alleen nooit
naar de naam van een dans,
dan wordt hij boos.
De giraffe is overigens
ook verantwoordelijk
voor negentig procent van
wat we in spiegels
zien.
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Er vloog een spreeuw
in de put.
In het water
de weerspiegeling
van kindergezichten.
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Er is geen daar daar
brief geschreven op de achterbank van een auto
door Ronald Giphart
We verdwalen altijd in de buurt van Woudsend. Piers familie heeft een
kampeerboerderij (‘State Donia’) aan de oevers van het Slotermeer, maar zodra we
dit meer naderen moeten we juist niet de afslag Wâldsein nemen en daarom juist
wel, of juist wel en daarom juist niet, dat wisten we na tien keer hierheen te zijn
afgereisd nog steeds niet.
Gistermorgen was de intieme trouwplechtigheid van Pier en zijn tweede vrouw
in het stadhuis van Sneek, alleen toegankelijk voor naaste familie en getuigen. De
rest van de vrienden en kennissen waren uitgenodigd voor een feestelijk zeilweekend
ten logemente van de Donia's. Gistermiddag zouden we met het hele gezelschap het
meer opgaan, die avond was er een gezamenlijk diner, met sketches en cabaret en
toespraken en samenzang en een deejayende oom en nachtelijke escapades en de
stapelbedden onveilig maken met de tantes en oma's van de bruid (dat laatste hoopte
ik niet echt, al ben ik de laatste weken niet vies van wat ordinair gerebound, nadat
de voormalige toekomstige moeder van mijn nooitgeboren kinderen (Samarinde) &
ik vorige maand NAMELIJK in alle rust hebben besloten dat we ‘toch maar beter’ ‘als
vrienden’ verdergaan) (‘in alle rust’ wil zeggen dat we nachten lang tegen elkaar
hebben lopen schreeuwen en in een kasteeltje op nota bene de Friese terp Leavefrede
- waar we een vredesberaad hadden belegd - een hotelkamer finaal hebben verbouwd,
waarna we géén goedmaakseks hebben gehad).
Wij, vrienden van weleer, komen alleen nog als groep bij elkaar op trouwerijen,
kraamvisites en begrafenissen; en daar zitten we echt niet mee, want voor ons geen
valse weemoed naar vroeger, al stelden we dit tijdens de autorit naar Woudsend wel
honderd keer vast. Een uur na de geplande uiterlijke verzameltijd arriveerden we
eindelijk bij de kampeerboerderij, waar een man of vijftig aan de koffie zat in
afwachting van de feestelijkheden. We werden ontvangen met gejuich; een soort
running gag, begrepen we later, want het nieuwbakken echtpaar had uit alle
geledingen van hun kennissenkring mensen uitgenodigd, mensen die elkaar onderling
niet of nauwelijks kenden. Deze begroeting was een kleine test, een mini-ontgroening
onder het motto: peilen of deze nieuwkomers bereid zijn zich dit weekend aan te
passen aan de wurgende gezelligheid van onze middelpuntzoekende groep
onbekenden. Wij vertegenwoordigden Piers oude kroegvrienden, jongens met wie
hij een jaar of tien geleden een zo hecht broederschap vormde, dat we elkaar nu nog
maar één keer per twee jaar hoeven te zien (in alle eerlijkheid: willen zien).
Mooi om waar te nemen dat sommige dingen niet veranderen. Thijm maakte na
het gejuich onmiddellijk een buiging, kreeg hiermee de lachers op zijn hand en
bestempelde zich al doende tot gangmaker. Hij had direct lacherig contact met enkele
andere gangmakers en -maaksters (mijn innerlijke hormoonspiegeldetectieapparaat
stelde onmiddellijk vast dat er ook vrouwen waren). Monky daarentegen, mijn vriend
Monk de Intellectueel, was veel minder uitbundig. Hij keek eerst eens even
verkennend om zich heen naar de architectuur van deze laat negentiende-eeuwse
boerderij, de verweerde impressionistische kunst aan de muur, de vormgeving van
de meubels, luisterend naar de klassieke muziek uit de speakers, contemplerend over
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de goddelijke ongenaakbaarheid van Descartes' opvattingen over het dualistisch
wereldbeeld in relatie tot de geschiedenis van de beschaafde wereld, Friesland in het
bijzonder. Ik ben in vreemd gezelschap veel minder ad rem of verkennend, en zocht
onmiddellijk een hoekje van waaruit ik het gezelschap stilletjes kon gade slaan. Ik
ben een geboren buitenstaander, een leek, een toeschouwer, een schrijver kortom
(alleen door anderen te bekijken, kan ik mezelf zien).
We waren nog niet binnen, of het gezelschap werd door een familielid naar buiten
genood. Pier en Sipke, zijn nieuwe echtgenote, kwamen over het Slotermeer aanvaren,
op een stoomboot, God betere het. Ze stonden op de voorsteven te zwaaien naar de
menigte. Iedereen onthaalde hen op luid gejuich en applaus. Een orkestje speelde
een of ander Fries mopje, dat door de Friezen uitbundig werd meegezongen. Het
heeft iets treurigs, als je in een levensfase zit waarin je (oude) vrienden voor de
tweede keer gaan trouwen (wanneer je als emotietoerist net hersteld bent van de
eerste crash, bedoel ik). De bruid was niet in het wit, maar ze zag er wel verpletterend
lekker uit, voor iemand van in de dertig bedoel ik. Terwijl Pier en zij over de
loopplank naar het vasteland stapten, werden ze bekogeld met rijst, bloemen en
suikerwerk.
Mijn kennissenkring (een introductie) is onderverdeeld in uitgesproken Limburg- en
hardnekkige Frieslandhaters. Ofwel er zijn er die een hekel hebben aan die voorhuigse
diftonggorgelaars uit carnavalland, ofwel ze worden onpasselijk van het immer
chagrijnige Dokkumse moordenaarsvolk - een tussenweg lijkt niet mogelijk. Ik hoor
tot de eerste groep. Ik weet niet wat het is met Limburgers, maar ik kan ze niet serieus
nemen. Een Maastrichtse hoogleraar neurolinguïstisch kennisverwerking kan nog
zulke hyperintelligente stellingen poneren, zodra de hijgsyllaben uit zijn mond
rochelen, denk ik steevast: ‘Zet je feesttoeter nog eens op, Sjef.’ Friezen kan ik beter
hebben. Friezen lijken me ingetogen, een beetje gefrustreerde, niet-onprettig norse
terpgevangenen. Ik klap niet dicht in de nabijheid van Friezen, ten minste niet meer
dan bij normale mensen. In tegenstelling tot Monk en Thijm. Mijn voormalige
huisgenoten hebben in vroeger tijden eens de FETA opgericht, de Friese
afscheidingsbeweging, met als enige programmapunt dat het wingewest Friesland
(waar volgens hen de meest schokkende gebeurtenis de Rolmopsopstand van 1328
was) zou worden losgegraven en op drift gestuurd richting IJsland. Werkelijk uren
lang hebben ze geprobeerd Pier op de kast te krijgen met hun Frieslandgrappen en
afgraafdreigementen, maar Pier onderging dit gepest minzaam glimlachend (waar
de gemiddelde Limburger al na één onschuldig plagerijtje over de correlatie
vlaaiconsumptie / neurale competentie compleet oververhit op de trein terug naar
Geleen kan worden gezet).
Voor Monk en Thijm was de lunch dan ook een waar genot. Voordat we het water
op zouden gaan, gebruikten we met het hele gezelschap een feestelijke maaltijd. We
wachtten tot het prille echtpaar zich had verkleed en daarna was het aanvallen op de
kroketten. De vader van Sipke verontschuldigde zich tegenover de niet-Friestaligen,
in God betere het vlekkeloos Nederlands, dat hij zijn dochter en verse schoonzoon
in het Fries ging toespreken. Ultrataalgevoelige Monky probeerde dit praatje ondanks
zijn totale gebrek aan kennis van het Fries toch te volgen, maar ik liet me in mijn
stoel zakken en keek onderzoekend om me heen. Thijm ging heel onstentatief hard
meelachen als Sipkes vader een grap had gemaakt, tot een mevrouw aan de overkant
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van de tafel grinnikend iets samenzweerderigs tegen hem zei, waarna Thijm tot
hilariteit van velen in het Nederlands moest bekennen: ‘Mevrouw, ik heb geen flauw
idee waar u het over heeft...’
Wetenschappers moeten zich soms in rare bochten wringen om hun onderzoek te
kunnen doen. Een Duitse gedragsfysioloog (laat ik hem Irenaus Eible-Eibesfeldt
noemen) ontwikkelde in de jaren zestig een camera waarbij het leek of hij recht
vooruit
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filmde of fotografeerde, hoewel de lens in werkelijkheid op de zijkant stond gericht.
Ik had tijdens die lunch plaatsgenomen naast een mij onbekende mooie vrouw, die
voortdurend geanimeerd knikte om de woorden van Sipkes vader. Ik noem haar
‘vrouw’, maar ik had evengoed of evenslecht ‘meisje’ kunnen gebruiken. Ze was
geen vrouw en ook geen meisje, meer een tussenvorm, een overgangsfase, een missing
link, een ‘meisjesvrouw’, een ‘vrouwmeisje’. Om haar niet schaamteloos aan te staren
probeerde ik zo te zitten dat het leek of ik de toespraak van Pappa Sipke volgde,
terwijl ik in feite deze vrouw bekeek (als een levende camera van Eible-Eibesfeldt).
De reden dat Eible-Eibesfeldt zijn camera hermonteerde was dat hij op deze manier
als argeloze toerist het flirtgedrag van vrouwen kon vastleggen. Van Samoa tot Japan,
Frankrijk tot Papua, overal filmde hij flirtende meisjes (vervelend werk, maar het
moest gebeuren). Terug in Duitsland stelde hij, beeldje voor beeldje, verschillende
stadia van flirtgedrag vast. Eible-Eibesfeldts bevinding was dat dit gedrag over de
hele wereld volgens een vast patroon blijkt te verlopen: (1) Een vrouw glimlacht
naar een potentiële beminde en (2) trekt haar wenkbrauwen een eindje op. (3) Haar
ogen verwijden zich en (4) ze staart de potentiële beminde even aan. (4-1) Haar
pupillen worden groter. (5) De vrouw slaat haar ogen neer en (6) buigt haar hoofd
een beetje opzij en omlaag. (7) De vrouw kijkt een andere kant op. (8) Regelmatig
houdt ze haar hand voor haar gezicht. (9) Ze glimlacht achter haar hand, enzovoort.
Volgens Eible-Eibesfeldt is dit gedrag niet aangeleerd maar evolutionair bepaald en
aangeboren, sterker nog, het heeft zich miljarden jaren geleden ontwikkeld om
seksuele belangstelling aan te geven (buidelratten, paarden, landschildpadden,
albatrossen en ontelbare andere diersoorten doen overigens min of meer hetzelfde,
dus het is niets om ons voor te schamen).
De vrouw/het meisje naast me gaf me zo'n glimlach als door Eible-Eibesfeldt
bedoeld in gedragskenmerk 1 en vervolgens de kenmerken 2 tot 9 en weer terug. Ik
schrok. Ik weet niet waarom, maar ik schrik altijd als vrouwen naar me glimlachen.
Toen ik nog erg jong was heeft een heel mooi meisje eens heel lief naar me
geglimlacht. Ze liep met haar vriendinnen op straat langs me heen, ze keek me aan,
ze bewoog de spieren rond haar mond - en zowaar: de zin van het leven werd me
plotseling duidelijk. De lach van dit meisje was de reden dat de wereld draaide. Ik
kon niet anders dan haar lach beantwoorden met een als lach bedoelde angstgrimas.
Het meisje trok haar wenkbrauwen een eindje op, heel lief. Mijn wenkbrauwen kropen
tot achter in mijn nek. Daarna draaide het meisje zich naar haar vriendinnen en stak
ze abrupt haar middelvinger naar me op. Wat of ik me in godsnaam in mijn lelijke
puistenkop haalde. Schrijft u maar op, mevrouw: ik ben bang van vrouwen.
De glimlach van de Friese vrouw naast me beantwoordde ik met een voorzichtig
knikje en vervolgens draaide ik me nog verder naar de vader van Sipke.
Na de lunch nam Pier zelf het woord. Hij vertelde dat er een dozijn grote en kleinere
boten klaar lagen voor onze feestelijke vloottocht over het Slotermeer. We mochten
zelf bepalen met wie we wilden zeilen, al hoopte hij dat het gezelschap een beetje
zou mingelen (Fries leenwoord voor mengen). Toegegeven: ik ben geen enthousiast
zeiler. Monk, Thijm, Pier en ik zijn in voorhene tijden regelmatig met een boot de
Friese wateren opgegaan, waarbij ik stiekem hoopte dat de wind stante pede volledig
zou gaan liggen zodat we de buitenboordmotor konden starten om een beetje egaal
over het meer te pruttelen. Ofschoon ik niet hou van dat interessante zeil-gebroddel
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als ‘reven’, ‘gieren’, ‘oploeven’ en ‘over stag gaan’, ben ik wel op zeilvolk gesteld.
Er zijn weinig aperte hufters die in een zeilboot stappen, weinig agressieve
oeververvuilers, weinig housedreun-verdovers, weinig laagvoorhoofdige
snelheidszakkenwassers. Mijn stelling: ging iedereen maar zeilen in Friesland, dan
was het een stuk rustiger in het land.
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Het was een beetje als bij het zinken van de Titanic: het hele gezelschap deed een
run op de klaarliggende sloepen. Stoelendans was nooit mijn favoriete spel (geen
enkel spel is mijn favoriete spel) dus ik bleef afwachtend op de achtergrond, terwijl
de echte hardedoden bij elkaar in de boten schoten. Een beetje argeloos volgde ik
Monk en Thijm, toen die vanaf het houten vlonder embarkeerden - nooit vermoed
dat ik dit woord eens zou gebruiken - in een lark, tjalk, jammer, klipper, jol, schoener,
galjoen of hoe dat drijfhout mag heten. Bleek dat het schip van Monk en Thijm al
te vol zat (zeker met Thijm erbij begint iedere boot spontaan slagzij te maken). Ik
maakte aanstalten er, als die ene laffe officier in Titanic, toch nog bij te springen,
maar een zelfbenoemde kapitein maakte duidelijk dat hij me in dat geval zou laten
kielhalen.
Ik keek om me heen en zocht of ik elders nog andere bekenden zag, maar al mijn
oude kennissen en vrienden bleken al in een boot te zitten. Nu ben ik van de Club
Tegen Het Ontmoeten Van Nieuwe Mensen (ledenstop), en dus besloot ik dan maar
niet te gaan zeilen en in de kampeerboerderij rustig in eenzaamheid wat te lezen of
schrijven. Wij schrijvers zijn gebenedijden.
Het werd snel rustiger bij de vlonder; de meeste boten vertrokken richting het
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open water. Ik wilde teruglopen toen ik werd aangesproken door de meisjesvrouw
die tijdens het eten naar me had geglimlacht. Ze stond in haar eentje bij een wel erg
kleine zeilboot - laten we het op een jolletje houden - te wachten op eventuele
medereizigers. Ze vroeg op de man af of ik met haar mee wilde varen. En ik kondig
het hierbij vast aan: deze brief gaat nu verder uitsluitend over haar.
Belangrijk detail. Eén ding over deze vrouw, iets wat mij op dat moment ook pas
opviel: ze was zwanger. Haar bolle buik stond fier vooruit onder haar blauwe
zomer-jopper. Ik vroeg me af waarom ik die buik niet eerder had geregistreerd (waarna
er tevens in hoog tempo een paar gedachten door mijn hoofd schoten, want het was
A) zowel prettig als jammer dat ze zwanger was, omdat B) de potentiële liefdesjacht
hierdoor onmiddellijk met het vruchtwater werd afgedreven, hoewel het C) natuurlijk
vreemd was dat haar meisjesvrouwenman niet van de partij was, waarmee ik D)
overigens niets bedoelde).
Dat ik best met haar wilde zeilen, zei ik in een laffe poging er onderuit te komen,
maar...
‘Is het niet een beetje een risico om in jouw toestand het water op te gaan?’ vroeg
ik. ‘Stel dat je weeën krijgt. Het lijkt me op het water nogal moeilijk baren.’
Ze lachte hartelijk.
‘Ik zit pas in mijn zesde maand en ben echt niet invalide of zo,’ zei ze, wat ze
kracht bijzette door behendig in de boot te stappen.
‘Kom,’ riep ze.
Onbeholpen sprong ik haar na, waarbij ik ijsbaarlijk (lijkt me Fries) net niet
overboord sloeg.
‘Ik ben Giph,’ zei ik, me vasthoudend aan de mast, ‘en ik weet niets van zeilen.’
‘Ik weet ook niets van zeilen,’ zei ze kalm, ‘en ik heet Teaske.’
Teaske. Sta me toe te ontboezemen. Ik word erg week van Friese fammenammen
(alleen al van het woord ‘fammenammen’ begint mijn ruggenmerg te gloeien). Hoe
vaak gebeurde het niet, vroeger zeg maar, dat ons oude studentenhuis een nachtelijke
braderie organiseerde en dat Pier of een andere noorderling een paar nichtjes of
buurmeisjes had uitgenodigd en dat je dan in een vredig intiem samenzijn stond met
een meisje dat Durkje heette, of Intje, Fokje, Jontje, Wikje, Geartsje, Rinske, Nine,
Ibbetje of Douwtje. Zoenen met een meisje genaamd Douwtje moet iedere
Nederlandse man verplicht een keer hebben meegemaakt.
Aanvankelijk konden we de andere boten met enige moeite bijhouden. Er stond een
stevige bries en na wat gehannes met de touwen, het zeil en de giekbalk kwamen we
in beweging, zij het met duidelijke tegenwerking van de boot en het Slotermeer.
Teaske zat aan het roer en als ze ‘ree!’ schreeuwde schoot ik naar de bodem van het
bootje om geen doodzwiep van de giek tegen mijn kop te krijgen. Tussendoor hadden
Teaske en ik een onverwacht openhartig gesprek. We waren onbekenden voor elkaar,
en tegelijk met het uitwisselen van persoonlijke details over onze fascinerende
werelden, voerden we een overlevingsgevecht met het water, de wind en de andere
boten.
‘En waar kom je vandaan?’ vroeg ik, nadat we met veel gekraak weer eens net
niet of net wel overstag waren gegaan.
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‘Uit Snits,’ antwoordde ze. ‘Dat is Fries voor Sneek.’
Op dat moment viel de boot door een verkeerde roeimanoeuvre volledig stil.
‘En vreemd genoeg is snits ook het Friese woord voor snee, eh, kut,’ voegde ze
weifelend eraan toe.
‘Aha,’ stelde ik vast, ‘je komt dus eigelijk uit Kut.’
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Ze kwam uit Kut, en ze had ook gevoel voor intelligentie, welspraak en humor. Hoe
vaak gebeurt het dat je je met een vrijwel onbekende, maar erg mooie vrouw twee
uur lang geanimeerd onderhoudt, zonder dat al teveel hormonaalbepaalde
bijbedoeningen zich opdringen? Bijna helemaal nooit. Inmiddels waren we een beetje
op drift geraakt en hadden we de meeste andere boten van de huwelijksvloot uit het
oog verloren. Teaske wilde graag via het Slotermeer en het fascinerende dorpje Balk
doorsteken naar een plas genaamd de Wyldemerk, omdat daar een kudde wilde
paarden in het Gaasterland langs de oevers graasde. Het was even eng laveren bij
lage bruggetjes en een nauwe doorgang van twee tussenmeertjes, maar we kwamen
in een ruiger stuk water, met verschillende eilandjes, rietzodden en hoog helmgras
aan de kanten. Aan de einder zagen we nog net twee schepen van wie we vermoedden
dat ze ook bij het gevolg van Pier en Sipke hoorden, voor de rest waren we hier
verlaten van volk. Af en toe bekroop me de angstgedachte dat Teaske toch activiteit
in haar buik zou krijgen (en dat ik als redder in nood de boot al zwemmend naar de
dichtstbijzijnde oever moest trekken), hoewel Teaske daar met haar levendigheid
geen enkele aanleiding toe gaf. Af en toe keek ik naar haar, zo van
schuin-rechtuit-van-opzij, en was erg onder de indruk van haar blakende kop en
zwangere lijf.
Ik vroeg of ze een vriend had, niet om het een of ander, maar uit nieuwsgierigheid.
Eerlijk gezegd had ik het antwoord zelf al ingevuld, zij het verkeerd. Ze had geen
vriend, zei ze, maar ze had wel een vriend gehad, ooit.
En was hij de vader van haar kind, vroeg ik, turend over de Wyldemerk (terwijl
ik deze onverwachte wending probeerde te duiden), waarop ze antwoordde: ‘Nou
ja, een beetje.’
Een beetje, dat kan dus niet. God bestaat of God bestaat niet. Een vrouw is
bezwangerd door haar ex-vriend of een vrouw is niet bezwangerd door haar ex-vriend.
Een derde keuze is niet mogelijk, dat noemen we het tertium non datur-principe (en
dit gaat niet achterlijk vaak op).
‘Ik weet niet wie de vader van mijn kind is,’ verduidelijkte ze. ‘Vorig jaar heb ik
een beetje een wilde tijd gehad.’
Deze woorden bleven hangen boven het water.
Ik keek naar Teaske.
Ze keek terug met Eible-Eibesfeldts glimlach nr. 1.
Ze had dus geen vriend. Maar ze was wel zwanger.
‘Goh,’ zei ik.
‘Wat bedoel je “goh”?’
‘Nou ja. Het lijkt me nogal zwaar, het vooruitzicht dat je in je eentje een baby gaat
krijgen. En dat je niet weet wie de vader is. Heb je nooit overwogen om het kind niet
te nemen?’
‘Ach,’ antwoordde ze (ze had dit gesprek zo te horen vaker gevoerd), ‘de gouden
regel van de psychologie luidt: in tijden van crisis geen belangrijke beslissingen
nemen. Toen ik merkte dat ik zwanger was heb ik wel even gewanhoopt, maar het
lijkt me eerlijk gezegd verschrikkelijker om een kindje weg te laten halen en er dan
achter te komen dat ik het toch had willen hebben, dan andersom. Ik verlang niet
naar een baby, maar ik verlang ook niet-niet naar een baby’ (in het verlangen naar
een kind is een derde keuze inderdaad een mogelijkheid).
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Ze vroeg of ik een vriendin had en of ik misschien al vader was, waarop ik vertelde
over Samarinde en onze miskraam op het toilet in La Palma. Nadat ik was uitgepraat,
gingen we overstag omdat we gevaarlijk dicht bij een onbewoond eilandje kwamen.
‘Je hebt dus een kinderwens én je bent vrijgezel,’ zei ze, toen ik me weer had
opgericht van de bodem van ons jolletje. Hierna maakte ze het nadenkende geluid
‘hmmf’.
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Ik bloos niet snel, maar toen bloosde ik (volgens Freud is blozen een vervangend
exhibitionisme; de blozer wil eigenlijk de geslachtsdelen tonen en gebruikt het gezicht
als vervanging). Ze had het niet door en vroeg zich peinzend af waar de anderen van
onze armada toch zouden zijn. Het was half vijf, tijd om zo langzamerhand terug
naar State Donia te zeilen. Ik spiedde over het water naar zeilboten, maar zag er geen.
‘Weet jij welke kant we nu opmoeten?’ vroeg ze. Ik wees in de richting waar ik
dacht dat Woudsend lag.
‘Niet dan?’ zei ik, toen ze haar hoofd schudde. Teaske dacht juist dat we de
tegenovergestelde kant uit moesten.
‘Maar ik ben zwanger, en zwangere vrouwen schijnen door al die hormonen hun
richtinggevoel kwijt te raken.’
Nu was het mijn beurt om ‘hmmf’ te zeggen.
Het werd halfzes. De richting van ons zeil bracht ons naar vele hoeken van de
Wyldemerk, maar we konden de doorgang van waaruit we waren gekomen niet meer
terugvinden. Ramp op ramp: het was een mooie voorzomeravond en hoewel het de
hele dag goed had gewaaid, ging de wind snel liggen. Ik maakte aanstalten om de
buitenboordmotor (eindelijk) te starten en in een straf tempo het hele meer af te varen
op zoek naar de uitgang. Bleek ons scheepje geen buitenboordmotor te hebben. Een
zeilboot zonder motor, hoe verzinnen ze het? We probeerden beiden met onze mobiele
toestellen te bellen naar het kampeerfront, wat niet lukte omdat we nergens bereik
hadden. En terwijl ik me zorgen begon te maken, hield de wind het helemaal voor
gezien. Kalm dobberden we midden tussen de verlaten eilandjes en wilde graspluimen.
Het werd halfzeven. In Woudsend was men zich nu aan het bepoederen voor het
diner.
Teaske leek zich geen zorgen te maken. Ze zei: ‘Het is niet het eind van de wereld.
We komen niet om van de honger, we vormen een goed gezelschap, de zon schijnt
prettig op onze konen, er komt straks heus wel iemand naar ons zoeken.’
Zuchtend ging ik naast haar zitten; de giek en het doelloos lubberende zeil hadden
we met een touw vastgezet. Ik vroeg wat zwanger in het Fries was. Swier.
‘Maar ze zeggen ook wel: hja hat de bout al wei. Dat betekent zoiets als: zij heeft
de stop eruit.’
‘De stop eruit?’ vroeg ik. ‘Goeie omschrijving. Geen lieflafferigheid, maar een
stevig-poëtische metafoor. “De stop eruit.” Nuchter volkje, die Friezen.’
Ze zat met haar benen ver uit elkaar, haar handen rustten op haar buik. Haar jopper
had ze uitgetrokken. Ze zag dat ik naar haar buik keek en omdat ze dit zag begon zij
met beide handen over de stof van haar trui te wrijven.
‘Mooie buik, hè?’
Ik knikte beamend. ‘Mooie buik, en je draagt hem ook met gratie. Ik hou van de
loop van zwangere vrouwen. Statig, gracieus en een beetje log.’
‘Zeg maar met o-benen. Weet je hoe ze in het Fries noemen als een vrouw
wijdbenig loopt? Dy hat der noch grif in eintsje yn fan justerjûn.’
‘En dat betekent?’
‘Zoiets als: zij heeft er vast nog een stukje van gisteravond inzitten.’
‘Hmmf... En is dat zo?’ vroeg ik, waarna ze me Eible-Eibesfeldts flirtgedrag 5 t/m
9 gaf.
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Het werd halfacht. We waren inmiddels al zo lang bij elkaar dat we op het punt waren
geraakt dat het vertrouwd was tussen ons en dat we persoonlijke dingen konden
uitwisselen.
Ik vroeg of ze echt niet wist wie de vader van haar kind was. Teaske vertelde over
een vakantie naar Rome, eind vorig jaar. Zij en een vriendin werden na een dronken
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middag in een café door twee Italiaanse studenten meegelokt naar een kelder waar
het dispuut van deze jongens een soort geheim inwijdingsritueel hield. Bij wijze van
hoge uitzondering mochten Teaske en haar vriendin dit schouwspel gade slaan, maar
echt bij wijze van hoge uitzondering.
‘Natuurlijk,’ zei ik.
Er stond een mechanische rodeostier, waarop de jongens zich zittende moesten
zien te houden. Iedere keer dat een student van de stier werd geworpen moest hij een
kledingstuk uittrekken. Uiteindelijk waren vele jongens naakt, en vervolgens kwam...
‘Natuurlijk.’
...het moment dat Teaske en haar vriendin ook op de stier moesten plaatsnemen.
Het beest bleek zeer moeilijk te berijden.
‘Ik schaam me er nog steeds een beetje voor,’ zei ze, ‘maar uiteindelijk stond ik
helemaal naakt tussen een stuk of vijftien jongens...’
‘Natuurlijk.’
‘En toen... Nou ja...’
‘Toen was je zo opgewonden dat je je door al die spaghettivreters tegelijk...,’ zei
ik.
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‘Niet waar,’ ging ze glimlachend verder. ‘Maar door een stuk of vijf.’
Ze keek me aan en zei even niets.
‘Oké, ik heb er geen seconde spijt van dat ik me zo heb laten gaan. Al mijn
vriendinnen hebben er fantasieën over het een keer met meer dan één jongen te doen;
en ik heb het gewoon gedaan. En het was echt heel erg spannend en geil, en op een
bepaalde manier ook erg... normaal. En ook erg ontluisterend, dat is het gekke. Op
één avond heb ik met vijf jongens gevreeën en met nog zes andere gezoend - dat had
ik van tevoren ook niet bedacht, maar het gebeurde wel. Ik heb, wat ze hier noemen,
meerdere keren “fan de prikke slikke hat”, en Jezus, wat voelde dat goed. Kijk je
daarop neer?’
‘Helemaal niet.’
‘Ik zou het niet snel nog een keer doen, sterker nog, ik denk dat ik het nooit weer
zal doen, maar ik ben blij dat het heb meegemaakt.’
‘En is een van die Italiaanse jongens nu de vader van je kind?’
Ik keek naar haar buik. Teaske wreef er met haar handen liefdevol overheen.
‘Zou kunnen. Ze hebben het geloof ik niet allemaal veilig gedaan. Op een gegeven
moment was ik zo door de lust bevangen dat ik niet heb gekeken of ze condooms
hebben omgedaan. Maar de vader van mijn baby zou ook iemand uit Nederland
kunnen zijn, want ook hier vergeten de mannen zich vaak te beschermen.’
Ik knikte.
‘Vind je me nu een slet?’
‘Nee,’ zei ik, ‘of eigenlijk: ja, maar eerlijk gezegd boeit het me altijd zeer als een
meisje zich zo gedraagt. Daar schaam ík me dus niet voor.’
Nu knikte zij.
‘Wat is het Friese woord voor slet?’ vroeg ik.
‘Klitse,’ zei ze. ‘Of klongel. Of skeuk.’
‘Klitse, klongel of skeuk. Nou, klinkt slet toch een stuk beter.’
Met de snelheid van een knoopje per kwartier dobberden we in de richting van een
schijnbaar onbewoond eilandje, er was niets wat we hieraan konden doen. Er stond
een dukdalf, waar we recht op afstevenden. Op het eiland was een houten hutje
gebouwd, beschut door enkele hoge struiken en kleine boompjes. Toen we aanmeerden
tegen de paal sprong ik uit de boot op de zachte klei, waarna ik de boot zo dicht
mogelijk naar het land trok. Teaske legde een touw om de dukdalf en sprong me
achterna.
Ik ving haar op, en dit was de eerste keer dat we zo direct fysiek contact hadden.
‘Wat is “vrijdag” in het Fries?’ vroeg ik, nadat ik haar had losgelaten.
‘Freed,’ zei ze, ‘hoezo?’
‘Dan zal ik je vanaf nu Freed noemen,’ zei ik, een hand op haar schouder leggend.
Inbreken in het hutje bleek niet zo moeilijk, want er zat geen slot op de deur (dat kon
op dat eiland nog gewoon). Er stonden twee stoelen, er lagen dekens op een kleine
twijfelaar, er waren gaslampen en twee kookpitten, en in een kast vonden we proviand,
een jerrycan met water en zelfs een paar flessen wijn. Als we wat geld zouden
achterlaten zouden de eigenaars van het eiland er vast niet mee zitten als wij onze
hongerige nood zouden ledigen met hun spullen. Teaske vroeg: ‘Zal ik een maaltijd
voor u bereiden, meester Crusoe?’
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‘Ja, zorg jij voor het vreten, Freed,’ zei ik, waarna het door een niet nader te noemen
Duitse fysioloog ontdekte gedrag weer in alle vormen op haar gezicht verscheen.
Heel voorzichtig gaf ik haar lachje nr. 1 terug.
Terwijl ik hierna het eilandje inspecteerde (Odysseus na een lange reis eindelijk
behouden terug op het eiland genaamd Ithaka) ging Teaske in het kleine keukenblokje
aan de slag. Het had iets onwerkelijks toen ze een kwartier later een maaltijd-
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je op tafel zette: dampende blikravioli met tomatenwijnsaus. Ze schonk voor ons
allebei een glas Carbernet in, want het water uit de jerrycan durfden we niet te drinken
(alcohol leek haar voor haar baby minder schadelijk dan de legionellabacterie). In
Woudsend zouden velen zich inmiddels wel ongerust om ons maken, maar dat was
de schuld van de wind en niet van ons.
Het begon licht te schemeren. Ik tilde twee stoelen uit het hutje, en met een bord
op schoot keken Teaske en ik naar het kabbelende water van de Wyldemerk. Waarom
is het zo dat de meest onschuldige uiting van liefde, zoenen, naar mate we ouder
worden steeds meer door taboes wordt geplaagd, terwijl de meest perfide uiting van
liefde, penetratie, steeds vanzelfsprekender wordt? Vroeger zoende je een meisje om
het zoenen, maar tegenwoordig is een zoen een point of no return. Ik denk dat er
daardoor minder wordt gezoend. Deze mening deelde ik met Teaske. Ze kon me
goed volgen, zei ze, ze was het helemaal met me eens.
‘Wat is kussen in het Fries?’ vroeg ik, zo achteloos mogelijk. Voor het plaatje:
onze stoelen stonden niet heel ver uit elkaar, de zon was duidelijk aan het zakken in
het kabbelende meer. De boot deinsde rustig op het water, wilde peterselie groeide
in de achtertuin.
‘Tútsje is zoenen. Of patsje. En een kus is een tút, een pea, of ordinair gezegd een
smok.’
Teaske draaide zich naar me toe.
‘Hoezo eigenlijk?’ vroeg ze. ‘Ga je me smokken?’
Even keek ik haar zwijgend aan, waarna ik me langzaam in haar richting boog.
‘Ja,’ zei ik. ‘Ik denk het wel.’
God heeft eens gezegd, en ik ben het met hem eens: ‘Eet honing, mijn zoon, want
dat is goed, honingzeem is zoet voor uw gehemelte’ (Spreuken 24:13). Ze smaakte
naar honing, ze zoende zoet en heet. Kussen met een zwanger meisje; het had iets
onverholen opwindends, daar schaam ik me dus niet voor. Haar borsten waren groot
en stevig, en toen ik ze in mijn handen nam, zuchtte ze luidruchtig en probeerde haar
lichaam ferm tegen me aan te drukken. Laat me je vertellen: er is geen verschil in
Nederlands en Fries kreunen. Ik liet mijn handen zakken en wreef over haar buik,
die mooie bolle blakende buik van haar, die blinde reiziger onder het hart van een
Fries meisje. Terwijl de zon helemaal onderging, ging de stop eruit en leerde Teaske
me bij het zachte licht van een olielamp de Friese woorden nodzje (lekker pakken,
liefkozend duwen), kardzje (ruw wrijven), eintsje, strykstok, boechspryt en jim hurde
kul, enzovoort. Ik weet niet of je fetisjistisch bent, maar ik zal niet uitweiden over
de gebenedijde liefdeslust die ik met Teaske had. Tijd om de speciale lens van Irenaus
Eible-Eibesfeldt voor deze brief te schroeven: ik zal deze niet richten op hoe we
verder de nacht doorbrachten. Een schrijfster wier naam ik volslagen ben vergeten,
heeft in een boek dat ik me met de beste wil niet meer voor de geest kan halen een
onvergetelijke zin geschreven over de koesterende bescherming van het dorp waarin
ze opgroeide: ‘Er is geen daar daar.’ Teaske en ik waren op ons geleende Friese
eiland van Pier & Sipke & iedereen verlaten. Woudsend, de sketches, de speechende
ooms, de deejayende neven en het gebral van de gangmakers waren onmetelijk ver
weg. Er was geen daar daar, maar wel heb ik de stellige overtuiging dat het ontbreken
van dit daar daar tussen Teaske en mij nog lang zal duren, langer dan één nacht op
een onbewoond eiland. Daarom schrijf ik je vandaag op de achterbank van Thijms
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wagen, tijdens onze terugtocht naar Utrecht. Ik geloof dat ik vannacht vader ben
geworden.
Oorspronkelijk verschenen in het Fries (in een uitgebreide versie) onder de titel Der
is gjin dêr, dêre bij Steven Sterk, Útjouwer te Utrecht, februari 2003. Volgens
contractuele afspraak mocht het Nederlandse origineel pas een jaar na verschijning
in het Fries worden gepubliceerd.
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Parijs 1953
L.Th. Lehmann
Zij kwam uit Georgia.
Ze heette Pat Bostic
Het was in Parijs. Waar toen nog
Vele schrijvers vonden
Dat romans moesten spelen:
Dat was litterairder!
We liepen naar beneden
Van de rue Gay-Lussac
Waar in onze stamkroeg
Een zwarte Amerikaan,
Aaron Bridges, piano speelde.
We daalden, parallel
Aan de boulevard Saint Michel
Naar de rue de la Huchette
Waar haar hôtel was.
Zij liep op blote voeten
En halverwege haar kuiten
Hingen de rafels
Van de eerste afgeknipte jeans
Die ik ooit zag.
Ik zong: Put your shoes on, Lucy,
Don't you know you're in the city?
Zij zei: ‘That's what they always
Sing to me at home.’
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Mystic Harbour, Connecticut
Rood en gele esdoorns voor,
Een helblauw achterdoek, daaronder
Hetzelfde omgekeerd; gespiegeld
In een baai omringd door witte huizen
Van hout. Maar donderbruin geteerd is
Een overdekte lijnbaan; echt
Als ook de razeilschepen hier in dok.
't Zijn witte walvisvaarders, zonder zeeg.
De drijvende bak hoefde niet te wachten
Tot het ijzeren stoomschip.
Naar een marsra klommen drie jongemannen
En een jonge vrouw voor een demonstratie
Zeil bergen. Later zag ik de vrouw
Op de straat. Ik zei tegen haar:
‘That a woman dares to do that work,
I can understand, but that men...’
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Rural England
In het groene veldje,
onderaan die helling
loopt een vrouw
in een wit broekpak,
hoofd schuin ten bate van
een handtelefoon aan 1 oor,
met een hond aan de lijn.
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Voorbij Peter en de wolf
De kreukvrije reputatie van Sergei Prokofjev
door Emanuel Overbeeke
Dimitri Sjostakowitsj (1906-1975) en Sergei Prokofjev (1891-1953) hebben zeer
veel gemeen. Beiden werden grootgebracht in de nadagen van het tsarisme in een
gegoede omgeving, beiden leefden onder Stalin, beiden schreven in een
neoclassicistische stijl, beiden hadden een modernistische scheppingsfase, beiden
werden in de jaren dertig en veertig van hogerhand gedwongen hun stijl te ontdoen
van de meest avant-gardistische trekken, beiden ontkwamen er niet aan composities
te schrijven ter meerdere glorie van de communistische partij, beiden componeerden
daarnaast ook werken die men zou kunnen betitelen als dissident, beiden hadden een
carrière als niet onverdienstelijk pianist, beiden vonden hun pleitbezorgers onder de
grootste musici in Oost en West en beiden golden en gelden als de grootste
componisten in de Sovjet-Unie.
Als illustratie van hun status werd in 1945 een foto gemaakt van de twee plus
Aram Katsjatoerian. Meestal krijgt die foto het onderschrift ‘de drie grootste
Sovjetcomponisten bijeen’. Wie nummer drie is, was altijd wel duidelijk; wie de
nummers één en twee zijn niet. En nog steeds is dat niet eenvoudig uit te maken.
Ondanks de grote overeenkomsten verschillen de reputaties van Sjostakowitsj en
Prokofjev enorm. Dat heeft niet alleen te maken met het verschil in de kwaliteit van
de muziek, maar ook in de verschillende wijzen waarop de twee reageerden op
gedeeltelijk dezelfde omstandigheden en in de betekenis die hun werk had voor het
nageslacht.
De modernistische werken van Prokofjev - alle geschreven vóór 1925 - hebben altijd
meer aandacht en erkenning gekregen dan die van Sjostakowitsj. De reden hiervoor
is duidelijk. Prokofjev leefde reeds voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in het Westen. Ook al was hij een Rus, hij maakte deel uit van de westerse
avant-garde. Paradoxaal genoeg gold hij als een westerling door zijn westerse
contacten met Igor Stravinsky en Sergei Diaghilev. Evenals Stravinsky meed hij in
de meeste composities uit de periode 1910-1920, zoals zijn Toccata, Visions fugitives
en Sarcasmes voor piano, expliciete verwijzingen naar zijn Russische verleden. De
werken die wel duidelijke reminiscenties bevatten, zoals de Skytische suite, konden
niettemin rekenen op een goed onthaal, omdat ‘het Russische’ in deze tijd op één
lijn werd gesteld met elementaire kracht en werd gezien als een bron van artistieke
vernieuwing.
Anderzijds nam Sjostakowitsj pas na 1925 deel aan de toenmalige Russische
avant-garde. Contacten tussen de Sovjet-Unie en het buitenland werden na dat jaar
steeds lastiger en de moderne kunst van zijn land en zijn tijd, met name de beeldende
kunst, kreeg pas ruime bekendheid in het Westen aan het einde van de jaren zeventig.
Nog halverwege de jaren dertig kende het Westen van de jonge componist niet veel
meer dan zijn Eerste symfonie, die onder andere werd uitgevoerd door het
Concertgebouworkest in 1932, enkele korte pianostukken en vooral zijn opera Lady
Macbeth van Mtsenk, die in de VS veel succes had.
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Vaak wordt gesteld dat zowel Prokofjev als Sjostakowitsj hun modernisme
afzwoeren onder druk van de communistische partij. Dit is slechts gedeeltelijk waar
en miskent de artistieke wil van de componisten. Reeds voordat Lady Macbeth in
1936 door de Pravda was betiteld als ontaard, had Sjostakowitsj in zijn 24 Preludes
voor piano (1933) en in zijn Cellosonate (1936) zijn stijl drastisch gekuist. Prokofjev
was er nog vroeger bij. Zijn westerse composities hadden hem de naam bezorgd van
een rebel, pokerspeler en enfant terrible, zeer tegen de zin van de componist. In 1930
schreef hij zijn Vierde symfonie die hij beschouwde als het begin van wat hij
aanduidde als ‘de nieuwe eenvoud’: minder dissonanten en een minder avontuurlijker
instrumentatie. De nieuwe boodschap
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ondervond in het Westen weinig weerklank, terwijl de componist tussen 1927 en
1935 diverse malen met groot succes zijn vaderland bezocht en daar nieuwe
opdrachten uitvoerde alsmede uitvoeringen kon beleven van in het Westen weinig
gespeelde werken. Die positievere reactie was voor hem, vermoeden sommigen, een
reden om zich permanent in de Sovjet-Unie te vestigen.
Zo veel weerstand als Sjostakowitsj ondervond met zijn opera, zo groot was het
succes dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel in de Sovjet-Unie als in de
westerse geallieerde landen had met zijn politiek beladen Zevende symfonie. Prokofjev
daarentegen trok na 1935 de aandacht met apolitieke werkstukken als Peter en de
wolf en de balletmuziek bij Romeo en Julia. Zijn Zevende pianosonate en Vijfde
symfonie, waarvan men de eerste zeker en de tweede waarschijnlijk kan interpreteren
als uitingen van de vastberaden strijdlust tijdens de oorlog, kregen pas ruime westerse
bekendheid na de bevrijding.
In 1948 werden beide componisten door de partij-ideoloog inzake kunstzaken,
Andrej Zjdanov, veroordeeld wegens ‘formalisme’ (een term waarvan de betekenis
afhankelijk was van de nukken der machthebbers). Beiden pasten hun gedrag aan,
maar de reputatie van Prokofjev heeft daaronder veel minder geleden dan die van
Sjostakowitsj. Die werd immers gedwongen om kort na de vernedering in het Westen
de officiële Sovjet-standpunten uit te dragen, hetgeen hij zonder merkbare gêne deed,
terwijl Prokofjev in zijn vaderland bleef en muziek schreef die het buitenland
nauwelijks bereikte.
Prokofjev overleed op dezelfde dag als Stalin, terwijl Sjostakowitsj zijn collega
22 jaar overleefde zonder dat zijn reputatie in het Westen wezenlijk veranderde. Dat
zou pas op tamelijk radicale manier gebeuren na zijn dood. Ondertussen was de ster
van Prokofjev gestaag aan het dalen.
De postume reputatie van Prokofjev werpt een interessant licht op de canon van de
twintigste-eeuwse muziek. Tijdens het interbellum gold hij als een componist van
hetzelfde kaliber als Stravinsky. Die stelling, royaal gedocumenteerd door zijn meest
recente biograaf David Nice in zijn vorig voorjaar verschenen Prokofiev - A
Biography: From Russia to the West 1891-1935, weerlegt de fabel dat de componist
in deze jaren niet voldoende erkenning zou hebben gekregen, dat hij als componist
werd achtergesteld bij Stravinsky, en als pianist bij Sergei Rachmaninov, en dat zijn
broodwinning in gevaar kwam toen de dirigent Dimitri Mitropoulos veelvuldig
optredens begon te geven waarbij hij in Prokofjevs Derde pianoconcert ook de
pianopartij speelde. In werkelijkheid had de componist als pianist een volle agenda
en kreeg bijna overal ovaties plus het verzoek terug te keren. Als componist had hij
het meeste succes met zijn neoclassicistische composities, minder met zijn meer
moderne composities zoals het Tweede pianoconcert en de Tweede symfonie, en
beduidend minder met zijn vocale muziek waarin hij veel dichter staat bij het
Russische erfgoed.
In boeken en tijdschriften uit het interbellum kregen Prokofjev en andere
neoclassicisten zeker zoveel aandacht als Stravinsky. Dat gold ook in Nederland. De
componist en pianist Hugo van Dalen (1888-1967) noemde hem bijvoorbeeld uitvoerig
in zijn befaamde Russische muziek en componisten (1929), het enige Nederlandstalige
boek over Russische muziek uit de periode tussen de Russische Revolutie en de
koude oorlog (het enige andere verscheen pas nadien). Pas na 1950 kwam Stravinsky
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onbetwist bovenaan te staan in de canon, hoewel zijn muziek helemaal niet zo vaak
werd uitgevoerd, getuige bijvoorbeeld de programma's van de Nederlandse
symfonieorkesten.
De situatie van Prokofjev - een combinatie van dalende status met meer
vertolkingen - leidt tot twee conclusies. In de eerste plaats was het neoclassicisme
tussen de wereldoorlogen en ook lang daarna de meest geaccepteerde moderne stijl
onder de meeste westerse concertgangers. In de tweede plaats konden componisten
die, om met Willem Pijper te spreken, meer nieuwe dan vernieuwende muziek
schreven, rekenen op een goed onthaal en ze weerlegden daarmee het fabeltje dat
moderne muziek meestal moeilijk, ontoegankelijk en niet mooi zou zijn (een fabeltje
dat overigens sterk leefde bij dezelfde mensen die de neoclassicisten wel wilden
tolereren). Prokofjevs Vijfde symfonie werd zelfs wereldwijd een paradepaardje van
dirigenten die wel moderne maar dan gematigd moderne muziek willen dirigeren,
onder wie Sergei Koussevitzky, Leonard Bernstein, George Szell, Charles Dutoit,
Herbert von Karajan en Mariss Janssons.
De musicoloog Richard Taruskin doet Prokofjev absoluut niet tekort door hem te
bestem-
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pelen als iemand in de stijl van de zeer klassiek georiënteerde laatromanticus Sergei
Rachmaninov. Of Prokofjev het zelf daarmee eens zou zijn geweest, is de vraag,
maar volgens de pianist Svjatoslav Richter, voor wie de componist zijn Negende
pianosonate schreef, hield Prokofjev niet van zijn oudere collega omdat deze hem
juist teveel had beïnvloed. Diverse grote vertolkers van Prokofjev zijn dat ook van
Rachmaninov: Vladimir Horowitz, Svjatoslav Richter, Emil Gilels, Vladimir
Ashkenazy, William Kapell, Martha Argerich, Sir Simon Rattle en Bernard Haitink,
to name but a few.
De erkenning van Prokofjev tijdens de hoogtijdagen van de koude oorlog is
misschien opmerkelijk. De onvrijwillig ontstane composities waarin hij de loftrompet
moest afsteken op de partijdictatuur, werden hem amper aangerekend, terwijl
Sjostakowitsj, die zijn Vijfde symfonie schreef ‘als reactie op gerechtvaardigde kritiek’,
voortdurend werd verdacht van verkeerde sympathieën. De Vijfde klonk dan nog
soms in het Westen, maar de Elfde met de ondertitel ‘Het jaar 1905’ en de Twaalfde
met ‘Het jaar 1917’ kende men alleen uit de statistieken. Bij de spaarzame
gelegenheden tussen 1950 en 1975 dat het Concertgebouworkest werk van
Sjostakowitsj programmeerde, stelde het programmaboekje telkens de vraag aan de
orde wat men in zijn geval moest denken van de relatie tussen de kunst en het werk,
als betrof het muziek van de antisemiet Richard Wagner dan wel van de tijdens het
Derde Rijk opportunistisch schipperende Richard Strauss.
Sjostakowitsj was wat dit betreft duidelijk een slachtoffer van de koude oorlog.
Vóór, tijdens en ook nog even kort na de oorlog had hij in het Westen een goede pers
en verschenen zijn symfonieën regelmatig op de lessenaars, onder andere de Zevende
bij het Concertgebouworkest. Tekenend voor de nieuwe verhoudingen was de wijze
waarop de Engelse musicoloog Gerald Abraham zijn toespraken, ongeacht het
onderwerp, graag besloot: ‘En overigens ben ik de mening toegedaan dat de muziek
van Prokofjev veel beter is dan die van Sjostakowitsj.’ Abraham stond hierin niet
alleen.
Toch was hier meer aan de hand dan een louter ideologische afwijzing. Dat
Sjostakowitsj wel en Prokofjev niet omstreden was, moet ook als een impliciet
kwaliteitsoordeel worden opgevat. Hoe beter men de muziek vond, hoe minder het
morele argument een rol speelde. Wilde men als componist om deze reden worden
uitgesloten, dan moest men het wel heel bont maken. De Nederlandse componist
Henk Badings, wiens omstreden oorlogsverleden direct na 1945 algemeen bekend
was, heeft daarvan tussen 1950 en 1960 in Nederland weinig last gehad. Na zijn
korte straf uitgezeten te hebben, kon hij normaal functioneren, en pas na 1960 werd
zijn naam in de pers voortdurend in verband gebracht met de oorlog, meestal door
mensen die de oorlog niet of amper hadden meegemaakt.
Even impliciet en van even grote betekenis is de rol van het modernisme. Het
interbellum en zeker de periode tussen 1945 en 1970 waren in de muziek
bloeiperioden van het modernisme. En dan ging het niet alleen om modernisme als
een stijl met vernieuwing hoog in het vaandel, maar ook als een ideologie inzake de
kunstbeschouwing. Kunst moest autonoom zijn, aandacht voor kunst diende zich te
beperken tot de structuur en zich afzijdig te houden van de inhoud en expressie, niet
omdat kunst geen door de componist vooropgezette inhoud en expressie zou kunnen
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hebben, maar om bij de luisteraar ruimte te scheppen voor een nieuwe inhoud en
expressie.
Een van de meest geslaagde voorbeelden bij Prokofjev van in deze zin
modernistische muziek is ironisch genoeg niet een autonome compositie, maar zijn
muziek bij de films die hij maakte met Sergei Eisenstein: Alexander Nevsky en Iwan
de verschrikkelijke. De muziek kon echter wel degelijk op eigen benen staan, wat
Prokofjev bewees door zijn bijdrage aan Alexander Nevsky om te werken tot een
cantate voor de concertzaal. En belangrijker dan dat: als men de film kent, beseft
men dat de muziek geen verklanking is van het beeld, maar haar eigen dynamiek en
karakter heeft.
Sjostakowitsj was zo bezien meer een illustratieve realist. Zijn filmmuziek is veel
meer een doublure van het verhaal dan een zelfstandige uiting. Zijn creatieve houding
maakte het voor hem bovendien gemakkelijker zijn instrumentale composities
programmatische titels te geven, iets dat Prokofjev zelden deed.
Dit verschil in modernistische houding is mede debet aan de veranderende reputatie
van beide componisten sedert de jaren tachtig. In die
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tijd raakte immers, grof gesteld, het modernisme uit en het postmodernisme in de
mode. Wie het postmodernisme ziet als een kunststijl waarin de banden met de traditie
nadrukkelijk worden getoond, kon zijn hart ophalen aan muziek waarin een klassiek
keurslijf zonder al te veel moderne, dissonerende toevoegingen en een romantisch
gevoel voor spanning en ontspanning allesbepalend zijn. Prokofjevs koersen daalden
licht, die van Sjostakowitsj stegen enorm.
Die lichte dip van Prokofjev, die samenviel met het einde van de koude oorlog en
het einde van de Sovjet-Unie, had achteraf grote voordelen voor zijn status. Zijn
werk was blijkbaar, in tegenstelling tot het werk van Sjostakowitsj wiens reputatie
zulke wilde zwiepers vertoonde, veel minder afhankelijk van de mode. En dit duidde
erop dat voor zijn toehoorders de kwaliteit van zijn muziek zwaarder telt dan affiniteit
met een bepaalde stijl. Hierdoor kon Prokofjevs reputatie een comfortabele plek
innemen tussen die van Sjostakowitsj en van Stravinsky.
Een tweede voordeel was dat Prokofjev het onderwerp werd van serieus
musicologisch onderzoek. De glasnost bood allerlei onverwachte mogelijkheden, en
die werden ook gegrepen. Voortaan konden musicologen een genuanceerder en
minder ideologisch beladen beeld geven van zijn werk. De meest zichtbare en
omvangrijke demonstratie hiervan is de gezaghebbende biografie van Harlow
Robinson uit 1987 Sergei Prokofiev: A Biography. Prokofjev is voor hem noch de
simpele modernist die zijn heil zocht in het Westen, noch de ontheemde die als een
verloren zoon terugkeerde naar de Russische moederschoot en vervolgens met hart
en ziel de partij diende. Robinsons beeld van een veelzijdige, om niet te zeggen
complexe en raadselachtige persoonlijkheid kreeg in 1998 ondersteuning met de
westerse publicatie van Prokofjevs brieven - een Russische editie was reeds
verschenen. Een uitgave van een selectie van zijn dagboeken verscheen zeer recent.
Dat de viering van Prokofjevs honderdste geboortejaar in 1991 in Nederland weinig
aandacht trok, in tegenstelling tot de massale publieksherdenking dat jaar van Mozarts
tweehonderdste sterfjaar, is in zekere zin een goed teken. Goede componisten redden
zich ook wel zonder lustrum, de minder goede verdwijnen na een lustrum weer uit
de belangstelling. Dit jaar was het vijftigste sterfjaar van Prokofjev, en nu was de
belangstelling hier groter. Zijn oudste zoon was zeer actief in het geven van interviews
en het Gergiev festival was volledig gewijd aan Prokofjev. Voor het eerst sinds lange
tijd kreeg het publiek royaal de gelegenheid Prokofjevs oeuvre uit zijn ‘tweede
Russische fase’ (na 1927) vrijwel compleet te leren kennen, waaronder werken die
in het Westen tot voor kort zelden te horen waren, zoals enkele oden en de opera
Semyon Kotko.
De keuze voor Prokofjevs Russische werken verbaast wellicht niet bij een Russische
dirigent als Valery Gergiev, ze past ook in de huidige afnemende belangstelling voor
muzikale vernieuwingen binnen de klassieke muziek. Prokofjev was weliswaar een
twintigste-eeuwse componist, maar in wezen zoals Richter opmerkte, Rachmaninov
in een modern jasje. De ontleningen aan de Russische muziek in zijn latere periode,
zoals de treurzang in Alexander Nevsky, doen geen enkele afbreuk aan het
neoclassicistische raamwerk dat de componist nooit ter discussie stelde.
De discussie rond Prokofjev woedt thans niet over de kwaliteit van zijn muziek,
maar over de vraag in hoeverre hij zich, eenmaal terug in zijn vaderland,
conformeerde. Moeten we hem dit aanrekenen of kan de kwaliteit van zijn kunst als
verzachtende omstandigheid gelden? De musicoloog Richard Taruskin verweet de
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componist in wezen collaboratie en verwees daarbij naar de tekst van een cantate uit
1937 ter viering van de twintigste verjaardag van de Revolutie. Prokofjevs zoon Oleg
bestreed die uitleg in een openbaar gesprek met Elmer Schönberger in 1998, onder
meer door te stellen dat de muziek op deze tekst een dubbelzinnig commentaar geeft.
Biograaf Robinson geeft in zijn boek de zoon in zekere zin gelijk als hij meldt dat
de partijbazen niet met de compositie waren ingenomen, waarna het stuk dertig jaar
op de plank bleef liggen. Dat de componist deze weigering aanvankelijk min of meer
ongeschonden doorstond, is even opmerkelijk als het feit dat de scherpe criticus
Taruskin de kwaliteit van Prokofjevs muziek niet in twijfel trekt. Prokofjev zal nooit
de status van Stravinsky verwerven, maar als subtopper is hij nu onomstreden.
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De dirigent
Chrétien Breukers
Ik wil een gedicht zoals het was
toen er nog gedichten waren. Ik
wil een gedicht dat lijkt op een gedicht. Ik ben bang voor de verbrokkeling;
regels die ordeloos over de
bladzij lopen, gruwelen mij aan.
Ik wil nu een gedicht dat mij doet
denken aan een ouderwets gedicht.
Maar het gedicht laat zich niet dwingen.
Het rommelt zich vooruit. Het onttrekt
zich aan mijn machteloos gewil. Ik
wil dat het zich beter schikt, dat het
metrisch rijmend sterk behaagt. Versvoet,
regel, strofe, vers: luister eens naar mij!
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Kamermuziek
Was ik een componist, ik maakte
kamermuziek. Geen opera. Geen
symfonie. Geen modern gedoe. Ik
ben geen componist. Een klank is niet
aan mij of aan mijn oor besteed. Ik schrijf
niet op gelinieerd papier, ik
maak partituren voor één stem. - Ik
heb het niet op kamermuziek, zij
is te iel en te fragiel. Wat zó
zacht klinken kan, het moet overstemd.
Wat zó bijna niet aanwezig is,
het moet van het toneel en uit de
lucht. Ik grijp het bij de strot en knijp:
reeds hapt het naar lucht, waarna het zwijgt.
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Simon en Elvis
Over de ziekte van Traubel
door Peter Buwalda
Simon Vestdijk publiceerde in 1960 de essaybundel Voor en na de explosie. Als
student zag ik die titel regelmatig in de handboeken staan en hoopte dan altijd op
een bijzonder vroege en enthousiaste analyse van de opkomst van de rock-'n'-roll.
Dat sloeg natuurlijk nergens op. Het zou ongeveer hetzelfde zijn als hopen op essays
van, laten we zeggen, J. Bernlef over club house.
In werkelijkheid gaat Voor en na de explosie over de poëzie van de Vijftigers.
Vestdijk schreef over Paul Rodenko, Hans Andreus, Remco Campert en natuurlijk
over Lucebert, de gekroonde keizer van het spul. En niet over Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis of Little Richard, en al helemaal niet over Elvis Presley.
Toen The King in 1956 als een tornado over Amerika raasde, publiceerde Vestdijk
in Nederland Het glinsterend pantser, een roman over een dirigent. Presley was op
dat moment 21, Vestdijk 57. In de vier jaren die volgden, verrijkte laatstgenoemde
de vaderlandse cultuur met vier musicologische studies over onder meer Gustav
Mahler, terwijl Presley de wereld trakteerde op de ene rock-'n'-roll-hit na de andere.
Elvis en Simon waren allebei dol op muziek, en daar stoppen de overeenkomsten.
Het leuke van rock-'n'-roll is evenwel dat ze op een dag binnenkomt door het
badkamerraam - zelfs in Doorn. Jaren geleden las ik Juffrouw Lot, Vestdijks 41ste
roman. Wie schetste mijn verbazing toen ik merkte dat dit boek uit 1964 over Elvis
Presley gaat. Nou ja, een heel klein beetje, zeg ik er meteen bij, om precies te zijn
zeven woorden lang. Maar toch. Op pagina 271 van de eerste druk van Juffrouw Lot
schrijft Vestdijk, ingebed in een 132 woorden tellende zin: ‘(ik denk net als bij Elvis
Presley)’.
Wat doen die zeven woorden daar? En wat staan ze er fijn, zelfs zo tussen haakjes.
Dat vind ik niet omdat ik Vestdijk bewonder, en niet omdat ik Presley bewonder,
maar omdat ik ze allebei bewonder, deze in alles zo verschillende witte reuzen uit
zulke verafgelegen sterrenstelsels waardoorheen je jaren zwerven kunt zonder ook
maar een ogenblik aan die verre buur te denken, en kijk nou toch, daar begint die
dekselse Vestdijk ineens over Elvis.
Ondertussen moet je niet vragen hoe. De complete Vestdijk over popmuziek, zeven
woorden lang en tussen haken, blijkt een regelrechte sneer wanneer je de context
bestudeert.
Juffrouw Lot beschrijft de wraak van een clubje semi-corpsballen op één hunner
als die uit hun geheime genootschap wil stappen. De afvallige treedt de mores
bovendien met voeten door van bil te gaan met een dienstmeid: juffrouw Lot. Om
de dissident te straffen, heeft de oppercorpsbal bedacht dat Lotje in het bijzijn van
haar minnaar verbaal moet worden vernederd. Zodoende zit men tegen het einde van
de roman met cognac en ‘sticks’, zoals Vestdijk ze noemt, bij elkaar, azend op een
goeie afzeik-gelegenheid.
Echt vlotten wil de represaille niet, omdat de volkse Lot immuun blijkt voor het
loze gebral van de semi-corpsballetjes. Ondertussen draait het gezelschap Beethoven,
opus 127. Zo hoort dat in een Vestdijkroman. Wanneer de gastheer - een
kunstenaarstype en niet-lid - de Beethovenplaat nogmaals probeert op te zetten,
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becommentarieert de oppercorpsbal deze handeling voor ons met de zo straks al
genoemde 132 woorden tellende zin: ‘Het kostte mij enige moeite hem te doen
begrijpen, dat hij (ik denk net als bij Elvis Presley) voor het tweede deel in de eerste
groef moest wezen...’
Het niet-lid, in de ogen van de club geen fijnbesnaarde ziel, moet geholpen worden
bij het opzetten van een Beethoven-lp en dat werkt inderdaad net zo als bij die
rock-'n'-roll-plaatjes van hem. We zijn weer thuis. Het lijdt geen twijfel dat het zure
‘ik denk’ uit Vestdijks verzamelde rock-'n'-roll writings, zeven woorden lang, er
staat om de juiste distantie te bewaren tot de brulaap aan wie gerefereerd wordt, de
vulgaire Elvis Presley.
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Juffrouw Lot geldt als een van Vestdijks ‘contemporaine romans’. Het boek speelt
in het ‘nu’ van toen, en waarschijnlijk om die hedendaagsheid kracht bij te zetten,
maakte Vestdijk gewag van Presley. Ironisch genoeg werd het juist daardoor een
historische roman, want nergens veranderen de tijden zo snel als in de popmuziek.
1964 was natuurlijk een Beatles-jaar, sterker: Beatlemania bereikte dat jaar zijn
kookpunt en dus was Elvis de Pelvis niet meer hip.
Stel dat Vestdijk op 6 juni 1964 naar het journaal heeft gekeken - ik weet niet een
of hij wel een televisie had - dan heeft hij de Beatles in een rondvaartboot door de
Amsterdamse grachten zien varen, zag hij ze in Blokker Roll over Beethoven (!)
spelen. De tienduizenden hysterische teenagers monsterend heeft hij misschien wel
getwijfeld aan dat Elviszinnetje in Juffrouw Lot. Potverdomme, heeft hij misschien
gedacht, ik had beter die Beatles kunnen gebruiken.
Gelukkig lag Juffrouw Lot al zo goed als op de persen, want nu is het mijn favoriete
historische roman. Mijn favoriete postmoderne roman vond ik op 10 augustus 1992
in een antiquariaat van firma De Slegte. Aldaar bleef mijn oog haken aan een boekrug
waarop stond: ‘Land van genade’. Dit sloeg inderdaad op Graceland, het landgoed
van Elvis Presley in Memphis. De voorkant van het boek toonde, behalve de
auteursnaam Kees 't Hart en de genreaanduiding ‘roman’, in een rood kader met gele
sterren zo'n plastic Elvispoppetje dat je als het tegenzit wint op de kermis. Witte
jumpsuit, kuif als een motorhelm, country & western-gitaartje, alles bij elkaar lelijk
en smakeloos, het type poppetje waarvan we ons moeten afvragen voor wie het
precies gemaakt wordt.
Intussen was ik me ook gaan afvragen voor wie dit boek precies gemaakt was.
Misschien wel voor mij, peinsde ik, om me heen spiedend. Sinds mijn kinderjaren
koesterde ik een geheime liefde voor Elvis Presley en misschien bevatte dit boekje
wel de intellectuele bijval voor mijn muzikale aberratie - want zo voelde het aan op
10 augustus 1992. Het was de tijd waarin de deerniswekkende Elvis-impersonators
als rijpe appelen uit de bomen vielen en mijn broertje de hele dag, precies in mijn
oor zo leek het wel, ‘Fight the power!’ scandeerde, een eigentijds lied van Public
Enemy. Deze heetgebakerde rappers scholden mijn held waar je bij stond uit voor
racist, en nog erger, voor sukkel, terwijl de voornaamste publieke kennis over het
leven van de racist schuine streep sukkel toentertijd te vinden was in de haat-biografie
van Albert Goldman. Sinds 1981 had ik tandenknarsend moeten toezien hoe deze
Goldman het imago van The King had verwrongen tot de proporties van het
bespottelijke poppetje op de voorkant van het boek waarop ik zojuist gestuit was.
U begrijpt dat dit poppetje me zorgen baarde. Wat had die 't Hart in petto?
Misschien dreef hij wel zijn hele roman lang de spot met mijn held, een vooruitzicht
waar ik weinig tijd en geld voor over had.
Ik kocht Land van genade, las het, maar begreep er weinig van. Achteraf bezien is
dat niet zo raar, want we hebben het over een alleszins postmodern werkstuk waaraan
adolescenten op zoek naar Bildungsromans met een kop, een staart en een uit het
leven gegrepen middenstuk weinig plezier zullen beleven. Land van genade is zo'n
boek dat zich niet laat samenvatten en niet laat navertellen. Waarschijnlijk komt dat
omdat de ironie in deze roman de verteller zelf is, de taal het decor, en de personages
en hun handelen zorgvuldig geconstrueerde en gecultiveerde clichés zijn. Maar ik
kan een poging wagen.
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Nu dan, Land van genade gaat over fascinatie, over verveling, over gemis, over
geschiedschrijving, over de-biografie-als-genre. Dit is een boek over het leven als
een landschap: van veraf ontwaar je een prachtige compositie van pieken en dalen,
maar als je er middenin staat zie je alleen maar chaos en verveling. Zoiets.
Tenminste, dat geldt voor de zoon in dit boek, die zich met overgave verveelt
omdat hij geen gemis heeft, en dus ook geen fascinatie, want hij weet: als je geen
gemis hebt, dan heb je ook geen leemtes die je zou kunnen opvullen met een
fascinatie. De zoon verfoeit bovendien de geschiedschrijving omdat die doet alsof
het verleden een interessant landschap zonder verveling en chaos is. Ongeveer.
In een behoorlijk boek over een zoon staat die zoon in relatie tot zijn vader of zijn
moeder, en in dit boek zou het leuk zijn als de betreffende ouder stijf stond van de
fascinatie en van geschiedschrijving houdt zoals een kind van kip, patat en appelmoes.
Kees 't Hart zorgt ervoor. De vader die hij opvoert koestert fascinaties voor Franciscus
van Assisi en voor Elvis Presley.
De zoon besluit uit lamlendigheid een bio-
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grafie te schrijven over zijn vader, waarin hij fragmenten van diens onvoltooide
Elvisbiografie opneemt. Die Elvisbiografie van pa gaat over de door pa
hineininterpretierte fascinatie die Elvis ontwikkelt voor Franciscus van Assisi. Als
dat geen postmodern spiegelpaleis is. Verder concentreert de biograaf zich met name
op Elvis de Hamburgerking, waar ik op voorhand dus al bang voor was.
Hiermee is Land van genade samengevat noch naverteld. Rudy Kousbroek deed
Gerard Reve eens het idee aan de hand om een roman te schrijven als ‘een soort
schijf’ waarop de lezer naar eigen believen zomaar ergens kon beginnen, een suggestie
die Reve naast zich neerlegde, omdat een boek naar zijn smaak een begin, een midden
en een eind moet hebben, ‘net als een mens’.
Land van genade is geen schijf, besloot ik in 1992, maar een bol. Waar ik ook
begon, ik gleed er vanaf. Ik heb die bol toen maar in mijn boekenkast gezet.
We zijn twaalf jaar verder en inmiddels is Kees 't Hart iemand die ik wil bedanken.
Ik wil hem bedanken voor het medische pionierswerk dat hij heeft verricht door zijn
niet-aflatend vorsen naar een lange tijd onderschatte en ongeneeslijke ziek-
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te. 't Hart presenteerde zijn grensverleggende onderzoekingen aanvankelijk in de
vorm van fascinerende, maar moeilijk peilbare verhalen en romans (Vitrines, Land
van genade en De neus van Pinokkio). Maar sinds kort is er ook een fascinerende en
peilbare essaybundel (De ziekte van de bewondering). Het totale oeuvre heeft patiënten
gesterkt om het juk van hun ziekte af te werpen, te praten met lotgenoten, en ermee
naar buiten te treden. Ze durven weer de straat op.
We hebben het over de ziekte van Traubel. Kees 't Hart lijdt aan traubel. Ik lijd
aan traubel. U misschien ook.
Voor een adequate beschrijving van deze aandoening is het van belang om ongeveer
te weten wie Horace Traubel was. Welnu, Horace Traubel verhield zich tot de
Amerikaanse dichter Walt Whitman zoals Eckermann zich verhield tot Goethe, maar
dan zonder de kantjes er af te lopen. Horace Traubel was de maximale bewonderaar.
In De ziekte van de bewondering (2002) beschrijft 't Hart hoe deze Horace Traubel
zich van jeugdige Whitmanbewonderaar ontpopte tot Whitmanbiograaf van de
hardnekkigste soort. In 1888 ging Traubel naast de oude dichter wonen om hem tot
aan 1892, het jaar van Whitmans dood, elke dag te bezoeken en werkelijk zijn
complete doen en laten op schrift te stellen. ‘Men kan zich nauwelijks voorstellen
wat dit aan pakken en pakken papier opleverde,’ schrijft 't Hart.
Traubels tomeloze inzet mondde lang na Whitmans dood - en uiteindelijk die van
hemzelf - uit in een krankzinnige, negendelige, duizenden pagina's tellende kroniek.
Daar kan onze eigen Harry G.M. Prick een puntje aan zuigen.
Kees 't Hart, zelf Whitmanfanaat, vertelt hoe hij zich op reis in Amerika in de
sterfkamer van de dichter begeeft en plotseling beseft dat hij nauwelijks verschilt
van de idiote Traubel. Daar in dat kamertje doorgrondt hij voor het eerst zijn eigen,
niet onaanzienlijke vermogen tot bewonderen. Hij schrijft: ‘Ik leed gewoonweg aan
de ziekte van Traubel, al jarenlang, heel ernstig en het was ongeneeslijk.’
In de overige stukken in De ziekte van de bewondering licht hij zijn medisch
dossier. Ze vertellen over zijn passie voor zo verschillende helden als Franciscus van
Assisi, Frank Zappa, Jacques Derrida, Bing Crosby, Doris Day, Robert Graves, Elvis
Presley, Samuel Beckett, Louis Althusser, Bob Dylan, Truman Capote en Herman
Melville, en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar. Eén essay gaat over de laatste
zin van Vestdijks De redding van Fré Bolderhey, die volgens 't Hart de beste laatste
zin ooit is, maar of hij Vestdijk zelf ook bewondert, dat weet ik niet zeker.
Hoezeer 't Hart onder de traubel zit, blijkt niet alleen uit deze lijst, maar ook uit
de symptomen die hij bij zichzelf waarneemt. Voldoende voor een doorverwijzing
lijkt me zijn reactie wanneer Truman Capote in een ‘nepfilm’ onverwachts op televisie
verschijnt: ‘Kom kijken, kom kijken, schreeuwde ik, Truman Capote is op de televisie,
en toen we verzameld rond de televisie zaten, op zondagmiddag, kon ik seconden
lang alleen maar zwijgend naar het toestel wijzen, daar, daar, wees ik, en pas toen
iemand vroeg wie Truman Capote was, kon ik het zeggen, dat rare kleine kereltje,
zei ik, daar, met die belachelijke hoed op, nee, dat is David Niven, die niet, daar, met
die hoed op, straks komt hij wel weer in beeld, niet weglopen, het is Truman Capote,
ach lieve Jezus, moet je kijken, moet je kijken.’
Het ongedeelde enthousiasme, want dat is het, dat 't Hart hier beschrijft, ontroert
mij niet alleen, maar raakt de wereld van de bewonderaar in het hart. Begrepen door
zijn naaste omgeving wordt die bewonderaar meestal niet en nadere toelichting draait
in de regel uit op een mislukking.
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Deze essays zetten de traubelaar aan het denken. Naar ik nu begrijp, beleefde ik mijn
eerste traubelaanval in de zomer van het punkjaar 1978. Ik was zeven en leefde
nietsvermoedend in de greep van de nostalgische musical Grease, toen ik omstreeks
16 augustus op de televisie in Laurel & Hardy-zwart-wit een man met een John
Travolta-kuif en een John Travolta-stem een zelfs voor John Travolta's doen
onnavolgbare act met zang en dans zag opvoeren. ‘John Travolta!’ stamelde ik,
wijzend, gloeiend van een mij tot dan toe onbekende opwinding. ‘Elvis Presley’,
corrigeerde mijn moeder, en overhandigde mij haar ‘40 greatest hits’-dubbelelpee
van Arcade die ze precies een jaar eerder na het overlijden van de zanger had
aangeschaft.
De opwinding die mij destijds beving, als zevenjarige, - later heb ik begrepen dat
het ging om Presley's fenomenale ‘Hound Dog’-performance in de Milton Berle
Show van 5 juni 1956, het optreden dat familieman Uncle Milty 700.000
protestbrieven van verontwaardigde ouders opleverde - ging gepaard met blozen,
zweten, ze-
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nuwachtig lachen, oogtranen, schokschouderen, wijzen en ‘kom toch kijken’ roepen.
Jarenlang heb ik gevreesd voor ruggenmergverweking, maar het was dus traubel.
Gelukkig verdiept dokter 't Hart zich ook in het mechanisme achter de symptomen.
Zo vraagt hij zich af hoe het komt dat het bewonderingvirus zich door alle lagen van
de genialiteit heen vreet, zodat Melville naast Bing Crosby kan staan, Doris Day
naast Walt Whitman, en in mijn geval, Elvis Presley naast Simon Vestdijk. Hoe het
komt dat bewondering zich vaak tegen beter weten in voltrekt, zoals 't Hart ervoer
met Derrida, of op het eerste gezicht (met Zappa) of pas na een slopend spel van
jarenlang aantrekken en afstoten (Samuel Beckett).
Uit eigen ervaring mag ik daar misschien de onverwoestbaarheid van de eerste
liefde aan toevoegen, hoewel John Travolta daarop een prettige uitzondering vormt.
Maar van Vestdijk kom ik niet meer af sinds ik op mijn achttiende na zes weken
natuurkundestudie switchte naar Nederlands. Om deze drieste daad te rechtvaardigen,
snelwandelde ik dezelfde dag nog naar het dichtstbijzijnde filiaal van firma De Slegte
om daar in de ramsj niet gehinderd door enige kennis zwetend en schuimbekkend
een half maandgeld aan elf zuurstokkleurige delen Verzamelde Romans van S.
Vestdijk te besteden.
Ik las ze achter mekaar, in paniek.
Wie als lezer zo uit het ei kruipt, vindt de rest van zijn leven dat Vestdijk de norm
is, ook al wordt het tegendeel nog zo vaak bewezen. Philip Roth, Gerard Reve,
Vladimir Nabokov, Thomas Rosenboom - ze hebben mijn verzet niet gebroken.
De Presleytraubel, deze althans, verzet zich tegen heel iets anders: zijn miljoenen
lotgenoten. Jarenlang heb ik ‘gewerkt’ aan een ‘stukje berusting’ in de ellendige
impersonatorskwestie, totdat ik begon te begrijpen dat The King van iedereen is.
Van Bono Vox, van Martin Bril, van god betert het Helmut Lotti, van al die geschifte
impersonators. Van mijn overbuurman met zijn Brillcreamhoofd. Van alle 50.000.000
Elvis-fans die het niet bij het verkeerde eind konden hebben. Van Kees 't Hart en
van mij. Ik begon te begrijpen dat het hele gezelschap, gaar en halfgaar door elkaar,
verantwoording draagt voor Presleys bizarre postume carrière. Daar heb je bij Vestdijk
geen last van, van een bizarre postume carrière.
Over die van Presley heeft Rolling Stone-journalist en cultuurcriticus Greil Marcus
een interessant boek geschreven: Dead Elvis. A chronicle of a cultural obsession.
Volgens Marcus waren de enorme afmetingen van Presleys culturele invloed nooit
volledig zichtbaar tijdens zijn leven, maar kwamen die pas aan het licht na zijn dood.
Voor hij stierf, schrijft Marcus, had niemand de alomtegenwoordigheid, de speelsheid,
de perversiteit, de verschrikking en het plezier van Elvis' tweede leven kunnen
voorspellen. Een grote publieke conversatie, noemt Marcus dat tweede leven, gevoerd
via romans, biografieën, kunstwerken, cartoons, songs, films, gossip en spookverhalen.
Elvis Christ, Elvis Hitler, Elvis Mishima, bloemleest hij uit de fantasmagorie rondom
de man. ‘I'm going to Graceland’, zong Paul Simon in 1987, en inderdaad, dat klonk
als een eigentijdse psalm.
Kijk, dat werpt ander licht op de bol. De tweede keer dat ik Land van genade las, nu
met Marcus' Dooie Elvis-discours in m'n achterhoofd, gleed ik er niet meer vanaf;
ik bleef er plat bovenop liggen. Ik snapte nu wel dat zowel het poppetje als Land van
genade zelf deel uitmaakt van deze conversatie. Ook kreeg ik de indruk dat Land
van genade de ranzige clichés over Presleys leven nog verder uitvergrootte om het
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type biografie te hekelen waaraan de meeste helden vroeg of laat worden blootgesteld,
het type biografie dat de bewonderaar na een slijtageslag achterlaat met een leeg
voetstuk.
Hoewel niet bij name genoemd, zweeft Albert Goldmans Elvis boven de pagina's
van 't Harts debuutroman. De witte slipjes, de Memphis Maffia, de hamburgers, de
Vegas-act, de moederbinding, Priscilla's karateleraar, de pillen - 't Hart laat de vuile
was van Graceland, dit dubbelzinnige land van genade, vrolijk en clichématig
wapperen, zo vrolijk en clichématig dat ze emblematische onderdelen worden van
de complete Presley-sage.
Wat 't Hart binnen het bestek van zijn roman voor elkaar krijgt, bewerkstelligt de
publieke conversatie die Marcus beschrijft op grote schaal: Goldmans dirt (en de
moddersneeuwbal die hij aan het rollen bracht), ooit bedoeld als aanval op de mythe,
is al lang deel van die mythe geworden, en daarmee koesterbaar. Sterker, Goldman
zélf is geannexeerd door de Elvis-mythologie, net zoals de andere goden, half-goden
en demonen, onder
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wie Sun-baas Sam Philips, Colonel Tom Parker, talkshow host Ed Sullivan, de
Memphis Maffia, doodgeboren tweelingbroer Jesse Garon, vader Vernon en moeder
Gladys, (ex)-echtgenote Priscilla en dochter Lisa Marie Presley. (Het biografisch
evenwicht is overigens hersteld sinds de sater-biograaf een engelachtige tegenhanger
heeft gekregen in Peter Guralnick, die in 1998 zijn alom bejubelde tweedelige
levensschets van Presley voltooide.)
Kees 't Harts Elvisbiografietje in Land van Genade - opgezet door de vader, maar
afgemaakt door de zoon met de afkeer van historici, biografen en vaders met een
fascinatie - rekent al op eigen wijze af met Goldman. Behalve dat The King in deze
kroniek een gruwelijke hekel aan de biografie-als-genre blijkt te hebben, wordt
onthuld dat Elvis' veelbesproken desastreuze moederbinding, essentieel in Goldmans
betoog, bedacht werd door Colonel Parker. ‘Je herinnert je misschien de foto die een
keer van mijn moeder en mij is gemaakt,’ zegt 't Harts Elvis. ‘Ik leg mijn hoofd daar
heel mooi op haar schouder. Dit was een idee van die Parker. “Als we die foto laten
circuleren,” zei hij, “dan hoef je je over de pers geen zorgen meer te maken. Eens
een moedercomplex, altijd een moedercomplex. Dat scheelt een hoop gedonder. En
als je moeder dood is, dan dik je het nog maar een beetje aan. Héb je eigenlijk een
moedercomplex? Ik dacht het niet hè?” We hebben wat afgelachen over die foto.
Mijn moeder trouwens ook.’
De mensheid valt uiteen in zij die wel en zij die niet tot heldenverering in staat zijn.
‘Ik ben geloof ik niet zo goed in bewonderen’, heet het in het laatste geval en daar
klinkt dédain in door. Van de twee is de bewonderaar de onderliggende partij, hij
stelt zich kwetsbaar op, persoonsverheerlijking is hoe je het ook wendt of keert een
vorm van ik-zwakte - de term is van dr. 't Hart. Hij die niet bewondert kan het alleen
af, bewaart overal en altijd een kritische afstand. Traubels daarentegen zijn
slappelingen.
Ook daarom zijn 't Harts essays weldadig. Ze bieden troost. Bewonderen mag best,
sussen ze, bewonderen is niet erg, bewonderen komt voor in de beste families. Kijk
maar, je hebt ook intelligente mensen die bewonderen, die 't Hart zelf doet het ook,
en helemaal geschift is hij niet, want hij schrijft ook boeken en zo.
Maar tegelijkertijd wijst de dokter - en dat is wel het scherpzinnigste aspect van
't Harts diagnose - op onze natuurlijke afweerreactie tegen deze egoaandoening. We
praten over een ziekte en de mens is een zelfgenezend organisme dat ziektekiemen
bestookt met antistoffen. 't Hart signaleert dit tegengif van het ego bij zichzelf en ik
ken het uit eigen ervaring. Het heet: afgrijzen.
In elke bewonderaar schuilt een diepgeworteld afgrijzen jegens zijn helden, een
bodemloze haat jegens zichzelf en die bespottelijke aanbidding. Dit meegebakken
afgrijzen levert een voortdurende guerrillaoorlog met het traubelvirus, probeert het
te tackelen, slaat toe op de meest onverwachte momenten, en geeft nooit op, zelfs
niet wanneer de traubel volledig is uitgezaaid en uw huisarts spreekt van ‘slaafse,
ongeremde bewondering’.
Hoe ernstig de terminale fase kan zijn, zie je wel eens op de buis. Kees 't Hart
schrijft er prachtig over: ‘Ademloos en bijna tot tranen geroerd zie ik ze staan, deze
moderne traubels, onbevreesd bewonderaars van popsterren en voetbalhelden, de
bewondering is ook bij hen tot het hele bestaan doorgedrongen. Meestal is er een
rondleiding door een ruimte of een aantal ruimtes waarin alles van de held of heldin
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is uitgestald, de bewondering dijt zich in de ruimte uit tot een model van het eigen
innerlijk, een installatie van de neurose. De bewonderaar stelt zich temidden van dit
alles op en kijkt glimlachend de camera in, trots, verlegen, maar vaak tegelijkertijd
wanhopig en zichtbaar op het punt de hele boel kort en klein te slaan. De glimlach
als laatste rest van deze innerlijke strijd.’
't Hart weet, schrijft hij, dat hij eens in zo'n museumpje zal staan, dat hij ooit
ongeremd zal kunnen bewonderen, hij hoopt er zelfs op. Dit kan betekenen dat mijn
lijfarts zelf te ver heen is.
Het afgrijzen is mijn wapenbroeder, de gêne mijn beschermengel, want hij moet
gestreden worden, deze strijd tegen de traubel, deze knokpartij tegen de volledige,
kansloze overgave, met alle hens aan dek, want anders loopt het slecht met me af,
zoals misschien wel gebeurd is met Boudewijn Büch, bij mijn weten de meest
ongeremde, onbeschaamde traubel die ooit in dit ondermaanse heeft rondgelopen.
Büch, die Goethes borstbeeld knuffelde, die stiekem op Melville's stoel ging zitten,
die conservators dodo-botjes aftroggelde, Büch ging niet slapjes naast één held
wonen, ach nee, natuurlijk niet,
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één held is géén held, Büch ging ze allemaal af, hij traubelde de hele wereld over tot
hij er bij neerviel, letterlijk.
Laatst herhaalde de VARA het beroemde interview dat Büch in 1987 afnam met
Mick Jagger, de primus inter pares onder zijn idolen. Hopelijk kent Kees 't Hart dit
stukje televisie, want het is een hoogst interessant geval: hoe vaak zijn we getuige
van de ontmoeting van een Traubel met zijn Whitman?
Büch, met een gezicht alsof het Laatste Oordeel is aangebroken, ijsbeert door de
hotelsuite in afwachting van Mick Jagger die nog in zijn slaapvertrek is. Slopende
minuten. Büchs onderdrukte paniek wanneer Jagger te voorschijn komt, het handen
schudden, het ‘nice to meet you’ zeggen, het samen op de foto gaan - dit is de
traubelste ontmoeting die we ooit te zien zullen krijgen, een geval van complete
ik-zwakte. Büch nodigt Jagger uit te gaan zitten, stelt hem een paar vragen, maar
wordt ogenblikkelijk opgezogen als licht door een zwart gat. We zien hem praten,
spulletjes uit een linnen tasje pakken, maar in werkelijkheid is Boudewijn Büch
verdwenen, foetsie, opgegaan in de Whitman tegenover hem.
Leve het afgrijzen! Willem Frederik Hermans was degene die een barst sloeg in mijn
Vestdijk-buste. Dat Hermans altijd gelijk had, zeker binnen de muurtjes van het
instituut waaraan ik als ne-
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gentienjarige Nederlands studeerde, was me al enige tijd zonneklaar toen ik zijn
ongezouten mening over Vestdijk onder ogen kreeg.
WFH in een interview met H.U. Jessurun d'Oliveira: ‘Ik kan [Vestdijk] niet lezen,
hij heeft maling aan schrijven, hij pent er maar op los. (...) Vestdijk is te gierig om
slechte passages om te werken. Hij is dolblij als hij weer een bladzijde naar de uitgever
kan brengen.’
Destijds las ik dit dodelijke, tot overmaat van ramp pijnlijk grappige commentaar
van Hermans met op mijn rug het klamme zweet van de direct aangesprokene. Ik
voelde aan alles dat de geheime directeur van ons instituut gelijk had. Natuurlijk had
Hermans gelijk! Plotseling haatte ik het rijtje zuurstokromans dat een
buitenproportioneel deel van mijn boekenplank opeiste hartgrondig. Ik moet ervan
af, dacht ik 's nachts in bed. Verpatsen die hap. Maar mijn naam stond erin! Ik moest
naar Zeeland gaan, of naar Texel, en ze daar verkopen. Beter nog: ze in een
verzwaarde vuilniszak stoppen en ze dumpen in de Vecht.
Achteraf heb ik gedacht aan maanziekte, maar wederom was het traubel. Terecht
stelt 't Hart ergens dat traubels pas tot échte heiligverklaring overgaan wanneer hun
Whitman schijt heeft aan zijn fans, niet langer z'n best doet om altijd maar te behagen.
Maradona die met scherp schiet op journalisten, Lennon die trouwt met een halve
heks, Reve die katholiek en racistisch wordt, Vestdijk die er met z'n stofzuiger aan
maar op los pent, Elvis die langzaam verandert in een zingende bananensandwich
met bacon en pindakaas. Zonder afgrijzen geen traubel, zo is het ook nog een keer.
Bij Presley zit je in die zin gebeiteld. Zijn stuitende neergang was even verbluffend,
spectaculair en spraakmakend als zijn komeetachtige opkomst, zijn misselijkmakende
einde betekende de ironische omkering van het betoverende begin. Die volmaakte
spiegeling heeft hem tot een icoon van verrukking én afgrijzen gemaakt. Elvis is een
culturele januskop die zowel het grootse als het groteske symboliseert, kunst en kitsch
tegelijkertijd. ‘I met up with the King,’ zong Gram Parsons al in 1973, ‘on his head,
an amphetamine crown’.
De essays in De ziekte van de bewondering, wil ik maar zeggen, verschaffen toegang
tot de bol. Bij derde lezing wandelde ik naar binnen zoals Ivo Niehe bij Julio Iglesias.
Van mij mag Land van genade de handboeken in als een mijlpaal in de geschiedenis
van het bewonderen. Natuurlijk, vanzelfsprekend bijna, las ik het boek die derde
keer als de talige weerslag van het bewonderaarinnerlijk van Kees 't Hart. Zoals
ongeremde bewonderaars privémusea inrichten - als ‘installaties van hun neuroses’
- moet Land van genade wel haast 't Harts neurose op papier zijn. Sterker, het boek
lijkt me de verliteratuurde Werdegang van een traubel, de verwoording van diens
coming out tegen wil en dank, waarin verrukking en afgrijzen een bijna volmaakt
evenwicht hebben bereikt.
Dat leidt tot een fascinerend idolentheater waarin aanbidders aanbedenen worden,
bewonderaars biografen. Je kunt 't Harts personages een volstrekt vertraubelde
polonaise laten lopen, met een zus die een roman schrijft over haar broer, die zelf
een biografie schrijft over zijn vader, die weer een biografie schrijft over Elvis Presley,
die op zijn beurt een studie maakt naar Franciscus van Assisi, die zijn leven inrichtte
als dat van Jezus, het oericoon, die, voor wie wil, het woord van God verkondigde.
Alsjeblieft.
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Nogal een verschil trouwens met Vestdijks ‘ik denk net als bij Elvis Presley’. En
bijna net zo mooi.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

2 - Waarin Daan danig in zijn maag zit met de eervolle opdracht door de
Raad van Hoeders, zoals afgevaardigd door het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren
EPISODE

Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de 22ste maart 2004 ergens in
ons vaderland, op de eerste verdieping van een vrijgezellenflat aan de rand van de
Randstad, de held van deze geschiedenis, Daan Schrijvers, ontwaakte.
Ik keek op mijn lichtgevend horloge, dat aan een spijker hing. ‘Grote goden! Kwart
voor zes,’ mompelde ik, ‘het is nog nacht...’ Hier lag ik, ik kon niet anders,
aangespoeld als menselijk wrakhout na een avondje Railroad Bar, slechts bedekt
door een beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de ware journalist pur
sang. En wat een ellendige droom was dat geweest, Daan. Maar waar ging-ie over?
Langzaam kon ik de inhoud binnenbrengen. Gisteren nog maar was Daan
aangeschoven aan de grote ovalen vergadertafel, ver weg van de zonovergoten
stranden waar hij zo had genoten van De Regeling, zijn hoogtepunt na 31 jaar
journalistieke pensioenopbouw. Daar zat ik oog in oog met de Raad van Hoeders,
zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, met achter de
voorzittershamer mijn goede vriend en gelouterde collega Walter Decheiver. ‘Jij
wordt onze ombudsman, Daan,’ had hij gesommeerd. ‘Jouw onderzoek is van eminent
belang, nu wij oog in oog met de Grote Overname staan. We zitten diep in de shit,
Daan.’
‘Ik acht het mijn plicht!’ had ik gestameld, terwijl ik heimelijk dacht: Allejezus,
Daan, hoe nu verder? Was ik niet al vele episodes geleden en dik verdiend
gepromoveerd tot journalist in ruste, met als voornaamste onderzoeksgebied
zelfgeklutste Waikiki Winkers?
Met een ferm ‘Is dat een bezwaar?!’ had Decheiver mijn gedachtetrein ruw tot
staan gebracht. En zo kwam het dat ik nu in het schemerduister van de te vroege
ochtend probeerde, behalve eten in de voedselbakken van hond Heidegger en poes
Pasternak, orde in de chaos te scheppen. Ik had geen tijd te verliezen, de Pers Media
Concentratie moest worden gered! Vandaar dat ik al om 12.17 uur precies met een
achteloos onderkoelde nonchalance mijn entree maakte bij Jan Wouters, chef
documentatie in de catacomben van PMC.
Beneden was het koud en donker. Onwillekeurig huiverde ik. In het halfduister
stond een kromme figuur gebogen over dikke mappen. ‘Je bent laat, Daan.’ mompelde
hij zonder op te kijken, terwijl hij een verse oogst knipsels afwisselend onderbracht
in zijn rode (vol kapitale canards) en blauwe (vol onverbloemd overschrijven) map.
‘Veel te laat. De Grote Overname is allang beklonken.’
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‘Euhhh...,’ probeerde ik de conversatie in opgewekter vaarwater te brengen. Of
meneer Wouters wel wist dat ik als Ombudsman zo'n eervolle opdracht had gekregen.
En dat ik dientengevolge nu stante pede de map Belangrijke Tafelgesprekken met
opinion leaders van diverse pluimage nodig had om mij te oriënteren op de actuele
stand van de ongezouten werkelijkheid.
‘Geef het toch op, Daan. De handtekeningen onder de Grote Overname-acte 666
zijn reeds gezet. De verzamelde kapitale kwaliteitspers is verkocht voor 30
zilverlingen aan het perfide Albion, en niemand die er een traan om laat.’
Blikskaters! Jantje Wouters klonk ook altijd zo negatief. Was ik koud begonnen
met Daans Grote Onderzoek, en dan dit.
‘Kom, kom, Jantje,’ probeerde ik met een geveinsde vastberadenheid die alleen
gegeven is aan hen die na 31 jaar journalistiek veldwerk het belang van een tour
d'horizon langs vaderlandse visionairs op waarde weten te schatten. ‘Dat kan toch
helemaal niet zonder dat de Raad van Hoeders zulks accordeert, en zeker niet zonder
het fiat van ombudsman?’
Jan Wouters keek mij onderzoekend aan. Zwijgend schoof hij daarna het dossier
Diepe Denkers Van Vandaag De Dag in mijn richting. Vol verwachting sloeg ik de
map open.
Hola, wat was dit nu? Leeg! Alleen een toiletpapiertje staarde mij aan. Erop vier
namen: Beau van E. D; Albert V.; Heleen van R. en Charly da S. Even was het stil.
Wie waren dit ook alweer precies? Ging het hier wel om de opinion leaders van
diverse pluimage van onze tijd?
‘We leven nu eenmaal in een andere wereld dan waarin wij opgroeiden, Daan,’
lispelde Jan Wouters. ‘Als het nu oorlog wordt, gaat er niemand meer in het verzet.
Nou ja, behalve jij dan.’
‘Neem mij niet kwalijk,’ stotterde ik welgemeend, terwijl ik plots iets zwaars op
mijn schouders voelde drukken, iets dat ik tijdens mijn hele journalistieke
pensioenopbouw niet eerder had gevoeld. Dit keer had ik al gefaald voordat ik goed
en wel begonnen was!
(Wordt vervolgd)
Ook uw ombudsman! daanschrijvers@hotmail.nl
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Deze maand
Soms hoeft men geen moeite te doen de tijdgeest te vatten in verbeelding. Dan volstaat
de werkelijkheid. Deze maand werd een inburgeringcursus voor buitenlanders uitgetest
op autochtone Nederlandse middelbare scholieren. Bijna niemand haalde een
voldoende. De jongeren bleken bijna niets te weten over het politieke bestel, over
het vaderlandse onderwijsstelsel en over cultuur tout court. Ik aarzel of dit een drama
moet heten, maar multicultureel was het zeker niet.
Een ander beeld om te onthouden. Thans bestaat de Nederlandse beroepsbevolking
voor bijna de helft uit ‘leidinggevende en administratieve beroepen’ (het was 25 jaar
geleden minder dan een derde). Onder deze ‘leidinggevende beroepen’ woekert
vooral het métier van de ‘manager’. Die beroepsgroep verviervoudigde de afgelopen
jaren tot bijna een half miljoen decision makers.
Meer stof ter overpeinzing. In 1990 werd er door de rijksoverheid minder dan
vijftig miljoen euro uitgegeven aan externe adviseurs; tien jaar later was dat bijna
verzevenvoudigd tot tenminste 350 miljoen. Daarnaast stookten de lokale overheden
nog voor tenminste een kwart miljard euro aan externe adviezen per jaar op. En dat
terwijl in het toenmalige regeringsakkoord werd bezworen dat de overheid zou
bezuinigen op adviseurs van buiten. Maar nog nauwelijks was de inkt van het akkoord
droog of in de top van het Openbaar Ministerie werd de 57ste adviseur aangesteld
om tezamen met zijn 56 externe collegae mee aan het roer te gaan draaien.
Anderhalve eeuw geleden schiepen Tsjechov, Gogol en Toergenjev een even
prachtig als pijnlijk beeld van de ‘nutteloze mensen’ in Rusland. Het ging om de
leden van de lage adel, die geld en verbositeit genoeg hadden, en alles beter wisten,
maar geen legitimiteit om rechtstreeks macht uit te oefenen noch de beschaving om
van macht af te zien. Hun bestaan had geen duidelijk doel, hun ambities waren even
tomeloos als ongericht, hun geestelijke horizon beperkt - en in hun terminale
worsteling met al die zaken personifieerden zij de ontbinding van een samenleving.
Nederland wemelt thans van dit soort ‘nutteloze mensen’. Geen wonder dat in ons
land gemiddeld een kwart van de werktijd wordt vergaderd. De kosten die daarmee
gemoeid zijn, worden geschat tussen de 14 en de 30 miljard euro per jaar. Dit alles
heeft waarschijnlijk, zo stelt mr. H.D. Tjeenk-Willink in het recent verschenen
jaarverslag 2003 van de Raad van State, van alles te maken met de ‘afwezige staat’.
Sedert het ontstaan van Nederland, zo suggereert hij, weet niemand precies waar de
macht en de verantwoordelijkheden liggen, en vandaar dat de natie werd gebouwd
op een netwerk van instituties en regels. In onze tijd maken die instituties en regels
echter plaats voor een vergaderpap van organisatiestructuren, managementideologie,
bestuurlijke adviezen en mediahypes.
Dit jaarverslag is fascinerend om te lezen, en behelst een beklemmende diagnose
van een maatschappij zonder duidelijk doel, met even tomeloze als ongerichte
ambities, en bovenal met een beperkte geestelijke horizon. Ik zal niet zeggen dat het
proza van de Raad van State kan concurreren met dat van Toergenjev, maar als schets
van een samenleving in ontbinding is het duidelijk genoeg.
Er is geen reden voor gepieker. Dat wij niet slagen voor onze eigen
inburgeringcursus, dat wij een land van louter leidinggevenden zijn, en dat wij
verdrinken in een tsunami van managers is hilarisch genoeg. Als wij weer in staat
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zijn ons te verwonderen over de werkelijkheid, kunnen we er onvergetelijke literatuur
van maken. - BB
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Een moord in Indonesië
Feit en fictie achter de geweldsexcessen
door Esther ten Dolle
Hier volgt een geschiedenis uit een oorlog die geen oorlog mocht heten, maar het
wel was: de oorlog tussen Nederland en Indonesië die duurde van 1945 tot en met
1949. De geschiedenis gaat over de moord op een Nederlandse vrouw uit Soerabaja.
En over de terdoodveroordeling van een groep Indonesiërs tijdens de eerste zitting
van het zogeheten ‘Bijzonder Krijgsgerecht’ van Oost-Java.
Tot zover weinig bijzonders, ware het niet dat een Nederlandse officier van justitie
die bij dit Bijzonder Krijgsgerecht werkte over de moord en de navolgende rechtszaak
een roman schreef. En ware het niet dat in de loop van de afgelopen vijftig jaren het
relaas in die roman een eigen leven is gaan leiden, waardoor wat er werkelijk gebeurde
steeds verder uit het zicht verdween. Het verhaal van de officier van justitie - hoewel
deels verzonnen - bleek uiteindelijk zelfs sterker dan de geschiedenis en nam haar
plaats in. Dit is een poging die geschiedenis alsnog te achterhalen.
De man die de roman schreef, was Albert van der Hoogte (1909-1970). In 1946
vertrok hij als officier van justitie naar Indonesië. Voor de oorlog had hij in Leiden
Indisch recht gestudeerd, maar vanaf zijn jeugd toonde hij al een grote belangstelling
voor de letteren, het toneel en de voordrachtskunst in het bijzonder. In zijn Leidse
studententijd volgde hij lessen voordracht bij Albert Vogel sr. en in 1932 won hij
een prijs van 5.000 Zwitserse francs (beschikbaar gesteld door de Volkenbond) voor
zijn scenario van een vredesfilm getiteld l'Imagination de l'honneur.
In 1948 werd Van der Hoogte auditeur militair, ofwel openbaar aanklager, bij het
Bijzonder Krijgsgerecht van Oost-Java. Het was vooral in deze periode, meldde
Gerrit Kamphuis in zijn herdenkingsstuk in het Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde uit 1971, dat hij ‘het materiaal vond voor zijn eerste roman’.
Die roman verscheen in 1953 onder de titel Het laatste uur; Een kroniek uit het
na-oorlogse Indonesië. Van der Hoogte liet het boek vooraf gaan door de mededeling
dat ‘alle personen die in dit verhaal voorkomen volkomen fictief zijn’.
Het verhaal van Het laatste uur is even gruwelijk als meeslepend. Het gebeurde
op een dag in augustus, schrijft Van der Hoogte. Het was lebaran, het eindfeest van
de vastenmaand (die met de Arabische naam Ramadan bekend staat, maar door de
Javanen Puasa wordt genoemd), en een vrije dag in heel Indonesië. Betty Doyle, een
Indisch meisje uit Soerabaja, maakte een uitstapje met haar vrijer, de Friese
boerenjongen Dirk Westra, die soldaat was in het Nederlandse leger dat ‘orde en
rust’ kwam brengen in de Oost. Het jonge paar wandelde in de koele bergen nabij
Malang. Alles was goed en wel, zij hadden slechts oog voor elkaar, totdat Betty haar
voet verzwikte en niet meer verder kon. Dirk bracht haar bij een warong (kraampje),
waar een oude inlandse vrouw koffie schonk en enkele dessalieden een strootje
rookten.
‘Betty betastte haar pijnlijke voet. Zij dronken zwarte koffie uit grote
glazen, die de waronghoudster hun bracht. Zij bemerkten niet dat deze
waronghoudster, een vale gerimpelde tang, naar het groepje Indonesiërs
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bij de achterwand ging en halfluid zei: “Ajo, weg jullie, zie je dan niet dat
er Belanda's zijn?” De mannen stonden onmiddellijk op en slopen weg.
Zij hadden de oude vrouw geen antwoord gegeven, en ook bij het heengaan
zwegen ze, met neergeslagen blik. Na een kleine tien minuten stonden Betty
en Dirk op, betaalden en vervolgden hun tocht.’
Wat volgt, is het schokkende relaas van een ontvoering, een mishandeling met
knuppels en leidingpijpen en een verkrachting door een tiental mannen en een
dorpshoofd, van wie vermeld wordt dat hij een groot vrijheidsstrijder is, onder
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aanmoediging van een zingende en joelende menigte. De ogen van Betty worden
uitgestoken met sateh-stokjes, het zwijgen wordt haar opgelegd door haar mond vol
zand te stoppen, tenslotte wordt haar tong afgesneden met een mes. Het toegetakelde
en besmeurde lichaam wordt later teruggevonden in een kuil, toegedekt met aarde
en bladeren.
‘Dood door verstikking’, luidt de conclusie uit het rapport van de
patholoog-anatoom, genaamd E. Ruichaver in Van der Hoogte's verhaal, dat
vervolgens nauwgezet het onderzoek beschrijft op ‘het kadaver van een vrouw, wier
leeftijd tussen de zestien en twee en twintig was gelegen’. In het verslag van de
lijkschouwing gaat de schrijver geen enkel weerzinwekkend detail uit de weg:
‘De tong was door een scherp voorwerp over een lengte van vier centimeter
afgesneden. In het netvlies van beide ogen bevonden zich kleine, ronde
gaten. [...] De achterzijde van het lichaam was geheel ontveld en
gedeeltelijk ontvleesd. In de mondholte bevond zich een handvol zwarte
aarde, waarin een aantal rode mieren. [...] De inwendige organen waren
grotendeels vervloeid. De vagina was uitgezakt. Overigens geen
bijzonderheden.’
Hoewel Het laatste uur nu in de vergetelheid is geraakt, was het in de jaren vijftig
een veelgelezen en veelgeprezen boek, dat door een criticus in De Rotterdammer
zelfs werd gerekend tot ‘het handjevol werkelijk belangrijke Nederlandse romans
van na de oorlog’. De roman werd zeven keer herdrukt, in 1956 bekroond met de
Vijverbergprijs (nu Bordewijkprijs) en vertaald in het Frans en Duits.
Wat opvalt in de lovende kritieken is dat naast de literaire kwaliteiten steeds weer
wordt beklemtoond dat het werk grote historische waarde heeft. Van der Hoogte's
‘getuigenis’ zou uitblinken door de ‘authenticiteit’, ‘echtheid’, ‘objectiviteit’ en het
‘inzicht’ waarmee het naoorlogse Indonesië, de tijd van Bersiap (de periode van
bloedige chaos in de laatste maanden van 1945) en politionele acties, wordt
beschreven.
Vooral enkele insiders, in dit geval kopstukken van het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid dat tot het uiterste gestreden heeft tegen de
onafhankelijkheid van Indonesië, waren zeer te spreken over de ‘documentaire
waarde’ van het boek. De oud-voorzitter van de Volksraad van Nederlands-Indië,
Jan Willem Meijer Ranneft, omschreef het in Elseviers Weekblad als een ‘zuiver en
doordringend beeld van de koloniale samenleving in haar ondergangsuur’ en prees
Het laatste uur aan bij ‘ieder denkend lezer die zich wil bezinnen op wat in
werkelijkheid the price of revolution is geweest’. Ook de Utrechtse hoogleraar in de
Geschiedenis van Nederlandsch-Indië (en constitutionele geschiedenis) F.C. Gerretson
beoordeelde de roman in de eerste plaats als een ‘historisch document’, dat de
problemen schetste die ‘tot de partition of empire in de Maleische Archipel, de
soevereiniteitsoverdracht, hebben geleid’.
Maar over de historische waarde van Het laatste uur valt te twisten. Van der Hoogte
maakt het ons, wat dat betreft, niet gemakkelijk. Enerzijds verklaart hij in zijn roman
nadrukkelijk dat alle personages aan de verbeelding zijn ontsproten - ‘ook zij wier
ambtelijke functies en standplaatsen nauwkeurig worden aangeduid’. Anderzijds
zegt hij in diezelfde waarschuwing, dat hij ‘gebruik gemaakt heeft van een aantal
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historische gebeurtenissen in de jaren 1945-1950’, doch dat ‘deze zijn geabstraheerd
van de personen’ en geeft hij zijn boek de ondertitel ‘kroniek uit het naoorlogse
Indonesië’ mee.
Wie nauwkeurig leest, vindt evenwel dat Het laatste uur niet zozeer een ‘kroniek’
is uit het naoorlogse Indonesië, als veeleer het relaas van de persoonlijke lotgevallen
van een rechterlijk ambtenaar in de Oost. Dat deze ambtenaar in het boek ‘Joost
Opzomer’ heet, kan niet verhullen dat het grotendeels de in een waas van fictie
gehulde wederwaardigheden van Albert van der Hoogte zelf betreft. Aan het
Dordrechts Nieuwsblad vertelde de schrijver dat hij met zijn boek zijn ervaringen
in Indonesië ‘gedeeltelijk van het hart geschreven’ had. Maar in datzelfde interview
benadrukte hij dat hij een ‘roman’ had geschreven en daarbij ‘natuurlijk veel verinnigd
en gecomprimeerd’ had, ‘volgens de regelen en wetten van de kunst’.
Op zichzelf is een roman op de grens van feit en fictie niets nieuws, maar Het
laatste uur is toch een apart geval. In de loop der jaren is Van der Hoogte's boek
namelijk niet alleen als historische roman gewaardeerd, maar ook als historisch
document, ja als geschiedkundige bron gebruikt. Daarmee wordt de vraag van belang
hoe waar-
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heidsgetrouw, of representatief voor de geschiedenis, deze ‘kroniek uit het naoorlogse
Indonesië’ is.
Hoezeer deze vraag van belang is, blijkt wel uit het werk Verborgen dageraad,
een ‘autobiografisch dagboek’ uit 1988 waarin Indië-veteraan Joop Hulsbus (1920)
vertelt over ‘zijn ervaringen in de Oost in de jaren na de Japanse capitulatie’. Hulsbus
zat tijdens de oorlog in Thailand in Japanse krijgsgevangenschap, en werd na de
oorlog door de Nederlandse overheid ingezet voor het herstel van recht en vrede in
Nederlands-Indië. In maart 1946 was hij met de Gadja Merah (Rode Olifant) Brigade
op Bali en later was hij actief bij de mariniersbrigade en oorlogsvrijwilligers op Java.
Met zijn boek, dat werd uitgegeven in de reeks Hollandia Oorlogsgeschiedenis,
wil de veteraan ‘op indringende wijze’ een persoonlijk verslag uitbrengen van de
gebeurtenissen in Indonesië vanaf 1946. Zijn eigen verhaal wisselt hij af met
‘fragmenten uit de geschiedenis’.
Voor die ‘geschiedenis’ gebruikt Hulsbus boeken zoals N. Beets' De verre oorlog
(1981) en Wim Hornmans De geschiedenis van de mariniersbrigade (1985). Onder
zijn documentatie treffen we ook aan Het laatste uur van Albert van der Hoogte.
Waarvoor Hulsbus de roman van Van der Hoogte heeft geraadpleegd, wordt niet
vermeld. Maar een en ander wordt duidelijk in hoofdstuk zes, getiteld ‘Doodsberichten
op zondagmorgen’. In zijn ‘dagboek’ noteert marinier Hulsbus onder ‘17 mei 1946’:
‘In het Paleis van Justitie te Soerabaja arriveert een ambtenaar van de
rechterlijke macht met speciale politieke opdracht. Bij het flakkerende
kaarslicht - de elektriciteit is voor de zoveelste maal uitgevallen - hurken
in een donkere hoek van het gebouw onder bewaking van een paar
Ambonese politiemannen een twintigtal Indonesische gevangenen. Tot
driemaal toe heeft de rechter de inhoud van het proces-verbaal van verhoor
in zijn geheel gelezen. Het is gesteld in stijve ambtelijke taal en bevat
uitweidingen die niets terzake doen. Het zijn echter deze koude woorden
die een ontstellende indruk maken. Hij bemerkt, en dat is vreemd in het
broeiendhete Soerabaja, dat rillingen over zijn lichaam lopen. Weer dansen
de woorden voor zijn ogen.’
Vervolgens lezen we het ‘proces-verbaal’:
‘Koninklijk Militair Indisch Leger. Koninklijke Landmacht. Korps Militaire
Politie. Procesverbaal No. Onderwerp: Vermoedelijke overtreding van
art. 4 van de Verordening Militair Gezag No. 522, in verband met art.
170 c.q. art. 340, c.q. art 354, art. 355 en art. 285 Indisch Wetboek van
Strafrecht. Gehoord worden zes arrestanten. Hieronder bevindt zich een
vrouw, een waronghoudster. Verdachte I verklaart: “Ik woon in de dessa
en ben een kleine landbouwer die leeft van de opbrengst van twee sawa's.
De vrijheid van mijn land gaat mij bovenal. Hoewel ik zelf nimmer iets
nadeligs van de Nederlanders heb ondervonden, noch dit - voor zover mij
bekend - met één van mijn dorpsgenoten het geval is, heb ik dikwijls
gehoord dat wij onderdrukt worden. [...] Men heeft ons gezegd dat de
Nederlanders onze vijanden zijn voor wie wij zeer moeten oppassen. [...]
Met lebaran van dit jaar werkte ik niet op mijn sawa's. In de namiddag,
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even voor het ondergaan van de zon, ging ik met twee dorpsgenoten naar
de warong even voorbij de grote driesprong. Wij dronken ieder een glas
koffie, rookten een strootje en spraken over diverse zaken. Na een poosje
kwamen twee Europeanen in de warong, een man en een vrouw. De man
was in militair uniform, maar blootshoofds en ongewapend. Hij steunde
de vrouw die moeilijk liep. Zij waren mij volkomen onbekend en op uw
vraag moet ik zeggen, dat zij mij niet hebben beledigd, geslagen of grof
behandeld. Zij letten zelfs niet eens op ons”.’
Dit proces-verbaal staat in precies dezelfde vorm in Het laatste uur, en het is dan
ook geen wonder dat wat volgt in Verborgen dageraad ons bekend voorkomt: de
groepsverkrachting, de mishandeling van de jonge vrouw, de moord. Hulsbus herhaalt
in zijn ‘autobiografisch dagboek’, bijna woord voor woord, Van der Hoogte's verhaal.
Er is één verschil: bij Hulsbus gebeurt de misdaad in 1945 en de rechtszaak in
1946, terwijl die bij Van der Hoogte beide in 1948 plaatsvinden. Hoewel dit jaartal
in Het laatste uur niet genoemd wordt, blijkt dit uit het gegeven dat 1948 het
oorlogsjaar was waarin, zoals Van der Hoogte schrijft, lebaran ‘op een dag in
augustus’ werd gevierd (op 7 augustus om precies te zijn).
Namen van personen en plaatsen laat Hulsbus in zijn versie merendeels achterwege.
De naam van de organisatie waarbij de Indonesische verdachten zijn aangesloten
verandert hij van
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Ajam Woeroek in het nietszeggende ‘Moeja Kroewoe’. Verder laat Hulsbus de
sateh-prikkers weg, waarmee Betty Doyle's ogen worden uitgestoken, en ook geeft
hij een gekuiste versie van het rapport van de patholoog-anatoom die hier niet E.
Ruichaver, maar A. Haveruig heet.
Kortom: Hulsbus heeft Het laatste uur niet alleen uitvoerig geraadpleegd, maar
het bovendien vrijmoedig bewerkt. Plagiaat mag je dit misschien niet noemen. Maar
Hulsbus valt wel te verwijten dat hij Van der Hoogte's verhaal presenteert als een
waargebeurde geschiedenis, meegemaakt door hemzelf, als marinier tijdens de oorlog
op Java.
Erger nog is, dat het verhaal, in deze veranderde context, zijn eigen leven is gaan
leiden.
In november 2002 verscheen het proefschrift Last van de oorlog. De Nederlandse
oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking van de historica Stef Scagliola.
Het boek is een wetenschappelijke poging ‘in kaart te brengen welke gezichtspunten
relevant zijn voor onze kennis over en onze visie op de oorlogsmisdaden tijdens de
kolonisatiestrijd’. Scagliola wil antwoord geven op de vragen: ‘Wie bepaalden wat
wij over deze zaak weten en wat wij ervan vinden? Hoe kwam de kennis tot ons?
Welke begrippen, ideeën en referentiekaders bepaalden de grote verdeeldheid die
bestond in het denken over deze kwestie?’
De historica onderzocht daartoe waarom politici, historici en journalisten het maar
niet eens kunnen worden over de interpretatie van de Nederlandse oorlogsmisdaden
in Indonesië. Ze komt tot de conclusie dat door verschijnselen zoals ‘doofpot’, ‘taboe’
en ‘trauma’ de echte verhalen achter de geweldsexcessen nooit zijn verteld.
Met haar studie wil Scagliola dit ontbrekende stuk geschiedenis invullen. Dit doet
zij aan de hand van dagboeken van Indië-veteranen en de 885 brieven die de VARA
in 1969 ontving naar aanleiding van de onthullingen over excessen van oud-militair
Joop Hueting in een uitzending van Achter het nieuws. Met behulp van deze
‘egodocumenten’ wil Scagliola de ‘nooit eerder gehoorde verhalen vertellen over de
hulp aan de lokale bevolking, over de verminking van kameraden, over tropenkolder
en over frustratie dat men tegen zijn wil moreel verwerpelijke orders moest uitvoeren’.
Destijds trok Last van de oorlog nogal wat aandacht en het boek werd in 2003 ook
genomineerd voor de ICODO-prijs van het Informatie- en Coördinatieorgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen. Opmerkelijk is in dit verband dat een van de
veteranendagboeken die Scagliola heeft gebruikt omwille van ‘de verhalen achter
de excessen’ Joop Hulsbus' Verborgen dageraad is. In haar hoofdstuk ‘Extreem
geweld aan Indonesische en Nederlandse zijde’ citeert de historica uitvoerig uit zijn
‘dagboek’, overigens zonder uit te leggen wie deze oorlogsveteraan is, of hoe hij aan
zijn gegevens komt.
Wel schrijft Scagliola naar aanleiding van Hulsbus: ‘Waar het in de context van
de discussie over de oorlogsmisdaden om gaat, is dat aan Indonesische kant vormen
van geweld voorkwamen die het voorstellingsvermogen van de Nederlandse militairen
te boven gingen. Dit legitimeerde weer het extreme geweld van KNIL-manschappen
aan Nederlandse kant, onder het mom dat “dit de enige taal was die de inlanders
verstonden”.’
Hoe ‘de escalatie van geweld aan Indonesische zijde’ functioneerde en wat ‘de
aanleiding en de motieven van de daders’ waren, illustreert Scagliola aan de hand
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van een door Hulsbus aangehaald ‘proces-verbaal over een gruwelijke moord op een
Nederlandse vrouw tijdens de Bersiap’: ‘Een verdachte Indonesiër legde in Soerabaja
in mei 1946 een verklaring af over de gebeurtenissen:...’
Zie Hulsbus voor ‘de gebeurtenissen’. Of beter: zie Het laatste uur van Van der
Hoogte, want zonder het te weten en dus zonder het te vermelden, gebruikt de historica
hier een fragment uit een roman waarin beweerd wordt dat ‘alle personages volkomen
fictief zijn’ als historische bron.
Bij haar lezing en interpretatie van het ‘proces-verbaal’ legt Scagliola de nadruk
op de ‘gedetailleerdheid en schijnbare kalmte en schaamteloosheid’ waarmee de
Indonesische verdachte verslag doet van zijn extreem gewelddadige misdaad. ‘Het
is alsof hij zijn noodlot niet wil ontlopen en er ook voor de mishandelde en vermoorde
vrouw geen alternatief was,’ schrijft zij. ‘Deze man heeft met medewerking en
aanmoediging van een hele menigte een Nederlandse vrouw op de meest gruwelijke
manier mishandeld en vermoord en heeft daar ogenschijnlijk geen problemen mee.’
Ze voegt hier wel aan toe dat de indruk van een totaal gewetenloos persoon ‘met
de nodige
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scepsis’ moet worden bekeken. De historica constateert: ‘Er zitten vele lagen en
interpretatiemogelijkheden in deze getuigenverklaring.’
Met dat laatste heeft Scagliola zeker gelijk. Het is alleen jammer dat ze die vele
lagen en interpretatiemogelijkheden niet zelf heeft uitgezocht. Want wie was die
anonieme Indonesiër die in mei 1946 in Soerabaja een verklaring aflegde en wiens
getuigenis een van de weinige Indonesische stemmen is in haar Last van de oorlog?
Waarom krijgen we zo'n beperkte visie op deze uitzonderlijk gedetailleerde
getuigenverklaring en waarom moet die met de nodige scepsis worden beschouwd?
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Op geen van die vragen geeft Scagliola antwoord. Wel toont ze een blind vertrouwen
in het ‘autobiografische’ en ‘op geschiedenis’ gebaseerde verslag van Hulsbus.
Toch is het ware verhaal achter Scagliola's geweldsexces, achter Hulsbus'
‘autobiografische dagboek’ en achter Van der Hoogte's roman vrij gemakkelijk terug
te vinden. Hiertoe raadplege men de Indische Courant van mei en augustus 1948,
waarin verslag gedaan wordt van de moord op een 24-jarige Nederlandse vrouw uit
Soerabaja en van de terdoodveroordeling van een groep Indonesiërs, tijdens de eerste
zitting van het Bijzonder Krijgsgerecht van Oost-Java.
De naam van het slachtoffer was Lydia Francisca van Davelaar. Zij was stenotypiste
op een militair bureau. Daar ontmoette zij soldaat Marco de Rijk, met wie zij op 11
mei 1948 een uitstapje maakte naar het bergplaatsje Tretes. Op de terugweg, die het
paar te voet aflegde, werden Van Davelaar en De Rijk overvallen door een groep
van vijftien Indonesische mannen. Soldaat de Rijk wist te ontsnappen. Maar Lydia
van Davelaar werd ontvoerd, mishandeld, verkracht en vermoord. Op donderdag 13
mei werd haar lichaam gevonden in een graf dicht bij de dessa Wonosalem.
De namen van de verdachten waren Kajin, Kasianie, Mangoen, Sarkawi, Samat,
Darmoen, Koeselan en Kasimoen. Op maandag 30 augustus werd tegen zes van hen
de doodstraf geëist, tijdens een rechtszitting te Soerabaja. De Indische Courant
berichtte als volgt over het proces:
‘Alle verdachten ontkenden de ten lastelegging en schenen geen der stukken
van overtuiging te herkennen. De auditeur mil. die het gehele onderzoek
leidde, ging vervolgens over tot het verhoor van de hoofdgetuige, sold. de
R. Deze zeide, omstreeks half zeven, op 11 Mei met het slachtoffer de
richting Pandaan te hebben opgelopen. Na in een warong een kop koffie
te hebben gedronken, zetten zij de wandeling voort en werden even later
door een bende bestaand uit ongeveer 15 man, gewapend met stokken en
krissen overvallen. De R. werd neergeslagen en met touwen vastgebonden,
terwijl mej. D. van hem werd gescheiden en meegevoerd. De R. wist zich
te bevrijden en is naar Prigen gelopen om hulp te halen bij een militaire
post. Hij werd later naar Tretes gebracht voor de eerste hulp.’
De auditeur militair die het onderzoek leidde, was mr. A.J. Veldhuis. De resultaten
van dit onderzoek zijn bewaard gebleven in het archief van de Mariniersbrigade, dat
ligt in het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie. Hier bevinden
zich het proces-verbaal van de zaak, opgesteld door de militaire politie, en het verslag
van de lijkschouwing door patholoog-anatoom R. Hausman.
Was Van der Hoogte als ambtenaar bij de rechtszaak betrokken? Hij was immers,
net als Veldhuis, auditeur militair bij het Bijzonder Krijgsgerecht van Oost-Java. In
de krantenberichten en archiefstukken wordt Van der Hoogte's naam niet genoemd.
Toch nam hij als roman-auteur wél letterlijk alle namen van de verdachten uit de
zaak over. Dat in het verhaal ‘de gebeurtenissen zijn geabstraheerd van de personen’
is dus niet waar, tenminste niet als het gaat om de Indonesische personen.
Van der Hoogte voegde aan de lijst van verdachten één fictieve naam toe: ‘Pak
Koebal’. Zo noemt hij de hoofdverdachte, wiens bekentenis we lezen in het
‘proces-verbaal’ in Het laatste uur en, in iets gewijzigde vorm, in Hulsbus' Verborgen
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dageraad en in Scagliola's Last van de oorlog. Hulsbus en Scagliola presenteren ons
dus een verklaring van een gefingeerde figuur. Hulsbus heeft de naam weliswaar
weggelaten en Scagliola gebruikt de aanduiding ‘verdachte Indonesiër’. Feit blijft
dat zowel ‘Pak Koebal’ als diens ‘gedetailleerde en schijnbaar kalme’ getuigenis een
romanconstructie zijn van Van der Hoogte, die deels op de werkelijkheid gebaseerd
is, maar deels is verzonnen. Anderzijds is het ook een feit dat Pak Koebals verklaring
is doortrokken met zinsneden en passages uit het oorspronkelijke proces-verbaal en
de daarin voorkomende, overigens zeer uiteenlopende, verklaringen van verdachten
en getuigen.
De conclusie is onontkoombaar: Van der Hoogte heeft niet alleen inzage in deze
stukken gehad, maar er bovendien vrijelijk uit geciteerd. Daarbij is hij niet willekeurig
te werk gegaan, maar heeft hij uitgerekend gekozen voor de schokkendste en
bloederigste verhalen. Hier en daar heeft de romanschrijver er een schepje bovenop
gedaan, bijvoorbeeld in de scène met de sateh-stokjes, die nergens in het
proces-verbaal is terug te vinden. Ook voegt hij een juichende menigte toe van ‘vele
honderden’ Indonesiërs als aanmoedigend publiek bij de gruweldaden: ‘Het
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rumoer was groot, er werd gezongen, de nacht week voor de lichten van talloze
fakkels.’
Zo wordt in Het laatste uur een misdaad van een beperkte groep door Van der Hoogte
uitvergroot tot een massaal evenement waarbij een heel dorp betrokken is. Daarbij
is een van de hoofdrollen weggelegd voor het dessahoofd Pak Sadrawi, die ook in
werkelijkheid Pak Sadrawi heette. In de roman wordt Sadrawi beschreven als de
‘grote vrijheidsstrijder’ die als eerste ‘zijn wellust voldoet’ aan het gekidnapte meisje.
Onder Sadrawi's goedkeurend oog - in Van der Hoogte's woorden - wordt het
slachtoffer vervolgens door de overige dessalieden verkracht en met stokken geslagen,
totdat zij niet meer beweegt en Sadrawi het bevel geeft haar lichaam in een kuil te
werpen.
Van de echte Pak Sadrawi is echter met geen enkel feit bewezen dat hij
medeplichtig was aan de verkrachting, hoewel die zich volgens enkele getuigen op
zijn erf had afgespeeld. Ook is het de vraag, of hij wel een Indonesische
vrijheidsstrijder was. In Het laatste uur bestaat hierover evenwel geen enkele twijfel.
Sadrawi en de fictieve Pak Koebal zijn in de roman zelfs aangesloten bij de
rebellenorganisatie Ajam Woeroek (‘Moeja Kroewoe’ volgens Verborgen Dageraad
en Last van de Oorlog) die tot doel heeft ‘de Indonesiërs te bevrijden van het juk der
belandas’. Pak Koebal legt uit: ‘De vrijheid van mijn land gaat mij bovenal. [...] Men
heeft ons gezegd dat de Nederlanders onze vijanden zijn, voor wie wij zeer moeten
oppassen’.
Aldus maakt Van der Hoogte van de Indonesische verdachten een terroristische
bende die, met medewerking van een bloeddorstige menigte, op een islamitische
feestdag, uit naam van de vrijheid van haar land, een onschuldig blank meisje op de
meest vreselijke wijze mishandelt, verkracht en vermoordt. Uiteindelijk eindigt deze
fictie, vijftig jaren later, in het geschiedkundig betoog van Stef Scagliola die aan de
hand van deze ‘gruwelijke moord op een Nederlandse vrouw tijdens de Bersiap’ wil
illustreren ‘hoe aan Indonesische zijde de escalatie van geweld functioneerde en wat
de aanleiding en de motieven van de daders waren’.
De moord gebeurde echter in mei 1948 en niet in 1946, zoals Hulsbus en Scagliola
beweren. En hoewel één bericht in de Indische Courant suggereert dat het ging om
een rebellengroep die met voorbedachten rade te werk ging, wordt dit in het
politierapport nergens bevestigd. Slechts twee van de mannen bekenden ‘banden te
hebben met een strijdgroep’. De overige zes verklaarden - in de woorden van de
verdachte Koeselan - ‘nimmer aangesloten te zijn geweest bij enige terreur- of
rampok-organisatie’. Desalniettemin werden zij uiteindelijk wel degelijk als
‘terroristen’ berecht en ter dood veroordeeld. Over deze gang van zaken zegt officier
van justitie mr. Opzomer in Van der Hoogte's roman:
‘Juridisch was dit geval uiterst eenvoudig en met de toepassing van artikel
170 van het Indisch Wetboek van Strafrecht ben ik een heel eind gekomen.
Ik heb dus tegen zeven van de zestien beklaagden de doodstraf geëist, en
ik twijfel er niet aan of de rechtbank zal deze straf ook opleggen.’
Maar de zaak was niet zo eenvoudig als mr. Opzomer ons wil doen geloven. Want
wie artikel 170, ofwel ‘het openlijk en met verenigde krachten geweld plegen tegen
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personen of goederen’, in het Indisch Wetboek van Strafrecht opzoekt, vindt dat deze
misdaad, hoe afschuwelijk ook, normaliter niet met de doodstraf werd bestraft, maar
met ‘een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien het geweld de dood
ten gevolge heeft’.
Op welk strafrecht is het doodvonnis in deze rechtszaak dan wel gebaseerd? Het
antwoord is te vinden in het ‘proces-verbaal’ in Het laatste uur. Dat begint met de
omineuze mededeling dat het hier ging om een ‘vermoedelijke overtreding van artikel
4 van de Verordening Militair Gezag no. 522’.
De Verordening Militair Gezag no. 522 is slechts bij weinigen bekend en komt
ook in Scagliola's boek niet voor - hoewel die bovenaan het ‘proces-verbaal’ in
Hulsbus’ Verborgen dageraad vermeld staat. Het betrof een juridische regeling die
van toepassing was binnen de op 5 maart 1948 opgerichte Bijzondere Krijgsgerechten
in Indonesië. De regeling is afgedrukt in het Militair Rechtelijk Tijdschrift van 1949.
Hierin staat ook beschreven wat de gevolgen waren van een ‘overtreding van artikel
4 van de Verordening’:
‘Hij die, behorende of behoord hebbende tot een strijdorganisatie of
strijdgroep, welke de wapenen heeft opgenomen tegen het wettig gezag,
opzettelijk in strijd met de bepalingen der bestandsovereenkomst van 17
januari 1948 in de onder Nederlandse controle gestelde gebiedsde-
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len is achtergebleven met het oogmerk om de gewelddadige strijd tegen
het wettig gezag gewapend of ongewapend voort te zetten, dan wel na
aanvankelijk deze gebiedsdelen te hebben verlaten daarin met bedoeld
oogmerk is teruggekeerd, wordt gestraft met de doodstraf, levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.’
De misdrijven waar het hier om ging, en waarop normaalgesproken heel andere, veel
lagere straffen stonden, worden opgesomd in artikel 2 van de Verordening:
‘De misdrijven, door wien ook begaan, vermeld in de eerste en tweede
titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht, alsmede die
vermeld in de artikelen 148, 152, 160, 161, 169, 170, 187, 187bis, 190,
191, 191bis, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 211, 212, 216, 221, 223,
237, 328, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 351, 353, 354, 355, 362, 363, 365,
368, 406, 408, 410, 438, 439, 440 tot en met 451 van dat Wetboek, in het
Wetboek van Militair Strafrecht, in de ordonnantie “Tijdelijk bijzondere
bepalingen van strafrecht”, Staatsblad 1948 No. 17 en in artikel 4 van
deze Verordening, alles mits de zaak van eenvoudige aard is, bepaaldelijk
ook ten aanzien van het bewijs en de toepassing van de wet.’
Met artikel 170 kon mr. Opzomer binnen de Bijzondere Krijgsgerechten inderdaad
een heel eind komen. Het bood de mogelijkheid van de doodstraf, waar hij normaliter
slechts twaalf jaren gevangenisstraf mocht eisen. Dit op grond van de Verordening
Militair Gezag no. 522 die, zoals het Militair Rechtelijk Tijdschrift vermeldt, bestond
vanwege ‘den staat van oorlog en beleg’ die in Nederlands-Indië in 1940 werd
afgekondigd en kennelijk in 1948 nog steeds van kracht was.
Uit de doodvonnissen die het Bijzonder Krijgsgerecht oplegde en ten uitvoer bracht
op basis van de staat van oorlog en beleg, blijkt, dat de oorlog in Indonesië die geen
oorlog mocht heten ondertussen wel degelijk een oorlog was. De fictionalisering van
de geschiedenis begon dus al voordat Van der Hoogte zijn verhaal schreef: die begon
op het moment dat een oorlog die een juridisch feit was, in politieke termen
eufemistisch ‘het herstel van orde en rust’ werd genoemd.
De aanleiding en motieven van de daders van de moord op Lydia Francisca van
Davelaar zijn inmiddels niet meer te achterhalen. Onbeantwoord moet ook de vraag
blijven of het juridisch in de haak was dat Kajin, Mangoen, Sarkawi, Samat, Darmoen
en Koeselan als terroristen ter dood werden veroordeeld (‘terzake een vermoedelijke
overtreding van artikel 4 Verordening Militair Gezag no. 522’ aldus het
proces-verbaal) door een Militair Krijgsgerecht dat, volgens de reglementen, was
bestemd voor de berechting van ‘republikeinse strijdorganisaties of benden die
volhardden in het verzet tegen de militaire en politionele maatregelen tot herstel van
orde en rust’.
Uit de krantenberichten wordt duidelijk, dat deze zaak - de eerste van het Bijzonder
Krijgsgerecht te Oost-Java - alleszins moest dienen als voorbeeld. Deze zaak was
bedoeld, zoals generaal-majoor Baay bij de installatie van dit Bijzonder Krijgsgerecht
aankondigde, om ‘van ongewoon grote betekenis’ te zijn ‘voor het bijbrengen van
de overtuiging aan het volk, dat er recht wordt gedaan’. Auditeur militair mr. Veldhuis
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voegde hier nog aan toe ‘dat in de omstandigheden waaronder dit land thans verkeert,
Justitie moet laten zien dat zij niet met zich laat spotten’.
In haar studie Last van de oorlog gebruikt Stef Scagliola het verhaal van de
gruwelijke moordpartij, althans de deels gefictionaliseerde versie ervan, als voorbeeld
van een extreme gewelddaad aan Indonesische zijde die oorlogsmisdaden aan
Nederlandse kant uitlokte en zelfs legitimeerde. In werkelijkheid werd deze misdaad
inderdaad met gelijke munt terugbetaald. Echter niet door excessen van Nederlandse
militairen in het veld, maar door een Bijzonder Krijgsgerecht dat schijnbaar handelde
volgens de bestaande regels uit het Indisch Wetboek van Strafrecht, maar in feite de
doodstraf uitsprak voor delicten waarop normaalgesproken heel andere straffen
stonden.
Anderzijds zag men in deze krijgsgerechten, schrijft de historicus en jurist Cees
Fasseur, ‘het middel om eigen richting door Nederlandse militairen tegen te gaan’.
In een bijlage van de Excessennota (1969) met de titel ‘Voorschriften inzake de
behandeling en berechting van Indonesische gevangenen, die in de loop van het
gewapende conflict tussen het koninkrijk en de republiek Indonesië aangehouden
werden’ benadrukt Fasseur dat tegen de uitspraken van de Bijzondere Krijgsgerechten
dan wel geen hoger beroep mogelijk was, maar dat bij doodvonnissen
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wel degelijk om gratie kon worden verzocht bij de procureur-generaal bij het
hooggerechtshof van Indonesië.
Het was derhalve niet toegestaan om meteen na het uitspreken van een vonnis de
doodstraf te voltrekken, zoals dit wel gebeurt in de roman Het laatste uur, waarin
mr. Opzomer zelf de opdracht geeft tot een snelle executie van de zeven Indonesiërs:
‘Als een beest heb je geleefd, Pak Sadrawi, en als een beest zul je sterven.
Want jij hebt je niet alleen aan een mens vergrepen, maar ook aan de
toekomst, aan de hoop en aan de liefde! Je hebt niet slechts Betty Doyle
gedood, maar alles wat hier op aarde waarde heeft. “Vuur!”.’
In werkelijkheid hebben de verdachten in de zaak Van Davelaar inderdaad om gratie
verzocht. Maar wat er met deze gratieverzoeken gebeurde, is vooralsnog een raadsel.
Onduidelijk is ook hoeveel doodvonnissen in totaal tussen 1948 en 1949 door de
Bijzondere Krijgsgerechten zijn uitgevoerd. Fasseur meent dat dit aantal (‘voor zover
aan de hand van de in het archief van de procureur-generaal aangetroffen gegevens’)
uiteindelijk ‘uitgesproken beperkt’ is geweest. Maar in 1991 noemde ethicus en
doodstrafspecialist Hans Abma in het artikel ‘Doodstraf Nederlands-Indië’ dat hij
publiceerde in VU-Magazine een getal van ‘vele honderden’.
De bevindingen van Abma (die in 1997 promoveerde op een proefschrift over de
doodstraf, getiteld Gerechtigheid zonder beul; Over doodstraf, recht op leven en
christelijk geloof en later voorzitter van Amnesty International Nederland werd) zijn,
net als die van Fasseur, gebaseerd op materiaal uit het archief van de
procureur-generaal bij het hooggerechtshof van Indonesië. In dit geval gaat het om
achtergebleven notities van executiedata en kwitanties van geldbedragen die zijn
uitgeloofd aan de mannen van de executiepelotons (Abma: ‘Ieder van hen kreeg één
gulden per executiedag’).
Abma's ‘Doodstraf Nederlands-Indië’ is een van de weinige publicaties die specifiek
is gewijd aan de geschiedenis van de Bijzondere Krijgsgerechten.[*] Behalve een
‘duik in de archieven’ behelst het artikel ook gesprekken met betrokkenen, onder
wie mr. Karel S. Bieger, die net als Van der Hoogte auditeur militair was bij een
Bijzonder Krijgsgerecht op Java. Biegers oordeel over de gang van zaken bij de
Krijgsgerechten is duidelijk: ‘Overal stond de doodstraf op in die tijd.’
Geheel anders dan Fasseur vergelijkt Bieger de ‘niet-normale’ rechtspraak bij de
Bijzondere Krijgsgerechten onomwonden met ‘het standrecht à la Westerling’. Naar
aanleiding van Biegers uitspraken concludeert Abma: ‘De militairen wilden zoveel
mogelijk doodvonnissen. En die waren bij de collega's van de Bijzondere
Krijgsgerechten het gemakkelijkst te verkrijgen. Zo kon de doodstraf worden geëist
voor steeds lichtere zaken. De rechterlijke macht werd daarmee voor het leger een
krachtig instrument tegen het Indonesisch verzet.’
[*] Men leze over de Krijgsgerechten naast Abma en Fasseur voorts:
- Majoor J.W.G. Cornet (1949), ‘Het bijzonder krijgsgerecht’, Militair Rechtelijk
Tijdschrift XLII: 481-496.
- L.A.E. Suermondt (2000), ‘Vergeten rechtspleging: de bijzondere krijgsgerechten
in het voormalige Nederlands Oost-Indië 1948-1949’, Militair Rechtelijk Tijdschrift,
nr. 3 en 4 (mei): 115-132 en 133-155.
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Over dit spanningsveld tussen ‘rechtspleging’ en ‘standrecht’ zegt Bieger ten
slotte: ‘Wie bepaalt eigenlijk wanneer er van het een en wanneer van het ander sprake
is? Is dat toch degene die aan de macht is? Zijn recht en macht dan toch begrippen
die identiek zijn?’. Opmerkelijk is dat mr. Opzomer in Van der Hoogte's roman ondanks al zijn harde uitspraken - met diezelfde gewetenskwestie lijkt te worstelen
wanneer hij zich, na de executie van een Indonesische militant afvraagt: ‘Is dit wat
wij doen niet een misdaad, erger nog dan wat deze man misdreef in zijn harstocht
en domheid?’
Met dit alles blijkt de geschiedenis achter ‘de gruwelijke moord op een Nederlandse
vrouw tijdens de Bersiap’ vele malen gecompliceerder dan het
verhaal-dat-geschiedenis-werd doet vermoeden. Van der Hoogte's Het laatste uur is
slechts een onderdeel van een weefwerk van juridische, politieke, geschiedkundige
en literaire ficties waarin Nederland zijn koloniale verleden heeft verpakt. Dit
weefwerk dient steeds opnieuw te worden ontrafeld om de geschiedenis terug te
vinden, opdat die niet wordt vergeten, verzwegen, of als verhaal een leven los van
het verleden gaat leiden.
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verhuizing
Yvonne Né
Hoe genaamd onverschillig liet
je achter de huizen, de kappen
die je verborgen. De mensen.
Ze stonden breed in je ziel.
Waar je was werd waar je bent,
gebroken kokkelpad dat niemand
je verklaarde. Of je gekidnapt bent,
gelijk om de hoek bedwelmd.
Je dwarrelt een gang in van wat
nog komt en hier vertrouwd al is.
Wel malle mores leert dat jou,
nooit meer lukt nu je terug.
Soms piep je door een scheur
als achter een scherm de tijd is
gaan liggen maar die niet duldt
dat je ziet in zijn keukens
zijn knepen, motieven,
komst en eclips zonder tal.
Te kook ligt op platen wat weg is:
ogen, de tongen vooral, het verhaal.
Als de bliksem, ijs- en zoutkristal.
Het geeft geen pas. Waar is het huis
dat je kende. Praat maar zeg niet.
Want je weet heel goed nog waar
ze zijn: stuiter, lego, dobbelkei,
en jouw doorzichtige beker
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afscheid
Op een schip, één woord, vaart
hij weg, dag. Dag dag is een vlag
die zegt geen afscheid is echt
die wappert stom ik kom weer
het jaar is maar één glimlach ver.
Eén glimlach later. Voorwerpen
zeggen geen scheiden is echt.
Maar los verbijsterend los liggen
zij naast elkaar. Aandenken
nee schreeuwen hij is er.
Zoals steeds de illustere zee
met tienduizendvoudige glimlach
met elk vertrek speelt. Dag dag.
Dag voortvluchtige. Zijn woord
is vlag zonder slag, nooit meer
speelt hij zijn lach jouw glim ach weg
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Mollen in Europa
door Florus Wijsenbeek
Hoewel er nog met enige regelmaat berichten verschijnen over spionageaffaires, die
dan voornamelijk de Verenigde Staten of industriële pottenkijkerij betreffen, hoor
je daar binnen de Europese Unie nooit meer over. Toch was er een tijd dat
Oostblokspionage diep was doorgedrongen in het Europese Parlement, en
waarschijnlijk ook in menige andere Europese instelling. Ik heb daar enige staaltjes
van meegemaakt, die nu onwezenlijk lijken, of tragikomisch, maar destijds zonderling
reëel waren.
Mijn kennismaking met het verschijnsel was in 1973. Ik was zojuist kabinetschef
van de voorzitter van het Europees Parlement geworden, en korte tijd later meldde
een Duitse secretaresse van die instelling zich bij mij met een betraand gezicht. Zij
was in de vakantie naar de regio Pommeren gegaan, vertelde ze snikkend, waar haar
familie vandaan kwam. Dat was kennelijk een vrolijk uitstapje geweest, want na haar
terugkeer had zij een envelop ontvangen met enkele foto's die ze beslist niet als
souvenir aan haar echtgenoot wilde laten zien. En dat was nu precies wat de afzender
van de zending dreigde te gaan doen, indien hij niet binnen de kortste keren de
vertrouwelijke documenten zou krijgen waarmee zij als in het secretariaat van de
vaste commissie voor buitenlandse zaken te maken had.
Om mij onverklaarbare redenen dacht zij dat ik een oplossing voor haar situatie
zou weten, of haar tenminste voor ontslag kon behoeden in het geval iemand achter
haar subversieve activiteiten kwam. Nu was mijn ervaring ter zake uitermate gering,
en in feite beperkt tot geheime codetelegrammen die ik wel eens had gezien als
assistent van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, maar daarin had ik nog
nooit iets gelezen wat niet iedereen reeds wist, al was het maar uit de krant van de
vorige dag.
Dat bracht me wel op een idee, waarmee ik naar de toenmalige secretaris-generaal
van het Parlement, Hans Nord, toog. Ik vroeg hem om een stempel met het woord
‘GEHEIM’ en zocht vervolgens een stapel rapporten en zittingsdocumenten bijeen
over de verhoudingen van de EG met het Oostblok. Hoewel deze documenten gewoon
opvraagbaar waren voor elke burger voorzag ik ze alle van het GEHEIM-stempel, liet
ze zorgvuldig inpakken en overhandigde ze aan de Duitse dame. Zij liet ze vervolgens
achter in een park op de Luxemburgse stadswallen vlak bij de Sovjetambassade.
Haar pakketje viel bij de briefschrijvers kennelijk in goede aarde, want ze vroegen
om meer. Zo hebben we gedurende meer dan een jaar om de twee maanden een
zending klaargemaakt met openbare stukken die dankzij het stempel een geheel
nieuw leven begonnen. Opeens hield het op, waarom wisten de secretaresse noch ik.
Misschien was de koerier overgeplaatst, of was de vertaalafdeling van de betreffende
inlichtingendienst wegens bezuiniging opgeheven, of waren ze er eindelijk achter
gekomen dat het helemaal geen geheime stukken waren. De Duitse dame was
overigens intussen gescheiden, en ze was dus ook niet meer zo bang dat de foto's
van haar escapade naar buiten kwamen.
Het toeval wilde dat juist in diezelfde tijd de voorzitter van het Roemeense parlement
een officieel bezoek kwam brengen aan zijn ambtgenoot van het Europees Parlement,
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Cornelis Berkhouwer. De Roemenen waren toen graag geziene gasten, want ze
werden beschouwd als min of meer dissident binnen de Sovjetinvloedssfeer. De
Roemeense voorzitter werd begeleid door een heel gevolg, waaronder een jonge
diplomatieke attaché. Zijn naam was Sabin Pop en hij vertelde me tijdens het officiële
diner dat hij binnenkort in Den Haag geplaatst zou worden.
Ik was zelf net doende om mezelf vanuit Luxemburg weer in Den Haag te vestigen,
met het oog op een kandidaatstelling, en sprak met hem af dat we elkaar daar nog
eens zouden opzoeken. Dat kwam er al snel van, want niet alleen stond de Roemeense
ambassade bij mij om de hoek, maar ook bleek zijn zoontje bij het mijne in dezelfde
kleuterklas te zitten. Het eerste contact was zeer onschuldig en ging over kunst. De
Roe-
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menen waren op zoek naar kunstwerken uit de nationale verzameling, die door de
vader van de laatste koning Michael, prins Carol en zijn maitresse Madame Lupescu
in ballingschap waren meegenomen. Ik wist dat mijn vader, die voor zijn pensionering
directeur van het Haags Gemeentemuseum was, de Roemenen wel eens had laten
weten dat enkele van die schilderijen hem waren aangeboden. Destijds had niemand
gereageerd, maar nu kwamen ze er via mij op terug. De vraag was of ik ze met mijn
vader, die inmiddels in München woonde, in contact kon brengen.
En zoals dat gaat, kwam van het een ook het ander. De Pops werden vrienden van
ons, kwamen wel eens eten of gingen mee op een tochtje in het land, andersom werd
ik door Sabin wel eens uitgenodigd voor een lunch of diner in een net Haags
etablissement. Dan wilde hij vooral over de handelsbetrekkingen tussen Roemenië
en de EG van alles weten. Wat ik hem erover kon vertellen, had ik ook maar uit van
allerlei blaadjes en openbare stukken, maar als inmiddels gekozen afgevaardigde
had ik daarvan waarschijnlijk een beter overzicht dan een buitenstaander.
Toen Pop werd teruggeplaatst naar Boekarest stelde hij me voor aan zijn opvolger.
Die nodigde me na een tijdje uit voor een etentje bij het nu niet meer bestaande
restaurant van Saur, boven de Oesterbar op het Voorhout. Ik ging daar op de
afgesproken tijd heen, maar de Roemeen kwam niet opdagen. Dat was een beetje
pijnlijk. Afgezien van de prijs zag ik ook op tegen het vooruitzicht in mijn eentje te
gaan zitten schransen. Na een uurtje ben ik maar weer naar huis gegaan, probeerde
de man nog te bellen, maar op de Roemeense Ambassade werd de telefoon niet
opgenomen.
De volgende dag stond ik net mijn auto voor vertrek naar Brussel of Straatsburg
in te laden toen ineens de Roemeen langs kwam joggen. Ik schoot hem aan om te
vragen waarom hij niet op de afspraak was verschenen, maar hij maakte grimassen
en holde door zonder iets te zeggen. Pas in de auto op weg naar Brussel bleek waarom:
het radionieuws meldde dat België en Nederland een aantal Roemeense diplomaten
wegens spionage hadden uitgewezen. Op de een of andere manier voorvoelde ik dat
ik daarover nog wel meer zou horen. Dat bleek een aantal maanden later toen ik werd
gebeld door iemand die met me wilde spreken maar door de telefoon niet wilde
zeggen waarover. Op mijn vraag of hij van de BVD was en of het over de Roemeen
ging, maande de beller mij subiet daarover te zwijgen.
Toen de man - een verbluffende vleeswording van opvallende onopvallendheid eenmaal aan mijn bureau zat, bleek dat mijn naam was genoemd door een overloper
in Brussel. Die had onthuld dat de Roemeense spionageactiviteit vooral was gericht
op de NAVO en de EG. Ik weet niet of dat iemand verraste, maar feit was wel dat de
overloper had gemeld dat er inzake de EG in Den Haag contact was gelegd met een
lid van het Europees Parlement. Dat was ik dus.
Na mijn stellige verzekering dat ik geregeld was uitgenodigd naar Roemenië te
reizen, maar dat ik er nooit geweest was, heb ik er nimmer meer iets over gehoord.
Tot ik na de val van het Ceauçescu regime plotseling Sabin Pop weer tegenkwam.
Hij was nu Permanent Vertegenwoordiger van zijn land bij de Raad van Europa in
Straatsburg. Na zijn terugkeer in Boekarest uit Den Haag hadden hij en zijn familie
een rottijd gehad, want hij werd beschuldigd van aanpappen met de vijand. Dat was
ik dus ook.
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Als Europeaan kreeg je onvermijdelijk ook te maken met de DDR. Die zonderlinge
modelstaat van het Oostblok speelde een grote rol in allerlei clausules van het
Europese verdrag, en was ook een voortdurend punt van aandacht voor de Duitse
collega's. Om onze solidariteit met het geïsoleerde West-Berlijn te betuigen, hadden
we daar eenmaal per jaar een vergadering. Dat was altijd in de Rijksdag, die toen
nog echt oud was en niet zoals nu opgeleukt. Een monster van een gebouw, pal aan
de muur.
In functie kwam je die muur overigens niet door, wel als gewone toerist, maar je
kreeg alleen een dagvisum voor Oost-Berlijn. Als je de rest van de DDR wilde bereizen,
moest je daar lang van tevoren bij de ambassade in je land van herkomst een visum
voor vragen. Ik zag mijn kans schoon toen mijn echtgenote voor een congres van de
Akademie für Wissenschaften werd uitgenodigd naar Bautzen, waar ook het grootste
concentratiekamp in de DDR lag. Ik vroeg een visum aan en kreeg het niet, totdat ik
in Straatsburg mijn nood klaagde bij de Oost-Duitse diplomaat die onze fractie
permanent volgde. Een week later hadden we toestemming gezamenlijk via Weimar
en Dresden naar Bautzen te reizen.
Het was midden in de winter, en er was ei-
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genlijk helemaal geen normaal mens op straat te bekennen. De stadjes waren vol
kolendamp, alleen buiten op het land was het helder - en koud - maar daar was het
moeilijk je weg te vinden, want behoorlijke wegenkaarten of bewegwijzering waren
er niet, uit angst dat de vijand mee loerde. Het was een schrale troost dat er overal
colonnes met Russische militairen ronddwaalden die de weg ook niet wisten. Later
begrepen we dat de Russische Militaire Politie niet op elk kruispunt stond om ons
te controleren maar om hun dolende kameraden de weg te wijzen.
De hotels onderweg waren verplichte stops. De eetzalen waren altijd vrijwel geheel
leeg, maar toch mocht je niet zo maar ergens gaan zitten. Je werd met strakke hand
gedirigeerd naar een tafeltje waar reeds enkele andere gasten zaten - altijd de
vleesgeworden Oost-Duitse varianten van opvallende onopvallendheid. Steevast
begonnen die na de uitwisseling van enkele plichtplegingen uiteenzettingen te houden
over ‘Frieden’ en bovenal over de onjuistheid van de opstelling van kruisraketten in
ons land.
De Oost-Duitse geheime dienst, de Stasi, had behalve voor ‘Frieden’ ook warme
belangstelling voor alles wat de Bondsrepubliek deed en derhalve ook wat de
vertegenwoordigers daarvan in Brussel uitspookten. Ik kreeg met hun
nieuwsgierigheid te maken toen ik eerste secretaris-generaal van de Europese Liberale
Partij was geworden en Margarethe Steinfort mijn adjunct werd. Zij was, net als veel
Duitse Liberalen zoals Genscher, Flach, Bangemann, en mijn collega's Von Alemann
en Holzfuss, oorspronkelijk afkomstig uit een regio die nu in Oost-Duitsland lag.
Daar hadden haar ouders een landgoed bezeten dat zo groot was dat het met de
arreslee in een dag niet te berijden viel.
Als jong meisje was zij door de optrekkende Russische troepen als mascotte
meegevoerd, nadat de familie de kerst 1944 nog zo mooi met de terugtrekkende
Duitsers op het landgoed had gevierd. Na de capitulatie was ze in Berlijn
tewerkgesteld bij het puinruimen en daarna was ze betrokken bij de oprichting van
de Freie Universität Berlin. Net als veel medestanders vond ze dat de oude Humboldt
Universiteit teveel in handen van de communisten was gekomen.
Kort na haar aanstelling als mijn adjunct werd juist vanuit die Oost-Berlijnse
Humboldt Universiteit een ‘onderzoeker’ op mijn dak gestuurd voor
wetenschappelijke studie. Deze professor dr. Kistner van de faculteit politieke
wetenschap kwam onderzoek doen naar de nieuwe Europese Liberale Partij. Hij was
niet bepaald de vleesgeworden opvallende onopvallendheid, want zijn valse gebit
was zo hagelwit dat het bijna als een zoeklicht in je ogen straalde. Ik stuurde hem
door naar Margarethe, en hield enigszins mijn hart vast over de onvermijdelijke
confrontatie, maar dat bleek anders uit te pakken. De twee raakten in een lang gesprek
verwikkeld over juist de begintijd van de deling van Berlijn.
Sindsdien werd ‘Professor Porseleintand’ een vaste verschijning bij al onze
openbare en soms wel eens niet-openbare bijeenkomsten. Toen we weer eens bijeen
waren in de Rijksdag was hij er ook bij. Bij die gelegenheid werd de nabij gelegen
sluis in de Spree met donderend geweld iets te hard dichtgeslagen, en mijn
fractiegenoot Beyer de Rijke riep verschrikt: ‘Daar komen de Russen!’ Nee hoor,
was het laconieke commentaar van prof. Kistner, want dan had ik u wel
gewaarschuwd.
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Naast ‘onderzoekers’ zoals Professor Porseleintand werden de Europese instellingen
ook bezocht door minder onschuldige ‘mollen’ uit het Oostblok. Zij drongen via hun
West-Duitse standplaatsen binnen. Dat werd duidelijk toen op een zeker moment
een grote schoonmaak in de Bondskanselarij plaatsvond en enkele van deze mollen
werden ontdekt. Zowel de SPD als de CDU maar ook de FDP waren geïnfecteerd. Zo
bleek de FDP-er Herbert Willner al jarenlang een Stasi-agent. Erger was dat hij namens
de FDP in de programmacommissie van de Europese Liberale Partij zat. Ik was toen
secretaris-generaal van de partij, en niet erg blij met de ontdekking. Maar eerlijk is
eerlijk: toen Willner en zijn op de Bondskanselarij werkzame ‘echtgenoot’ - ook een
stasi-agent - naar Oost Berlijn vluchtten, liet hij aan de FDP weten dat hij de lening
voor zijn huis, die hij bij de partij had afgesloten, nog wel zou aflossen.
Dat er bij ons in de Europese fractie een echte mol was binnengedrongen, hadden
we nooit verwacht. We wisten wel dat ons fractielid William Borm, lid van het
Europees Parlement tussen 1971 en 1973, nog contacten onderhield met
Oost-Duitsland. Maar hij had negen jaar in de
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kerkers van het regime daar verbleven, dus angst dat hij een spion was hadden we
niet. Misschien waren we te naïef, en dat gold zeker inzake Sonja Lüneburg. Zij was
de assistente van de secretaris-generaal van de FDP Martin Bangemann, en er was
geen haar op ons hoofd die vermoedde dat zij een Stasi-agente was. Behalve voor
Bangemann had ze ook gewerkt voor zowel Borm als voor Bangemanns voorganger,
de veel te vroeg overleden en zeer populaire Karl Hermann Flach.
Alle drie haar werkgevers kwamen oorspronkelijk uit Oost-Duitsland, maar in elk
geval Bangemann en Flach waren boven elke verdenking verheven en zeer
anti-communistisch. Toen Bangemann in 1979 fractievoorzitter werd van de Europese
Liberale Partij en zijn secretariaat-generaal van de FDP opgaf, kwam Sonja met hem
mee uit Bonn naar Brussel. Op dat moment was de vertrouwenspersoon van de
fractievoorzitter mijn vroegere assistente, de Nederlandse Coby Hoogendam. Coby
was een Vlaardingse streng hervormde domineesdochter, maar ze werd door Sonja
stevig aangemoedigd in het gebruik van alcoholische versnaperingen tijdens werktijd.
Son-
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ja zelf ledigde haar glazen in de plantenbakken. Als het Coby dan iets te zwaar te
moede werd, bood Sonja aan het werk even over te nemen. Zo kregen haar bazen in
Oost-Berlijn allerlei Europese wetenswaardigheden doorgespeeld.
Een dag kwam Sonja niet terug van haar vakantie naar Egypte. Iedereen in het
fractiesecretariaat maakte zich ongerust en we informeerden bij het reisagentschap,
maar Sonja was daar niet bekend. We vreesden een ongeluk of erger in Egypte, maar
via de Ambassade van dat land werd medegedeeld dat ze daar nooit via lucht- of
zeehavens was binnengekomen. De zaak werd nu verdacht, en er kwamen geruchten
dat Sonja naar het Oostblok was verdwenen, maar pas na de val van de muur kregen
we zekerheid dat ze inderdaad voor de Stasi had gewerkt. Ze is later teruggevonden
in Berlijn en vervolgd.
In 1999 ben ik Sonja nog gaan opzoeken, samen met Coby Hoogendam en mijn
collega Jessie Larive. Ze woonde in Bernau, een klein plaatsje op een uur treinen ten
oosten van Berlijn. Ze had een keurig flatje in het centrum en was nu ‘gewoon’ een
van de vele werkloze of gepensioneerde voormalige ambtenaren van de DDR. Ze
bereidde ons een reuze welkom met champagne en hapjes, maar besefte wel dat ze
ons iets over haar verdwijnen en haar beweegredenen van spionage moest vertellen.
Het verhaal was klassiek. In het overwonnen en geruïneerde Duitsland van na de
oorlog, waren er maar al te veel die om praktische en soms eerlijk ideologische
redenen met de nieuwe heersers wilden meewerken om een nieuw en rechtvaardig
Duitsland op te bouwen. Dat gold in het Westen, en ook in het Oosten. Al vrij snel
na haar opleiding die zowel secretaressewerk als de spionagetechnieken omvatte,
werd Sonja met de stroom vluchtelingen van Oost naar West meegestuurd met de
opdracht gewoon werk te zoeken en vooral niet op te vallen. Als men haar nodig had
zou ze het wel horen.
Pas na een aantal jaren op een verzekeringskantoor kreeg ze de opdracht zich als
assistente te melden bij de uit DDR-gevangenschap vrijgelaten Bondsdagafgevaardigde
William Borm. Door dit lid van de Europese Liberale fractie werd ze ‘overgedaan’
aan FDP secretaris-generaal Flach en na diens overlijden aan zijn opvolger Bangemann.
Vanuit zijn Brusselse bureau gaf ze alleen trivialiteiten door, zaken die doorgaans
ook gewoon in de krant te lezen waren, zei ze.
De reden dat ze plotseling verdween had niets te maken met de ontmaskering van
de Stasi-mollen in Bonn. Ze was in Rome om daar gedebriefed te worden, toen haar
tasje werd gestolen. In die tas zaten niet alleen haar DDR-identiteitspapieren maar
ook haar West-Duitse paspoort. Haar chefs in Oost-Berlijn haalden haar onmiddellijk
terug. Ze ging per auto langs haar flat in Brussel, waaruit ze alleen documenten van
het spionagewerk en geen bezittingen mee mocht nemen, werd daarna nabij Kiel
midden in de nacht met een bootje over de grensrivier tussen Oost en West gezet.
Daarna kreeg ze maanden huisarrest in Oost-Berlijn.
Ze vond het wel jammer dat ze zo schimmig was behandeld, want ze had toch
gewoon goed haar werk gedaan. Het proces, de korting op haar pensioen en de
tijdelijke opsluiting na de Wende waren helemaal onterecht. Ze vond het ongedeelde
Duitsland en de tweederangs behandeling van de Ossies ook al niks. In de DDR werd
tenminste voor iedereen goed gezorgd, de mensen hadden werk, gezondheidszorg,
eten en drinken. De vrije markt en concurrentie waren helemaal niet wat de mensen
wilden.
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Sonja bleek niet alleen een trouwe Stasi-agent, maar ook een verstokte
Nu stemde ze PDS en Gysi. Het zal nog wel even duren voordat
deze soort is uitgestorven. Het vreemde bezoek aan Sonja maakte voor mij het
verlangen naar de geborgenheid van een alles verzorgende staat wel duidelijker, maar
niet begrijpelijker.
DDR-aanhangster.
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Bonte avond
door Bas van Putten
Als de psychiater van het RIAGG is vertrokken, begint een nieuwe ronde wachten.
Binnen een uur, dat ongeveer twee uur wordt, zal de psychiater bellen om te zeggen
waar nog plaats voor vader is en uiteraard, wat ons de meeste zorgen brengt, wanneer
die plaats er is. In de tussentijd gaat de oude zieke man over de tong alsof hij er niet
zelf bij is.
Zijn gekte houdt het huis belegerd dat al weken vol verdriet was om de terminale
staat van moeder. We nemen het hem ten diepste kwalijk dat hij alle energie die we
voor dat verdriet nog over hadden opzuigt met zijn waanzin. Genade hebben we niet
meer, we zijn ijskoud geworden. We zijn het met permissie van de vijand. Omdat
hij met zijn laatste rest verstand vindt dat hij dat verdient, zijn er van hem geen
klachten.
Klachten heeft hij wel over de cv die hij steeds hoger zet omdat, weet hij, ‘die ketel
bijna niks meer doet’. We vermaken ons zoetzuur met zijn waanzinnige gedraaf van
radiator voor naar radiator achter en weer terug. Totale rotzooi, Nefit, zegt hij snuivend
van de drift. Die kloteradiatoren doen niks meer. Nooit hadden we die ketel moeten
kopen.
Het is te laat. Nu is hij alles kwijt.
Voor een deel zal het ook projectie zijn: waarschijnlijk krijgt zijn afgematte lijf,
dat in vier weken zeker twintig kilo lichter werd, zijn eigen kachel niet meer
opgestookt. We zien hem rillen als een natte hond. Hij draait de thermostaat van 20
naar 22 en van 22 naar 24. Niet doen, zeg ik, wie moet straks de rekening betalen?
Goede vraag, zegt mijn vader ernstig serieus. We zijn failliet.
Er is een naam voor die gedachte: armoedewaan. De psychiater van het RIAGG
heeft het zelf gezegd. Mijn vader heeft armoedewaan.
Het is verstikkend heet geworden in de kamer. Ik heb ademnood.
Mijn moeder is als een verkreukeld diertje op de bank gekropen, de knietjes van
opzij bezien nu polsdik opgestoken in een evenwijdig zieke driehoek, het gezichtje
star van woeste trots. Ze zwijgt van uitputting. Slokdarmkanker is, haha, een slokop
van jewelste. Ik weet niet wie de doordenker het eerst verzon, maar belangrijker dan
het auteursrecht is de achterliggende bedoeling van de kwinkslag: elke kans op humor
pakken we.
's Middags al hebben we veel werk aan hem. Met de verzekeringspapieren in de
hand bespringt mijn vader keer op keer de telefoon. Het ziekenhuis moet ingelicht
en de verzekeraar die niet meer uit zal keren als hij niet vandaag de noodklok heeft
geluid, waarom weet niemand. Ook voor die waan is vast een naam, die ons nu niet
bijzonder interesseert.
Ik moet bellen, zegt hij hijgend. Ze moet opgenomen worden, ze is verzwakt, ze
kan niet meer. Ook hier is hem de materiële buitenwereld van mensen en van dingen
blijkbaar als een spiegel. Mijn moeder ziek? Dan hij dus ook. Hoe? Door te
vermageren. Zodat het zonder kanker ook bij hem op kanker lijkt. Hun drama. Het
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is de psyche; soms treden de geheimen van de psyche aan het licht met kolossale,
onbegrijpelijke klaarheid.
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Zitten godverdomme, brul ik. Die kampbewakertoon zullen mijn broer en ik die
avond nog vaak uit onze lijven moeten persen. De harde aanpak heeft ook voordelen.
We zijn in één klap af van alle trauma's uit de jongenstijd. We nemen wraak op wie
nou lekker puh niet meer de baas is, dat speelt als psychologische onzuiverheid toch
mee. We schieten eindelijk na al die jaren terug met scherp. Die zware zwarte
ongepaste jongenstrots op de volwassen rol zie ik het sterkst terug bij mijn in
levenszaken onervaren broer, maar ik heb de symptomen ook, al ben ik beter in
verbergen. De geest is een schande.
Het wordt steeds moeilijker hem weg te houden bij de telefoon. Ik betrap hem tot
mijn treurigheid op de eerste dreigende beweging in mijn richting, met de
papierwinkel van de verzekeraar als stok om mee te slaan. In zijn trieste, opgebrande
ogen zelfs een spoor van woede. Dat kan op de valreep nog goed fout gaan, ben ik
bang. Voor het eerst ben ik bang. Bang voor mijn vader. Het is om te lachen.
Na twee uur tragikomisch tropencabaret in een gestaag opwarmend klimaat meldt
zich de psychiater aan de telefoon. Wat ik had moeten weten, wordt per ommegaande
een empirisch feit. We zijn in Nederland, dus opname vandaag zal niet meer lukken.
Uit de hoorn blaast een orkaan van opgekropte ambtelijke daadkracht die in deze
dolle bureaucratenwereld nergens heen kan. De dependance in de buurt zit vol en
Purmerend zit vol, dus dat wordt Duin en Bosch. En willen we dat wel? Ah mooi,
bromt het te sonoor, maar Duin en Bosch heeft ook pas morgen plaats, en of we
daarmee kunnen leven, nee het is niet anders.
Ik zak door de grond en zeg nog altijd ademloos: de diagnose is gesteld maar dit
is Nederland dus de inmiddels ernstig onvoorspelbare psychoot moet nog een nachtje
overblijven bij een doodzieke patiënte die nu letterlijk geen pap kan zeggen. En wij,
de zoons, maar nuchter zijn. Nu papa gek is van verdriet kunnen wij ons zelf die
gekte niet veroorloven.
Geen antwoord. Alle antwoorden zijn op.
De psychiater blijft intussen met zijn luidkeels meedenkende vragen demonstreren
dat hij graag wil helpen. Zijn klantverliefde hulpverlenerhabitus is onuitroeibaar. Hij
vraagt naar de toestand. Ik zeg dat ik er niet gerust op ben. De wanen
vermenigvuldigen zich als ratten. De oude gek brengt niet te stuiten monologen over
zijn munitie en de aanstaande ontvreemding van zijn wapens, de staat van de cv, het
geld en alles waar hij in zijn waanzin nog niet aan gedacht heeft. Hij scheert zich
drie keer per minuut. Zou jij je niet weer eens scheren, vraagt mijn moeder woedend.
En dan doet hij het. We zien hem wankelen en bij de vleugel buigt hij steeds voorover,
wat eruitziet als absurde gymnastiek. We hebben ook de eerste tekenen van
onbeheersbare agressie vastgesteld.
Wat betalen ze een man voor zijn geredder in de psychische gezondheidszorg?
Een euro of vijfduizend in de maand? Daar ga je toch geen revolutie voor ontketenen?
Een inkomen zo troosteloos als ongeveer heel Nederland.
Dus wat ik op mijn valse toon van zelfbenoemde bovenklasse zeg tegen de
zielzorgende subelite wordt gelaten aangehoord. Of we er vannacht niet toch een
mouw aan kunnen passen. Dan zal ik mijn broer moeten bellen voor de nachtwake,
zeg ik. Mijn broer die ook moet werken, die ook een roedel kinderen op de agenda
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heeft met lesjes en met vriendjes en met cursusjes voor kleien en penselen, opdat zij
in de creativiteit verlossing vinden van hun ongeboren wanen.
Kijk, hoor ik de zon doorbreken in de hoorn, nu praten we. Men komt op stoom,
men wordt verlost van zijn dilemma's. De zielzorg vat nu bondig samen, met
bevrijdende accenten op de feiten. Ik bel dus mijn broer. Het probleem is dus voor
één nacht opgelost want samen staan we sterk genoeg, nietwaar? Dan bel je dus,
zegt hij,
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gewoon de doktersdienst als hij per ongeluk gevaarlijk wordt, dan komt de psychiater
aan de lijn en als het erg genoeg is komen ze beslist, de mannen van de geestelijke
zorg. En morgen leggen we hem veilig aan de ketting. Kijk, zo kan het net.
Ik zeg dat juist is vastgesteld hoe erg het is en dat de zaak naar, godgeklaagd, zijn
eigen medische taxatie niet kan wachten. In de hoorn een zwijgen dat verdrietige
berusting moet beduiden van de doorgeleerde landgenoot die ook maar mens is. Wat
de stilte voortbrengt: uitwijkpogingen. Een vraag als alle andere: wat ik er zelf van
denk. Ik zeg, een tactische vergissing die me in dit stadium van de besluitvorming
gelukkig niet meer op kan breken, dat ik mijn vader koste wat het kost nog voor de
avond in verzekerde bewaring achter slot en grendel wil. Want ik wil rust voor haar,
een rust die voor ze sterft, en dat is snel, in haar moet terugvloeien. Het gaat me om
mijn moeder.
De psychiater zegt dat bij gedwongen opname de burgemeester toestemming moet
geven, dat dan ook aan wettelijk gestelde voorwaarden moet zijn voldaan. Dat is een
heel gedoe en in de straat zal de commotie niet onzichtbaar blijven.
Hij denkt dat ik een burger ben; hij maakt de fout te denken dat ik daarvan één
seconde wakker lig. Al moest u hem met een overvalwagen komen oppakken, zeg
ik. Maar dat is lastig, zegt de psychiater met een solidaire zucht. De wet, de wet legt
uit waarom dat nu niet kan, dan moet hij eerst acuut gevaar voor zijn omgeving
hebben opgeleverd. Hij kent de wet, hij kent hem uit zijn hoofd, hij draagt hem voor
alsof hij er ook zelf doodmoe van wordt maar ja, de feiten.
Ik zucht weer terug en zeg dat we het falen van de psychische gezondheidszorg
dan maar weer zelf zullen bekopen met een hopeloze noodoplossing en, wie weet,
een hoge prijs. Maar als die is betaald, zeg ik te opgewekt, weet ik tenminste zeker
dat uw troepen komen.
Hij verontschuldigt zich omstandig voor de noodgedwongen overlast. De indruk
is dat hij het meent. Misschien menen de mensen het wel vaker dan je denkt. Alleen
geloof je ze niet meer. Gewoonte. Hij zegt: ik zie twee mensen die veel zieker zijn
dan ze doen voorkomen, zowel je vader als je moeder. Voor deze uitspraak ben ik
hem dankbaar. Maar verder is de status quo nu eenmaal zo. Ik kan niet meer huilen.
Tijdens het gesprek is iets met ons gebeurd. Ik voel de kleur van al dat zwijgen tussen
ons veranderen. Hij is mij ongeveer gaan horen als ik hem. De ongestelde scherpte
in ons horen van elkaar brengt een verlegenheid die onder onbekenden onbespreekbaar
is. Dus moet het ophouden; wij zijn verkeerd verbonden eigenlijk. Ik leg maar neer.
Wat kan die man er ook aan doen? Niemand die er ooit iets aan kan doen. En zo
houdt het systeem van Hollandse lamlendigheid zichzelf in stand, denk ik verwoed.
Ik bel mijn broer met het verzoek of hij wil komen slapen. De goeierd komt
onmiddellijk. In tijd van nood zijn mensen altijd goed, dat is het weerzinwekkende.
Hoe meer ik aan ze heb, des te meer begin ik ze te haten. Nu wel, denk ik, nu wel.
Ik lijd niet aan de mensen, maar hun verplichte goedheid is verschrikkelijk. Als er
wat is, sta altijd voor je klaar, je belt toch wel hè? Geef mij maar het theater, daar
wordt een speler voor zijn leugens nog betaald. Dan weet je wat je krijgt.
Ik word opgenomen, zegt mijn vader. Het hele dorp zal erover praten. Gekke
Henkie.
Toch ga je, zeg ik, koste wat het kost. En dat je gekke Henkie bent, daar heb je
zelf al voor gezorgd.
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Hij heeft, dat weet ik van mijn moeder, op straat de mensen aangeklampt met grote,
dwaze woorden. Dat hij de god die dit bestierd heeft, god vernederend met kleine
letter, graag een doodklap had gegeven, hoogstpersoonlijk. Ja, van die dingen.
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Daarmee bewerk ik hem, met dat ontzettende. Hij heeft er Dostojevski van gemaakt,
de idioot.
Ik ga, ik ga, herhaalt mijn vader.
Hij heeft wat slaven hebben. Dat je ze op hun bek zou willen slaan voor hun gebrek
aan wil. En wil is eer. Wat hecht ik toch aan eer. Je eer is alles. Hoe meer hij wordt
geschonden, des te sterker dat gevoel.
Ik kook. Ik maak een ovenschotel op recept, een vegetarische zonder harde grote
dingen die mijn moeder in haar staat van onderhoud niet meer naar binnen krijgt,
vlees en noten en olijven met de pit nog smaakverhogend als de kern. Mijn moeder
moet gaan liggen. Ze kan na alles wat vanmiddag is gebeurd niet meer op haar benen
staan. Twee dagen eerder heeft ze in de kamer een black-out gehad. Ik zie vanuit de
keuken op mijn ouders neer, ik zie hem zitten in zijn stoel en dan weer haar voor
dood gestrekt op onze bank en denk aan zuipen. Drank, zeg ik, waar is de drank. Mij
wordt vanaf de bank met giechelende opgebrande instemming de weg gewezen naar
de flessen Cabernet die ze ooit samen snorrend van geluk bekwamen. De eerste slok
slaat me volledig uit het veld. Wat zou ik kunnen zuipen nu, ik zou me dood kunnen
bedrinken.
Onder het eten, gelukkig is mijn handig zwaargebouwde broer gearriveerd, wordt
het aanbod van onzinnigheden allengs speelser en gevarieerder.
Je hebt me opgehangen, zegt mijn vader mij. Met al je suggestieve... Verder komt
hij niet. Zijn onderkin blijft hangen in het vacuüm dat zijn psychose als een val voor
hem heeft uitgezet. Ik maak de zin maar voor hem af.
...vermogens die ik tot het uiterste zou hebben aangewend om je voor eeuwig op
te bergen, inderdaad. Maar ik wil door jou niet van verraad beschuldigd worden.
Drie tonen lager graag.
Metten, dit is... begint mijn broer. Mijn broer gelooft nog in de rede of de zachte
hand. De opgewekte conversatie van de afgelopen week heeft hij gemist. En hij heeft
nog respect voor vader. Mijn broer is een kind. Hij heeft zijn vader nodig. Ik heb
niemand nodig. Ik ben oud.
Ik zeg: kop dicht. Dat helpt. Mijn broertje zwijgt. Ik ben tevreden.
En toch kwaad. Wat denkt die oude klootzak wel? Eerst voor mijn zieke moeder
wekenlang de boel versjteren met zijn leed over het einde van zijn huwelijk, dat zijn
de woorden die de naderende dood van moeder in zijn zieke ziel doet spreken. En
dan nu anderen de schuld geven dat ze de zaken regelen. Vandaag ben ik de baas
hier en punt uit. Mijn moeder gaat dood, mijn vader is gek, mijn broertje weet van
toeten noch blazen.
Een vreemde toestand: mijn vader eet na weken hongeren opeens als een bezetene.
Hij lepelt rechtstreeks uit de schotel. Mijn moeder legt hem uit dat eten uit een schotel
is bedoeld om op te scheppen. Hij probeert het maar vergeet de raad onmiddellijk,
waarna de kinderlijke zonde zich herneemt. Er zijn weer nieuwe grenzen
overschreden. Of hij, nu hem Duin en Bosch wacht, zichzelf heeft toegestaan de boel
de boel te laten.
Je lijkt wel een beest, zegt mijn broer.
Ik ben afval, haakt mijn vader somber in, ik maak jullie allemaal te schande.
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Ik doe de vaat, ik zet de koffie en die koffie drinken we gezellig in de voorkamer.
Gevieren vullen we de stilte met de woorden die we ergens nog voorradig hadden.
Om tien uur nog je laatste pil, zegt mijn moeder, en dan ga ik naar bed. Ze snakt
naar regelmaat.
Die pil, die neem ik niet, zegt hij.
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Dat zullen we nog wel eens zien, zegt ze. Die jongens willen me er best bij helpen
als je moeilijk doet.
Zo is het, zegt mijn broer vol trots.
Ze kunnen het vergeten, zegt hij strak. Want ik ben beresterk.
Gebruik vooral geweld, zeg ik. Dan is voldaan aan alle regels voor gedwongen
opname, dan bellen we de doktersdienst, dan komt de ambulance voor met
zwaarbewapende verplegers en heel het dorp hoont met ons mee. Ik vreet je op,
verdomde hufter.
Hij kijkt zoals je kijkt naar een verrader.
De NSB denkt met u mee, zeg ik. Dat zie je maar weer eens. Ik merk dat ik hem
haat. Geen rede kan die haat nog stelpen.
Gelukkig heeft hij niet de energie om de discussie voort te zetten.
We zijn getuige van een volledig verlies van decorum. Vader boert en amuseert
zich met het laten van geduchte scheten. Hij spreekt veel Duits. Dat doet hij prachtig.
Ich bin am Ende, zegt hij.
Wat, vraag ik. Am Ende?
Jawohl!, blaft hij.
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Mijn moeder heeft Franse kazen over van een eerdere visite. Laten we het maar een
beetje sfeervol houden, zegt ze hopeloos. Ze brengt ons, enigszins hersteld, de
roomkaas en rambol en gorgonzola. De kaas komt uit de koelkast. Is dus hard. Ze
legt er messen naast en van die slappe crackertjes uit echte, volle granen.
Mijn vader duwt een cracker in de koude harde roomkaas. De cracker breekt in
stukken. Mijn vader perst de brokken verder in de kaas. De kaas zit op zijn vingers.
In de kaas verstopt zijn stukken cracker, die hij met bekaasde vingers uit het kaasje
peutert. Dat gaat niet soepel. Ik gier het uit van doodnerveuze pret.
Lekkere kaas hè, ziekt mijn moeder.
Jawohl!, smakt hij.
Dan richt hij zich tot mijn broer voor een plechtige mededeling.
Dat wijf van je, zegt hij, dat krijgt van mij een mooi horloge. Dan heeft ze wat
afleiding.
Ze wil geen horloge, zegt mijn broer. Dat heeft ze al.
Dan steekt ze het maar in haar reet, zegt hij. Carien, die heeft een reet, dat is niet
te geloven.
Wat? vraagt mijn moeder.
Een onvoorstelbaar dikke reet. Dat is toch zo? Wou je dat ontkennen?
Mijn broer is te verbaasd om iets te zeggen.
Tragisch, zegt mijn moeder. Het is vandaag zijn drieënzestigste verjaardag. En het
mooiste cadeau is hij. We krijgen hem vandaag dan eindelijk zoals hij is, de hele
man.
Dan geven we Carien munitie, zegt hij. Dan kan ze blijven schieten. Want dat doet
ze graag.
En hij beklimt, verdomd, met veel gehijg de trappen om de buit te beuren, kansloos
nagebruld door ons. Mijn broer en ik vliegen hem na een halve minuut van blinde
stomheid achterna. We vinden hem op zolder uitgeput gebogen over zijn munitiekist,
die naast het trapgat staat. Aan zijn voeten al een stapel dozen klein kaliber kogels.
Mijn vader, sportschutter. Zijn laatste hobby. Het woord hobby. Lezen deed hij al
geruime tijd niet meer.
Klein kaliber, zegt hij. Daar heeft ze wat aan. De handgemaakte messen krijgt ze
ook. Ze heeft een dikke kont, maar ik heb iets met die meid, dat weten jullie.
Naar beneden, zeg ik.
Dat zullen we nog wel eens zien, zegt hij. Met zijn lamme ogen doet hij zijn best
om zo kwaadaardig mogelijk te kijken. Een schijnvertoning, maar zo zie ik het nu
niet met dat verdomde trapgat en die iele trap zo irritant dichtbij.
Naar beneden, brult mijn broer. Mijn broer staat achter hem. Hij probeert mijn
vader met het uiterste aan zelfbeheersing naar het trapgat te verplaatsen. Maar ondanks
zijn geweldige gewichtsverlies is de patiënt, die bij het RIAGG de cliënt heet, veel te
zwaar, te groot en te onhandelbaar om door een grote vent alleen te worden
onderworpen aan de discipline van het simpele, gewone, alledaagse leven. Ik help
mijn broertje duwen. Samen krijgen we de cliënt op de hoogste sport van de trap,
waar hij blijft staan om duidelijk te maken wie de baas is. Dan komt mijn moeder
boven. Ze is woest. Veertig jaar getrouwd, gilt ze, en je verknalt het in een maand.
Alles, alles heb je kapotgemaakt, klootzak.
Dan daalt hij eindelijk de trap af. Chantage helpt nog, dat geeft hoop.
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Beneden gaat hij zitten in zijn Chesterfield. Hij vreet uit zijn neus en vet het leer van
stoel en schoenen in met mee-eters en snot, maar verder geen bijzonderheden. Mijn
moeder gaat vermoord naar bed. Mijn vader volgt een half uur later. Ik schrijf het
op alsof de situatie heel normaal is en dat is hij ook, in zekere zin. Het ritueel van
slapengaan draait volgens protocol. Men wenst elkaar een goede nacht en is verdwe-
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nen. Maar mensen zijn we voor elkaar niet meer. We zijn als vreemden die familie
spelen.
De pil van tien uur heeft hij trouwens moeiteloos geslikt.
Als mijn ouders onder zeil zijn, moet mijn broer, van buiten Schwarzenegger en van
binnen kind, er eindelijk van huilen in de kamer waar we met z'n tweeën wat zijn
nagebleven. Zijn poging tot volwassen conversatie heeft hij opgegeven. Zijn verdriet
is jongensachtig rein, een mooi gezicht voor wie begrijpt wat in een mensenleven
soms verloren gaat.
De nacht blijft rustig.
De volgende ochtend belt de psychiater met de vraag hoe het gegaan is. Ik zeg: hij
heeft ons nog een schitterende bonte avond aangedaan. De psychiater zegt met
hervonden stoerheid dat het nog vandaag geregeld wordt, dat Duin en Bosch is
ingelicht en dat hij zal bellen. Binnen een uur, zegt hij. We moeten de inmiddels
diverse betrokkenen daar weliswaar een paar keer aan herinneren maar inderdaad,
om één uur 's middags horen we dat voor mijn vader onderdak gevonden is in Duin
en Bosch.
De ochtend die voorafgaat aan die mededeling reken ik tot de zwaarste dagen van
mijn leven. Er is een hopeloosheid in me die ik nog niet kende. Beyond despair,
biecht ik mijn moeder op. Het is verbijsterend dat ik het bericht over zijn internering
onderga als een bevrijding. Mijn vader, opgesloten. 's Middags heb ik in Dordrecht
een bespreking met twee wethouders over een rapport dat ik samen met twee anderen
geschreven heb ten bate of ten detrimente van het een of ander: die taak doorsta ik
op de zevende verdieping van een Dordrechts flatgebouw probleemloos.
Zijn broer Antoine brengt samen met mijn eigen broer mijn vader weg. Op weg
naar Castricum legt hij, vertelt mijn broer me later, zijn reuzenkop als een groot kind
tussen de voorstoelen. Gaat het? vraagt Antoine. Van dit stempel kom ik nooit meer
af, zucht vader. Gekke Henkie. Dat jij je vader zo ziet vallen, zegt hij nog tegen mijn
broer. Tegen de Castricumse psychiater zegt hij ferm: ik hoor hier niet. Maar van
verzet tegen zijn opsluiting in een gesloten afdeling geen sprake.
Ik vind het naar omstandigheden al goed nieuws. Wat klaag ik trouwens over de
gezondheidszorg in dit land? Binnen een etmaal is de toestand met mijn vader
afgehandeld. Die komt daar hopelijk de eerste weken niet meer weg. Verlaat hij het
terrein, dan pakken ze hem op. Ik mag die gogen en die bureaucraten wel eens
dankbaar zijn. Dat ben ik ook: ik dank nu op mijn blote knieën iedereen die ons nog
helpen kan.
Op weg van Dordt naar huis komen de vragen. Heb ik het recht mijn vader te verwijten
wat ik hem verwijt, een moord? Is het geen grote doorbraak in zijn harde leven dat
hij neergaat door een zwakte? Kan ik niet zeggen dat dat, hoe onthutsend de
verschijningsvorm van deze zwakte ook mag zijn, in niet geringe mate voor hem
pleit? Wat zegt mijn droefheid mij? Wat wil mijn droefheid, net de zijne, anders dan
bevestiging?
En ik zie in dat ik een taak heb. De opdracht is mijn onzorgvuldig werkende moraal
te overmeesteren. Niet om moralist te kunnen blijven, maar om sterk te worden,
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sterker dan ik ben. Ik ben schuldig, niet mijn vader, ik; aan elke schijn van
onwaarachtigheid die wij als fictie van gewettigd zelfbeklag begeren. Dat leert de
dood. Alleen voor moeder is echt alles echt wat wij omfloerst bezien onder vals licht.
Haar leven wordt in tegenstelling tot het onze steeds concreter dan het was, nu het
zich snel van ons verwijdert.
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Juliana en Victoria
Twee vrouwen in mijn leven
door Frederik Philip Kuethe
Vanmiddag heb ik, mede namens mijn overleden moeder, een bosje bloemen gekocht.
Het waren oranje Irene tulpen en ze kostten vier euro 95. Je moet het tenslotte niet
overdrijven. Ik ben ermee naar Soestdijk gereden en daar werd mijn bosje pijnlijk
eerbiedig in ontvangst genomen door drie vrouwelijke scouts. Het was dinsdag 23
maart 2004 en ik stond in de regen voor het hek omdat mijn moeder monarchistisch
was.
In 1948, bij de inhuldiging van Juliana, had ze voor enkele uren een raamplaats
gehuurd ergens driehoog in een Amsterdamse straat. Zij betaalde daar grif honderd
gulden voor. Dat vonden wij kinderen krankzinnig veel. Voor dat geld had je de weg
van de Dam naar paleis Soestdijk makkelijk kunnen plaveien met plakken Zwitserse
chocolade van Caillez en Toblerone. Toch gingen we met z'n allen mee, en na lang
wachten reed de Gouden Koets met al die trappelpaarden beneden aan ons voorbij.
Het rijtuig glinsterde in de zon.
Pas nu, voor de paleishekken van Soestdijk, besefte ik de betekenis van de woorden
‘Wie ben ik dat ik dit mag doen?’, die Juliana toen had uitgesproken.
Het leek wel Lourdes hier. Er zaten twaalf rochelende en kwijlende vrouwen in
rolstoelen. Sommigen zaten vast aan een infuus. Ze kwamen met hun potige
begeleidsters uit een verpleeghuis in Den Haag. Er stond nog één enkele
televisieploeg. Uit Oslo. Ik had die Noren graag over de Nederlandse monarchie
verteld, maar ze toonden geen spoor van belangstelling. Dan was er een oudere vrouw
met een hallelujah-hoedje op. Ze kwam uit Beesterzwaag en was hier nooit eerder
geweest, zei ze. En o, wat vond ze het mooi, alleen jammer dat de aanleiding zo
treurig was.
Een jaar of vier na Juliana's inhuldiging kregen de prinsesjes in het Gooi balletles
van een zekere Gabrielle D'Estrées - haar artiestennaam - die op de piano werd
begeleid door jufrouw Oolbekkink. Dat was een dikke al wat oudere vrouw die er
uitzag als een steenuil. Achter haar rug noemden de leerlingen haar ‘de Oolbek’. De
balletlessen werden bij toerbeurt bij de meisjes thuis of op het paleis gegeven. Twee
van mijn zusjes waren ook van de partij.
D'Estrées had een sluierstaart van ravenzwart haar, die ver over haar billen reikte.
Zij deed denken aan een zigeunerin die per ongeluk verdwaald was in hogere kringen.
Al spoedig ontstond onder de Gooise moeders de indruk dat er tussen D'Estrées en
‘de Oolbek’ meer bestond dan louter een professionele band. In die tijd was de
lesbische liefde evenwel nog niet doodgewoon, en het aanvankelijk vage geroezemoes
groeide uit tot een kwestie. Als het vermoeden juist was, rees immers de vraag of de
prinsesjes hierdoor niet gecompromitteerd konden raken.
De assemblee van moeders vaardigde de mijne af voor een gesprek van vrouw tot
vrouw met de koningin. Ik weet niet of mijn moeder verlegen is geweest met het
delicate van haar opdracht. Waarschijnlijk niet, want dat lag niet in haar karakter.
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De kwestie was gauw uit de wereld. Tijdens het onderhoud op Soestdijk had Juliana
ge-
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zegd: ‘Ach, mevrouw, wat die dames doen wanneer ze terug zijn in het gevaarlijke
Amsterdam, moeten ze zelf maar weten, vindt u ook niet?’
Dat vond mijn moeder ook, en er werd nooit meer een woord aan vuil gemaakt.
Zelf heb ik een paar keer zijdelings met Juliana te maken gehad. De eerste keer was
in Leiden. In 1964 werd de nieuwe sociëteit ‘Minerva’ geopend. Door de koningin.
Ik zat in het bestuur en mocht haar rondleiden in de bestuurskamer. De reünisten
hadden een - monsterlijke - nieuwe wandversiering cadeau gedaan. Een soort metalen
lambrisering waarop het Ontzet van Leiden stond afgebeeld. Die voorstelling liep
op alle muren door. Ik zat tijdens de rondleiding behoorlijk verlegen om conversatie
en in een plotselinge opwelling van balorigheid, zei ik, volkomen in strijd met de
waarheid: ‘En dan te denken, Majesteit, dat dit allemaal met de mond geschilderd
is.’
Ik voelde mijn vrienden achter mij verstijven; in een hoek klonk onderdrukt
gegiechel. Ik weet niet of de koningin mij geloofde, maar ze antwoordde met haar
eeuwige enthousiasme: ‘Knap hè, je staat er echt versteld van wat mensen met zo'n
handicap nog kunnen.’
Nu ze er niet meer is, schaam ik me meer dan ooit voor die leugen van veertig jaar
geleden.
Het was de hele dag al koud en onbestemd weer, en mijn eerbetoon werd ook al niet
draaglijker omdat wij Nederlanders geen paleizenbouwers zijn. Soestdijk is een
tamelijk onbeduidend optrekje, alleen de vleugels geven het nog enige allure. Maar
nu deden die vleugels denken aan een Romeinse begraafplaats, of beter gezegd aan
een poging van Mussolini om een Romeinse begraafplaats na te bouwen.
Plotseling klonterden de journalisten tegen het hek en ik zag prins Bernhard geheel
in het zwart door een van die gaanderijen voortschuifelen, gevolgd door drie mannen
in uniform. Ik moest terugdenken aan het huwelijksfeest van Pieter en Margriet in
de jaren zestig waar ik danste met een leuk Deens gravinnetje. Toen we even stonden
uit te blazen, kwam de koningin langs met een onthutst gezicht en vroeg: ‘Hebt u
mijn man gezien? Ik ben mijn man kwijt.’ Ik zei, wederom veel te jolig: ‘Dat is dan
niet zo fraai.’
Op weg naar mijn auto kwam ik een stokoud echtpaar tegen dat een kinderwagen
voortduwde. Overgrootouders misschien, die hun achterkleinkind nog iets van hun
koningin willen laten zien. Maar wat konden ze laten zien? Weinig meer dan een
vrouw met een enorm lotusblad in haar hand, drie marechaussees en een lange man
met een grote neerhangende snor en een boeket in de hand, die Zoltan heette, want
de vrouw aan zijn arm riep steeds ‘Zoltan, kijk daar.’ De man had een onmiskenbaar
Oost-Europees uiterlijk, nu ja, hij had wat ik beschouw als een onmiskenbaar
Oost-Europees uiterlijk. Hij leek in elk geval op de altviolist van het Parkyani-kwartet
die ik in Loenen had horen spelen. Misschien Hongaren die na het neerslaan van de
opstand in 1956 gevlucht waren naar Nederland.
Onder een loodkleurige hemel reed ik via Baarn, dat massagraf voor richards die
bij hun leven al dood zijn, richting Laren, naar mijn werk. De krentenbomen stonden
nog niet in blad. Het Gooi glooit hier lichtelijk. Heide met angstige vliegdennen. Zo
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onaantrekkelijk zien delen van Ohio er ook uit. Restaurant De Witte Bergen en de
plek waar vroeger uitspanning Tomatuva stond schoven voorbij.
Net als plotseling de herinnering aan die gruwelijke nachtelijke rit met Victoria
van Waveren nabij Soestdijk. Het was in 1958, ik was zestien jaar oud. Wij namen
toen dezelfde route. Victoria was de grootste stoeipoes van het Gooi en had tijdens
een feestje op het Baarns Lyceum ruzie gekregen met haar ‘beau’. Die was er alleen
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met de auto vandoor gegaan. Toen ik lichtelijk aangeschoten naar huis fietste op
mijn oude Raleigh stond ze daar opeens onder een lantaarnpaal. Miss Wulps, met
van die zwarte krulletjes in het haar, alleen en midden in de nacht. Ze vroeg of ik
haar naar huis in Blaricum wilde brengen, tien kilometer heuvelopwaarts. Mijn hart
sloeg een paar maten over. Maar alle illusies over een beloning in natura die door
mijn hoofd flitsten, kon ik na een paar minuten al laten varen.
Victoria had dankzij haar vormen en habitus al jaren niet meer achterop een fiets
hoeven zitten. Ze was behoorlijk chagrijnig vanwege het gedoe met die jongen van
de auto, en begon aanstonds te klagen over ‘de harde zit’ op de bagagedrager van
mijn Raleigh. Dat kwam doordat mijn band te zacht was, en doordat zij achterop zat,
steeds sneller begon leeg te lopen. Ik kreeg die nacht vijf lekke banden, die ik steeds
bij een benzinestation provisorisch moest repareren, terwijl Victoria stond te
schuimbekken. Toen wij moeizaam langs het paleis reden, was het één uur 's nachts
en Soestdijk was in het duister gehuld.
Ik herinner me nog hoe toen ze opstapte haar formidabele borsten als Maagdenburger
halve bollen tegen de binnenkant van haar truitje van angora wol hadden geduwd.
Maar à quoi bon? Want Vickie was niet in de stemming om haar armen om mijn
middel te slaan. Zij hield zich onhandig en op afstand vast aan de panden van mijn
jasje. Als die bollen al eens mijn rug schampten, dan berustte dat op toeval. Door
een kuil in de weg of zo.
Duidelijk was dat mijn kans op Maagdenburger contact na elke plakbeurt
verminderde. Ondanks mijn verwoede pogingen liep de band steeds sneller leeg. De
laatste vijf kilometer moesten we lopen. De stemming werd met de minuut grimmiger.
Omdat ik geleerd had dat je een meisje altijd naar huis moest brengen, liet ik Victoria,
zeer tegen mijn zin, het laatste stuk niet alleen gaan door het donker. Om vijf uur
leverde ik deze Bardot van Blaricum af bij haar ouderlijk huis. Wij hebben elkaar
bij het afscheid niet eens gegroet, in elk geval niet meer dan met een grom van
teleurstelling. Ik was heel schuchter met meisjes, maar deze uitkomst was toch wel
erg schraal.
Omstreeks zes uur, het was al licht, kroop ik bedroefd en uitgeput inbed in mijn
kamertje naast de slaapkamer van mijn ouders. Het zou allemaal nog erger worden.
Tegen het middaguur riep mijn vader mij bij zich. Hij lag met De Telegraaf voor
zich op een chaise longue in de tuin. Hij verlangde tekst en uitleg waarom ik pas na
zonsopkomst thuis was gekomen. Toen ik mijn verhaal had gedaan zonder één woord
te verzinnen, werd mijn vader ‘verdomde nijdig’. Dat ik godweetwat had uitgespookt
met zo'n lellebel kon hij nog begrijpen, maar dat ik als zoon van een advocaat met
zo'n onwaarschijnlijk ‘lulverhaal’ kwam aanzetten, nam hij me buitengewoon kwalijk.
‘Zo'n meid als die Victoria een hele nacht op sleeptouw nemen en dan vijf lekke
banden krijgen. Een gek die het gelooft,’ sneerde mijn vader, met alle laatdunkendheid
die hij kon mobiliseren.
Nu, een halve eeuw later, besef ik dat Victoria en Juliana de vrouwen in mijn leven
waren die - hoewel ik hen geen van beide ooit echt heb gekend - mij misschien wel
het pijnlijkst hebben gewezen op mijn menselijk tekort.
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Filosofie op de voorpagina
door F.A. Muller
Het komt zelden voor dat een filosoof op de voorpagina van een dagkrant staat om
een andere reden dan zijn heengaan. Op zaterdag 15 maart 2004 vond een dergelijk
zeldzame gebeurtenis plaats. POPPER BEDACHT KERNIDEE NIET ZELF, luidde de kop
boven een vetgedrukt bericht in NRC Handelsblad. De strekking van het bericht was
dat Michel ter Hark, hoogleraar wijsbegeerte te Groningen, ontdekt had dat Karl
Raimund Popper (1902-1994) voor zijn kernidee van het kritisch rationalisme
leentjebuur heeft gespeeld bij de leerpsycholoog Otto Selz (1881-1943). Plagiaat?
probeerde de krant nog. Neen. ‘Van plagiaat wilde hij niet spreken,’ lichtte Ter Hark
desgevraagd toe.
Otto Selz was, evenals Poppers Doktorvater Karl Brühler, afkomstig uit de
leerpsychologische Würzburger Schule van Oswald Külpe. Een kernidee van deze
school was dat kinderen zich leerstof sneller en duurzamer eigen maken door actief
problemen op te lossen en de gevolgen van zelf verzonnen oplossingen te
onderzoeken, dan door passief lezen en uit het hoofd opdreunen. Evenzo,
extrapoleerde Popper, leert de wetenschapper de wereld kennen door problemen op
te lossen met hypothesen en theorieën en deze vervolgens kritisch te toetsen.
Wetenschappelijke kennis groeit aldus door gissen en missen (conjectures and
refutations) met vallen en opstaan (trial and error).
Het is ongeloofwaardig dat Popper in zijn autohagiografie Unended Quest (1974)
beweert geheel onafhankelijk van Selz ‘toevallig’ tot dezelfde inzichten te zijn geraakt.
En het is wrang dat Popper in geen van zijn belangrijke werken - van Logik der
Forschung (1935) tot en met het driedelige Postscript daarvan (1983) - naar werken
van Selz verwijst, terwijl Popper in ongepubliceerde manuscripten tamelijk uitvoerig
naar hem verwijst, evenals in zijn eerste, leerpsychologische publicaties en in zijn
proefschrift Zur Methodenfrage der Denkpsychologie (1928). En dit alles is bijzonder
wrang in het licht van het feit dat de Jood Popper na de Anschluss in 1938 Wenen
ontvluchtte voor hetzelfde geteisem dat de Jood Selz in 1943 trakteerde op een enkele
reis Auschwitz.
Dit, en meer over de ideeënontwikkeling van Popper, is reeds bekend sinds de
publicatie van John Wetterstens boek The Roots of Critical Rationalism in 1992 en
van Ter Harks artikel ‘Problems and psychologism: Popper as the heir of Otto Selz’,
dat een jaar later verscheen in het tijdschrift Studies in the History and Philosophy
of Science (jaargang 24, blz. 585-609). In hetzelfde tijdschrift publiceerde Ter Hark
tien jaren later, in 2002 (33, blz. 79-103), zijn tweede artikel over de ontwikkeling
van de jonge Popper, getiteld ‘Between autobiography and reality: Popper's inductive
years’. Daarin laat hij zien dat de werkelijke ontwikkeling van Poppers bekende
denkbeelden over demarcatie en inductie hemelsbreed verschilt van zijn eigen verslag
daarvan in Unended Quest. Deze feiten, en meer, vindt men ook bevestigd in de
onlangs verschenen semi-biografie Karl Popper. The Formative Years, 1902-1945
(2001) van M.H. Hacohen.
Voor de onderbouwing van hun inzichten konden Wettersten, Ter Hark en Hacohen
putten uit de wetenschappelijke Nachlass van Popper, die ligt opgeslagen in het
Hoover Institute, een conservatieve denktank van de Universiteit van Stanford.
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Persoonlijke documenten van Popper zal men daar overigens niet aantreffen, want
die heeft Popper zonder uitzondering vernietigd.
Kort gezegd: het filosofische voorpaginanieuws dat NRC Handelsblad zo prominent
bracht op 15 maart jongstleden was ruim tien jaar oud. Dat Popper in hoge mate misschien wel beslissend - door Selz is beïnvloed, was bij iedereen die zijn literatuur
bijhoudt al meer dan een decennium bekend. In krantentermen ging het dus om een
stokoud bericht, ofwel non-nieuws.
Dit werpt de vraag op hoe het mogelijk is dat NRC Handelsblad zulk non-nieuws
op de voorpagina zet. Het gaat mij hier niet om mee doen in het uitdelen van
meesmuilende sneren over de ondraaglijke lichtheid van bepaalde bijlagen - en dan
bedoel ik niet alleen Leven & cetera, dat wekelijks opent met onderzoeksjourna-
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listiek naar de tongzoen van Madonna of de tepel van Janet Jackson, maar ook de
bijlage Opinie & Debat waarin elke gedachte wordt gesmoord in het format, en vooral
de Boekenbijlage, ooit een wekelijks festijn met smoel, met bijdragen van schrijvers
als Rudy Kousbroek, Karel van het Reve, Jaap van Heerden, W.F. Hermans en Max
Pam, alsmede een strenge selectie uit het aanbod, doch nu een katern met
middelmatige middelbare-school-opstellen, met de oordeelskracht van een nat servetje,
afgewisseld door het gekrakeel van Elsbeth Etty die om de haverklap een geniale
schrijfster ontdekt en door het griesmeelpapproza van Arnold Heumakers, wiens
boekbesprekingen de indruk maken van corvee. De tijd dat ik elke vrijdag in
opgewonden toestand deze krant kocht voor de Boekenbijlage, ligt achter mij.
Het gaat mij ook niet alleen om het betreurenswaardige feit dat in NRC Handelsblad
de columns van Hans Ree en Max Pam werden afgevoerd terwijl de ongein van Joep
van 't Hek en van Sukkel & Wokkel is gebleven. En al evenmin wil ik het hebben
over het onthutsende feit dat de krant ook heeft getracht H.J.A. Hofland bij het oud
vuil te zetten.
Nee, het gaat mij erom dat dit alles tezamen een beeld oproept, waarin de canard
over Popper van de wetenschap- en onderwijsredactie van NRC Handelsblad naadloos
past. Men moet vrezen dat de lezer hier opnieuw een symptoom kreeg voorgeschoteld
van de ontwikkeling die Nederland in het algemeen en de Nederlandse media in het
bijzonder in z'n greep heeft - en op deze pagina's al vaker is gesignaleerd: de radicale
ontintellectualisering van het openbare leven.
Waarom trapte de redactie Wetenschap & Onderwijs van de krant erin? Bij een van
de laatste reorganisatieronden had men een pagina moeten inleveren van het
zaterdagse W&O-katern. De redactie zal dit als een aanslag hebben gevoeld. Nu is
er geen overtuigender argument voor de noodzaak van een deelredactie dan het
aanleveren van voorpaginanieuws dat de concurrentie niet heeft. De
ontintellectualiserende machten dienen te beseffen dat zij snijden in een bron van
inkomsten: een scoop - ook een wetenschappelijke scoop - is geld waard. Dit is
marktwerking in de journalistiek. En als die scoop zich niet aandient, dan wordt die
gefabriceerd. Dit moet de verklaring zijn van de plaatsing van stokoud filosofisch
nieuws op de voorpagina: een wanhoopspoging van een deelredactie om te overleven
in de moderne mediajungle.
Blijft de vraag: waarom juist dit stokoude nieuws? Hier volgt mijn gissing.
Vorig jaar verscheen een overzichtsartikel over de kwestie Popper-Selz in de
Academische Boeken Gids (nr. 42), het krantje van de gezamenlijke universiteiten
met boekbesprekingen dat ook bedoeld was als de Amsterdamse New York Review
of Books maar ondanks die lachwekkende pretentie (gezien de dikte) regelmatig
goede artikelen bevat. Dit stuk verscheen onder andere naar aanleiding van het boek
Popper, Otto Selz and the rise of evolutionary epistemology van Ter Hark, waarvan
werd aangekondigd dat het dit jaar bij Cambridge University Press zou verschijnen.
Iemand van de wetenschapsredactie las dit artikel en moet gedacht hebben: hier
zit een aardig stukje in. In mijn hoedanigheid van losse medewerker van NRC
Handelsblad kreeg ik die gedachte ook toen ik de Popper-biografie van Hacohen las
en Ter Harks lezing op het Popper-Congres te Wenen in juli 2002 had gehoord. Maar
ik dacht toen uno icto: een artikel waarin staat dat de vroege intellectuele ontwikkeling
van een wetenschapsfilosoof is beïnvloed door een leerpsycholoog, de krant ziet me
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aankomen! Sterker nog, is de zoveelste illustratie van de ideeënhistorische wet dat
ieder idee voorlopers heeft voorpaginanieuws?
Maar misschien - ik durf het niet te denken - is op de burelen van NRC Handelsblad
gewoon de reclamefolder van Cambridge University Press inzake het boek van Ter
Hark recentelijk neergedwarreld, en heeft men de ronkende teksten letterlijk genomen.
Stop de persen!
Er is overigens nog iets verontrustends aan deze kwestie. En dat is dat op de
wetenschapsredactie van NRC Handelsblad blijkbaar het denkbeeld leeft dat de
Popperiaanse visie op de wetenschap ‘algemeen ingang heeft gevonden’, zoals stond
vermeld. Dat heeft de beoordeling van het belang van dit ‘nieuws’ ongetwijfeld
beïnvloed. Het is echter een waandenkbeeld, doordat wetenschapsfilosofen de
Popperiaanse visie op de wetenschap reeds lang geleden goeddeels hebben verworpen,
op sterke inhoudelijke gronden. Er bestaat thans slechts nog een handvol
Popperproselieten die alle kenmerken vertoont van een religieuze sekte rond een
goeroe.
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Zo beging NRC Handelsblad een dubbele blunder. Niet alleen zette men stokoud
nieuws op de voorpagina, men gaf bovendien een onjuist beeld van hedendaagse
waardering voor de wetenschapsvisie van Karl Popper. Ter Hark had dit trouwens
zelf ook in het interview duidelijk kunnen - moeten - maken, doch heeft vermoedelijk
in zijn stoutste dromen niet vermoed dat hij op de voorpagina zou belanden. En indien
hij het wel heeft vermoed, dan zou het van een bovenmenselijke bescheidenheid
getuigd hebben wanneer hij had getracht te voorkomen dit buitenkansje tegen te
houden. Hij zou zijn eigen glazen hebben ingegooid. Want ook de academische
wereld is in de greep van marktideologie.
De universiteiten moeten tegenwoordig immers de boer op met hun ‘product’.
Sinds jaar en dag stelt de overheid een premie op het aantal afstuderenden, niet op
wat voor afstuderenden een universiteit verlaten. Op de markt tellen eerst de
verkoopcijfers, en in het gunstigste geval dan pas de kwaliteit van het product.
Wanneer iemand van een faculteit der wijsbegeerte met een resultaat op de voorpagina
van de kwaliteitskrant van Nederland komt, wie zal dan durven beweren dat hier
geen kwaliteit geleverd wordt? Wanneer de visitatiecommissie van de Vereniging
van Nederlandse Samenwerkende Universiteiten (VNSU) weer eens langskomt, zal
zij verheugd zijn dat een onderwerp als wijsbegeerte de voorpagina heeft gehaald.
Kortom, Ter Hark valt te vergeven. Wie op de markt niet conform de wetten van de
markt handelt, zal ten onder gaan.
Ook de krant bevindt zich op een markt en ziet dat de gebrekkig geschoolden een
groeiend marktaandeel vormen. Men denkt: die hebben vaag van Popper gehoord
en weten niet van de rand en de hoed, dus denken ze vast dat het chic is hem op de
voorpagina te zetten.
Aldus kwam het non-nieuws over Popper tot ons, als een interferentie van
marktwerking en ontintellectualisering. Als NRC Handelsblad ooit een kwaliteitskrant
is geweest, dan is dat nu voorbij, voorbij, voorgoed voorbij.
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Man alleen
Sjef Welling
Hij sloeg de veters terug
trok met een haakvinger
aan loshangende tranen.
In de lampetkan brulde een zee
en in de spiegel spookte
zijn gelaat op de interval
van vuurtorenlicht.
De houten vloer kraakte
een gewichtig leven hij zou
gaan slapen in het hoofd
zijn frons verdromen.
En op bed zijn lichaam
vernederen tot een telraam
van schuivende ademtochten.
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Buiten sloeg de dag toe
Buiten sloeg de dag toe
met de vlakke hand van
een vergeten zenmeester.
Niet om te verwonden maar
met afscheidsbrief
een chronische roddel
met een nieuwe oorlogsfoto
een dode oom
met een droge fontein
met een schijndood lichaam
dat zijn smaakpapillen probeert
door te slikken.
Opende ik zo mijn armen
en vlogen over het veld
de zwaluwen in
om in de oksels van een jaar
met leem uit de warme krop
een zomer onder
mijn armen te bouwen.
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Dodenherdenking
door Cathelijn Schilder
Vraag: Je hebt een afspraakje met een jongen in Amsterdam. Je staat voor de
kaartjesautomaat op het station. Koop je een enkeltje, of een retour?
Het is de eerste keer dat ik naar het concert ga op 4 mei. Heb nooit eerder op de
Magere Brug gestaan. Kon hem nooit vinden, was altijd op zoek naar een brug die
op de grote vriendelijke reus leek, of iets anders langs en magers. Zo ben ik ook een
keer de Stadsschouwburg in gelopen omdat ik dacht dat dit het Rijksmuseum was.
In Amsterdam gaat bij mij niets vanzelf.
‘Daar staat Bea!’ roept Johan.
Hij wijst naar een drijvend vlot voor ons, overdekt door een grote rode luifel. Ik
zie een groepje mensen, allemaal in het zwart. Ze staan met hun rug naar ons toe. In
het midden een wat kleinere vrouw met een enorme hoed. Ik verbaas me dat iemand
van de achterkant, in het donker en in de regen te herkennen is als koningin. Na een
half uur staat ze nog net zo rechtop. Niet met heup gedraaid steunend op haar
rechterbeen. Geen arm in haar zij, of handen in haar zakken, armen over elkaar voor
haar buik. Ontspannen rechtop, armen langs haar lichaam. Ze kan zo dagen blijven
staan. Ze luistert net als wij naar het herdenkingsconcert op het water, alleen staat
zij wel droog en deint niet mee.
Johan houdt de paraplu vast. We staan ingesloten op de brug. De muziek is
overweldigend, de eerste violist aandoenlijk jong. Hij is misschien wel op z'n zesde
begonnen.
Johan is vijfentwintig en woont bij zijn moeder. Hij heeft daar geen problemen
mee. Hij zegt: ‘Het is wel relaxed.’
Ik word altijd chagrijnig als ik Johan zie. Ik kan me ergeren aan alles wat hij zegt.
Dat fascineert me. Ik voel me gemeen en slecht als ik bij hem ben. Ik heb de reputatie
onschuldig en lief te zijn. Bij hem ben ik dat niet. Ze zeggen dat tegenpolen elkaar
aantrekken. Dat lijkt me een cliché, of is het een vrijbrief om iets te hebben met
iemand waar je niets mee gemeen hebt? Ik wil het niet weten. Ik ben onschuldig en
lief, behalve als ik bij hem ben. Maar hij kan nog veranderen.
‘En ga niet nu zeggen dat ik terug moet naar mijn ouders. Dat ik weer bij hen moet
gaan wonen, omdat dat relaxed is,’ denk ik met opkomend chagrijn.
Maar Johan zegt niets. Hij zegt sowieso heel weinig. Als ik tegen hem zeg dat ik
niet verliefd op hem ben zegt hij ‘Oh’ en valt in slaap. Er is niets wat hem opschrikt.
Hij staat naast me met zijn arm om mij heen en ik ben blij dat hij er is. Hij heeft zijn
groene trui aan, hij houdt de paraplu lekker hoog vast zodat ook de mensen om ons
heen droog blijven en dat is genoeg vandaag.
Meest trieste bezigheid: in je eentje voor de televisie naar de dodenherdenking kijken.
Er wordt om een minuut stilte gevraagd, maar je bent al stil. Je kijkt naar mensen
die een minuut stilte houden. Als de minuut voorbij is, zie je de menigte langzaam
weer in beweging komen, je hoort geluiden. Jij zit nog steeds in je stoel. Stil. Je wilt
heel graag iets hardop zeggen, maar je weet niet wat en het is ook niet echt nodig.
Je schraapt je keel, staat op en loopt naar de cd-speler. Je zoekt muziek. Iets droevigs,
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want het is dodenherdenking. Die klassieke cd die je kreeg van Inge toen je zei dat
je niet van klassieke muziek hield. ‘Deze moet je mooi vinden,’ zei ze. ‘Ik luister er
iedere dag naar.’
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Als je iedere dag luistert naar deze cd kan het onmogelijk goed met je gaan.
Bel Inge om te vragen of ze koffie wil komen drinken.
De pauken dreunen erop los. Muziek zonder tekst maakt me altijd verdrietig. Ook
al is de melodie vrolijk, het blijft eenzaam.
Dwing jezelf naar de expositie van World Press Photo te gaan. De expositie is in een
kerk. ‘Dat klopt niet,’ denk je. Sta extra lang bij de foto waarop een man in zijn
gezicht geschoten wordt. Achter je zegt iemand: ‘Slechte foto.’
Fotograaf op slagveld: ‘Oh sorry guerrillastrijder, zou je dat nog een keer kunnen
doen. Ik had hem niet helemaal in het midden.’
De kinderjury heeft zichzelf weer overtroffen. Bleek en koud strompelen de mensen
de kerk uit. Ik haat zeehondjes.
‘Bea, Bea!’ roept Johan hard, net als de rest van de menigte op de brug. De muziek
bereikt haar hoogtepunt. Ik weet niet hoe het stuk heet, maar het klinkt als de
ontdekking van de wereld, het ontstaan van het heelal, of het uitsterven van de
dinosaurussen.
‘Hier gebeurt het,’ denk ik. ‘Ik ben op het belangrijkste stukje van de wereld.’ Dat
denk ik vaak als ik in Amsterdam ben.
‘We want more, we want more,’ schreeuwen de mensen om me heen. Johan
schreeuwt mee. Hij zwaait met de paraplu boven zijn hoofd. Er komt een boot
aangevaren. Beatrix en drie mannen stappen in.
‘Dat was het dan,’ zegt Johan. ‘Wil je warme chocolademelk?’
‘Ze komen hierheen!’ roep ik uitzinnig. Alsof ik gered ga worden. Alsof we bevrijd
worden.
Het bootje heeft een rondje gevaren om te keren. Het vaart nu onze kant op. Ik zie
de koningin met naast haar de minister-president en de burgemeester die een paraplu
voor haar vasthoudt. Ze zwaaien naar de mensen op de brug. De koningin zwaait
naar mij. Ik zwaai terug. De mensen op de brug beginnen te schreeuwen en te gillen.
‘Beatrix, Bea. Trix, Trixie.’ Haar naam in alle denkbare versies. Ze lacht. Ik zwaai
zo hard dat mijn arm van mijn schouder lijkt los te komen.
‘Hallo, hallo!’ roep ik. Ik begin zelfs te gillen. ‘Dank je wel, dank je wel!’
Ik lijk wel gek.
Denk aan 5 mei en zie vrouwen sneller dan het geluid met hun witte zakdoeken
zwaaien om de Amerikanen te verwelkomen. Denk na over hoe lang jij het zou
volhouden in een oorlog.
In oorlogsfilms zijn er altijd mensen die volkomen willekeurig en plotseling, per
ongeluk zelfs, worden doodgeschoten. Ze vallen dood, voordat ze weten dat ze geraakt
zijn. Bedenk dat zoiets echt iets voor jou is. Besef dat je in je leven al zes dode
mensen hebt gezien. Waarvan twee van jouw leeftijd. Denk: ‘Je gaat eigenlijk best
snel dood. Er hoeft niet eens zoveel mis te gaan.’
Langzaam vaart het bootje onder de brug door. Een moment is mijn hoofd vlak boven
de hare. De minister-president kijkt voor de laatste keer op. Hij glimlacht en knikt.
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Ik pak Johan vast. Hij slaat zijn armen om mij heen, mijn hoofd tegen zijn borst,
ik kan zijn hartslag horen. De koningin had me moeten meenemen. Er is vast nog
wel een zoon over waar ik mee kan trouwen. Of die violist.
Ik zie me al drieënhalf jaar verkering met deze jongen hebben. Dan maakt hij het
uit, omdat hij verliefd is geworden op iemand anders, tweeënhalf jaar geleden. Voor
je
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het weet ben je oud en ga je dood. Of erger nog, ben je niet oud en ga je toch dood.
In beide gevallen ben ik voor zo weinig mogelijk tijdverspilling.
‘Wat verschrikkelijk dramatisch allemaal,’ denk ik. Johan vraagt of het weer een
beetje gaat. Of ik kan lopen.
Tuurlijk kan ik lopen!
Zonder iets tegen elkaar te zeggen, stappen we in de tram. Als ik merk dat deze
niet in de richting van het station gaat, zeg ik ook niets. Ik laat me meevoeren. Als
we voor de deur van zijn huis blijken te staan, wil ik protesteren. ‘Ik wil niet naar
jouw huis,’ probeer ik te zeggen. In plaats daarvan leg ik mijn hoofd weer tegen hem
aan en staan we zo twintig minuten voor zijn voordeur.
Ik had een enkeltje gekocht.
Berend: ‘Johan, ik hoop dat je weet waar je mee bezig bent.’
Moeder: ‘Lief kind, ik hou van je. Zorg goed voor jezelf.’
Dat had ze nog nooit zomaar gezegd. Blijkbaar heeft Anna haar alles verteld.
Anna: ‘En nu zit ze bij mijn vrienden. Het zijn mijn vrienden.’
Johan, heldhaftig: ‘Niemand kan tussen ons komen. Niemand kan ons uit elkaar
halen.’
‘Was het maar waar,’ zeg ik.
‘Trut,’ zegt hij.
We gaan er even uit voor de reclame. Ik leef in een soap.
Ik hang met mijn hoofd tegen zijn schouder. Hij heeft hele grote schouders.
Daar moet je wel tegenaan hangen.
De trap naar boven ligt vol post en kranten. Mijn voeten glijden twee keer van de
tree af. Het is donker. Johan loopt achter me, aait af en toe over mijn kont. Ik ben
bang om te vallen en loop langzaam naar boven. Een gordijn van kraaltjes in tropische
kleuren scheidt het trappenhuis van de woning. Ik schuif de kraaltjes opzij en kom
op een gang die verlicht wordt door een flikkerende, doffe spaarlamp. Opgestapelde
kratten bier, een verdwaald visnet, alle spullen die nog niet kapot genoeg zijn om
weg te gooien, maar die al jaren niet meer zijn gebruikt. Ik zie Johan als klein jongetje
wel vissen. Zo'n rotjoch die de visjes op de kant liet spartelen tot ze stikten. Ik die
naar huis rende om het aan mijn moeder te vertellen, de dierenbescherming bellen.
Of misschien was hij wel lief vroeger. Misschien is hij nu ook lief.
Er komt een walm sigarettenrook uit een kamer die uitkomt op de gang. Johan
loopt naar binnen.
‘Mam, ik ben thuis,’ hoor ik hem zeggen.
Mam? Jezus, die moeder waar hij bij woont, zit natuurlijk in die kamer. Nu moet
ik die kamer in. Ik kan ook blijven wachten op de gang. Misschien wil hij wel
helemaal niet dat ik binnenkom, wil hij me liever geheim houden. Net als Bas.
‘Elian waar ben je?’ hoor ik Johan uit de kamer roepen.
‘Op de gang,’ zeg ik. Het klinkt belachelijk. In de kamer hoor ik gelach. Ik durf
me niet meer te bewegen, vergeet adem te halen.
Johan loopt de gang op, pakt mijn hand. Hij lacht.
‘Kom,’ zegt hij.
‘Stel ik je voor aan mijn moeder.’
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Mijn vingers tegen elkaar aan geklemd, verpakt in zijn grote hand. Warm. Hij
trekt zachtjes, ik loop mee.
In de hoek van de kamer zit een vrouw op een enorme versleten grijze bank.
Omringd door haakwerkjes, blikjes bier, een kruiswoordpuzzel en vier
afstandsbedieningen. Er staat klassieke muziek op. Ik loop naar haar toe en geef een
hand. Ze is
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zwaar opgemaakt, haar kleding is verkleurd en ouderwets, maar ongetwijfeld duur
geweest. Ze doet me aan de koningin denken.
‘Goedenavond,’ zeg ik. ‘Ik ben Elian.’
‘Alice de Waal,’ zegt ze. ‘Moeder van Johan.’
Johan moet niet nog menselijker worden. Normaal gesproken gedoog je de
schoonfamilie, omdat je de jongen zo leuk vindt. Niet andersom. Uberhaupt de eerste
keer dat ik een schoonmoeder ontmoet. Bejaarde moeders van vriendjes uit het
ouderlijk dorp niet meegerekend.
‘Je hebt ijskoude handen lief kind! Ik bevries als ik naar je kijk!’ zegt ze.
‘Sorry,’ zeg ik.
Ze begint te lachen. Johan ook. Hij loopt naar de keuken. Ik hoor water stromen
en gas dat wordt aangestoken. Ik voel mijn handen om het net iets te hete kopje al.
Damp op mijn voorhoofd.
‘Ga lekker zitten,’ zegt Alice. ‘Ik ben nog maar pas begonnen met die stomme
dingen. Ik kan er niets van.’
Ze wijst naar het boekje met kruiswoordraadsels. Het ligt open bij een crypto-
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gram, er zijn twee woorden ingevuld. Ik zit met mijn benen op mijn handen op de
bank. Die is verbazend zacht. Johans' moeder zit met haar benen over elkaar schuin
tegenover mij. Ontspannen netjes. Dit is haar natuurlijke houding. Ze zit zo niet voor
het bezoek.
‘Ik wist er net eindelijk eentje, maar die was natuurlijk heel makkelijk. Ze vroegen
naar een ‘droevige boom’.
‘Treurwilg,’ zeg ik.
‘Ja, dat was het. Wat een mooi woord is dat toch. Treurwilg. Jij bent hier goed
in.’
‘Ik ben ook wel eens met die puzzels begonnen,’ zeg ik. ‘Dit was het enige woord
dat ik wist. Na een paar dagen ben ik maar gestopt.’
‘Ik heb net de koningin gezien,’ zeg ik dan. Het floept eruit. Ze hoeft niets aan me
te vragen.
‘Ik weet wel dat ze alleen maar langskomt omdat dat hoort, terwijl ze liever aan
het skiën is, of aan het paardrijden op het strand. Maar ze zwaaide en lachte en ze
keek me aan en ik werd warm en de tranen sprongen me in de ogen. Ik wou zo graag
met haar mee. Had het gevoel dat ik echt iets voor haar kon betekenen. Stom hè.’
Het zijn allemaal belachelijke zinnen, maar mijn stem klinkt rustig.
‘Ja,’ zegt ze. ‘Er zijn mensen die je dat gevoel kunnen geven. Heel wonderlijk.
Terwijl je weet dat er niets van overblijft als je ze leert kennen.’
‘Het is een truc,’ zeg ik. ‘Dat is onderzocht. Zodra de koningin of een andere
bestuurder een ruimte binnenkomt, kijken ze rond en proberen zoveel mogelijk
mensen vriendelijk aan te kijken. Alsof ze je kennen. Ik heb het een keer geprobeerd
op een feestje. Toen vroeg een vriend van me of ik mijn lenzen vergeten was in te
doen. Ik heb geen lenzen.’
‘Ik weet het, ik weet het, het is een truc, maar het werkt! Ik heb dat met Tina
Turner. Ik kom er niet vanaf.’
‘Ja,’ zeg ik enthousiast.
Johan kijkt op uit de keuken.
‘Heb jij dat ook met Tina Turner?’ vraagt ze. Haar stem slaat licht over. Ze gaat
net als ik met haar benen op haar handen zitten.
‘Ja, nee,’ zeg ik. ‘Niet met Tina Turner, maar ik heb het wel. Ik heb het heel erg.’
‘Ze is zo'n bijzondere vrouw,’ zucht ze. ‘Het is zo'n opmerkelijke, bijzondere
vrouw.’
Ik knik, maar mijn gedachten dwalen al af. Tina Turner, met die rare beentjes!
Maar hier is in ieder geval een lotgenoot.
Waar blijft die thee? Drinkt Mick Jagger nu ook thee?
Johan komt binnen met een dienblad kopjes en een pak chocoladekoekjes. Hij
gaat naast me zitten op de bank, schenkt thee voor me in, legt twee koekjes naast het
kopje op het schoteltje. Hij geeft me een vette knipoog. Geen idee wat die knipoog
betekent. Ongelooflijk hoe iemand ieder half uur een ander mens blijkt te zijn. Mijn
rij vriendjes van de afgelopen jaren is een rariteitenkabinet. Johan past prima naast
de anderen in het circus. En nu: Johan, de man die alles kan. De man die iedereen
is!
Hij drinkt zo snel mogelijk zijn kopje leeg. Ik probeer hem bij te houden, maar de
thee is nog te heet.
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We zitten met zijn drieën op de bank te slurpen. Verder is het stil. Ik zou zo op de
bank in slaap kunnen vallen. Volgens mij zouden ze dat niet eens vreemd vinden.
De stof van de bank doet me aan zeehond denken.
Denk aan de poster van de zeehond die je jaren op je kamer had hangen en die je
niet weg durfde doen omdat mensen zouden kunnen vinden dat het oneerbiedig was.
Bewerk de zeehond met rode viltstift en leg hem 's nachts onopgerold bij de rest van
de vuilniszakken op straat. Lach hard als hij er de volgende dag al niet meer ligt,
terwijl de vuilnismannen nog niet geweest zijn.
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‘Wij gaan slapen mam,’ zegt Johan.
Ik schrik op. Zijn moeder knikt.
‘Ik ga ook zo, schatten,’ zegt ze.
Ik hoef niets te zeggen, maar wil het graag. Hoe aardig ze ook is, ik voel me toch
een snol die het met een zoon doet.
‘Ja,’ zeg ik maar. ‘Het was een lange dag.’
Misschien bedoelde ik: ‘Elian, aangenaam. Ik had zojuist nog de lul van uw zoon
in mijn mond.’ Is niet waar. Maar dat maakt niet uit.
Hand in hand lopen we de kamer uit. Ik loop zo netjes mogelijk. Onze schoenen
laten moddersporen achter op het zeil. Johan houdt de deur voor me open.
Een lamp schijnt fel in zijn kamer. Maakt alles geel en tweedehands. Een reuzenperzik.
Johan ligt al in bed, zijn armen triomfantelijk in zijn nek. Hij kijkt naar me, ik heb
mijn kleren nog aan en sta met een van hem geleende tandenborstel bij een knal
oranje wastafel.
‘Ik doe het licht uit oké?’ zeg ik.
‘Schaam je je?’ vraagt hij.
Ik geef geen antwoord. Ik doe het licht uit, hou mijn T-shirt aan en ga naast hem
in bed liggen.
‘Je hebt een hele lieve moeder,’ zeg ik.
‘Dank je,’ zegt Johan.
Zijn hand aait zachtjes over mijn been.
Het is pikkedonker. Of ik mijn ogen dicht of open heb, maakt niet uit. Als ik mijn
ogen hard dichtknijp verschijnen gekleurde cirkels achter mijn oogleden. Ik denk
aan mijn moeder.
Het is prettig om met je ogen dicht te praten. De woorden klinken na in mijn hoofd.
Het klinkt meteen beter. Alsof je in een microfoon praat.
‘Zou je niet nog graag thuis willen wonen,’ vraagt Johan.
‘Waarom vraag je dat?’ zeg ik. Gewoon terugvragen. Heb ik ooit ergens gelezen.
‘Je hoeft niet alles alleen te kunnen,’ zegt Johan. Hij draait zich half naar mij toe,
legt zijn arm op mijn buik. Ik doe mijn ogen weer dicht.
‘Ik denk dat ik je al best goed ken,’ zegt hij.
‘Waarom denk je dat?’ zelfde truc nog een keer. Ik kan zo een praatprogramma
beginnen.
‘Je bent niet zo bijzonder als je denkt.’
‘Dank je.’ Toch maar geen praatprogramma.
‘Je denkt dat je zielig bent en alleen.’
‘Misschien wel ja.’ Het grootste gebrek van mensen is dat ze altijd zoveel tegen
elkaar willen zeggen.
‘Volgens mij ben je dat helemaal niet.’
Ik zeg niets. Er valt niets te zeggen.
Het klinkt alsof er buiten vuurwerk wordt afgestoken. Maar het kan ook een volle
vrachtwagen zijn die langs raast. ‘Ik ga niet terug naar huis, nooit,’ denk ik. Ik zie
me daar weer aan moeders' boerenkool. Terug bij af. Vakkenvuller als de rest van
mijn klasgenootjes. De alcohol daar heet Boswandeling, of Schobbeler, of dropjenever,
dat zegt genoeg. De volgende dag kots je niet alleen van de drank, je kotst van alles
en iedereen. Toen we vier waren, jatten we al een strippenkaart van mijn moeder om
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naar de stad te vluchten. We stonden bij de bushalte en wapperden met de
strippenkaart. Moeder kwam ons achterna gerend met onze jassen en we aten taart
in de Bijenkorf. De Bijenkorf was het mooiste en grootste wat ik ooit gezien had. Ik
werd misselijk van alle geuren door elkaar. Het parfum, gebak, saucijzenbroodjes,
leren jassen. Alsof je een middag alles door elkaar mag eten. Pindakaas, pannenkoek,
chips,
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rozijnen en cola. En meer en meer, op en af de roltrap. Na een paar jaar, midden in
onze jeugdjournaal-we are the world-redt de zeehondjesperiode, kochten we vier
saucijzenbroodjes. Voor ieder van ons, en voor de zwerver bij de uitgang.
Anna en ik maakten ruzie over wie hem aan de zwerver mocht geven. We vielen
altijd in slaap in de bus terug. Nog steeds val ik in slaap in de bus naar mijn ouders.
Na de eerste bocht knikt mijn hoofd tegen het raam.
‘Ik ga nooit terug bij mijn ouders wonen. Nooit,’ zeg ik. ‘Dat jij bij je moeder
woont, prima, als het goed voor jou is, is het goed. Maar ik doe het niet. En ga niet
zeggen dat ik niet bijzonder ben en dat ik niet alleen ben en dat ik niet alles zelf moet
willen kunnen. Ik ga nooit terug naar mijn ouders. Je hoeft er verder niets achter te
denken, maar als ik dat doe, ben ik voor de rest van mijn leven verloren. En ik weet
echt wel dat ik niet bijzonder ben. Wat ik nog het ergst vind, is dat iedereen maar
wat aankloot. De één kan het beter verbergen dan de ander, dat is alles. Dus ga niet
aan mij vragen wat ik wil. Vraag het de eerste de beste bij de tram en die weet het
ook niet. Ook daarin ben ik niet bijzonder.’
Het is stil. In de verte hoor ik auto's en een vliegtuig. De cv-ketel in de gang springt
aan. Mijn hoofd ligt zwaar op het kussen. Misschien lig ik lekkerder als ik me omdraai
op mijn zij, maar ik heb geen zin me te bewegen. Johan ligt ook op zijn rug, in zijn
volle lengte tegen mij aan. Ik vind het niet erg. Eigenlijk slaap ik nergens zo lekker
als in de bus. Ik schrik wakker, altijd precies honderd meter voor mijn halte en ik
merk dat ik niet alleen in mijn hoofd een reis heb gemaakt. Zonder dat ik iets doe,
brengt die bus mij naar huis.
Ik had er al heel lang niet meer aan gedacht om terug te gaan. Al maanden niet
meer. Vroeger dacht ik het iedere week, iedere dag. Ik dacht: ‘Wat doe ik hier? Wie
zijn deze mensen?’ Ik denk het nog steeds, maar minder vaak.
‘Je bent zo leuk als je boos bent,’ zegt Johan.
‘Ik ben niet boos,’ zeg ik.
Ik houd mijn ogen dicht. Wrijf met mijn voeten over elkaar om ze wat warmer te
krijgen.
‘Als wij nou eens een relatie beginnen,’ zegt hij.
‘Hoe bedoel je?’ Ik weet wel wat hij bedoelt, maar ik vraag het toch.
‘Nou gewoon, samen op vakantie, samen kerstmis, dat soort dingen. Dan kunnen
we alles. Dan kunnen we de wereld aan.’
‘Dat kan niet Johan,’ zeg ik.
‘Kan het niet, of wil je het niet?’
‘Allebei.’ En ik zeg dat niet omdat ik een trut ben.
Johan denkt na over wat hij nu het beste kan zeggen. Denkt aan films waarin de
man de vrouw aankijkt en zegt: ‘Jij en ik. Wij horen bij elkaar.’
En de vrouw zegt: ‘Ja. Ik hoor bij jou. Wij zijn nooit meer alleen.’
En ze lopen de Bijenkorf in en kopen servies en gouden armbanden.
De koningin zegt: ‘Je was mijn lievelingsprinses geweest als...’ ze kijkt bedroefd
naar beneden.
‘Als uw jongens niet zo'n slechte smaak hadden gehad,’ zeg ik.
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‘Ja,’ zegt ze. Prinses Elian. De klank alleen al is geweldig.’ Ze kijkt me liefdevol
aan, zoals alleen zeehondjes dat kunnen en ik weet: het is een truc. We zitten weer
in zo'n donkere culthuisfilm. Enkele reis Oost-Europa. Ik wil mijn geld terug.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

3 - Waarin Daan op het spoor komt van de ongezouten werkelijkheid, en
vele vermiste vakbroeders terugvindt in de columnistencorner van nachtproeverij
Le Clochard
EPISODE

Behalve Mister Apax die de Wibautraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik
nooit een wonderlijker kerel gekend dan Charly da S. Ik trof hem uit hoofde van
mijn eervolle opdracht, waarmee ik was belast door de Raad van Hoeders, restituerend
onder het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren.
‘Jij wordt onze ombudsman, Daan,’ had mijn goede vriend en gelouterde collega
Walter Decheiver vanachter zijn voorzittershamer gesommeerd. ‘Jouw onderzoek
is van meer dan eminent belang nu de Grote Overname een voldongen feit is. We
zitten dieper in de shit dan we al dachten.’
‘Ik acht het mijn plicht!’ had ik gestameld, niet wetend dat ik mijzelve nu terug
zou vinden op de pampa's van safaripark De Beekse Bergen, oog in oog met de
blaffer van Charly da S. die boven de rand van de hangmat uitstak.
Dit was niet mijn idee geweest. ‘We leven nu eenmaal in een andere wereld dan
waarin wij opgroeiden, Daan,’ had PMC-documentalist Jantje Wouters gelispeld, toen
hij Charly noemde na mijn vraag me op weg te helpen met mijn journalistieke tour
d'horizon.
‘Neemt u mij niet kwalijk, ik heb uw naam uit het dossier Diepe Denkers Van
Vandaag De Dag,’ probeerde ik het ijs met meneer Da S. te breken. ‘Ik ben hier
omwille van Daans Grote Onderzoek naar de stand der dingen. U heeft er vast wel
van gehoord.’
Even bleef het stil. Toen schudde de blaffer van nee. Het angstzweet brak mij uit,
zodat ik nauwelijks oog had voor de opvallende hoeveelheid nieuwe diersoorten die
zich bloeddorstig in mijn richting bewogen. Dankzij mijn tijd aan de zonovergoten
stranden waar ik zo had genoten van De Regeling, herkende ik vaaglijk de
schroefhoorngeiten, kleinklauwotters, Maleise gibbons, Siberische tijgers, Vietnamese
sikaherten, Pater Davidsreeën, Perzische kropgazellen, Mesopotamische dambokken,
sarus-kraanvogels en Przewalskipaarden.
‘Euhhh,’ probeerde ik de zwijgende denker de duimschroeven aan te draaien. ‘Ik
ben hier voor uw visie op de actuele stand van de ongezouten werkelijkheid. Deze
eervolle opdracht is mij verstrekt door de Raad van Hoeders, en...’
De blaffer schudde nu duidelijk van ja. Er kwam zowaar beweging in de hangmat.
‘O, het izze die Bolle weer,’ sprak een vriendelijk gezicht met een vies vlassnorretje
vanonder een royale sombrero. ‘Die Decheiver vanne jou heeft overal zijn
worstevingertjes tussen, niet? Geenne wonder dat de Nederlandse journalistiek zo
achteruit holt, wel?’
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Charly keek over mijn schouder, alsof daar een camera stond (en helemaal niet
de Mesopotamische dambokken), en sprak: ‘Heje, Walter - kenne jij mij nog?’
Zo kwam het dat wij daarboven, op het gelijkgeschoren, glanzige gras, goedgemutst
thee dronken in de schaduw van de grote beukenboom. Charly bleek een aimabele
man die door het vizier van zijn blaffer een heldere kijk op de werkelijkheid had.
‘Ombudsman, huh? Overname, wat? Charly zegge: follow the money, Daan.’
Met die wijsheid begaf ik me schielijk uit het zicht van de kleinklauwotters richting
mijn favoriete pleisterplaats voor contemplatieve overpeinzingen van intellectuele
snit waar de diepste gedachten van de vaderlandse visionairs zich zo goed op een
rijtje lieten zetten, en waar men bovendien nog een straffe Café Copacabana wist te
schenken. Ik bedoel natuurlijk de nachtproeverij Le Clochard.
‘Je bent laat, Daan,’ had het gegalmd door de uitspanning, toen ik in mijn
beduimelde regenjas, mijn medestrijder op de barricades van het vrije woord, die
evenzeer aan eenendertig jaar pensioenopbouw leed als ik, aan een knaapje hing.
Omdat journalistiek in wezen een eenzaam vak is, klitte men hier zonder tegenzin
tezamen rond het zacht pruttelend haardvuur in de columnistencorner.
Dit was gezelligheid, dit was beter dan thuis! Ik herkende vele vermiste
vakbroeders, onder wie de zojuist bij Het Parool afgezwaaide Elma Dusbaba, de
zojuist bij NRC Handelsblad uitgerangeerde Max Stam, de op het nippertje voor de
mensheid geredde Elsbeth Sparwasser, nog altijd druk op zoek in haar handtasje naar
de weapons of cultural mass destruction, alsmede Paul Cocu, die zojuist zelf bij
Buitenhof om een publiekswissel had gevraagd. ‘Die islam is zo gek nog niet, Daan,’
sprak de laatste, terwijl hij nonchalant de tulband van zijn buurman en bruggenbouwer
Imam Hazelhoeff probeerde. ‘Daar wordt er tenminste naar je geluisterd!’
Ik lette even niet op hem. De lessen van Charly da S. hadden mij op het spoor van
de werkelijkheid gezet. Maar wat uw Ombudsman nog niet kon weten, was dat ik in
de komende episode een verdacht pakketje tussen de rails zou vinden.
(Wordt vervolgd)
Ook uw ombudsman! daanschrijvers@hotmail.nl
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[Medewerkers]
JAN DE BAS - geboren in 1964. Historicus en dichter. Recentste bundel: Dat zijn

zo de dingen waar het hier om gaat (2002). Publiceerde ook Sint-Nicolaas en
de protestantse pers 1945-2000 (2003). Dit jaar verschijnt de biografie over
zijn opa, Hervormd op wielen. Wielerkampioen Cees Erkelens 1889-1959.
- geboren in 1942. Afrikaniste. Recente poëziebundels van
haar hand zijn Zand-orakel (1994), Zwerftaal (1995) en Dansen met een vos
(1998). Onlangs verscheen de bundel Golf (2003).
EMMA CREBOLDER

PIET GERBRANDY - geboren in 1958. Leraar klassieke talen, dichter en vertaler.

Werd eerder onder meer bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
(1997) en ontving in 2002 de Herman Gorterprijs voor zijn bundel De zwijgende
man is niet bitter.
- geboren in 1928. Was zijn gehele werkzame leven verbonden aan
de universiteit en is nu gepensioneerd.
SAM KOEK

- geboren in 1956. Psychiater en verantwoordelijk voor
zorgzaken bij Forensische en Intensieve Zorg De Meren te Amsterdam. In mei
2004 verschijnen bij Querido zijn chocoladetranen, gedichten onder meer bekend
uit Hollands Maandblad.
ANTOINE DE KOM

- geboren in 1942. Studeerde o.m. Nederlands te
Leiden. Was werkzaam in het voortgezet onderwijs en als redactrice. Publiceerde
eerder in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

- geboren in 1948. Schilder. In februari 2004 verscheen
zijn tiende Friestalige bundel Alles komt wer goed. Publiceert ook
Nederlandstalige gedichten in Hollands Maandblad.
BARTLE LAVERMAN

J.J. PEEREBOOM

- geboren in 1924. Doceerde Engelse taal aan de Universiteit
van Amsterdam. Schrijft nu alleen nog; hoofdzakelijk voor Hollands Maandblad
en NRC Handelsblad.
- geboren in 1935. Tekenaar. Sedert de eerste jaargang in 1959
verschijnen regelmatig illustraties van hem in Hollands Maandblad.
PETER VOS

- geboren in 1961. Woont in Moskou. Schreef onder
meer de romans Danslessen (1998), Liebmans Ring (2001) en Een Hollandse
romance (2003).
PIETER WATERDRINKER
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HOLLANDS WEEKBLAD
tijdschrift voor litteratuur en politiek
PROSPECTUS VOORJAAR

1959

MOTIEVEN
VOOR DE OPRICHTING
Dit blad zal vaker verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht. De schrijvers
zullen gemeen hebben, dat zij zich als twijfelaars beschouwen tegenover de
zelfverzekerde praters over ‘Westerse waarden’, als conservatief tegenover de kwekers
van een vijf minuten voor twaalf stemming, als conformist tegenover de schelders
zonder goede manieren, als negatief tegenover de zoekers naar een positief geluid,
als individualist tegenover ieder groepsbelang. Zij houden niet van het mengsel van
zelfbeschuldiging, goed vertrouwen en kwade trouw, dat men aantreft bij de
voorstanders van een derde weg. Zij zullen zich zo goed mogelijk verweren tegen
de verschillende vormen van nationalisme: de verslaving aan het eigen land, aan de
eigen tijd en aan de eigen overtuigingen. Ook het op zijn kop gezette nationalisme,
de gestolde bewondering voor andermans land, andermans tijd en andermans
overtuigingen, taxeren zij als gevaar.
Een vraag die in dit tijdschrift aan de orde zal komen is: hoe mengen zich belangen,
moraal en ideeën. Wij geloven, dat de amateur eerder enige verheldering in deze
driehoeksverhouding kan brengen dan de van eigen ondervinding losgeweekte
specialist. Dat betekent niet, dat wij tabellen, systemen en beroepsjargon zullen
negeren, maar wel dat wij deze hulpmiddelen met wantrouwen willen hanteren en
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beoordelen, in de overtuiging dat zij in de praktijk vaak dienst doen als rookgordijn,
als frazen die de verschijnselen aan het oog onttrekken.
Na dit manifest is de weg vrij voor kalmer taal. Het tijdschrift is bedoeld als een
litterair-politiek weekblad, maar dan beide woorden gebruikt in de zin waarin ook
Ter Braak en Du Perron litteraire en politieke figuren waren. Wij willen deze twee
namen graag met wat nadruk als voorbeeld vermelden, niet alleen omdat hun werk
het karakter van dit weekblad zal beïnvloeden, maar ook omdat angst voor epigonisme
een schichtigheid tegenover hen heeft veroorzaakt, die als rem fungeerde bij de
doorwerking van hun denkbeelden en gezindheid na de oorlog.
De vorm van een weekblad is om verschillende redenen naar ons oordeel te
verkiezen boven die van een maandblad. Een weekblad maakt het mogelijk effectiever
aan te sluiten bij de actualiteit. Wij stellen ons voor, dat korte reacties op actuele
gebeurtenissen in veel gevallen meer duidelijk kunnen maken over het ‘eigen gezicht’
dan lange beschouwingen. Bovendien is het voor de overzichtelijkheid en voor de
continuïteit in de relatie tussen blad en lezer beter, dat men iedere week vrij weinig
in de bus vindt dan iedere maand vrij veel. Ook als men de toekomstkansen van een
tijdschrift als dit wil beoordelen in termen van behoefte en aanbod, lijken de
vooruitzichten voor een weekblad rooskleuriger dan voor een maandblad.
Hoe opgewekt deze inleiding tot dusver ook klinken mag, de moeilijkheid zal steeds
blijven: hoe vindt en animeert men de smalle groep mensen, lezers en schrijvers, van
wie het bestaan van dit blad zal afhangen. Iedere sociale, politieke of religieuze groep,
die het ondogmatisch gestemde individu slecht gezind is - en dat zijn zij allemaal zal wel voldoende zin voor zelfbehoud hebben om
REDACTEUR • K.L. POLL
UITGEGEVEN DOOR L.J.C. BOUCHER, DEN HAAG VOOR DE ‘STICHTING HOLLANDS
WEEKBLAD’ ADMINISTRATIE EN CORRESPONDENTIE
39 NOORDEINDE • DEN HAAG
TELEFOON 070-117744* •
ABONNEMENTSPRIJS • 25 gulden per jaar per halfjaar f 13,50, per kwartaal f 7,50,

losse nummers 60 cent
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Wat wij verloren (en wonnen)
Hollands Maandblad 45 jaar
door Bastiaan Bommeljé
Kornelis Lubbertus Poll was 31 jaar toen op 20 mei 1959 het eerste nummer van het
door hem opgerichte Hollands Weekblad verscheen. Enkele maanden eerder had hij
na samenspraak met enkele geestverwanten een ‘prospectus’ doen uitgaan naar
beoogde medewerkers en geldschieters. De eerste zin van dat pamflet luidde: ‘Dit
blad zal vaker verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht.’
Misschien was dat niet verbazingwekkend. Wellicht is elke 31-jarige die een
literair-politiek weekblad opricht chronisch goedgehumeurd. Maar wellicht was 1959
ook een jaar waarin de lucht tintelde van optimisme, beloftes en een goed humeur.
Dit was immers het jaar waarin te Slochteren de aardgasbel werd ontdekt, waarin de
Russische Luna III voor het eerst foto's van de achterkant van de maan maakte, waarin
de Nederlandse Corine Rottschafer Miss World werd en Teddy Scholten het Eurovisie
songfestival won, waarin de Dafodil haar debuut maakte op de Nederlandse wegen,
waarin de 32-jarige Harry Mulisch Het Stenen Bruidsbed publiceerde als eerste
Literaire Reuzenpocket (en waarin Fidel Castro kort voor zijn 33ste verjaardag in
Cuba de macht greep), waarin het Nederlands Dans Theater onder leiding van de
27-jarige Hans van Manen werd opgericht, waarin de 15-jarige Pim Maas de titel
‘Nederlandse Elvis Presley’ won in de Amsterdamse bioscoop Royal, waarin het
500.000ste tv-toestel in Nederland werd aangesloten en de eerste uitzending van
Sport in beeld te zien was, waarin de Nederlandse kranten bijna 1000 artikelen
publiceerden over ‘nozems’, waarin het beginnende tienerbandje The Beatles in de
Liverpoolse Casbah-club voor het eerst meer dan één keer achter elkaar mocht
optreden, waarin de film Some Like it Hot uitkwam, waarin Eisenhower en Chroetsjov
elkaar voor het eerst ontmoetten, waarin Simon Vinkenoog voor het eerst LSD
gebruikte, waarin Miles Davis Kind of Blue uitbracht, waarin de Pacifistisch
Socialistische Partij voor het eerst meedeed aan de verkiezingen, waarin het
radioprogramma ‘Tijd voor Teenagers’ de lucht inging, en waarin ‘het Lieverdje’
op het Spui werd onthuld.
Dit was een goed jaar om een literair-politiek tijdschrift op te richten.
K.L. Poll had evenwel niet alleen oog voor de beloftes die in de lucht hingen, maar
ook voor de wortels waarmee hij zijn blad in een traditie wilde planten. In de
‘prospectus’ heet het: ‘Het tijdschrift is bedoeld als een literair-politiek weekblad,
maar dan beide woorden gebruikt in de zin waarin ook Ter Braak en Du Perron
literaire en politieke figuren waren. Wij willen deze twee namen graag met wat
nadruk als voorbeeld vermelden, niet alleen omdat hun werk het karakter van dit
weekblad zal beïnvloeden, maar ook omdat angst voor epigonisme een schichtigheid
tegenover hen heeft veroorzaakt, die als rem fungeerde voor de doorwerking van
hun denkbeelden en gezindheid na de oorlog.’
Het weekblad werd maandblad, in 1963, er kwamen nieuwe redacties na Polls
overlijden in 1990, en nu wij na 45 jaar Hollands Maandblad in verwondering
omkijken, rijst de vraag of er niet wat valt toe te voegen of af te doen aan de
‘prospectus’. En hoewel ‘prospectussen’ ons thans misschien doen terugdeinzen,
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moet de conclusie luiden dat deze ‘prospectus’ onverminderd geldig blijft als bron
van inspiratie.
Wij leven in een andere tijd, maar dat maakt de door Poll geschetste geesteshouding
van de schrijvers in dit blad (‘twijfelaars tegenover zelfverzekerde praters;
individualist tegenover elk groepsbelang; niet gesteld op de mantel der liefde die
alle verschillen onzichtbaar maakt; wantrouwend tegenover de keurigheid maar ook
tegenover slechte manieren’) niet minder relevant. Wij leven in een andere wereld,
maar dat maakt de oriëntatie van dit tijdschrift (nieuwsgierigheid naar het antwoord
op de vraag ‘hoe mengen zich belangen, moraal en ideeën’) niet minder dringend.
Wij leven in een andere samenleving, maar dit maakt de
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lichte zorg die in de ‘prospectus’ klinkt (‘hoe vindt en animeert men de smalle groep
mensen, lezers en schrijvers, van wie het bestaan van dit blad zal afhangen’) niet
minder permanent.
Toegegeven, 45 jaar is een zonderlinge leeftijd. Officieel is er geen reden tot feest,
maar wie wacht tot hij 50 wordt, eindigt onherroepelijk in pompeuze herdenkingen
en zelffelicitatie. Als 45-jarige verkeert men in een prettig niemandsland: men is te
oud om nog veelbelovend te zijn, maar te jong om al eerbiedwaardig te zijn. Men
koestert nog grootse plannen, maar is al wijs geworden door desillusies. Men ambieert
nog steeds het allerhoogste, maar begint de eigen feilbaarheid al te aanvaarden. Men
heeft zich bevrijd van de overmoed der jeugd maar weigert zich over te geven aan
de berusting der ouderdom. De geest is nog plooibaar, maar de huid al gehard. Dit
is kortom de ideale leeftijd om de wereld recht in de ogen te kijken sine ira et studio
- zonder wrok of vooringenomenheid, zoals Tacitus dat uitdrukte - en zichzelf af te
vragen hoe het zit met dat goede humeur.
Nu is geen periode zo moeilijk te begrijpen als de eigen tijd, en er is daarom
nauwelijks een excuus te bedenken om een oordeel uit te spreken over de stand der
dingen in onze samenleving. Daarvoor dienen de praatprogramma's en de
opiniepagina's, die dikwijls zo pijnlijke symptomen van het gebrek aan verbazing
waaraan wij tegenwoordig lijden. Toch wil Hollands Maandblad geen gast in het
heden zijn, geen buitenstaander in het huidige Nederland met valse herinneringen
aan een betere tijd. Anderzijds kunnen we niet ontkennen dat het soms moeilijk is
niet met de mond vol tanden te staan in een land waarin geen enkele 31-jarige nog
een literair-politiek tijdschrift wil oprichten.
Zeker is dat onze natie niet langer tintelt van optimisme en beloftes van een betere
toekomst. Misschien is dat geen wonder in een samenleving waarin één op de acht
inwoners ouder is dan vijftig, waarin studenten thans minder tijd besteden aan lezen
dan MULO-scholieren in 1959, waarin kunstbeleid alleen nog over subsidies gaat,
waarin tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs de komende jaren oploopt tot
8000 per jaar zodat binnenkort de helft van het onderwijzend personeel onbevoegd
is, waarin circa 50 procent van de ambtenaren aan de universiteiten niet bezig is met
onderwijs of onderzoek maar met beheer en management, en waarin NRC Handelsblad
- dezelfde krant waar K.L. Poll in 1970 het Cultureel Supplement oprichtte societyverslaggever en Privé-columnist Albert Verlinde als medewerker heeft
aangetrokken.
Thans is Nederland, bedoel ik eigenlijk te zeggen, een samenleving waarin
diskjockeys de bestbetaalde overheidsdienaren zijn, waarin ministeries 10 miljoen
euro uitgeven aan reclamespotjes om mannen aan te sporen vaker af te wassen, waarin
er een slordige 400 literaire prijzen te verdelen zijn, waarin bijna 20 procent van de
jongeren in de grote steden de school verlaat zonder diploma, en waarin de volledig
gesubsidieerde omroep TELEAC (waar meer dan 30 procent van het personeel een
managementfunctie heeft) subsidie aanvraagt bij de volledig gesubsidieerde Stichting
Lezen om een educatief tv-programma voor peuters te maken.
Zo'n samenleving tintelt niet, maar sleept zich voort als een uitgebluste babyboomer
die van atv-dag naar atv-dag waggelt op weg naar zijn prepensioen. Men zou dit
gehele complex van economische, sociale, culturele en intellectuele stagnatie kunnen
benoemen als ‘de Hollandse ziekte’, die het huidige gevoel van onbehagen in de
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samenleving verklaart, ware het niet dat zo'n etiket de situatie waarschijnlijk meer
banaliseert dan verheldert.
En er zijn al zoveel banale termen die de wereld niet verhelderen. Het heet dat wij
leven in een tijd van globalisering, van mondialisering, van mediasering, van
automatisering, van Amerikanisering, van terrorisering, van fundamentalisering, en
soms heet het zelfs dat wij leefden in een tijd van dat alles tegelijk. En dan ga ik
maar voorbij dat wij ‘the end of history’ en ‘the clash of civilisations’ al achter de
kiezen hadden. Hier klinken uiteindelijk louter grote woorden, en aan grote woorden
ontbreekt het in het huidige Nederland helaas slechts zelden. I fear those big words,
Stephen said, which make us so unhappy, schreef James Joyce, en hij had gelijk.
Indien Hollands Maandblad iets niet wil, dan is het zwichten voor de totalitaire
verleiding der grote woorden, of wegzinken in de kussens van een beschaafde opinie,
en daarom rest ons weinig anders dan met goed humeur onze verbazing over het
vaderland te koesteren.
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Niemand kan ontkennen dat wij de afgelopen 45 jaar enorm veel hebben gewonnen
(wij weten veel meer en weten het veel sneller dan vroeger, wij zijn veel welvarender,
individueler en meer geprivilegieerd), maar de twijfel knaagt of we onderweg
misschien ook niet iets hebben verloren. Ik bedoel dan het besef dat privileges ook
verplichtingen scheppen. Misschien niet meteen de verplichting om een
literair-politiek tijdschrift op te richten, maar wel de verplichting tot zelfkritiek, tot
bewaren van tradities en zoeken naar het nieuwe, tot het verheffen van argumenten
boven ideologie of geloof, ja tot het stellen van de vraag ‘hoe mengen zich belangen,
moraal en ideeën’ - en dan vooral die van onszelf en van onze eigen klasse.
Indien men toch iets van het huidige geestelijke klimaat in Nederland zou moeten
zeggen, en ik doe dit twijfelend tegenover de kakofonie van alle zelfverzekerde
praters die zulks al zo dikwijls doen, dan is dat waarschijnlijk dat ons land enerzijds
sociaal-economisch gelijker is geworden sedert 1959 (hetgeen toe te juichen is), maar
anderzijds ongelijker vanuit cultureel perspectief (hetgeen te betreuren is). En dit
laatste zou wel eens ten grondslag kunnen liggen aan de malaise die we thans
meemaken.
Ik doel met die culturele ongelijkheid op de opkomst van wat de Duitse socioloog
Helmut Schelsky zo beeldend de Sprachherrschaftsklasse noemde. Dit is een blijvende
erfenis van de jaren zestig: de groei van een aanzienlijke seculiere klasse die door
middel van opleiding en uitdruk-
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kingsvaardigheid het monopolie verwierf op de productie van moraal, cultuur en
politiek. Hans Wansink schreef ooit in de Volkskrant over ‘het bureaucratische
universum van schaal 12 en hoger: de beleidsambtenaren, subsidie-uitdelers en
managers met hun welzijnshobbyisme, hun grootschaligheidswaan en hun
reorganisatieneurose’. Dat is een aardige samenvatting van de
Sprachherrschaftsklasse, behalve dat hij academici en journalisten, en vooral de
academisch gevormde journalisten vergat in zijn opsomming.
Op zich is dit niet verontrustend, maar wel kenmerkend, want in de ideologie van
de Sprachherrschaftsklasse is ‘de ander’ altijd de machthebber, de verantwoordelijke,
de boosdoener, de schuldige. En dat terwijl dat juist deze klasse zelf de afgelopen
decennia gekenmerkt is door een enorme accumulatie van privileges: op het gebied
van inkomen, van vrije tijd, van overdrachtsuitgaven, van culturele subsidies. Het
grappige is hierbij dat deze accumulerende privileges vaak de resultante waren van
het eigen beleid dat gericht was op de verheffing van ‘de zwakkeren’. Wie zich nu
verbaast over de sterk gestegen inkomens bij de semi-overheid en de gesubsidieerde
sector, heeft de laatste jaren niet opgelet wie met die ‘zwakkeren’ worden bedoeld.
En dat er niet wordt opgelet, is geen wonder, want de journalisten - in Nederland
voor 80 procent afkomstig uit HBO- en universitair onderwijs - maken immers deel
uit van dezelfde klasse, en hebben derhalve dezelfde soort bovenmodale privileges
en hetzelfde wereldbeeld en dezelfde soort geestelijke habitus.
Over die geestelijke habitus zou nog veel te zeggen zijn, zoals over hoe die leidde
tot wat Paul Scheffer ‘veertig jaar nonchalance’ jegens de allochtonen noemde, of
over wat men met evenveel recht ‘veertig jaar nonchalance’ jegens de universitaire
opleidingen kan noemen. Hieraan zijn al vele woorden besteed, maar zelden wordt
beklemtoond hoezeer niet alleen ‘de overheid’ of ‘de politiek’ verantwoordelijk
waren voor wat er gebeurde, maar de Sprachherrschaftsklasse zelf, want die was
tegelijkertijd bedenker, uitvoerder, bestuurder en criticus van de werkelijkheid in
Nederland. Hier mengden zich belangen, moraal en ideeën op naadloze wijze.
Als er één blijvende verworvenheid is van de generatie die na 1959 aan de macht
kwam, dan is het immers wel de opheffing van de tegenstrijdigheid tussen een
maatschappijkritische geesteshouding en een ironiserend-consumptieve levenshouding
zonder zelfkritiek. Als de babyboomers aan iets schuldig zijn, dan is het aan
opportunisme met een menselijk gezicht.
Er schuilt inmiddels iets tragisch in het feit dat wij de voortgaande
ontintellectualisering niet echt meer kunnen camoufleren. En dan bedoel ik niet alleen
dat er in Europa geen land is waarin zoveel reparatie- en noodwetgeving nodig blijkt
als Nederland, omdat het vermogen tot het schrijven van sluitende wetsteksten is
geërodeerd en omdat het parlement de paradoxen van het eigen beleid niet herkent.
En ik bedoel zelfs ook niet dat bij de laatste verkiezingen in het lijsttrekkersdebat de
journalisten langer aan het woord waren dan de politici (in 1998 spraken Paul
Witteman en Ferry Mingelen tijdens het ‘lijsttrekkersdebat’ ruim 13 minuten langer
dan de individuele lijsttrekkers).
Neen, ik bedoel een verschijnsel dat al in 1972 werd beschreven door Irvin Kristol
in Commentary. ‘Het probleem is,’ betoogde hij, ‘dat onze samenleving steeds meer
“intellectuelen” opkweekt en steeds minder gewone mensen. Westerse landen hebben
nu een grote groep mensen die zich de houding, gedragingen, symboliek en taalcodes
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van intellectuelen hebben eigen gemaakt, en die van zichzelf denken dat ze
intellectueel zijn, hoewel ze intellectuele vorming volstrekt missen - en vaak zelfs
geen enkele intellectuele competentie bezitten.’
Afgezien van de vraag of somberheid hieromtrent gerechtvaardigd is, lijkt de
diagnose juist. Ik denk dat dit ook de achtergrond is voor de niet weg te redeneren
indruk dat Nederland wel gelukkiger is dan in 1959, maar in vele opzichten ook
dommer is. Ik bedoel met ‘dom’ niet dat er geen intelligente academici meer zijn of
dat er geen uitstekende journalisten meer zijn - wellicht zijn die er in groter getale
dan in 1959 - maar wel dat dat zowel de media als de universiteiten de ‘shit threshold’
stelselmatig hebben verlaagd. Dit heeft geleid tot systemen zonder ondergrens, en
derhalve zonder zelfreinigend vermogen. Het probleem hierbij is dat de onderkant
zo een enorm zuigende werking uitoefent.
Dit loslaten van een ‘shit threshold’ is de logische consequentie van een verkeerd
begrepen waarderelativisme en van een geesteshouding zonder verbazing en
zelfkritiek. Het verklaart
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ook waarom de oriëntatie van de media en van de universiteiten, ja van het literaire
en culturele complex, thans zo neerwaarts is gericht.
Bij dit alles is één troost. Er is geen andere uitweg uit de impasse dan het accepteren
van de eigen beperkingen. Stoere taal en elkaar overtroeven in hardhandige
oplossingen leidt slechts verder het moeras van de nietszeggendheid in.
De slotsom is dus half vrolijk. De Nederlandse elite heeft de afgelopen 45 jaar
niet erg vruchtbaar gefunctioneerd. De elite heeft zelfs in menig opzicht gefaald. En
de elite, dat zijn wij. Aldus is ons lot duidelijk: wij zijn zelf een symptoom van de
kwaal die wij pretenderen te genezen, om Karl Krauss te parafraseren.
Er is overigens geen reden tot pessimisme. Wie goed oplet, ziet dat Hollands
Maandblad in 2004 net zoals in 1959 probeert vernieuwing te paren aan behoud van
traditie. Daarom is het aardig te weten dat alleen al dit jaar vier jonge debutanten in
Hollands Maandblad een contract van een uitgever kregen, en dat in dit
jubileumnummer een bijdrage valt te lezen van J.J. Peereboom, die ook in het
allereerste nummer schreef, net zoals in vele tussenliggende. Vandaar dat dit blad
ondanks alles vaker zal blijven verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht.
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Blijf
Piet Gerbrandy
Wat beklop je dat geiten venster met beuker van hardhout?
Ik roffel koorts om diepste boventonen.
Waarom zeg je de dingen zo raar vent?
De kiezel van mijn tandhaag hapt om zeng.
Wie bracht je daar om het kaatsend dwaallicht te missen?
Zij ketste blende op het kruivend wier.
Sprak zij hier zwalpt een branding kleed je uit?
Zij sprak niet en ik bleef niet overeind.
Waar liep je die blafkink op? Op
een duin in een wervel van distels.
Hoe groet je de dijrijke vrouw op het avondlijk fietspad?
Voorkomend zonder hoop op wang of wimper.
Wie dekte je toe toen het stormde?
Ik zag haar en vermeed goed op te letten.
Wanneer verzaakt je pols haar benen griffel?
Als atlas dat hij draaien zou vertikt.
Je hoes van mensenleer oogt sleets en dof?
Ik borstel en vet in. Weersta het zout.
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Laaf
Wijf duld mij in uw schoot streel van mijn buik
het smijdig plooien scheer mijn grijze schedel raspend houd
mijn balwerk beet als ik u vinger prijs bij vriend en vijand
mijn voormalige potentie maar niet nu.
U moet mijn koelkast vullen met jenever.
U moet het glas vasthandig van mijn lippen slaan.
U moet mijn kater smoren tussen borsten.
Tutoyeer mijn infarcten en prothesen poets de grauwe
stenen uit mijn gangen zet weefsels die ik afstiet op sterk water.
Begroet mijn maden als getrouwe knechten.
Bewierook mijn zeven zonen om hun brille.
Loof mijn zeven dochters om de room van hun huwbaarheid.
Schoei mijn zeven broeders kleed mijn zusters.
Drenk mijn broedse moeder met bourgogne.
Voer mijn kindse vader zijn poeder en draf.
Ken mijn zeven vrienden en vriendinnen.
Vergiftig mijn vrouwen met smeuïge desinformatie.
Laaf u aan het braadstuk uit mijn oven rol u in dons
op mijn peluw van vorstelijk bedstro verbras mijn goud
vergok het in speelhol onthaal royaal deurwaarders curatoren.
Betover mijn bankier met de dans van uw hinkstap.
U moet niet willen weten wie ik leef.
U moet niet willen roeren in mijn moezen.
U moet mij laten smoren in mijn stookhok.
U moet mijn weerstand breken tot ik geef.
Bespaar mij straks vermolming in protserig spaanhout plet
mij niet onder geslepen graniet zuig mij snel zuig mijn as
met uw gammele miele maar houd mij voorlopig aan praat
nog onder uw onderste rokken van memelig vlees.
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Slaap
Laat nu
los je flarden vodden
pulver je dat slaap je opblaast en ontvlamt.
Maar pok
maar pok op matglas op afdak uit maat
van hart en zucht en kuch van je gladmazig liefje.
Nee dan
nee dan wie met smoezelig topje
bewasemde spiegels ontvet o krulspeldige
stoephoer
(stoephoer?) met haar cavia op zolder die zo
maandelijks mag sterven in gegiechel.
En kijk
en kijk je gromt weer van ontslaping.
Je tod stikt klare talen in de nacht.
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De zaak H.
door Antoine de Kom
We lopen naast elkaar de licht krakende houten trappen naar de binnentuin af. Zijn
stap is veel krachtiger dan de mijne. Hij is rusteloos. Hij is gespannen. Onmiskenbaar.
Als we buiten staan, begint hij door de sneeuw over het gras te ijsberen. Dit is hem
dan. Hij heeft een vaste tred.
Het is fascinerend iemand te ontmoeten over wie iedereen al een mening heeft behalve ikzelf. Ik wil niet met Oedipus en ook niet met Orestes, zelfs niet met een
bedrogen Oedipus van doen hebben. Dit is zo te zien geen man die je begrijpen zult
door hem te wíllen begrijpen. Hij haalt me in, loopt me weer tegemoet en begint een
lange monoloog waarin hij meer zegt dan een mens kan bevatten. Hij voelt zich thuis.
Dit fors beveiligde Amsterdamse gebouw doet hem aan thuis denken, omdat het iets
van een kasteel heeft.
De verdachte staat pal voor me stil, kijkt me aan en wil weten wat we gaan doen.
Hij is een man van aarzelingen en van daden. Ik leg hem uit dat het me gaat om de
moord die hem ten laste is gelegd. Ik zeg hem dat ik als psychiater allerlei vragen
heb maar dat dit niet het moment is om daarover te beginnen.
‘U bent iemand over wie alles al gezegd lijkt te zijn en niets daarvan is zeker. U
bent als het gordijn dat slechts door de wind wordt beroerd en waarachter een geheim
verborgen ligt. Ik vraag me af of U dat zelf kent. Misschien is dat wel uw genie: dat
u zelfs uw schepper in zijn raadsels hebt verstrikt.’
Hij zwijgt en staart naar de hoge lichtgrijze muur die ons van de buitenwereld
scheidt. Hij wijst naar de lucht waaraan de sneeuw zich in de grote donkergrijze
gedaanten van wolken weer aankondigt. Zo heeft hij ooit zijn slachtoffer voor de
gek gehouden: door hem te vragen waar die wolk daarginds wel niet op lijkt. Wolken
zijn het waarin wij denken en nog steeds worden we niets wijzer.
Is dat het niet? Mogen we soms niets wijzer worden? En waarom dan? Is zijn
verhulling paradoxaal bedoeld geweest om juist iets anders bloot te leggen? Zijn
oom confronteren met diens geheim in een toneelstuk, dat was geniaal. Alle kwaad
dat die usurpator belichaamde kwam onverbloemd open te liggen. Hij pakt me
opgewonden bij de arm en fluistert conspiratief tegen me. Nu de sneeuw begint te
vallen en we voor de zoveelste maal de tuin in onze eigen voetsporen schuin hebben
doorkruist, krijg ik het gevoel dat ik ergens houvast heb. Nu heeft hij iets gevonden.
Hij plukt een leeg koffiebekertje uit de sneeuw en begint dat onder het lopen te
verfrommelen.
Terwijl we tot vervelens toe voort wandelen en hij blijft zwijgen, probeer ik me
het dossier weer voor de geest te halen. Gertrude, sinds kort weduwe van zijn vader
en eigenlijk te vroeg opnieuw gehuwd met diens broer Claudius, laat haar zoon bij
zich roepen omdat die zo vreemd doet en dwarsligt. Hij komt naar haar persoonlijke
vertrek terwijl de raadgever Polonius haar nog net wat tips kan geven om zich
vervolgens schielijk achter een gordijn te verbergen.
Ik ben in een slangennest beland. Dit is het Deense hof waar de nieuwe koning
Claudius met een bezwaard geweten regeert. Hij liet zijn broer een dodelijk vergif
in het oor druppelen terwijl deze lag te slapen in diens eigen boomgaard. Dit geheim
is aan hem onthuld door de geest van zijn vader. Claudius weet niet wat de werkelijke
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gronden zijn van het soms tegendraadse, vreemde en daardoor verontrustende gedrag
van zijn neef. Hij vreest het ergste. De prins staat verlamd voor de opgave Claudius
te ontmaskeren en het recht te laten zegevieren. Doet hij dat te vroeg, dan wordt
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hij op zijn best afgeschreven als een zot en op zijn slechtst als de prins die de kroon
wilde stelen. Doet hij het te laat, dan zal hij zichzelf nooit vergeven. De verdachte
heeft het verfrommelde bekertje weggegooid en zegt dat hij weer naar binnen wil.
Morgen pas zal hij weer verder met me praten. Op zijn kamer aangekomen gaat hij
peinzend op de rand van zijn bed zitten.
Ik zie hem in mijn gedachten het vertrek van zijn moeder naderen. Die heeft van
Polonius de raad gekregen om haar zoon flink aan te pakken en hem aan zijn verstand
te brengen dat zij hem niet kan blijven beschermen. Gertrude laat zich
nietsvermoedend als branddeken gebruiken. Ze spreekt hem als een kleuter toe: dat
hij zijn vader erg veel kwaad heeft gedaan. Ze vraagt wat hem bezielt. Is hij haar
vergeten?
Nu escaleert de situatie zeer snel. Hij wordt razend. Hij noemt haar verdorven en
wijst haar als moeder af. Zijn moeder dreigt er anderen bij te halen, hij belet dat. Zij
moet van hem gaan zitten: ‘Je gaat niet weg voordat ik je een spiegel heb
voorgehouden waarin het diepste van jezelf te zien is.’
Dan raakt ze in paniek en roept uit dat ze bang is, bang dat hij haar zal vermoorden.
Vanachter het gordijn klinkt nu hulpgeroep en hij steekt onmiddellijk in op wat hij
verbaasd een rat noemt. Hij raakt in verwarring wanneer zijn moeder verbijsterd
blijkt over wat hij aangericht heeft. Hij vraagt zich even, heel even, af of het de
koning is.
Wat kan er over de verdachte worden gezegd? Wie is hij in essentie? Een heimelijke
trawant van Claudius? Een ambitieuze troonopvolger? Of is hij uit op wraak tegen
de vermeende immoraliteit van zijn moeder? Een Nero die haar naar het leven staat?
Of is hij toch de vleeswording van rechtvaardigheidsgevoelens, van loyaliteit en
daarin net zo onverzettelijk als hij dat van zijn vader meent te weten? Op die manier
ís hij innig en innerlijk zijn vader. Is dat de sleutel tot wat er verder gebeuren gaat?
Ja, luidt het antwoord, hij leeft met het grootse, grandioze zelfbeeld van zijn dode
vader in zich, en voelt zich op die manier een levende dode. Hij is en is niet, hij is
symbolisch een onbestaanbaar zijn. Zijn verklaring ‘To be, or not to be’ kan niet
alleen worden gelezen als ‘zijn of niet zijn’ maar ook als ‘zijn, of, anders gezegd,
niet zijn’. Zijn dat synoniem is met niet-zijn.
In deze zaak wordt behalve dubbelzinnigheid ook de verdubbelende hendiadys
niet geschuwd. ‘Niet-zijnd zijn’ wordt ‘zijn en niet-zijn’. Hier wordt een gemeenplaats
geïroniseerd uit de logica: de onverenigbaarheid van zijn en niet-zijn. Het dilemma
van de verdachte is dat hij door niets te doen een Judas wordt, moreel sterft, en door
wél op te treden (tegen de koning) als een Jezus uiteindelijk echt zal omkomen, wat
gelijk staat met de zelfmoord waarover hij in zijn monoloog te spreken komt
(dossierpassage 3.1.75). Hij is er hoe dan ook geweest. De gedachte aan de
ongewisheid van het droomland na de lichamelijke dood doet hem aarzelen.
Als dit zo is, dan zit de verdachte inderdaad hopeloos klem. Iets om behalve
wanhopig en kwaad ook opgewonden van te worden. Hamlet kwam tot het ironische,
onzegbare besef dat hij niet-bestaand bestond. Hij was maar een stofje.
Op het toppunt van zijn woede klinkt er iemand die getuige is geweest van zijn
razernij en die hem dus in zijn nietige naaktheid heeft bespied, terwijl hij juist op dat
moment ook nog, uitgerekend door zijn moeder, van kwade bedoelingen tegen zijn
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vermoorde vader is beticht. Anders gezegd: verdachte wordt bespied en betrapt als
zijn moeder hém de grond in boort en van symbolische vadermoord beticht terwijl
hij misschien juist haar begripvolle troost verlangt, zelfs nu zij met de moordenaar
van zijn vader is gehuwd. Er gaat een schok door hem heen.
Dat maakt zijn explosieve insteken op de luistervink begrijpelijker. Doordat die
plotsklaps zijn aanwezigheid verraadt, komt verdachte namelijk schandelijk en
vernederend in zijn blootje te staan. Hij steekt in op iemand die hem op een kwetsbaar
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moment door nietig hulpgeroep veel vernietigender raakt dan wie dan ook. Hij wil
eigenlijk de bron van kwaad onschadelijk maken, Claudius als de belichaming van
het kwaad liefst publiekelijk ontmaskeren en doden om zo iets te doen tegen de
verrotting in Denemarken. Hij kan dat niet omdat hij niet-bestaand bestaat en dus
onmogelijk is. Pas nadat verdachte door Claudius naar Engeland de dood in is
gezonden en hij uit het afwezig zijn herrijst, wordt hij het leven in gedreven om daar
tegen Claudius en de dood aan te lopen.
Was verdachte eerst een niet-bestaand wezen dan werd hij aldus wezenlijker,
werkelijker. De rest is stilte. Polonius was voor hem een bedrijvige dwaas die zo
dom is geweest zijn neus in gevaarlijke zaken te steken. Verdachte Hamlet had het
niet op zijn persoon gemunt.
Zal ik verdachte ooit daadwerkelijk kunnen onderzoeken met de modernste forensische
observatieschalen en vragenlijsten? Zal hij in een groepsmilieu te observeren, te
bevragen en te confronteren zijn met wat wij weten over zijn levensloop en sociale
omgeving? Zal er iets definitiefs geconcludeerd kunnen worden over pathologische
ervaringen of gedragingen, zal het ooit mogelijk blijken om al reconstruerend aan te
tonen dat die dan ook nog voldoende lang, breed en ten tijde van de doding van
Polonius hebben doorgewerkt?
Ik betwijfel dat alles. Hij is bestempeld als psychotisch, als (sarcastisch) neurotisch,
als psychopathisch, als een simulant en ook als een man die leed aan het onbedoeld,
onbewust nabootsen van een stoornis. Hij zou om geestelijk niet te desintegreren
gehandeld hebben zoals hij deed en er zijn er die hem melancholiek noemden. Hoe
dan ook leek verdachte een zeer bezonnen man wanneer hij onbezonnen of waanzinnig
scheen. Het was zelfs Polonius opgevallen dat zijn ‘madness’ methodisch was.
Zolang we geen definitieve stoornis hebben kunnen vinden, moet het erop gehouden
worden dat verdachte volledig het strafbare karakter van zijn daad heeft kunnen
inzien en daarnaar heeft kunnen handelen. Verdachte was toerekeningsvatbaar.
In 1994 werd verdachte H., zo meldde de Washington Post destijds, voorgeleid aan
Justice Anthony Kennedy, waarna de jury hem verantwoordelijk achtte voor het
doden van Polonius. Hij werd schuldig bevonden.
Hamlet, het is tijd voor een antwoord. Leg uit wie u bent: personage, regisseur,
schrijver van uzelf, dader, slachtoffer of aanklager van ons eigen aarzelen - of
misschien wel stilletjes die allemaal tegelijk?
HAMLET:

‘Genoeg! Verdwijn,
jij psychiater! Ik, Hamlet,
heb het laatste woord en zeg je dat ik ben
wat ik niet ben, suggestie die verborgen
ligt in het verborgene achter het doek
en in wat ooit kan zijn,
de kwadratuur van even en misschien,
toneel op het toneel, een schim
nog schimmiger dan hij al is,
zodat hij werkelijker wordt.
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Er schuilt een paradox in al wat speels
dichtbij komt, dan in ons verdwijnt,
op die manier heel onaanraakbaar wordt
als was het al ver weg en illusoir.’
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Een thuiskomst in de fantoomstad
door Pieter Waterdrinker
Een dag of tien na mijn geboorte, ergens in de laatste week van oktober 1961, hield
Godfried Bomans een lezing in ons hotel in Zandvoort. Het was druk. Mijn moeder,
net teruggekeerd uit de witte villa aan de rand van de Haarlemmerhout waar ze mij
ter wereld had gebracht, moest meteen weer de handen uit de mouwen steken.
In de Grote Zaal was een bruiloft aan de gang; in het café hield de biljartvereniging
zijn jaarlijkse toernooi voor de herfstbokaal en in het zaaltje daarnaast, dat mijn
grootvader in de loop der jaren met Heidelbergs antiek had gedecoreerd, sprak Bomans
het gezelschap belangstellenden toe. Ik denk dat grijze pakken en bloemetjesjurken
de boventoon voerden - of is dat een vooroordeel van onze tijd? - maar in elk geval
veroorzaakten de spitsvondigheden en geestige opmerkingen die de spreker debiteerde
volgens de overlevering zulke lachsalvo's dat op een gegeven moment de helft van
de bruiloftsgasten en biljarters zich bij de schuifdeuren stond te verdringen. Er zal
een blauwe walm boven het gelach hebben gehangen, want iedereen rookte toen nog
- Lexington, Caballero - en er ging die avond blijkbaar heel wat jenever, bier, en
porties oude kaas doorheen.
Ik heb hier een oud kasboek van mijn vader liggen. ‘Omzet bar bij lezing Bomans
480 gulden. Niet beroerd. Morgen de Heineken bellen.’
Met mijn zeven pond (misschien dat het inmiddels een half pondje meer is geweest)
was ik in een reiswieg te slapen gelegd in een opkamertje achter het podium waarop
de meester zijn voordracht hield. Op die manier kon mijn moeder mij tussen het
bedienen, glazen spoelen en opdrachten geven aan de keuken door, in de gaten
houden. ‘Maar je was zo lief,’ vertelde ze later, ‘je gaf de hele avond geen kik. Toen
ik na afloop met jou in mijn armen in de gang stond, heeft Bomans je nog even
geknuffeld.’
Ik hoorde van dit voorval pas vorig jaar, toen mijn moeder me het plaatselijke
sufferdje van die dag toonde. Daar stond mijn geboorteadvertentie, met pal ernaast
in vet gedrukte letters: ‘Bomans spreekt vandaag in hotel Zomerlust te Zandvoort.
Komt allen!’
Die avond had ik - om het dramatisch te zeggen - mijn eerste, bijna fysieke
kennismaking met de literatuur; het zou zeker nog vijftien jaar duren eer ik de draad
weer zou oppakken.
Niet zo lang geleden, om precies te zijn op woensdagmiddag 19 november 2003,
wandelde ik door de kuithoge sneeuw van de Siberische stad Krasnojarsk, ruim
vierenhalf uur vliegen van mijn woonplaats Moskou. Ik was er om ‘de politieke
barometer’ op te nemen in dit grondstoffenrijke deel van Rusland, dat ooit werd
bestierd door de legendarische generaal Alexander Lebed, die hier dikwijls werd
bezocht door zijn vriend en bewonderaar Alain Delon.
Inmiddels stond de gewone thermometer op 21 graden onder nul, en het was pas
drie uur 's middags, het zwoelste uur van de dag. Ik vond uiteindelijk wat warmte
en huiselijkheid in een internetcafé met een ronkende oliekachel. De zaak werd
uitgebaat door ondernemende studenten mijnbouwkunde en had zijn onderkomen in
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een pand waarin ooit de schoenenzaak ‘Lenin’ gevestigd moet zijn geweest. Door
de witte vorstuitslag op de voorgevel schemerden nog de zwarte verfletters van een
andere tijd: ‘Oboev imeni Lenina’. Ik weet niet of het kwam door de kou, door de
wodka van de avond ervoor of door de eenzaamheid, maar op de rochelende pc
opende ik de webpagina van de firma Google en tikte als zoekterm het woord
‘Haarlem’. De stad van mijn schooljaren, de stad van mijn eerste liefde, de stad van
Bomans. Daar verscheen, te Krasnojarsk in Siberië, de website van de gemeente
Haarlem met de even intrigerende als wezenloze mededeling ‘Je fiets of niets!’.
Terwijl rondom mij een door wolven en beren bevolkte wildernis, die zich
duizenden kilometers uitstrekte, met een verse laag sneeuw werd bedekt, en intussen
twee beeldschone Siberische meisjes een paar tafeltjes verderop, giechelend gedoken
over een beeldscherm, zaten te chatten over god weet welke onderwerpen, vernam
ik dat er in het jaar 2001 in Haarlem maar liefst 1860 aangiftes van fietsendiefstal
waren gedaan.
‘Bozje moj!’ liet ik mij ontvallen, wat ‘Mijn God!’ betekent, waarop de twee
meisjes even met grote ogen naar me opkeken.
Maar ik had maar weinig aandacht voor hen, want - zo las ik verder - inmiddels
was er op last van het gemeentebestuur een ‘projectgroep fietsendiefstal’ geïnstalleerd
die onlangs in een lijvig rapport met de voorlopige conclusie was gekomen dat
rijwielen veel vaker werden gestolen als ze niet goed waren vastgemaakt. ‘Zet je fiets
daarom altijd op slot,’ luidde een tip op de gemeentelijke website. En ook: ‘Raak je
sleuteltje niet kwijt!’
Enfin, u begrijpt het - en ik begreep het ook, ondanks de kou, en mijn lichte
ontheemdheid: als de aanbevelingen om de fietsten beter aan te snoeren door de
Haarlemmers eenmaal zouden zijn overgenomen, zou het aantal gestolen rijwielen
in de stad van de alchemistische mensenvriend Van der Pigge, van Frans Hals, van
de heerlijkste Vietnamese loempia's ter wereld en van Godfried Bomans, volgens de
prognoses wonderbaarlijk dalen.
Rusland heeft in de loop der tijden een reeks geniale satirici voortgebracht. Ik
noem alleen Nikolaj Gogol, Michail Afanasjevitsj Boelgakov en het duo Ilja Ilf en
Jevgeny Petrov. Maar ik verzeker u dat ik me op die sneeuwrijke woensdagmiddag
in Siberië met de bewuste Haarlemse website een tijdlang niet minder heb vermaakt
dan met hun meesterwerken. Behalve ronduit vervreemdend voor iemand die al acht
jaar in een land woont waar cynisme en bruut kapitalisme hand in hand gaan (en een
fietser net zo zeldzaam is als een vallende ster) waren veel wederwaardigheden
waarop ik via het wonder van het internet vanuit het vaderland werd getrakteerd
bovenal zo goedhartig, om niet te zeggen lief. Dat wijst, overigens, op een hoge vorm
van beschaving - of ten minste op een vorm van beschaving.
Haarlem en de fiets; voor mij zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tussen
de jaren 1974 en 1980 moet ik de afstand van Zandvoort naar het Eerste Christelijke
Lyceum aan de Leidsevaart (en vice versa) toch zeker tweeënhalfduizend keer hebben
afgelegd, bij elkaar zo'n kleine 36.000 kilometer. Met een beetje ruimhartig meten
is dat bijna één keertje de aardbol rond. Een tour du monde in ons eigen
Kennemerland, een streek die met zijn knoestige bomen, duinen, stranden,
landgoederen en propere arbeidershuizen ongetwijfeld tot het meest gezegende deel
van Nederland behoort en in niets lijkt op Krasnojarsk in Siberië.
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Kennemerland had zich, wat mij betreft, in de glorietijd van Bomans - toen
schrijvers nog maatschappelijke invloed hadden - uit ons koninkrijk mogen losmaken.
Dan hadden we nu een literair prinsdom gehad, een soeverein ministaatje, zich
uitstrekkend van Spaarndam tot de met kunstpalmen getooide kust van Bloemendaal.
Of beter: een kanaat waarin Harry Mulisch, in een goudbestikt gewaad zete-
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lend op een poef zo groot als de bil van een olifant, zijn paladijnen Ferron, Wiener,
Meijsing, De Winter en Van Beijnum, alsmede de slavinnen Dorrestein en Durlacher
in de gaten had kunnen houden. Een byzantijnse hofhouding van proza en poëzie,
onder het toeziend oog van de met parels afgezette portretten van Beets en Van
Deijssel, want in de literatuur is alles mogelijk.
En dan had ik de twee chattende meisjes, daar in dat Siberische internetcafé, trots
kunnen zeggen: ‘Ik kom uit Haarlem!’
‘Uit Haarlem?’
‘Da, iz Charlema.’ [Ja, uit Haarlem.]
‘Dat mysterieuze literaire kanaat aan de Noordzee?’
‘Het is goed te weten dat deze wetenschap inmiddels ook tot Siberië is
doorgedrongen.’
Ik had de jongedames (wier ogen ongetwijfeld iets dromerigs hadden gekregen
van wild verlangen) kunnen verhalen over mijn geboorteplaats, om hen ten slotte uit
te nodigen voor een expeditie naar die toverstad. We zouden hebben gereisd met
rendiersleeën, de twee schonen dik ingepakt in vellen sabelbont, over de besneeuwde
Siberische vlaktes, die van de Oeral en Wit-Rusland, via Polen en dwars door het
nevelige Duitsland naar de kust van het avondland, teneinde de ontdekking van
Haarlem te delen als eeuwige geliefden. Sterker nog: ik had er een romannetje over
kunnen schrijven, of op zijn minst een onderhoudend verhaal voor Het Haarlems
Dagblad.
Maar helaas; van Godfried Bomans hebben zelfs de leraren Nederlands nauwelijks
nog gehoord en intussen is het dagelijkse bestaan in Siberië in bepaalde opzichten
net zo zakelijk geworden als dat in Haarlem. Een list om meisjes met de belofte van
een avontuurlijke expeditie naar onbekende vertes te lokken maakt daar tegenwoordig
weinig kans. Ook vanuit Krasnojarsk sta je na drie muisklikjes op de Grote Markt
in Haarlem en kun je via een webcam zien wie er bij Brinkmann in een kop
tomatensoep zit te lepelen, of welke heer in een duffelse jas de hoek omschiet in de
richting van het Begijnenhof.
Prozaïsch, saai, zakelijk, rauw, en niets verhullend - zo is de wereld. Literatuur, de
handel die het toch vooral moet hebben van leugens en visioenen, is in dat opzicht
te beschouwen als een poging tot verzet tegen het alledaagse; soms zelfs als een
revolutionaire daad. En nu het met dat prinsdom of kanaat nooit wat is geworden,
wens ik Haarlem op zijn minst te beschouwen als het Sint-Petersburg van de Lage
Landen, vele malen meer dan het profane Amsterdam. Het Spaarne als pendant van
de Neva; het beeld van Laurens Janszoon Coster als evenknie van de ‘bronzen ruiter’
Peter de Grote; en het Teylermuseum als het lievelingsbroertje van de Hermitage.
Wie er trouwens aan twijfelt dat de geest van Dostojevksi niet over de Grote Markt
en door de steegjes en straten daaromheen kan jagen, moet de vroege verhalen van
Harry Mulisch maar eens lezen, of bijvoorbeeld het jongste boek van Louis Ferron.
En de misantropie van L.H. Wiener, had die niet ook al een eeuw geleden
opgeschreven kunnen zijn in een vochtige huurkazerne in de tsarenstad? O ja, net
als Petersburg is het ogenschijnlijk zo bedaarde Haarlem wel degelijk een
fantoomstad!
Op mijn dagelijkse fietstochten van Zandvoort naar de Leidsevaart, altijd met
tegenwind die - oh symboliek! - slechts ter hoogte van Aerdenhout even ging liggen,
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dacht ik aanvankelijk aan twee dingen: aan de onvoorstelbare heerlijke benen van
Cynthia Swellengrebel en aan de lectuur van het boek dat ik op dat moment las. Toen
Cynthia Swellengrebel, die met haar veel te chique ouders resideerde in een herenhuis
aan de Kleine Houtweg, op een dag voorgoed naar Italië verdween, bleef er voor mij
weinig anders over dan mijn literaire dromen.
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Ik heb de literatuur relatief laat leren kennen, op mijn veertiende of vijftiende, hoewel
ik me nu afvraag of dit in de huidige tijd nog wel als ‘laat’ wordt beschouwd. Maar
toen ik eenmaal via Toergenjev, Tsjechov, De Maupassant en Elsschot was beland
bij Mulisch (een schrijver die op mijn school had gezeten, hoe was het mogelijk!)
en Wiener (een schrijver die bij mij praktisch in de straat had gewoond, mirakels!)
ging het snel. Ondertussen probeerde ik Zandvoort en Haarlem, waar ik in antiquariaat
Hovingh mijn eerste boeken gapte en er af en toe één kocht om mijn geweten te
sussen, een plaats te geven in de wereldliteratuur. Ja, ik trachtte mijn nederige
woonomgeving te verbinden met de grenzeloze vergezichten van de buitenlandse
schrijvers die ik bewonderde.
Vladimir Nabokov bijvoorbeeld, was die ooit in Haarlem geweest? Nee, en in
Zandvoort al helemaal niet. Maar op een dag kreeg ik de briefwisseling tussen de
Amerikaanse geleerde Edmund Wilson en Nabokov in handen waarin de laatste
melding maakte van een ontmoeting die hij in New York had gehad met Klaus Mann.
Bingo! Ik wist dat Klaus Mann - net zoals Christopher Isherwood - tijdens het
interbellum tamelijk vaak in Zandvoort was geweest. Dat was toen immers nog een
lommerrijke badplaats met zelfs een zekere Europese reputatie, in het bezit van een
heuse Montagne Russe, diverse badhuizen, een Kurhaus en een variété-theater, eind
negentiende eeuw tot tweemaal toe bezocht door de aan neerslachtige stemmingen
ten prooi zijnde Keizerin Elisabeth (‘Sissi’) van Oostenrijk. De plaats was een pareltje
uit de Belle Époque, dat destijds nog niet door onze Duitse vrienden en een naoorlogs
gemeentebestuur met paardenvijgen in hun kop in plaats van hersens, was vernichtet
tot de winderige en boomloze betonklomp die het nu is.
Ons gezin was inmiddels verhuisd van de bovenwoning naast ons hotel naar de
Louis Davidsstraat, de vroegere Tramstraat, de halteplaats van de legendarische
blauwe tram, de zogeheten ‘Boedapester’ die in talloze Nederlandse romans voorkomt,
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onder andere in een paar zwart-wit getoonzette meesterwerken van W.F. Hermans
en Gerard Reve. De kluwen van onzichtbare zenuwbanen die mijn pukkelige
puberpersoontje met de literatuur verbond werd steeds imposanter. Als ik - het ‘mon,
ma, mes, ton, ta tes’ van mijn Franse les opdreunend - richting Haarlem fietste, dacht
ik bijvoorbeeld: Waar zouden die Spaanse ruiters hebben gestaan? Hier aan de
Zandvoortselaan? Of was het op de Zeeweg? Het ging dan natuurlijk om de
wegversperringen die Mulisch had aangetroffen toen hij als jongen in mei 1940 op
de fiets naar Zandvoort ging om er naar de oorlog te kijken.
Dat ik ooit zelf schrijver zou worden, durfde ik niet eens te denken. Een zoon van
een voormalige scheepskok? Hoe werd je eigenlijk schrijver? Je moest natuurlijk
beginnen met publiceren in de schoolkrant, maar dat was uitgesloten. De fysiek en
mentaal superieure Erik van Muiswinkel voerde op de redactie van de Janus een
waar schrikbewind. En hoeveel schrijvers had het Eerste Christelijke Lyceum nou
voortgebracht? Eigenlijk maar één: Harry Mulisch. Een kans, welbeschouwd, van
één op enkele tienduizenden.
De tijd tikte door - nog niet zo hard als nu, maar hij tikte door - en op een dag in
de herfst van het jaar 1998 trof ik mezelf in de lobbybar van Hotel Astoria, plaats:
Sint-Peterburg, Rusland. Ik zat tegenover Harry Mulisch, met een pijp in zijn mond
waaruit wat as was gevallen op de fragiele schouders van zijn tweedjasje. Hier, op
nauwelijks tweehonderd meter afstand van het geboortehuis van Nabokov, kwamen
dan eindelijk een aantal losse eindjes van mijn bestaan - dat mij van aspirant-advocaat,
animateur op de Canarische Eilanden en bedrogen zakenman in de voormalige
Sovjet-Unie tot correspondent van een groot landelijk dagblad in Moskou had gemaakt
- tezamen.
Mulisch' boek De Aanslag was destijds zojuist in het Russisch vertaald. Ik sprak
de schrijver in dat kader voor een nietserig krantenartikeltje dienaangaande, vertelde
hem iets over de stad die ik als mijn tweede geboortestad beschouw, maar was bovenal
verrukt hem eindelijk te kunnen vragen waar die Spaanse ruiters in mei 1940 hadden
gestaan, op de Zandvoortselaan of aan de Zeeweg?
‘De Zandvoortselaan,’ antwoordde de beroemde auteur zonder met zijn ogen te
knipperen, waarna hij vertelde dat hij destijds in Zandvoort een vriendje had wonen,
ergens in de buurt van de Rozenobelstraat - verdorie, hoe heette die jongen nou ook
alweer?
En toen, om een wending te gebruiken die in de Russisische literatuur steevast de
aankondiging van noodlottige, grootse of adembenemende gebeurtenissen betekent,
geschiedde er drie weken geleden een klein wonder. Ik wandelde op de laatste dag
van mijn verblijf in Krasnojarsk door een sneeuwstorm over de Karl Marx Allee
terug naar mijn hotel. Ineens werd mijn blik gevangen door felroze neonverlichting,
waarop in knipperende cyrillische letters stond: Boekenmagazijn Nirwana. Ik besloot
naar binnen te gaan om alsnog een landkaart van de regio aan te schaffen, een
onhebbelijkheid van mij in vreemde streken. De winkel bleek in het bezit van een
uitgelezen verzameling kunstboeken.
Even later stond ik te bladeren in een glimmende foliant waarin onder andere de
Grote Markt, een kastanjeboom in de Haarlemmerhout, alsmede een
zeventiende-eeuws tafereel van een menigte schaatsers op het Spaarne waren
afgebeeld. De platen werden begeleid door compacte geschiedkundige commentaren.
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Dat Haarlem zoveel schrijvers - verheerlijkers van de fantasie - had voortgebracht,
dacht ik ineens, was misschien niet geheel toevallig. Behalve de burgerlijke braafheid,
die snakte naar wilde experimenten in de geest, zat de neiging tot fabuleren en
mythologiseren misschien ook wel in de genen van de stad. Niet alleen de duizenden
boeken die er in de loop der eeuwen in Haarlem waren gebaard, ook de ge-
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boorte van Sint Bavo als schutspatroon van de stad was in eerste instantie het resultaat
van een luchtspiegeling. Toen Haarlem in de 13de eeuw door de Kennemers werd
belegerd, verscheen er immers plotseling tussen de wolken een beeltenis van Sint
Bavo, in krijgstenue en met een zwaard in zijn opgeheven arm, waarmee hij de
verfoeilijke belegeraars de stuipen op het lijf joeg, zo las ik in het Russisch. Een
verzinsel natuurlijk, een leugen. Maar wel een leugen ter ere waarvan maar liefst
twee kerken zijn verrezen, de Sint Bavo op de Grote Markt en de kathedrale basiliek
Sint Bavo aan de Leidsevaart. En een leugen die het gehaald had tot Krasnojarsk in
Siberië. Wat zegt u: Haarlemmers een nuchter volk?
Verwarmd door patriottische gevoelens wandelde ik met een opgerolde landkaart
van midden-Siberië in de richting van de kassa waar een Russin, met een bontmuts
op haar varkenshoofd, achter een telraam zat. Onderweg schampte ik met mijn
bovenbenen een tafeltje met boeken, zag een baniertje waarop Nieuwe aanwinsten
te lezen was en stond ineens als aan de grond genageld. Wat was dit? Werd er soms
door iemand een geintje met me uitgehaald? Daar lagen, als in een mysterieuze
Siberische fata morgana, drie exemplaren van mijn roman Liebmans ring, die
afgelopen herfst in het Russisch is verschenen, geflankeerd door de Russische
vertalingen van Mulisch' Siegfried en De hemel van Hollywood van Léon de Winter.
Begrijpt u me goed, ik verbeeld me helemaal niks. Ik ken de nietigheid van mijn
bestaan. U hoeft mij weinig te vertellen over het efemere karakter van mijn literaire
gepruts. Maar toen ik daar in Krasnojarsk de gedachte eenmaal had verworpen dat
ik met een zinsbegoocheling te maken had, kreeg ik voor het eerst in mijn leven het
gevoel ergens bij te horen, deel uit te maken van een zekere traditie, hoewel ik al
vijftien jaar lang als een opgejaagde eenling over de aardbol was getrokken. Ik werd
daar in Boekenmagazijn Nirwana zelfs even overweldigd door de heerlijke sensatie
van thuiskomen. Voor een schrijver is dat, geloof ik, niet slecht.
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mantgum
Bartle Laverman
zo trouwhartig op tijd
waggelt deze trein
naar sneek
vol klanken
van je eigen vreemde taal
regen trekt sporen op het raam
mantgum
zegt een stem uit gaatjes
dit is mijn halte
hier ligt de achterkant
van mijn gezicht
dit is wat ik wil zijn
koeien met de kont in de wind
hier is het zwijgen
hier is het spreken zonder wat te zeggen
heit, mem, fryslân
zwart manchester en weten
waar de reis naar toe gaat
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In de roemte is te weez'n
Voor Berend Groen, schilder (1947-2003)
op bergen ben ik heel gauw
uitgekeken
want wil je uitzicht:
poeh, wat een zweet en hijgen,
moet je naar het hoogste
en daar
ben je te hoog om wat te zien
ik wil graag weten
van mijn weg
zo van: ik ga naar L.
en kijk daar ligt het
of: het is nog niet te zien
door het ver weg
mij krijg je daarom
ook niet in een bos
pas in de ruimte
is te wezen!
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Wrakhout der geschiedenis
Nooteboom & Benjamin
door Margriet de Koning Gans
Er zijn romans die men symbolisch zou kunnen noemen, en er zijn romans die bijna
door hun knieën zakken door de hoeveelheid symbolen, verwijzingen, toespelingen
en betekenisvolle referenties die ze meetorsen. Allerzielen (1998) van Cees
Nooteboom is zo'n roman.
Hoofdpersoon is een Nederlandse filmer die na de val van de Muur tijdelijk in
Berlijn woont. Zijn naam is Arthur Daane en zijn voornaamste bezigheid is om door
de stad te flaneren. In opwindingsloze afwachting van wat hij tegenkomt, slaat hij
nu eens een straat in om naar een kunstwerk te gaan kijken en zoekt hij dan weer
plaats van historisch belang op. Soms neemt hij daarbij zijn camera mee om beelden
van beweging op te nemen. Sinds zijn vrouw en zoontje bij een vliegtuigongeluk in
Spanje om het leven kwamen, is hij ‘reiziger zonder bagage’ en filmt ‘alles wat er
is en waar nooit iemand op let’. Zoals de kastanjeboom voor zijn raam, de stromen
voeten op de trappen van de metro die zich ergens heen haasten, autobanden in de
sneeuw, wieldoppen die een glimp zonlicht opvangen.
Daane legt aldus het leven vast dat komt en gaat en geen sporen achterlaat, zonder
er zelf deel van uit te maken. Hij filmt incidenten zonder samenhang. Zijn verblijf
in Berlijn is anoniem, hij is er thuis maar toch een buitenstaander. Hij zegt: ‘Ich bin
überall ein bisschen ungern.’
Niemand kent hem, behalve wat vrienden die hij in hun stamcafé treft: de
Nederlandse beeldhouwer Victor Leven (in wie men Armando herkent), de Berlijnse
filosoof Arno Tieck, diens stille Russische vrouw Sophia en haar uitbundige zuster
de fysica Zenobia Stejn, die een fotogalerie beheert. Hun gesprekken draaien veelal
om de Tweede Wereldoorlog, waar ze ieder op hun eigen manier onder hebben
geleden, en die voor Daane een obsessie is.
Af en toe maakt Daane documentaires in opdracht van de Nederlandse televisie,
maar voor de documentaire over Walter Benjamin die hij graag zou maken, krijgt
hij geen geld. Wel krijgt hij een relatie met de geschiedenisstudente Elik Oranje. Zij
doet in Berlijn onderzoek naar een Spaanse koningin uit de middeleeuwen die een
heldhaftig maar tragisch leven leidde. Even tragisch is dat zij door haar Marokkaanse
vader, die zijn niet kent, is mishandeld en daarvan de littekens nog draagt, net zoals
de stad waar zij verstrikt raakt in een liefde die gedoemd is te mislukken.
Om beurten verdwijnen Arthur en Elik van het toneel - hij naar Japan, zij naar
Spanje - en vinden elkaar dan weer. Uiteindelijk zet zij in Madrid na een abortus van
zijn kind een punt achter de relatie, omdat ze zijn vrouw en zoon niet kan en wil
vervangen. Dan wordt Daane bij klaarlichte dag overvallen en beroofd. Na enige tijd
in coma gelegen te hebben en hersteld te zijn bij zijn Spaanse vriend Daniel García,
reist hij terug naar het noorden. Het lijkt erop dat hij gelouterd is, maar of hij teruggaat
naar Berlijn dan wel naar Nederland, blijft in het midden.
Dit summiere verhaal wordt in de 399 pagina's van de roman overwoekerd door de
fragmentarische en steeds rondmalende gedachten van de hoofdfiguur. Daane springt
in zijn overpeinzingen van de hak op de tak en biedt Nooteboom aldus de gelegenheid
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zijn eruditie breeduit te etaleren. Nietzsche, Hegel, Heidegger, Odysseus, Orpheus,
Caspar David Friedrich, Rainer Maria Rilke, Walter Benjamin en Theodor Adorno,
Charles Baudelaire, een 11de-eeuwse Spaanse koningin, de oorlog in Angola, alles
heeft hier met alles te maken. ‘Er is eigenlijk geen hooggestemd onderwerp of Arthur
Daane mijmert er wel over,’ sneerde Max Pam in HP/De Tijd niet helemaal onterecht.
Behoefte om van dit boek een min of meer gesloten compositie te maken, lijkt in elk
geval niet Nootebooms eerste zorg te zijn geweest.
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Lijkt. Want bij nader toezien blijkt in Daane's gedroomde maar nimmer gemaakte
documentaire over Walter Benjamin een wonderlijke ruggengraat in dit boek te zitten
die bij mijn weten nog door weinigen is opgemerkt. Daane ziet dit project scherp
voor zich: Victor Leven kent het oorlogsverleden van Berlijn als geen ander, en
daarom zou die de rol van de Berlijnse flaneur op zich moeten nemen, omdat hij net
als als Daane's held loopt ‘op de zolen der herinnering’.
Benjamin leefde in Berlijn als zelfstandig schrijver, literatuurcriticus en vertaler,
alsmede onderzoeker op het gebied van psychofarmaca. Zijn leven was een
zonderlinge cocktail van intellectualiteit en tragiek. In 1933 week hij uit naar Parijs,
waar hij zich aansloot bij het reeds aldaar in exil verkerende Instituut voor Sociaal
Onderzoek van Max Horkheimer en Theodor Adorno. Hoewel hij als jood en marxist
dikwijls gerekend wordt tot de Franfurter Schule was hij in diverse opzichten ook
daar een buitenbeentje. Dat gold eveneens voor zijn houding tegenover de oprukkende
nazi-horden. Terwijl veel van de hem omringende geestverwanten naar Amerika
vluchtten, bleef Benjamin tot op het laatst in Europa. Pas in 1940 poogde hij via
Spanje naar de Nieuwe Wereld te komen. Tevergeefs. Op de vlucht voor de Gestapo
pleegde hij in de Spaanse grensplaats Port Bou zelfmoord met een overdosis morfine.
In zijn filosofisch werk verzette Benjamin zich tegen de geschiedschrijving die louter
handelt over grote mannen en tijdperken, waarbij de ene periode steeds de vorige
overwint en uitwist. Hij zag niets in een dergelijk ‘historicisme’, waarbij afgebakende
tijdperken elkaar voortdurend naadloos opvolgen in een proces dat men vooruitgang
noemt. Zijn bezwaar tegen dit perspectief op het verleden was dat elke overwinnaar
heeft ingegrepen in de levens van miljoenen individuen wier namen nooit genoemd
worden, dat hij culturen en samenlevingen heeft vernietigd en een onoverzienbare
ravage heeft aangericht.
En hoewel deze ravage onbeschreven blijft in het werk van de historici, is ze toch
niet verdwenen, want ze blijft zichtbaar op straathoeken, in gedenktekens en
kunstwerken. Benjamin noemt dit de ‘wrakstukken van de geschiedenis’, die aan
onze voeten liggen opgestapeld. Daarom loopt hij door de stad letterlijk ‘op de zolen
der herinnering’. De geschiedenis is overal, ze is nog lang niet verteld en er komt
elke dag nieuwe geschiedenis bij, dus zal de geschiedschrijving nooit afgesloten
periodes kennen.
Volgens Benjamin zijn kunstwerken bij uitstek dragers van de geschiedenis. Hij
beschouwde ze niet als op zichzelf staande, autonome entiteiten met een eigen,
afgebakende symboliek, maar als fragmenten die uit het verleden tot ons komen. Zij
bieden een blik op het lijden van andere mensen in andere tijden. Wanneer wij daar
ons eigen lijden in herkennen, ook al is dat een ander lijden dan er is uitgedrukt,
ontstaat er een verbinding tussen onszelf en het kunstwerk, tussen ons lijden en
vroeger lijden, tussen onze tijd en vroeger tijden.
Benjamin omschrijft de kracht van kunstwerken die op ons overkomt, als hun
‘aura’. Deze aura komt voort uit het feit dat kunstwerken oorspronkelijk dikwijls
onderdeel waren van een religieuze cultus, een ritueel. Door die rituelen konden
mensen een bezwerende betekenis aan de voorwerpen geven. Maar ook nu die rituele
betekenis van de voorwerpen is vervangen door een esthetische betekenis, worden
ze pas echt ‘kunst’ als wij de ‘aura’ erin herkennen.
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Van al Benjamins literaire kritieken is die over Charles Baudelaire het hoofdwerk.
In Baudelaire herkende Benjamin de trekken van de moderne samenleving zoals die
na de standenmaatschappij van het Second Empire in de 19de eeuw ontstaan was.
Voortaan zou de toon worden aangegeven door de burgerij die was samengeklonterd
in de anonimiteit van Parijs. Ook kunstenaars hadden een nieuwe rol gekregen; zij
ambieerden niet langer een rol in ambtenarij of politiek, maar vormden een ‘vrij
zwevende’ bohème. Als halve buitenstaanders leefden ze bij elkaar in bepaalde
wijken en ontmoetten elkaar in de cafés en koffiehuizen.
Baudelaire was een van de eerste kunstenaars die deze manier van leven in zijn
gedichten gestalte gaf. Hij noemde zichzelf een ‘flaneur’ en dit was, net als ‘bohème’,
een nieuw begrip. Wanneer hij in de anonieme menigte op straat flaneerde, hoopte
Baudelaire op een schokervaring, een incident of een ontmoeting die hem een
plotseling inzicht in het wezen van het bestaan zou geven.
Een dergelijke ervaring is verwoord in zijn gedicht ‘A une passante’. Hierin
beschrijft Baude-
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laire de schok der herkenning van een onbekende vrouw wier aanblik hem treft als
een bliksemflits. Ook zij kijkt hem aan en dan zijn ze elkaar alweer voorbij. Hij weet
dat hij haar had kunnen liefhebben, en ook dat zij dit weet. Maar de eerste, vluchtige
ontmoeting is meteen ook de laatste geweest. Een vrouw uit de burgerij is voor hem
onbereikbaar.
Het zijn momenten die de kunstenaar verbinden met de wereld om hem heen
(Baudelaire noemde dit ‘correspondances’), maar hem er ook weer van afscheuren
en hem confronteren met zijn existentiële eenzaamheid. Uit deze smartelijke
ervaringen blijft een gevoel van vergeefsheid hangen, de spleen die bestreden wordt
met opium, de vrucht van papavers, Les Fleurs du Mal.
Met de introductie van Baudelaire door de ogen van Benjamin valt plots veel op
zijn plaats in Allerzielen. Arthur Daane blijkt ook een ‘flaneur’ die door de
wrakstukken van de geschiedenis waadt. Die wrakstukken hebben voor Daane een
‘aura’ en ‘correspondances’. Zo herkent hij de verdwijning van zijn vrouw uit zijn
leven in de schilderijen van Kaspar David Friedrich en in de mythe van Orpheus en
Eurydice. Het leven zonder familie voert als vanzelf naar het verhaal van Odysseus.
Zelfs de oude vriendin Erna in Nederland die zich zorgen maakt en zijn overhemden
strijkt, komt uit de Odyssee: zij is Eurykleia, de oude minnares van Odysseus' vader
Laertes.
Daane zal zijn Penelope en Telemachos evenwel bij de doden moeten zoeken, en
zo is hij dan ook Orpheus, die Eurydice uit de onderwereld terug wil halen. Het is
Elik Oranje die Daane/Odysseus/Orpheus naar het rijk der doden lokt. Nooteboom
schrijft: ‘Op het ogenblik dat Arthur Daane de trappen naar de onderwereld afdaalde,
hoorde hij buiten de sirene van een ziekenwagen, het leek wel een fanfare.’
Deze onderwereld is vrij onschuldig de U-Bahn in Berlijn, maar vormt wel een
onverbloemde correspondance met die uit de Griekse mythologie. De sirene klinkt
als een fanfare, maar is natuurlijk slecht nieuws. Ook in de ogen van zijn Berlijnse
vriendin Sophia (letterlijk ‘de wijze’), en zijn Nederlandse vriendin Erna, de zorgzame.
Zij waarschuwen hem voor wat zij expressis verbis ‘de schikgodin’ noemen. Het is
duidelijk: verpakt in een kluwen van klassieke en wijsgerige verwijzingen, met als
tussenlaag de correspondance met Baudelaires ‘passante’ gaat zich hier een tragedie
voltrekken.
Elik is Daan's ‘passante’ die hij had kunnen beminnen maar waarmee liefde
onmogelijk is. Zij is niet zomaar een Nederlandse studente met een Marokkaanse
vader die in het grijze Spaanse verleden naar haar eigen correspondance zoekt. Zij
is tevens de verlokking naar de onderwereld. Haar drijfveren schrijft Nooteboom
onverbloemd op in korte hoofdstukken waarin een koor het woord voert in de
wij-vorm. Deze stemmen verwijzen expliciet naar de klassieke tragedies, doordat ze
zelf ronduit hun rol vergelijken met die van het koor bij Sophocles en Shakespeare.
Ook de vriendenkring blijkt in dit perspectief nieuwe wijn in oude zakken. Als de
Berlijnse bohème uit de jaren '90 verwijzen ze zonder omhaal naar de Parijse bohème
van honderd jaar eerder, de bohème van Baudelaire. Zenobia, de overdonderende
Russin, toont in haar galerie foto's uit de jaren '20 (de hoogtijdagen van Benjamin),
die zoiets als ‘de adem van de wereld’ laten zien. Een directer verwijzing naar Zeno,
de oprichter van de Griekse Stoa, en naar diens idee van de ‘pneuma’ ofwel
wereldadem die in alle organismen aanwezig is, kan Nooteboom nauwelijks geven.
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Arno Tieck, de Berlijnse filosoof, heeft dezelfde initialen als Theodor Adorno en
verwijst daarmee - net als de gefnuikte documentaire over Benjam - naar de
Frankfurter Schule. Tieck vervult voor Daane dezelfde rol als Adorno voor Benjamin:
hij is degene die hem eerder begrijpt dan hijzelf.
Deze correspondances verklaren ook waarom de Berlijnse vrienden aan het eind
van het boek naar Madrid reizen om de gewonde Daane te bezoeken en hem de weg
terug naar het leven te wijzen. De geschiedenis is immers nooit voorbij.
Nooteboom laat dit niet in twijfel. Baudelaire komt expliciet aan de orde wanneer
Daane in Madrid bij zijn vriend Daniel García logeert (moeten wij dit begrijpen als
‘Lorca in de leeuwenkuil’?). Deze oorlogscorrespondent ‘heeft een deel van zichzelf
in Angola achtergelaten’ door op een landmijn te stappen. ‘Dat is het eigenaardigste,’
zegt García dan, ‘als het onheil uit de grond komt. Zelfs al weet je dat het kan
gebeuren, je verwacht het toch niet. Landmijnen, dat zijn pas echt de bloemen van
het kwaad...’
García heeft foto's hangen die hij na zijn ongeluk met de landmijn maakt: van
vrouwen die op Allerzielen bloemen op de benevelde graven van de gestorvenen
leggen. Dat mag eenmaal per
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jaar, legt hij uit. Verder moet je de doden met rust laten. Hier hebben we dan
Benjamins kunstwerken als onderdeel van de cultus, het ritueel, kunstwerken waarvan
je de aura ziet en die je helpen je verdriet een plaats in je leven te geven.
Wanneer Arthur Daane in het ziekenhuis in Madrid geleidelijk ontwaakt uit zijn
coma is dat zijn terugkeer uit de onderwereld, waarin hij was afgedaald om zijn
Eurydike te zoeken. Vergeefs, naar wij weten, want Rilke had al gedicht dat zij hem
na al die jaren niet herkent. Als Daan zijn ogen openslaat staan zijn drie Berlijnse
vrienden voor zijn neus - en met hen zou men kunnen zeggen ook de geest van Walter
Benjamin. Die haalde in 1940 bovenwereld niet. Net op de dag dat hij bij Spaanse
grens aankwam, was er een visumplicht ingesteld. Hij raakte zo klem tussen het
Duitse nazisme en het Spaanse fascisme verkoos de dood. Daane daarentegen kiest
voor de bovenwereld, nadat de foto's van het ritueel van Allerzielen hem duidelijk
hebben gemaakt dat hij het verleden moet ritualiseren om het te kunnen laten rusten.
En ten slotte dit. Terecht hebben vele recensenten erop gewezen dat de roman op
het eerste gezicht lijkt opgebouwd uit talloze onsamenhangende fragmenten. Maar
deze splinters blijken niet willekeurig rond te slingeren; ze symboliseren Benjamins
wrakstukken van de geschiedenis, die voor onze voeten opgestapeld liggen.
Omwikkeld in een weefsel van klassieke en filosofische verwijzingen blijken ze een
sterk geraamte te hebben in het spel met correspondances en aura's. En daarom
hebben we de overduidelijke vingerwijzing van de verplaatsingen van Berlijn naar
Spanje helemaal niet nodig om te kunnen concluderen dat Walter Benjamin de
postume co-auteur is van deze roman.
Misschien had hij nog even genoemd mogen worden toen Cees Nooteboom op 21
mei 2004 de P.C. Hooftprijs ontving.
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Een astrakan jas
door Emma Crebolder
Het is stil en grijs en vol sneeuw.
De berkenscheuten haasten zich, vóór ander kruid, de in onbruik geraakte rails te
overwoekeren. Groepjes wilde ganzen rusten in weilanden onder de spoordijk. Soms
lijkt zo'n troep het voorbijrijden van de trein als opvliegsein te gebruiken. In een van
de uiterwaarden staat een bizar bos geknotte wilgen.
Zo is het wel genoeg. Er kunnen nog schapen opgevoerd worden met te vroeg geboren
lammeren, en industriecomplexen met bijeen geplaatste buisvormige torens die doen
denken aan uiers van zogende dieren. Maar zo is het wel genoeg.
Gisteravond drong het tot haar door dat ze deze traditionele oudejaarsviering met
deze vrienden, op deze plaats nooit meer mee zou maken. Het besef viel als de sneeuw
buiten, ongericht en vertederend. Ze gaf de verontrustende woorden die anderen
wilden uitspreken geen kans. Ze keek vanachter het raam naar het vuurwerk dat men
ontstak. In vergelijking met voorgaande jaren ging het meeste echt de lucht in.
Een van haar vriendinnen stond buiten in een astrakan jas. Nu de antipels campagne
is geluwd heeft ze de meer dan 100 jaar oude jas uit de kast gehaald.
Zij zijn peettante van elkaars jongste kinderen. Zij woonden met hun gezinnen in
Tanzania. Tijdens de opening van een ziekenhuis door de toenmalige president
Nyerere, konden ze in de mensenmenigte de vriendin niet vinden.
Op aandringen van haar man had zij de huilende petebaby aan haar borst laten
drinken. Het had behoorlijk wat overredingskracht gekost haar zover te krijgen.
Ze had het gevoel alsof ze vreemd ging in eigen huis. Het huis groeide in de loop
van haar verdere leven uit tot een reusachtige ballon, waarin ze zich kon terugtrekken
en waarin ze dan ongemoeid ronddreef.
Na de eerste morfine kreeg ze die ervaring verhevigd terug.
De Nijlbaars werd geroosterd zag ze. Het was toch de rook van dat vuur? De kralen
worden ingesmeerd met een mengsel van gekarnde geitenmelk en rode aarde. En
kijk, tussen de poreuze vulkanische keien staan de wegwijzers naar Lokichokio, in
de buurt van de Sudanese grens, en naar Lokitaung, vlakbij Ethiopië. Maar wij rijden
in zuidelijke richting, waar de Turkwell het land doormidden breekt bij Lodwar,
zodat de Turkana in de barst hun kuddes kunnen drenken. De op de heenweg nog
droge rivierbeddingen bleken lastige modderpoelen te zijn geworden. We durven
nauwelijks aan de waterstand van de Weiwei te denken.
Na de tweede maal morfine dreef haar gezin mee in de reusachtige ballon.
Het was adembenemend geweest, deze tocht op scooters naar de Javazee. In het
water, zwaar en zoet, bewogen hun ledematen als fosforescerende vinnen. Ze dreven
in Tasik Madu, de honingzee.
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Op haar begrafenis was haar petekind, die aan het bevallen was, niet aanwezig. Wel
de moeder in astrakan jas, zij las dit gedicht:
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Grafgeschenk
Toen je aangekomen was
van waar je kwam,
eindelijk de reis gemaakt,
de namen van de bomen
mocht vergeten, de talen
die je sprak weer teruggaf,
de kinderen uitgedragen had,
leek je op een vogel
die niemand ooit zag
of hoorde, maar vermoedde
in een ritme, in een stilte,
naderende vleugelslag.

Daarna moest zij nog tussen een bloemen- en mensenzee in het bos neergelegd
worden.
De vriendin zou vervolgens naar Amsterdam rijden om haar nieuwste kleindochter
tegen de astrakan borst te drukken.
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Studiejaren
door Sam Koek
Met een korte onderbreking voor de militaire dienst heb ik zeven jaar gedaan over
de studie economie. Hoewel deze studie niet zulke erg hoge eisen stelt, kan ik me
niet herinneren dat ik me er ooit zorgen over maakte dat het zo lang duurde. Ik ging
bijvoorbeeld na mijn kandidaatsexamen in dienst, en toen ik er al snel weer uit kwam
was het eind april, en ik kon rustig plannen maken voor de vijf, zes maanden tot de
colleges eind september opnieuw zouden beginnen. Het waren plannen om boeken
te lezen, mee te doen met een toneelstuk van studenten, een grote reis te maken, maar
absoluut geen plannen voor iets nuttigs ten behoeve van mijn studie of voor zoiets
praktisch als een baantje. En dat vond iedereen in mijn omgeving volstrekt normaal.
Het woord geprivilegieerd nam niemand in de mond.
Toen ik economie ging studeren, was dat een vak waarvan ik niets wist, want op
het gymnasium werd het niet gedoceerd, en ik kende ook niemand die mij er iets
over kon vertellen. Maar ik had besloten dat ik liever een bijdrage wilde leveren aan
de verbetering van de wereld en het lot der mensheid dan aan de zuivere wetenschap:
wijsbegeerte of wiskunde was me te abstract. Bovendien was het toen befaamde
bureau aan de Wittevrouwensingel te Utrecht in een psychotechnisch rapport over
mij gekomen met de aanbeveling dat ik misschien net een universitaire studie zou
kunnen volbrengen, maar daarna het best een commerciële functie kon zoeken. Ik
mocht niet te hoog grijpen.
Ik ging als enige van mijn eindexamenklas in Amsterdam studeren om geen andere
reden dan dat mijn vader en mijn grootvader dat ook hadden gedaan, en ik werd
corpslid om dezelfde reden. Ik dacht dat het zo hoorde, dat je niet anders kon, dat
het moest. De groentijd vond ik vreselijk. Het studentenleven vond ik vreselijk. Het
hele eerste jaar van mijn studie vond ik vreselijk. Ik bracht van het student-zijn en
het studeren niets terecht, in geen enkel opzicht.
Om te beginnen lukte het mij niet om een behoorlijke kamer te vinden; eerst
bivakkeerde ik bij een verre achternicht in het souterrain, daarna woonde ik in de
binnenstad op een kale zolder die je niet kon verwarmen, en daarvandaan vluchtte
ik in de lange en strenge winter van begin 1947 naar een tante in den Haag. Mijn
studentenleven begon met een ouderwetse groentijd, waarvan ik niets begreep, en
waarin ik mij nauwelijks kon handhaven. Ook daarna voelde ik mij nog lange tijd
op de studentensociëteit en in mijn dispuut helemaal niet op mijn gemak. En ik had
al helemaal geen idee van wat studeren inhield.
Een week of wat na de groentijd kwam ik op straat een jaargenoot tegen, die ook
economie studeerde en die mij vertelde dat hij op weg was naar college. Ik liep met
hem mee en kocht onderweg een schrift om aantekeningen te maken. Wij kwamen
in een collegezaal, en na een tijdje verscheen er een oudere man die een verhaal
begon af te steken. Zo nu en dan herhaalde hij een zin op dicteersnelheid en die
schreef ik op. Dat was dus ‘college lopen’. Maar ik kon de hoogleraren niet uit elkaar
houden, zoals aan het licht kwam toen ik met Kerstmis mijn collegedictaten nog eens
bekeek en heel rare overgangen in het betoog aantrof: ik had twee of drie verschillende
vakken door elkaar in hetzelfde schrift opgeschreven. Destijds (noch later) kwam
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geen enkele professor ooit op het eenvoudige idee om bij het begin van zijn college
te zeggen: ‘Ik ben professor die en die, en ik ga nu college
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geven over zus en zo.’ Voor de andere studenten was dat blijkbaar niet nodig, maar
voor mij wel.
Na enkele maanden drong het ook tot mij door dat ik onvoldoende kennis had van
boekhouden en handelsrekenen, omdat ik niet van de HBS kwam. Ik zou het
Praktijkdiploma of een aanvullend tentamen in die vakken moeten doen. Daarvoor
kwam je dan terecht bij een particuliere docent, want op de universiteit werden die
vakken niet gegeven. Samen met een groepje lotgenoten nam ik les bij een instituut
in de Viottastraat. Met al mijn achttien jaar en een klassiek gymnasiale opleiding
voelde ik niets dan verachting voor het vak en voor de man die het doceerde, en ik
liet dat ook overvloedig merken. Gelukkig was die boekhoudleraar een verstandige
man, die deze rare houding van mij heel goed kon verdragen; ik denk zelfs dat hij
zich er niet weinig mee heeft geamuseerd.
Ik had natuurlijk dubbel ongelijk. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat
boekhouders (of boekhoudleraren) een minder rijk geestesleven hebben dan
bijvoorbeeld literaire critici of mensen die aan psychoanalyse doen. En bovendien
is het klassieke, oude dubbel boekhouden een geniale uitvinding uit de renaissance,
een klein wonder van de menselijke geest, dat het inzicht verdiept en de intelligentie
op de proef stelt.
Na mijn eerste jaar kreeg ik voor het eerst enig plezier in mijn contacten met
medestudenten, hoofdzakelijk dispuutgenoten. Ik had nu een donkere, vrij vieze
kamer aan de achterkant van een studentenhuis, als jongste, in hetzelfde huis als een
oudere dispuutgenoot, die mij aanvankelijk erg op mijn kop zat. Gaandeweg ging
het beter. Na een tijdje maakte ik promotie naar een mooiere kamer in hetzelfde pand,
aan de voorkant, met uitzicht op de Amstel. Het probleem was dat ik nog altijd niets
aan de studie vond. Misschien kwam dat ook door het systeem dat je eerst twee jaar
lang college liep en dictaten vol kalkte, en je pas daarna in die vakken ging verdiepen,
en dan telkens één vak tegelijk, om er tentamen in te doen. Je las dan voor het eerst
je eigen dictaten, wat boeken, aantekeningen van anderen, collegedictaten van
repetitoren, en eerst dan werd je enigszins duidelijk waar zo'n vak eigenlijk over
ging.
Zo deed ik het, en zo deed iedereen het. Geen wonder dat je dan van de colleges
niet veel opsteekt. De enige hoogleraar die aan mijn verwachtingen voldeed was Th.
Limperg, in die tijd de grote man die de economische faculteit domineerde. Hij
doceerde een dogmatisch soort bedrijfseconomie, geheel vanuit de eerste beginselen
afgeleid, en dat systeem zat zo goed in elkaar en hij wist het zo overtuigend uit te
leggen dat ik echt dacht: ‘Ja, zo is het, dat moet waar zijn.’
Hij gaf in mijn eerste jaar voor het laatst college, tentamen heb ik nooit bij hem
behoeven te doen; en als ik de verhalen mag geloven heb ik daar niet weinig mee
geboft. De man en zijn leer zijn nu vrijwel vergeten, en ik wil wel geloven dat dit
terecht is; maar destijds vond ik het prachtig.
Al spoedig had ik spijt van mijn studiekeuze. Om mijn ouders geen verdriet te doen,
besloot ik evenwel eerst het kandidaatsexamen te halen en pas daarna een ander vak
te kiezen. Voor het zover was kwam Tjalling Koopmans, die al voor de oorlog naar
Amerika was gegaan en er hoogleraar was geworden, voor een lang bezoek naar
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Nederland terug. Hij gaf in de avonduren een serie voordrachten aan onze faculteit.
De eerste keer was er een behoorlijk gevulde zaal, met al onze hoogleraren op de
eerste rij. De tweede avond was het al heel wat minder druk, en de derde avond
kwamen er nog maar een handjevol mensen.
Het onderwerp van Koopmans was lineaire programmering, en dat was natuurlijk
niets voor de toenmalige professoren. Maar Koopmans was een groot geleerde -
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later heeft hij de Nobelprijs gekregen - en hij was bovendien een uitstekend spreker.
Ik vond het zo prachtig dat het mij weer vertrouwen in de economie gaf, mits met
wiskundige of statistische methoden beoefend. Vanaf die dag kocht ik na ieder
tentamen dat ik behaalde als beloning een wiskundeboek, waarvan ik op zijn best de
helft kon begrijpen. En naarmate ik verder vorderde bleken tot mijn verbazing ook
sommige economievakken toch nog enkele interessante gedachten te bevatten.
Je kreeg in die tijd uitstel van militaire dienst tot je eerstvolgend examen, en met een
beetje handigheid kon je gedaan krijgen dat dit verlengd werd tot na het doctoraal.
Het leek mij echter verstandig om de dienstplicht af te doen na mijn kandidaats.
Nadat ik was goedgekeurd was er een nieuw medisch gebrek bij mij aan het licht
gekomen, maar de procedure eiste dat je in dat geval eerst in dienst ging en dan
herkeurd werd. In januari 1950 moest ik in een kazerne te Ede ‘opkomen’, en eind
april werd ik herkeurd. Daarvoor ging je een hele dag naar Utrecht. Om vijf uur werd
mij verteld dat ik was afgekeurd, om zeven uur was ik in Ede terug, en om acht uur
werd ik met onmiddellijke ingang uit de dienst ontslagen.
Die avond kwam ik op mijn studentenkamer terug, en werd de volgende dag
wakker in het besef dat ik nu vijf maanden vakantie had.
Als corpslid was ik lid van een dispuut waarin vooral nogal intellectuele types
verenigd waren, die heel serieuze en diepgaande gesprekken hielden en er
geavanceerde opvattingen op na hielden, maar die niet altijd de vrolijksten waren.
Mijn voornaamste intellectuele activiteit was dat ik verschrikkelijk veel las, zoals ik
altijd al gedaan had. Als scholier profiteerde ik ervan dat een kennis vanwege het
oorlogsgevaar een grote collectie Engelse boekjes in de Tauchnitz editie bij ons had
opgeslagen. Gulzig las ik ze allemaal, in de zomervakantie een boekje per dag: Wells,
Chesterton, Priestley, Wodehouse, rijp en groen.
Na de oorlog kwam er een golf van Amerikaanse boeken over ons heen, en toen
ik eenmaal student was las ik het moeilijker werk, Ter Braak en Du Perron, van de
Fransen Sartre en Valéry Larbaud, en dan natuurlijk Kafka. Zoals dat op die leeftijd
behoort, heb ik ook een periode gehad dat ik alleen maar Dostojevski las. Demonen
was mijn lievelingsboek, dat heb ik nog meegenomen op mijn huwelijksreis.
Na een paar jaar studeren zag ik in dat ik met de economiestudie vrijwel zeker terecht
zou komen op een kantoor. Van dat kantoorleven kon ik mij geen voorstelling maken,
maar het leek wel zeker dat je op een bepaald tijdstip aanwezig moest zijn en je aan
bepaalde regels diende te houden. Het leek mij een goed idee daaraan vast te wennen,
reden om te solliciteren naar de functie van student-assistent bij een instituut waar
economisch onderzoek werd gedaan.
Dit bleek inderdaad een goede leerschool voor de eerste beginselen van het
kantoorbestaan, zoals de omgang met meerderen en collega's, de juiste houding
tegenover de koffiejuffrouw, en wat dies meer zij. Mijn taak bestond hoofdzakelijk
in het overschrijven en optellen van gegevens uit allerlei statistieken, alles natuurlijk
met potlood en papier. Ik heb er mijn hele leven een voorliefde aan overgehouden
voor nette staten en tabellen die met de hand zijn vervaardigd. Het is een rustgevende
bezigheid en je leert je materiaal er zeer goed door kennen.
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Tegen het eind van mijn studie begon ik na te denken over mijn toekomst. Dat
was een probleem waar we ons destijds tevoren nauwelijks mee bezighielden, zulks
in tegenstelling tot de huidige studenten die naar het schijnt vanaf het eerste begin
al precies weten waarmee ze later hun miljoenen bij elkaar willen verdienen en wat
voor auto ze er dan van zullen kopen. In mijn tijd hadden we op zijn best enkele
slordige ideeën dat we later iets nuttigs en moois wilden gaan doen.
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Ik werd sterk aangetrokken door de toentertijd erg moderne opvatting van het
economisch stelsel als één groot, min of meer mechanistisch systeem. Binnenkort,
dacht ik, als wij nog maar een klein beetje meer zouden weten, zou dat stelsel geheel
door deskundige mensenhand kunnen worden geregeld, precies zoals we het wilden
hebben. En ik wilde wel tot de deskundigen gaan behoren die deze prachtige machine
zouden onderhouden en bedienen. Dit soort economen leek meer op ingenieurs of
dokters dan op bankdirecteuren of zakenlieden: zij droegen nog net geen witte jas,
maar ze hadden wel altijd een rekenliniaal op zak om ter plaatse allerlei effecten uit
te rekenen en aldus feilloos de juiste weg te wijzen.
Zo zouden wij het hele economische proces kalmpjes en weloverwogen in goede
banen leiden, en er zou nooit meer een economische crisis zoals in de jaren dertig
zijn, nooit meer werkloosheid, nooit meer armoede en nooit meer al te grote
ongelijkheid. Ik kon dit heel mooi uitleggen aan mensen van oudere generaties, die
nog altijd bang waren voor een nieuwe crisis, zoals mijn tandarts die gehoopt had
van mij te horen hoe hij zijn geld het best kon beleggen.
Nu hoefde ik alleen nog af te studeren. Na zeven jaar studie was ik evenwel nog niet
veel beter thuis in de universitaire gewoonten dan aan het begin. Ik was nu in staat
de hoogleraren uit elkaar te houden, maar ik begreep het tentamensysteem niet. De
tentamens werden in die tijd alle mondeling afgenomen, meestal bij de hoogleraar
thuis, en aan het eind van zo'n gesprek zei hij dan ‘Nou meneer, dat is wel goed’ of
‘Zo lijkt het mij voldoende’. Ik dacht dan: het tentamen is afgelopen, ik ben geslaagd,
ik mag weg, en ik begreep niet dat in deze formules het tentamencijfer was verborgen:
zei de docent dat het ‘goed’ was, dan had je een acht, met ‘voldoende’ een zes,
enzovoorts.
Zo kwam het, dat ik mijn tentamencijfers niet kende toen ik dan eindelijk aantrad
voor het laatste tentamen, dat tegelijkertijd het doctoraalexamen was. Het kwam als
een echte verrassing dat ik een mooi judicium kreeg. Op de gang wachtten mijn
vrienden mij op. Zij zongen het dispuutlied, dat hoofdzakelijk uit ruw geschreeuw
bestond. Mijn vriendin had bloemen meegebracht. Die avond was er een feest. Het
leven als volwassene kon beginnen.
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De meeuwen
Jan de Bas
Regelmatig begon hij een gedicht
over meeuwen, maar de woorden vlogen
weg voordat hij verder kon schrijven.
Geregeld zit hij op de dijk
en ziet ze in de verte zweven,
de onafgeschreven zinnen die
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Te liggen
Het is al zondagmorgen
en alles moet nog beginnen,
de boerin met slapen,
de boer met beminnen.
Ze draaien zich beiden
als wijzers van de klok.
Hij ziet zijn klompen
en zij ziet haar rok.
Hun hoofden zijn vol
van wachten en wijn.
Zo liggen ze beiden
te liggen, te zijn.
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Journaal over de omgang
door J.J. Peereboom
Een enkele keer krijg ik halfopzettelijk mijzelf in het oog. Ik zit in de hoek van de
kamer en daar verschijn ik bij de openstaande deur aan de overkant.
Het is niet een verheugende aanblik, die enigszins gebogen figuur, zwaarder dan
je gedacht zou hebben, die mijn kant opkijkt zonder iets te zeggen. Iets zeggen kan
hij niet. Zodra hij zijn mond opendoet ben ik het zelf alweer; dan is die denkbeeldige
dubbelganger verdwenen.
Ik meen mij zo te kunnen voorstellen hoe ik mij aan anderen voordoe. Het is niet
een spiegelbeeld dat daar aan de overkant van de kamer staat: het is het origineel.
De zin van de verbeeldingsoefening is dat ik kan zien wat anderen vervelend aan
mij vinden, en begrip te tonen wanneer zij zonder het bepaald oneens te zijn er toch
geen plezier in hebben om met mij in te stemmen.
Het omgekeerde komt ook voor. Wat een warwinkel is de omgang van de burgers.
Of geldt dat voor veel mensen niet? Soms in de pauzes van voorstellingen of
uitvoeringen lijkt het wel of zij allemaal geanimeerd in gesprek zijn. Zij kwamen
om een concert of een discussie of een stuk te horen, en zij genieten ervan om binnen
een uur alweer tegen elkaar aan te praten onder het genot van een kopje nare koffie.
Geen sprake van warwinkel. Kijk maar hoe zij vertellen en betogen en lachen. Dat
is echt samenleving.
Nee, niet helemaal. Bij de trap staat een paar te zwijgen. Blijkbaar hadden zij zelfs
geen zin in koffie. Misschien kwamen er net een paar mensen langs die zij kenden;
die liepen gauw door.
De man is niet eens enigszins gebogen. Kaarsrecht, en ook niet zwaarder dan je
zou denken. En de blik van de vrouw drukt uit: als iemand iets tegen mij zou zeggen
wil ik best antwoorden.
***
De zwijgende dubbelganger doet zich niet alleen binnenshuis voor. Hij is een bekende
droevige figuur op feesten en partijen, voorjaarsborrels en jubilea en presentaties
waar hij nog geen twintig aanwezigen kent.
Twintig is een willekeurig aantal, niet ondoordacht. Van de twintig zullen er vijf
zijn met wie ik weinig zin heb om een gesprek aan te gaan; vijf anderen van wie
aangenomen mag worden dat zij mij zullen proberen te ontlopen; vijf die zo
geanimeerd in gesprek staan dat je je niet op wilt dringen; dan blijven er vijf over
om te benaderen.
De makkelijkste rollen spelen de feestgevers zelf, en hun naaste vrienden en
medewerkers. Die worden overstelpt met begroetingen en conversatie. Het enige wat
hun soms dwars kan zitten is dat er langs de wanden stille figuren voor zich uit staan
te staren. Moeten zij daar iets aan doen - kennismaken, en ze voorstellen aan groepjes
drukke praters, of desnoods aan andere zwijgende dubbelgangers?
Eigenlijk zou het moeten. Het zou het ware gastheerschap in actie zijn. En dan,
juist als er een ogenblik beschikbaar lijkt om uit te breken uit het gedrang naar die
randfiguur zonder aanspraak, komt er een oude bekende die zich verheugd verklaart
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dat hij hier bij mag zijn; en als die weer iemand anders ontdekt heeft om te begroeten
blijkt de plaats van de droevige figuur verlaten te zijn. Hij is naar huis op zijn fiets.
Hoe was het, vraagt zijn vrouw die met het eten gewacht heeft. ‘Druk.’
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Er is een regel denkbaar die feestgevers op zou leggen dat zij de dubbelgangers in
het gesprek moeten betrekken; en van de dubbelgangers verlangt dat zij in het
gezelschap doordringen en onbekenden op de elleboog tikken; en van de onbekenden
dat zij die toenadering beantwoorden.
Zo gaat het niet. De ingewijden dansen in het rond; de buitenstaanders druipen af.
***
Het echtpaar A. en B. vertelt vaak dat zij op bezoek geweest zijn bij aardige mensen
en daar ook heel aardige andere mensen ontmoet hebben. Zij ontmoeten, bij een lage
schatting, vast wel honderd aardige mensen per jaar.
Meer is er over die mensen niet te horen. Wij stellen ze ons voor als vriendelijk,
goed gewassen en niet luidruchtig, uren lang babbelend over gemeenschappelijke
kennissen en vakantieplannen.
Zo leven wij. Niemand wordt er wijzer van - verwonderd of ontsteld of ontroerd.
Het belangrijke is voor mensen dat ze een beetje tegen elkaar aan moeten kunnen
praten, dat blijkt vooral bij bejaarden die vaak in de steek gelaten worden door de
volgende generaties. Eenzaam, eenzaam. Niemand is vrij van de behoefte om aan
die eenzaamheid te ontkomen.
Tegelijk woelt de behoefte aan het ontroerende, het ontstellende en het
verwonderlijke voort. Begin er dan zelf over! Zeg iets opzienbarends in het gezelschap
van al die aardige mensen, en luister hoe zij uit de hoek komen! Misschien gaan zijn
er soms op in. Anders vindt het gesprek zijn natuurlijke weg wel terug naar de
aardigheid.
De beste verwonderingen komen meestal onder vier ogen. Mijn kapper was laatst
ineens in topvorm. Uitgaande van een incident in de buurt schoot hij door naar een
familieconflict in een ander stadsdeel, een bijbehorend schandaal om de hoek, een
sterfgeval, een scheiding, een erfenis: wat een verscheidenheid van mensen en
gebeurtenissen, niemand die zich bepaald aardig voordeed, hoogstens een poes die
onbewogen op een vensterbank zat. Het duurde maar tien minuten; toen keerde ik
lichthoofdig terug naar de straat: wat een verzameling mensbeelden, wat een
stadsbeeld, stel je voor dat je heel Amsterdam zo kon doorlichten!
En denk aan het gesprek bij de lege open haard laatst met V. over een schrijfproject
waar misschien niets van zou komen. Alle begrippen en vermoedens, voorbeelden
en tegendelen die in andere gevallen ongrijpbaar door de kamer zouden zweven leken
bij elkaar te horen; niets was lastig om uit te drukken.
Weken later tekent dat uur zich nog af in de herinnering, soms onder een gewoon
burgermansgesprek dat dan onuitstaanbaar lijkt hoe aardig ook.
***
Van aardige mensen gesproken, omstreeks het midden van de vorige eeuw was er
een liedje te horen waarvan ik de eerste drie regels van tijd tot tijd nog eens mompel
of neurie:
They are such - nice people
With nice - manners
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But ain't got no money at all.

Uit het vervolg bleek misschien hoe wij dit geacht werden op te vatten. Moesten wij
ons begaan tonen met die innemende mensen in hun geldgebrek; of opstandig, omdat
in de maatschappij het geld vaak verkeerd terechtkomt; of begrijpen dat er met die
mensen natuurlijk geen geregelde relaties te onderhouden waren?
Het geeft niet dat het vervolg uit de herinnering verdwenen is. Onopgehelderd
betekent de tekst al genoeg. Hij zou op een snipper papier kunnen staan gevonden
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in een prullenmand met verscheurde brieven. Een fragment van een relatie, zouden
wij zeggen; bedenk de rest er maar bij, je ziet de gezichten al voor je.
***
Op een receptie vorige week hernieuwde ik even de kennismaking met een oude
studiegenoot in de rij van familieleden. Zijn vrouw stond naast hem met een mevrouw
te praten, en toen wij genoeg gezegd hadden keek ik naar haar en stak een
onopdringerige hand uit. Zij glimlachte zonder haar gesprek te onderbreken en draaide
haar hoofd zo dat haar wang binnen bereik kwam. Daar was ik niet op verdacht; ik
glimlachte alleen extra en mompelde iets vriendelijks.
Was dat onhandig, onhoffelijk, onheus? Het past niet in mijn manier van doen om
kussen te wisselen met iemand die je eens in de vijf jaar spreekt.
Verkeerd geredeneerd, zullen sommige kenners van omgangsvormen zeggen.
Jullie behoren niettemin tot dezelfde kring, die eigenlijk een heel stel kringen is, van
een binnenste tot een buitenste met minstens vier andere ertussen. Als jullie relatie
van de buitenste kring is, misschien niet eens de allerbuitenste, zitten jullie erin.
Hierbij te bedenken dat de gezondheid van de echtgenote niet goed is; op een
volgende receptie staat zij er misschien niet.
Kussen dus, houd dat als regel aan? Beter teveel dan te weinig?
Het is maar een muizenis. Zou zij het zich herinneren? In ieder geval herinner ik
het mij. In een jaar omgang komen duizend muizenissen voor waarvan sommige nog
wel eens in de herinnering terugkeren. Allemaal doen zij iets af of doen iets bij aan
de onzekerheid of wij ergens thuishoren, en hoe dan.
***
Mijn meest aanzienlijke klasgenoot op de lagere school was Erik, die nooit voor
iemand zijn best hoefde te doen. In de eerste vijf jaar had ik wel eens bij hem mogen
spelen, op hun uitgestrekte zolder waar hij het grootste model Märklin treinen liet
rijden, die je bij niemand anders zag. In de zesde klas viel ik uit de gunst, dat bleek
toen verscheidene andere jongens uitgenodigd werden voor zijn verjaarspartijtje, en
ik niet. Twee dagen voor de datum kon ik het niet houden. ‘Zeg Erik wie komen er
eigenlijk op jouw verjaardag?’ vroeg ik zo onbetrokken mogelijk, staande naast zijn
bank.
‘Jij in ieder geval niet,’ antwoordde hij zonder mij aan te kijken.
‘Nee - natuurlijk niet,’ zei ik en trok mij terug.
Ik geloof dat deze dialoog woordelijk zo gevoerd is. Misschien zijn er kleine
onjuistheden ingeslopen, dat kan haast niet anders; het ‘eigenlijk’, het ‘in ieder geval’
en het ‘natuurlijk’ klinken mij haarfijn historisch. Wat een misstap - onuitwisbaar.
Een jaar of vijftien later heb ik de indruk iets ondieper gemaakt, toen ik studeerde
en hij geëmigreerd was naar familiebezittingen in Zuid-Amerika. Ik sprak als een
heer genoegen uit over het weerzien, en zei dat het leuk zou zijn als hij eens kwam
drinken bij ons op de sociëteit.
‘O nee,’ zei Erik, schuw, mompelend: ‘zulke dingen kan ik helemaal niet.’
‘Jammer...’ Ik keek hem wel aan, geloof ik, vriendelijk, een eindje uit de hoogte.
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Al had ik iets teruggewonnen, de oorspronkelijke misstap is mij blijven hinderen.
Enkele jaren geleden las ik in de Sunday Telegraph een schoolherinnering van Nigel
Nicolson die ik in dezelfde innerlijke map heb opgeborgen. Hij kende op zijn
kostschool een jongen die jaar in jaar uit tot wanhoop gepest werd door de klastiran.
Dat was bullying, iets anders dan Erik deed - die keek laatdunkend over je heen. De
nawerking is vergelijkbaar, dacht ik bij het lezen van Nicolson. Vijftig jaar later had
het slachtoffer van de bully een aanzienlijke carrière achter zich en woonde ergens
buiten Londen, als een Erik. De pestkop was lang niet zover gekomen. Hij voelde
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zich mislukt toen hij ergens in Afrika of Azië op zijn sterfbed lag, en wilde iets
goedmaken. Ik besef hoe ik je dwarsgezeten heb, schreef hij aan zijn oude slachtoffer:
nu ik bijna dood ben hoop ik dat je vergiffenis wil schenken als ik mijzelf veroordeel.
Het slachtoffer heeft nagedacht, en zichzelf misschien voorgehouden dat hij
misschien verplicht was...
Hoewel het mij spijt, heeft hij ten slotte geschreven: I can't forgive the bullying.
Sommige mensen zullen zich niet kunnen voorstellen dat zij dat antwoord zouden
geven. Ik wel; iets vergelijkbaars.
***
Het gebruik in burgerkringen om nu en dan per echtpaar, of per enkele echtparen,
soms ook met enkele ongehuwden, bij elkaar te gaan dineren, in de zin van vier
gangen eten, met wijnen waar sommige gasten van opkijken - dat gebruik dateert
van de tweede helft van de twintigste eeuw.
Vroeger was dat niet, zoals ik het mij herinner. Een enkele keer gaven de mensen
dineetjes voor een heel bijzondere gast, of een bijzondere dag misschien. Zoiets
gebeurde dan weer maandenlang niet, terwijl het toch makkelijker geweest zou zijn
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dan nu toen de families nog dienstboden hadden voor het koken en het afwassen.
Gewoonlijk kwamen bezoekers 's avonds na het eten; ze kregen thee, en om een uur
of tien was de vraag ‘of jullie nog iets anders willen drinken’.
Sinds die tijd zijn velen van ons eetkundigen geworden, en wijnkundigen soms
ook. Wat een aanblik, die schotels en schalen op tafel, en de glazen flonkerend in
het kaarslicht. Wat is er voor bijzonders aan de hand?, zouden onze voorouders
gevraagd hebben. O niets: er komen een paar mensen eten.
De gasten zullen zich niet beklagen, behalve als zij bedenken dat zij binnenkort
net zoiets moeten organiseren - want ook hun gasten komen alleen voor geweldige
maaltijden, anders niet.
Terug dan naar pre-1960, en het kopje thee gevolgd door iets anders? Zo zal het
niet gaan. Misschien wordt er een andere lichtere constructie bedacht. Het zware
logge van het heersende gebruik is dat je sommige mensen haast niet meer spreekt,
want zodra je ze spreekt moet je ze meteen uitnodigen voor het diner.
Voorlopig wordt de last iets verlicht door de formule ‘jullie moeten gauw weer
eens komen eten’ waar dan niets op volgt.
Dat is toch ook niet goed. Een vals geluid; onbetrouwbaar.
***
Het woord kennis voor een goede bekende lijkt uit het taalgebruik verdwenen te zijn
en niet vervangen. Goede bekenden die geen familieleden, buren of collega's zijn
worden allemaal vrienden genoemd.
Het woord vriend is slap in zijn betekenis komen te zitten. Op de achtergrond leeft
nog de opvatting dat vrienden een vertrouwelijke relatie hebben en elkaar ervaringen
meedelen waar buitenstaanders buiten staan. Ook dat als zij op een idee gekomen
zijn waarvan zij de waarde nog betwijfelen, zij het met elkaar kunnen bespreken en
dan duidelijker zien. Als zij elkaar niet geregeld ontmoeten horen zij minstens eens
per maand, of pak weg per twee maanden, elkaar in te lichten over hun welzijn en
hun wederwaardigheden. Als blijkt dat zij vaak elkaars grapjes en dubbeltonen
verkeerd schatten zouden zij afstand van de vriendschap moeten nemen; zij horen
elkaars toon te herkennen.
Nu de strikte beperkte betekenis verloren lijkt te zijn gegaan zullen wij er goed
aan doen het begrip vriend onder te verdelen in categorieën.
In categorie A zitten de vrienden zoals hierboven.
In B zitten mensen die elkaar af en toe ontmoeten, soms zelfs op uitnodiging, en
die het onderhoudend en opwekkend vinden om met elkaar te praten - terwijl het
besef voortleeft dat dit maar een oase is in de woestijn van de rest van het jaar.
In C zitten de vrienden, misschien familieleden, die hun laatste cent aan elkaar
zouden toevertrouwen en weten dat zij altijd een beroep op elkaar kunnen doen; en
die toch nooit zomaar met elkaar zouden gaan zitten praten, misschien mede omdat
hun vrouwen niet met elkaar kunnen opschieten.
D is de categorie van de vrienden die elkaar bij hun schaarse ontmoetingen
enthousiast begroeten omdat zij zo indringend kunnen praten over hun gedeelde
hobby - muziek, wijnkennis, voetballen, genealogie.
In E zitten de vrienden die soms een heel eind door kunnen praten als het onderwerp
hun zint, en die bij andere gelegenheden nauwelijks verder komen dan groeten en
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vragen hoe het gaat: en misschien even een onderwerp aanroeren dat de een oppert
en de ander laat lopen zodra er iemand tussenkomt met iets alledaags.
F is de categorie van de oude studievriendjes.
G is die van echtgenoten van jeugdvriendinnen.
Bij verder nadenken kan het aantal categorieën vermeerderd worden. Intussen is
het begrip vriend al kleurrijker geworden; niet meer zo onverschillig.
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***
Een jaar of dertig, veertig geleden werd er nog in het zwart begraven, met gedempte
stemmen. Er traden hoge hoeden bij op, en jacquetten; zwarte mantelpakjes spraken
vanzelf; soms was een weduwe zwart gesluierd, mooi en aangrijpend.
Nu hebben de gedempte stemmen zich ontspannen. Er is weinig zwarts meer te
zien; wel veel donkers, afgewisseld met geruite hemden en kleurige jurken. Bij de
ontvangst na afloop klinkt het gebabbel ongedwongen. Het is een gelegenheid waar
je oude bekenden nog eens tegenkomt.
Het verdriet van de nabestaanden is niet in het algemeen verflauwd, zou ik denken.
Daar zit het niet in. De omgangsvormen zijn losser geworden, dat is een punt. De
mensen hoeven zich ook nooit met zorg aan te kleden, op een begrafenis net zo min
als op een feest.
Er is minder reden voor zorg omdat de dood minder ontzag wekt. Als mensen wel
eens verwachtten of hoopten, of ten minste dachten dat sommige aanwezigen dachten
of hoopten dat het leven in een andere vorm voortgezet zou worden, opende de dood
een uitzicht op ontzagwekkende ruimte en tijd.
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Dat was een ervaring om stil van te worden, met gebogen hoofd. Als doodzijn niets
is dan ophouden te bestaan is het alleen vreemd, heel vreemd. Sommige mensen van
wie je naar de begrafenissen geweest bent sprak je al jaren lang haast nooit meer. Je
kon je altijd best voorstellen hoe ze er thuis uitzagen, voorover leunend en knabbelend
en luisterend. Nu nog net zo.
***
Onder de mensen met wie ik een regel in acht neem van langs-elkaar-heenkijken
onderscheidt zich een vrouw doordat wij elkaar nogal eens tegenkomen, in de buurt
en in ontvangstruimten. De grief die ons gescheiden houdt stamt van haar: jaren
geleden heb ik eens nagelaten voor de gezelligheid een pas gescheiden vriend van
haar op te bellen nadat ik beloofd had het te zullen doen.
De vriend die ik al langer kende zal het weinig hebben kunnen schelen. Nalatig
was het toch, dat moet toegegeven worden; en als om zo'n reden het aankijken en
groeten is afgeschaft komt het niet terug.
Het zit 'm maar in een paar centimeter. Soms schuifelen wij in een gezelschap vlak
langs elkaar heen, en dan voel ik mij beschouwd als de onzichtbare man, wat natuurlijk
niet haar visie is. Zij denkt iedere keer, die kerel wens ik niet te groeten - ook al
wissel ik wel eens een groet met de bewuste vriend die intussen haar man geworden
is.
Wij kenden elkaar nauwelijks voordat de breuk ontstond, en het is onmogelijk te
zeggen of wij levendige gesprekken zouden voeren als het mocht. Misschien dat wij
veel hardere ruzies gekregen hadden. Je weet het niet, en leeft met de afwijzing als
een klein maatschappelijk litteken.
Als ik eens een kind of huisdier van haar had kunnen weggrissen voor een
naderende vrachtauto zou onze verhouding wel verbeterd zijn; behalve als ik
belangeloos weggelopen was voordat zij naar buiten kwam en het verhaal hoorde
van omstanders. Zulke gevallen komen voor.
***
Wij beschikken maar over minieme fragmentjes kennis en wetenschap; wij weten
niet meer dan hier en daar een beetje van wat zich in de wereld afspeelt; wij herinneren
ons haast niets van wat andere mensen zeiden en vergeten ook het meeste van wat
wij zelf beweerd hebben.
Toch maken wij er soms iets van. Gisteren kwinkeleerden de vogels in de bomen,
wij dronken een glas wijn en een pils, en wij hadden elkaar de hele tijd iets te
vertellen.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

4 - Waarin Daan na een bezoek aan nachtproeverij Le Clochard een close
encounter van het akelige soort overkomt terwijl hij op het spoor naar de ongezouten
werkelijkheid zit
EPISODE

Wie die avond om vijf voor twaalf de deur van mijn vrijgezellenflat had
opengeworpen, zou hebben kunnen zien in welke krankzinnige tweestrijd ik mij
bevond. Ik lag met mijn armen uitgespreid op mijn bureau, en met mijn hoofd scheef
op de wagen van mijn 31 jaar oude Remington. Hier lag ik dan, totaal ontdaan, ik
kon niet anders.
Zoëven was ik teruggekeerd uit mijn favoriete pleisterplaats voor contemplatieve
overpeinzingen van intellectuele snit waar de diepste gedachten van de vaderlandse
visionairs zich zo goed op een rijtje lieten zetten, en waar men bovendien nog een
straffe Café Copacabana wist te schenken. Ik bedoel natuurlijk de nachtproeverij Le
Clochard. Maar dat was niet waardoor ik zo totaal ontdaan was geraakt.
Het was immers maar wat aangenaam geweest daar, temidden van mijn vakbroeders
die zonder tegenzin tezamen klitten rond het pruttelend haardvuur van de
columnistencorner. Journalistiek is in wezen een eenzaam metier, en hier vonden
wij troost onder elkaar, omdat wij onszelf nog wisten te waarderen, onder elkaar.
Dit was gezelligheid. Dit was beter dan thuis! Natuurlijk was de avond weer geëindigd
met een welgemeend ‘reken jij even af, Daan?’, maar zelfs dat was niet waardoor ik
zo totaal ontdaan was geraakt.
Neen, de reden voor mijn krankzinnige tweestrijd school in de onvoorziene situatie
die zich had voorgedaan toen ik mijn fiets afhaalde in de parkeergarage onder Le
Clochard. Het was een close encounter van het akelige soort geweest, in die hol
galmende catacomben. Net toen ik licht beneveld door de gezelligheid mijn sleuteltje
in mijn cijferslot poogde te duwen, klonk achter mij een rasperige stem: ‘Je bent laat,
Daan!’ Geschrokken keek ik op. Er was niets te zien, anders dan twee helften van
een embonpoint, aan weerszijden van een betonnen pilaar. Deze corpulentie die nog
niet de omvang van zwaarlijvigheid kende, kwam mij bekend voor.
‘Walter? Jij hier?’
‘Is dat een bezwaar? Ik bedoel... mijn naam doet er nu even niet toe, Daan,’ sprak
het silhouet in wie ik mijn eeuwige hoofdredacteur meende te herkennen, mijn
beminnelijke vriend en gelouterde collega Walter Decheiver, wiens inspirerende
greep op de werkelijkheid ik zo node had gemist.
‘Daan, wij als Raad van Hoeders weten heus wel dat jij bij Charly da S. bent
geweest.’ Dit bleek niet verstandig, wat de Raad van Hoeders betrof. ‘We hebben
gehoord dat Charly zei: follow the money, Daan. Maar jouw Grote Onderzoek moet
de heel andere kant opgaan,’ lispelde het silhouet. ‘Dat wij toevallig opties krijgen
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van mister Apax voor onze uitverkoop van de Pers Media Concentratie heeft helemaal
niets met de ongezouten werkelijkheid te maken. We dachten eerder aan een uitkomst
waaruit blijkt dat alles wel snor zit met onze kapitale kwaliteitsjournalistiek.’
‘Euhhh...,’ probeerde ik gedecideerd de onafhankelijkheid te bewaken van Daans
Grote Onderzoek naar de stand der dingen, waarvan ik voorzag dat het met gepaste
publiciteit binnenkort in het deftige perscentrum Nieuwspoort zou worden
gepresenteerd.
‘Tegensputteren heeft geen zin, Daan. Maar wij van de Raad van Hoeders zijn de
kwaadsten niet. We willen jou als onderzoeksjournalist graag op weg helpen.’ Er
verschenen een paar worstenvingertjes vanachter de paal. ‘Alsjeblieft! Dít zal je op
het spoor zetten.’ De worstenvingertjes duwden mij een pakketje in handen, dat mij
onmiddellijk verdacht voorkwam. ‘Voor Daan,’ stond er met zwierige letters op.
‘Doe er je voordeel mee, jongen,’ fleemde het silhouet, alsof hij de gratis
goedertierenheid waarmee hij mij zojuist op de rails had gezet alsnog wilde
kapitaliseren. En dat was ook zo, bleek toen ik thuis de doos met trillende handen
uitpakte. Dit was geen boek over de invloed van intellectuelen op de wereldpolitiek.
Dit was ook geen uitverkiezing tot De Grootste Nederlander Aller Tijden. Dit, dit...
was erger dan een kogelbrief.
In de doos grijnsden onverbloemde foto's mij tegemoet. Ik zag honden, en draden,
en plastic zakken die gebruikt werden als monnikskappen. Ernaast stond - met de
duimen omhoog - De Meesterinterviewer. Achterop alle foto's las ik: ‘Je kunt nu nog
kiezen, Daan. Of je blijft op de rails, óf je krijgt een interview in alle bladen van de
Pers Media Concentratie.’
En zo kwam het dat wie die avond om vijf voor twaalf de deur van mijn
vrijgezellenflat had opengeworpen, zou hebben kunnen zien in welke krankzinnige
tweestrijd ik mij bevond. Hier lag ik dan, totaal ontdaan, ik kon niet anders.
(Wordt vervolgd)
Ook uw ombudsman! - daanschrijvers@hotmail.nl
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binnenkant voorplat

[679-680]
[Medewerkers]
- geboren in 1970. Dichter en schrijver. Voor zijn debuutbundel
Alsof er iets gebeurt (2000) kreeg hij de C. Buddingh'-prijs. Zijn recentste bundel
is Luid overigens de noodklok (2003). Publiceerde voorts de romans De vuistslag
(2001) en De warmte van het zelfbedrog (2002).
MARK BOOG

FRANS BUDÉ - geboren in 1945. Dichter en beeldend kunstenaar. Debuteerde in

1984 met de bundel Vlammend marmer. Recent verschenen Alles gaande (2001)
en De trein loopt prachtig binnen (2003).
- geboren in 1930. Publiceerde onder meer de dichtbundel
Gebroken wit (1981) en de verzameling vogelverhalen Zout op de staart (1996);
bereidt thans een tweede poëziebundel voor.
DANA CONSTANDSE

MAARTEN DOORMAN - geboren in 1957. Filosoof, dichter, essayist, medewerker

NRC Handelsblad en voormalig redacteur van Hollands Maandblad. Dit voorjaar
verscheen zijn boek De romantische orde.
MARC DEN ELZEN - geboren in 1967. Algemeen econoom; werkzaam als docent

op een hogeschool in Rotterdam. Dit najaar verschijnt zijn verhalenbundel
Blanke mannen.
JEROEN HERMKENS - geboren in 1960. Schilder en graficus. Opgeleid aan de
Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht en Atelier lithografique
Champfleury te Parijs. Ontving in 1996 voor zijn grote litho's de Nederlandse
Grafiekprijs. Exposeerde o.m. in New York, Beauvais en Laren.
- geboren in 1954. Schrijver. Publiceerde reisverhalen,
novellen en romans, waaronder De dansers (1990), Twee geheimen (1997) en
De smokkelaar van de Exuma's (2002).
GEERT VAN DER KOLK

M.A.C. PAANAKKER

- geboren in 1962. Studeerde Japans en klassiek Chinees
in Leiden en Kanazawa (Japan). Was lang actief als ondernemer en werkt nu
als HR-manager voor een Japanse multinational.
- geboren in 1980. Voltooide in 2002 de schrijfopleiding
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Winnares van de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza) voor haar eerdere publicaties
in Hollands Maandblad. Begin 2005 verschijnt haar roman De eenling.
CATHELIJN SCHILDER

- geboren in 1960. Werkzaam als salesmanagerbij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
MARIA STAAL
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- geboren in 1924. Emeritus hoogleraar sociale psychologie.
Publiceerde eerder in Tirade en Hollands Maandblad, meestal onder de naam
J.W. Paul.
ROB WENTHOLT

MENNO WIGMAN - geboren in 1966. Dichter, vertaler en bloemlezer. Debuteerde

in 1997 met de bundel 's Zomers stinken alle steden. In 2001 verscheen Zwart
als Kaviaar, waarvoor hij werd onderscheiden met de Jan Campert-prijs. In
oktober 2004 verschijnt zijn derde bundel Dit is mijn dag.
- geboren in 1947. Generaal b.d. Meldde zich in 1961 bij het
Marine Corps en werd in 1965 tweede luitenant na zijn afstuderen aan Villanova
University. Voerde bevel over troepen tijdens zowel militaire als humanitaire
acties in o.m. Vietnam, de Filippijnen, Somalië, de Golfregio en Irak. Was als
‘commander in chief’ van U.S. Central Command, verantwoordelijk voor de
Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. In 2001 werd hij
presidentieel vredesgezant in het Midden-Oosten en Indonesië. Bekleedt thans
posities in de academische wereld en het bedrijfsleven.
ANTHONY ZINNI
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Deze maand
Het Hollands Maandblad is sinds jaar en dag - de naam verraadt het enigszins onverbloemd neerlandocentrisch in de keuze van zijn medewerkers. Wij beogen een
platform te bieden aan Nederlandstalige schrijvers, denkers, dichters en kunstenaars,
en willen bijdragen aan literaire, politieke en culturele gedachtevorming in de Lage
Landen. En wij doen zulks in de taal van de Lage Landen. Of die nu wordt geschreven
door autochtonen, allochtonen of polytonen, dat is ons om het even. Wij hopen slechts
op levend Nederlands. Dit is onze taak, onze missie en onze diepste drijfveer.
Het spreekt vanzelf dat wij ons jegens die vaste overtuigingen nimmer vasthoudend
of principieel hebben gedragen. Indien iets opmerkelijks neerdwarrelde van buiten
ons taalgebied, heeft het blad nooit geaarzeld zich kosmopolitisch op te stellen. Zo
zijn deze kolommen in het verleden verrijkt door werk van Finse, Chinese, Duitse,
Engelse, Arabische, Italiaanse, Poolse, Russische en Hebreeuwse dichters en schrijvers
(toegegeven: in vertaling). Zelfs hebben we bijdragen afgedrukt die ooit in Soemerisch
spijkerschrift werden geschreven. Sterker nog, in de jaren zestig is Bernard Crick
enige tijd vaste medewerker geweest, en schreef vanuit Londen over actuele
onderwerpen. Sindsdien is hij beroemd geworden als politiek commentator, adviseur
van Neil Kinnock, en auteur van een biografie over George Orwell. Hij mag zich
tegenwoordig Sir Bernard noemen, en het is niet uit te sluiten dat zijn bemoeienis
Hollands Maandblad heeft bijgedragen aan dit besluit van Buckingham Palace. Zeker
is dat hij als a man of letters een natuurlijke plaats vond in dit tijdschrift.
De buitenlandse medewerker die deze maand is toegelaten in de kolommen ook
a man of letters. Nu ja, hij heeft een boek geschreven - samen met Tom Clancy, dat
wel - maar ik weet niet of zijn 544 pagina's tellende Battle Ready op veel nachtkastjes
van Hollands Maandblad-lezers is te vinden. Anderzijds is hij de eerste viersterren
generaal die de shit threshold van dit tijdschrift heeft weten te overwinnen, en dat
alleen al maakt hem opmerkelijk. Niet Anthony Zinni nooit eerder werd opgemerkt.
Wellicht niet toen hij als zoon van Italiaanse immigranten opgroeide in Conshohocken,
Philadelphia. Maar al meer toen hij als soldaat in Vietnam in een dorpje leefde
temidden van de Vietnamezen, hun taal leerde en begon na te denken over de oorlog
die hij moest voeren. En al helemaal toen hij behangen met ornamenten zoals de
Defense Superior Service Medal with two oak leaf clusters en de Navy Commendation
Medal with Combat ‘V’, zijn loopbaan in 2002 en 2003 eindigde als de vredesgezant
voor het Midden-Oosten van Colin Powell. Het was handig dat hij als hoofd van
U.S. Central Command voor het Midden-Oosten zichzelf al Arabisch had geleerd.
‘War is the easy part,’ was generaal Zinni's levensovertuiging geworden en toen
de oorlog in Irak uitbrak, trok hij zijn conclusies. Sindsdien heeft hij zijn bezwaren
een aantal keren kenbaar gemaakt, het meest omstandig in de uiteenzetting die nu in
Hollands Maandblad wordt afgedrukt, en die in de VS voor veel ophef zorgde. Dit
stuk is dan ook opmerkelijk genoeg om deze kolommen te halen, niet alleen omdat
we allang een bijdrage wilden van iemand wiens bijnaam ‘The Godfather’ is, maar
vooral omdat dit betoog dwingt tot eigen gedachtevorming.
Uiteraard is het geen toeval dat in dit Hollands Maandblad tegenover de
buitenlandse generaal een eminent keurkorps van Nederlandstalige medewerkers in
stelling wordt gebracht. Want een beetje kosmopolitisme in het blad is aardig, maar
in ons hart blijven we zo neerlandocentrisch als de pest. - BB
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Waarom wij faalden
Onze tien vergissingen in Irak
door Anthony Zinni
Onlangs kwam ik terug van een lezing die ik had gegeven aan studenten van de
Universiteit van California in Los Angeles. Ik had geprobeerd daarbij een stap terug
te doen van de actualiteit en een meer strategische visie te schetsen op het
Midden-Oosten. Ik wilde hun zo een idee geven van alle kwesties en problemen in
die regio door de ogen van de mensen die er dag in dag uit mee moeten leven, de
Arabieren, de Israëliërs, en iedereen die gewoon woont en werkt in het
Midden-Oosten.
Op de terugweg van die lezing werd ik overvallen door de gedachte dat de
geschiedenis onherroepelijk zal oordelen over de Amerikaanse bemoeienis met de
regio, over wat zich nu afspeelt in Irak en over hoe wij daar verzeild raakten.
Natuurlijk is het - ondanks de soevereiniteitsoverdracht eind juni - nog te vroeg om
te zeggen hoe dat oordeel zal uitpakken, want het is zeker dat het vooral bepaald zal
worden door de afloop op lange termijn van de gebeurtenissen die zich nu ontvouwen.
Maar ik dacht ook aan de enorme hoeveelheid oordelen die al zijn geveld over
wat er tot nu toe is gebeurd in Irak, en ook over de tijd dat ik als commandant van
CENTCOM (U.S. Central Command) verantwoordelijk was voor de toenmalige politiek
van containment, ofwel indamming van Saddam Hoessein. En ik dacht bovenal aan
de vergissingen die we hebben gemaakt in de aanloop naar de oorlog, tijdens de
uitvoering ervan, en gedurende de nasleep waar we nu middenin zitten.
En ik dacht uiteindelijk dat de tijd wel degelijk rijp is om een oordeel uit te spreken
over de tien cruciale vergissingen die we daar de afgelopen twee jaar hebben gemaakt.
Een duidelijk beeld van deze tien vergissingen helpt ons, denk ik, te begrijpen wat
het oordeel van de geschiedenis zal worden, want onze tien vergissingen vormen het
eerste deel van die geschiedenis.
DE EERSTE VERGISSING - Ik denk dat de eerste vergissing is dat het succes van de
containment, de indamming van Irak, volkomen verkeerd werd beoordeeld. Ik hoorde
president Bush nog niet zo lang geleden zeggen ‘containment did not work’. Dat is
simpelweg niet waar. Ik was - samen met alle bevelhebbers vanaf generaal
Schwarzkopf tot en met mijn opvolger generaal Franks - verantwoordelijk voor de
containment. En ik geloof eerlijk gezegd dat we behoorlijk goed werk hebben geleverd
tot het moment van de oorlog aan toe.
In feite begon de politiek van indamming al tijdens de eerste Golfoorlog onder de
vorige president Bush, die ten strijde trok op basis van een VN-resolutie en zich
nauwgezet aan die resolutie hield door niet naar Bagdad op te trekken nadat het
Irakese leger was verslagen. Daardoor kon hij de coalitie bij elkaar houden, en werd
hij niet opgezadeld met de verantwoordelijkheid voor een land dat alleen maar een
enorme last zou zijn voor onze politiek, voor onze militairen en voor onze schatkist
- en dan heb ik het nog niet eens over de last voor onze positie in de regio. Door vast
te houden aan de resolutie is de legitimiteit van die eerste oorlog door niemand
betwijfeld, en het was dankzij diezelfde resolutie dat de sancties en de containment
konden worden uitgevoerd.
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Het handhaven van de sancties werd volgens mij behoorlijk efficiënt gedaan.
Tijdens mijn jaren bij CENTCOM in het Midden-Oosten waren er op geen enkele dag
meer Amerikaanse soldaten in de regio dan er elke ochtend aan het werk gaan in het
Pentagon. Dat is iets om goed tot je door te laten dringen. Ik bedoel letterlijk alle
soldaten van de landmacht, marine, luchtmacht, corps mariniers, ondersteunende
afdelingen, die allemaal bij elkaar opgeteld. Gemiddeld waren er in die tijd zo'n
23.000 Amerikaanse soldaten actief in de Golfregio - van de hoogste generaal tot de
meest bescheiden keukenhulp. Met die
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23.000 mannen en vrouwen hadden we greep op een immens gebied. Bovendien
waren deze troepen niet speciaal uitgezonden naar het Midden-Oosten, neen, ze
waren deel van het normale rotatieschema van alle Amerikaanse troepen wereldwijd.
Ze kwamen uit Europa, of Azië, en na een tijd trokken ze weer verder. We hadden
helemaal geen dure eigen organisatiestructuur nodig daar. We klaarden de klus met
geleende troepen, en we leenden er wat meer of wat minder al naar gelang de situatie
dat vroeg.
De regio was toen wat we in militair jargon een ‘economy of force theatre’ noemen:
een gebied waar we slechts een beperkt risico hoeven te aanvaarden en toch militair
actief kunnen zijn. Vergeet niet: we hadden zelfs geen eigen bases nodig. We maakten
gebruik van de faciliteiten die werden aangeboden door onze bondgenoten in de
regio. Die hoestten elk jaar zo'n 300 tot 500 miljoen dollar op in materiële
ondersteuning: brandstof, proviand, water, ja, in feite alles wat we nodig hadden. Zo
bouwde de regering van Saoedi-Arabië voor 240 miljoen dollar aan huisvesting voor
onze troepen. En niet één keer als we actie ondernamen tegen Saddam, wanneer hij
de sancties overtrad, of de wapeninspecteurs weer eens het land uitzette, niet één
keer bij die gelegenheden werd ons verboden gebruik te maken van de bases of het
luchtruim in de regio om die actie uit te voeren. Dankzij de VN-resolutie hadden we
een wonderbaarlijk goede coalitie kunnen smeden, een coalitie die in stand bleef
zonder formele verdragen en speciale overeenkomsten.
Iedereen lijkt het vergeten te zijn, maar dit was ook de tijd dat de leden van die
coalitie als vanzelfsprekend schouder aan schouder met ons stonden in andere
conflicten. Tijdens de vredesoperaties in Somalië werden we geholpen door de
Egyptenaren, de Pakistani, de Saoedi's, de Koeweiti's, de Emiraten. En hetzelfde
gebeurde tijdens het ingrijpen op de Balkan.
Kort gezegd: we hadden een magnifieke coalitie zonder precedent, en zonder ooit
een handtekening te hebben gezet, behalve onder de VN-resolutie. En het belangrijkste
was: we beteugelden Saddam. We zagen hoe zijn militair apparaat verschrompelde
tot minder dan de helft van de omvang die het had bij de eerste Golfoorlog. We zagen
hoe het overgebleven leger moest aanmodderen met verouderd materieel, met slecht
getrainde troepen, met een verschrikkelijk laag moreel, en met groeiende desertie.
We zagen dat de Irakezen helemaal geen formidabele strijdmacht meer hadden. In
feite beschouwden we dat leger als een afbrokkelend zandkasteel.
Anderzijds is het waar dat we niet precies wisten wat er aan de hand was met de
massavernietigingswapens. De inspecteurs die in Irak aan het werk waren, moesten
ervan uitgaan dat de wapens die op de oorspronkelijke voorraadlijsten van Saddam
stonden, nog steeds ergens rondslingerden. Dat was iets waarmee ook wij altijd
rekening dienden te houden. Maar als je goed kijkt welke wapens het betrof, dan
ging het om artilleriegranaten en korteafstandsraketten die dan mogelijk ergens
verborgen waren, en daar snel verouderden. En als hij die dan ooit zou gebruiken,
had hij ze moeten transporteren naar de artilleriestellingen en naar de posities van
zijn raketwerpers. En dat in het volle zicht van onze luchtmacht, die totale beheersing
had van het Irakese luchtruim. Ik zou verdomd ongaarne de artilleriecommandant
zijn die de opdracht zou krijgen om morgen maar even vijf vrachtwagens vol
chemische granaten uit te laden en af te vuren. Ik denk dat elke commandant in het
veld donders goed wist wat er dan te gebeuren stond.
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We konden in die tijd immers bombarderen wanneer en waar we wilden. Daarom
voelde niemand in de regio zich bedreigd door Saddam. En daarom ook legde niemand
in de regio ons iets in de weg bij het opleggen van de sancties. Sterker nog, veel
landen in de regio hielpen ons actief met het uitvoeren van de sancties en de
onderscheppingsoperaties om het smokkelen van olie en gas tegen te gaan.
Kortom: zeggen dat containment niet werkte, is niet alleen onjuist gezien onze
ervaringen in de praktijk, maar ook onjuist als je het effect van de sancties zag op
de troepen die tegenover ons stonden. In werkelijkheid - ik kan dit niet genoeg
herhalen - zagen we in die jaren het Irakese leger voor onze ogen desintegreren. Het
had helemaal niet de vuurkracht, de mankracht en het materieel waarover later zoveel
ophef werd gemaakt, en die zogenaamd de ruggengraat zouden vormen van een
ontzagwekkend militair apparaat.
Dit is derhalve onze eerste grote vergissing inzake Irak die de geschiedenis zal
ingaan, het geloof dat de containment als politiek-militair instrument niet effectief
is. Het werkte in elk geval bij de Sovjet-Unie, het werkte bij Noord-Korea,
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en het heeft ook elders gewerkt. Het is overigens geen prettig instrument om te
hanteren. Er zijn voortdurend troepen nodig, en er zijn zeker ook momenten dat
geweld nodig en onvermijdelijk is. Maar het staat eveneens vast dat indamming in
alle opzichten minder kost dan het alternatief, zoals we nu aan den lijve ondervinden.
Daarbij wil ik nog een terzijde maken. Het proces van indamming zelf hielp mee
de alliantie in de regio te versterken. We hadden troepen gestationeerd in al de zes
landen van de Raad van Samenwerkende Golfstaten. Op die manier was iedereen in
de regio als het ware zwanger van de sanctiepolitiek. Iedereen die erbij betrokken
was, moest ook politiek meedoen. Dat waren de regels van het spel, en iedereen
begreep die. En deze situatie creëerde een informele samenwerking bij het bewaren
van de regionale veiligheid die voor een aanzienlijke stabiliteit zorgde. Ik denk dat
we ten onrechte niet daarop hebben voortgeborduurd. Ik denk zelfs dat terwijl de
Clinton Doctrine en onze betrokkenheid daar op zich goed waren, we die toch nooit
ten volle hebben kunnen benutten door gebrek aan middelen en armslag.
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Het Congres aarzelde daarover, maar was nu zeker de helft goedkoper uit geweest.
Ik ben van mening dat de regionalisering van politieke problemen en het gebruik
van militaire macht binnen dat concept van regionalisering om die problemen op te
lossen een vruchtbaar idee is. We hadden dat in Afrika kunnen doen, we hadden dat
in het Midden-Oosten kunnen doen, en ook elders.
DE TWEEDE VERGISSING - Ik denk dat de geschiedenis zal vastleggen dat onze strategie,

dus het gehele politieke perspectief op het gebruik van onze militaire macht om
bepaalde doelen te bereiken, in deze oorlog fundamenteel fout was. Elke oorlog is
uiteindelijk een politieke oorlog, en ik geloof dat deze oorlog nog politieker is dan
de Vietnam-oorlog. Eerlijk gezegd kon ik mijn oren niet geloven toen ik hoorde wat
de voordelen van onze strategie zouden zijn. De regering betoogde dat de weg naar
Jeruzalem langs Bagdad zou voeren, terwijl juist het tegenovergestelde waar is: de
weg naar Bagdad voert langs Jeruzalem. Wie het vredesproces tussen Israel en de
Palestijnen immers echt vorm weet te geven, zal verbaasd zijn hoeveel andere
problemen daarmee dichterbij een oplossing komen.
En dan was er het idee dat we met open armen verwelkomd zouden worden door
de Irakese bevolking. Dat dit volk van de ene op de andere dag de democratie zou
omhelzen. Dit was ook deel van de veronderstelling dat onze strategie met deze
oorlog het Midden-Oosten zou hervormen, opnieuw zou inrichten en voorgoed zou
veranderen. Nou ja, dat is dan wel gelukt.
Onze tweede grote vergissing was dus ons eigen strategische concept voor deze
oorlog. Die was geheel foutief. Al degenen die geloofden dat deze oorlog een
katalysator zou zijn voor veranderingen - of zelfs revolutionaire verschuivingen - in
de regio, krijgen meer gelijk dan ze voor mogelijk hielden. Alleen is het de vraag of
die veranderingen zo positief zijn. Ik vrees dat deze plannenmakers niets begrepen
van de regio, van de cultuur daar, van de omstandigheden, van de problemen die er
spelen, en van de effecten die hun plannen op deze zaken zouden hebben.
- Onze derde grote vergissing is er een die we precies zo
hadden gemaakt in Vietnam. Ik bedoel dat we redenen voor de oorlog fabriceerden
om steun van het publiek te krijgen. Ook dit keer werden we volgens mij regelrecht
misleid. In werkelijkheid hadden we helemaal geen informatie over de dreiging van
Saddam. Een maand voor de oorlog moest ik getuigen voor de Senaatscommissie
Buitenlandse Zaken, en senator Lugar vroeg me rechtstreeks: ‘Generaal Zinni, bent
u van mening dat Saddam een directe bedreiging vormt?’ Ik antwoordde: ‘Nee,
helemaal niet. Er is geen directe dreiging. Zelfs niet iets wat daar op lijkt. Er is geen
ernstige, geen groeiende, geen onmiddelijke, geen serieuze, geen zware en zelfs geen
enigszins verontrustende dreiging. Er is niets van dat alles.’
Ik voorspelde toen dat de strijd met het verzwakte Irakese leger in drie weken
voorbij zou zijn. Tommy Franks deed het nog beter, en had er slechts 19 dagen voor
nodig. Hij heeft prachtig werk geleverd, net zoals onze troepen. Maar de reden om
aan te vallen, dat er een directe dreiging zou zijn, was belachelijk. Welnu, hoe de
geschiedenis daarover zal oordelen - dat onze informatie foutief was, of dat de
informatie die we hadden zwaar werd overdreven - valt nog te bezien. Daarover denk
ik het mijne.
DE DERDE VERGISSING
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DE VIERDE VERGISSING - Onze vierde vergissing was dat we er niet in slaagden deze

hele onderneming echt te internationaliseren. We moeten de eerste president Bush
eren dat hij met zijn coalitie van 1991 een standaard heeft gezet die de gehele periode
na de Koude Oorlog tot deze oorlog goed heeft standgehouden. Zijn gang naar de
VN voordat we Saddam uit Koeweit zouden drijven, was niet eenvoudig. Er zijn
toen geweldige diplomatieke inspanningen verricht om eerst het gebruik van geweld
te autoriseren, en vervolgens om een van de meest opmerkelijke bondgenootschappen
uit de moderne geschiedenis te smeden. Die coalitie omvatte Arabische landen,
islamitische landen, Europese landen, net zogoed als landen uit het Verre Oosten en
de rest van de wereld. Dit schiep een uiterst succesvol model voor internationale
operaties, en als je erover nadenkt, dan werd dat model nagevolgd bij elke interventie
waarbij wij nadien betrokken zijn geweest. En dat werkte. Het werkte in Somalië,
in Haïti, in Bosnië, in Kosovo, in Oost-Timor. Er waren steeds varianten van het
model, maar elke keer was in feite gebaseerd op de VN-resolutie die ten grondslag
lag aan de eerste Golfoorlog.
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Waar we ervan overtuigd waren dat we het voortouw moesten nemen, deden we dit
omdat de VS nu eenmaal de enige zijn die het voortouw kunnen nemen, of omdat
onze nationale belangen rechtstreeks in het spel waren. Maar we hadden elke keer
een fantastische coalitie om ons heen. Toen ik in Somalië actief was, moesten we
zelfs het aantal deelnemende landen beperken tot 26, terwijl er 44 aanmeldingen
voor troepenzendingen waren. In Oost-Timor namen de Australiërs het voortouw,
en waren wij de ondersteunende partij. Maar telkens was er de internationale autoriteit,
de internationale legitimiteit van die VN-resolutie. Goed beschouwd is het zo dat
elke keer als we militair succesvol waren in het afgelopen decennium er dus een
VN-resolutie aan ten grondslag lag. Dat gold in 1991, en het gold ook voor het
uitvoeren en met geweld opleggen van de sancties in Irak.
Rest de vraag waarom we geloofden dat het dit keer anders zou zijn. Waarom
geloofden we eigenlijk dat dit keer, om de een of andere reden, de VN-inspecteurs
hun werk niet goed of eerlijk deden? Waarom geloofden we nu dat de inspecteurs
politieke oordelen gaven en geen feiten rapporteerden? Waarom waren Mohamed
El Baradei en Hans Blix plotseling verdacht in onze ogen? En waarom hadden we
eigenlijk zoveel haast om oorlog te voeren?
Wat ik zag gebeuren was een minister van Buitenlandse Zaken die werkte volgens
een tijdschema van de diplomatie, waarin je dingen bereikt in een jaar of misschien
zelfs twee jaar, terwijl de minister van Defensie op hetzelfde moment troepen in het
veld bracht die binnen een paar maanden onherroepelijk in actie moesten komen, of
ze zouden gewoon wegsmelten in de woestijn. Elke militair begreep allang dat die
troepen daar niet waren om de diplomatie te ondersteunen, maar om oorlog te voeren.
DE VIJFDE VERGISSING - De vijfde vergissing is dat we deze onderneming onderschat

hebben. En ik geloof dat degenen onder ons die de regio kennen, voormalige
bevelhebbers en commandanten van CENTCOM voorop, dit ook beseften. Generaal
Schwarzkopf zei al tegen iedereen die naar Bagdad wilde optrekken - en al zijn
opvolgers hebben het hem nagezegd: je weet niet waar je aan begint. Je begint niet
aan een avondvierdaagse, zoals sommige politici schenen te denken, en je begint
ook niet aan een triomftocht langs straten vol met dansende mensen, zoals Chalabi
ons wilde doen geloven. Je begeeft je in een probleem waarvan niemand de afmetingen
en de diepten kent, en je gaat een enorme hoeveelheid leed en verdriet veroorzaken,
en het gaat een enorme hoeveelheid tijd, geld en slachtoffers kosten.
Ik begrijp werkelijk niet hoe die onderschatting van deze oorlog kon ontstaan, je
hoeft alleen maar naar Irak te kijken: een land dat nooit democratie heeft gekend,
een land dat grote oorlogen en meer dan tien jaar sancties heeft ondergaan, een land
dat verscheurd is langs etnische en religieuze breuklijnen, een land waarin vrijwel
iedereen tegenover elkaar staat. Daarna moet je voor ogen houden welke taken je in
dat land te wachten staan: en dan gaat het niet alleen om de feitelijke reconstructie
van economie en infrastructuur, maar ook om het idee dat je daar van de ene op de
andere dag een idyllische democratie kunt creëren. Dat idee was niet alleen ronduit
belachelijk als zodanig, maar helemaal ridicuul gezien de tijd en de middelen die
ervoor waren uitgetrokken.
DE ZESDE VERGISSING - Onze zesde cruciale vergissing is misschien wel de grootste

van allemaal. Dit was de enorme stupiditeit dat we de Irakese ballingen, de beruchte
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‘Gucci Guerrilla's’ uit Londen, blind steunden en vertrouwden. We voeren met dichte
ogen op hun ‘geheime informatie’ uit Irak. Ik moet daarbij zeggen - ere wie ere
toekomt - dat de CIA weinig geloof hechtte aan die informatie, dus het lijkt erop dat
het ministerie van Defensie haar eigen geheime dienstje opzette om die ballingen te
vertroetelen en hun informatie geloofwaardig te maken. In elk geval was het resultaat
dat we opgescheept raakten met een groep die ons voorzag van ronduit slechte
informatie. Het was deze groep die ons deed geloven dat we verwelkomd zouden
worden met bloemen in de straten van Bagdad, het was deze groep die ons deed
geloven dat het een avondvierdaagse zou worden.
Toen ik in 1998 getuigde voor het Congres, nadat mij de les was gelezen door
senator McCain en al die hoogdravende senatoren die de Iraqi Liberation Act
steunden, vertelde ik ze onomwonden dat die lieden niet geloofwaardig waren en
dat ze ons zouden leiden naar iets waar we
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enorme spijt van zouden krijgen. In die tijd waren ze aan het drammen over een plan
dat erin voorzag dat Central Command luchtsteun en speciale troepen zou bieden als
we hen in Irak zouden droppen. Daarna zouden zij dan fluitend naar Bagdad optrekken
terwijl het regime voor hun ogen zou verkruimelen. Dat plan was opgezet door twee
assistenten van de senaat en een gepensioneerde generaal. Toevallig was ik de
bevelhebber van Central Command, maar niemand nam ook maar de moeite mij te
vragen hoe mijn troepen daarbij zouden worden gebruikt. En ze waren nog lichtelijk
verbaasd ook toen ik daarover uit mijn vel sprong.
De waarheid is dat de ballingen op wie wij blind voeren, geen enkele
geloofwaardigheid hadden, noch in hun eigen land, noch in de regio. Sterker nog,
ze waren niet alleen ongeloofwaardig, het was ook overduidelijk dat ze ons informatie
gaven die vaak niet juist en niet nauwkeurig was. En toch geloofden we in hen. We
namen ze aan boord en duwden ze in de regeringsraad, en waren verbaasd dat hun
ontvangst door de Irakezen nou niet bepaald enthousiast was, om het mild uit te
drukken.
- De zevende grote vergissing die we maakten was het
gebrek aan planning. Tijdens de eerder genoemde hoorzittingen van de
Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken waarbij ik moest getuigen, zat ik direct
achter de groep planners van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van het
ministerie van Defensie. Tijdens de verhoren luisterde ik hoe ze hun ‘plan’ beschreven.
Ik wist dat generaal Franks en CENTCOM het militaire aandeel in de operatie competent
zouden uitvoeren, en ik wist ook verdomd goed dat zij het veiligheidsvraagstuk
zouden aanpakken, en dat we daarover een goed plan hadden. Maar ik hoorde niets
dat ook maar de indruk gaf dat de politieke planners een voorstelling hadden hoe de
politieke wederopbouw, de economische wederopbouw, de sociale wederopbouw,
de infrastructurele wederopbouw voor dat land na de oorlog moest worden aangepakt.
Ik denk oprecht dat het gebrek aan planning fataal was. Het idee dat je zoiets kunt
doen op de achterkant van een envelop, en dat je een land na een oorlog al
improviserend kunt opbouwen, dat je daarvoor slechts een handjevol mensen op het
laatste moment nodig hebt, was ronduit belachelijk.
Het pijnlijke is dat we al tijdens mijn jaren bij CENTCOM studeerden op de
wederopbouw, en ook daadwerkelijk een plan ontwikkelden, omdat ik wel begreep
dat als het zover was, wij als militairen ermee opgezadeld zouden worden. In mijn
overtuiging hadden we daarvoor zeer omvangrijke teams van specialisten nodig voor
elke provincie van Irak, dus 18 echt grote wederopbouwteams. Ik denk daarbij aan
de omvang van de voorlopige regeringsraad, maar dan voor elke provincie zo'n raad.
DE ZEVENDE VERGISSING

- De achtste vergissing was de onvoldoende omvang van
de troepenmacht op de grond. In mijn eigen militaire plan voor Irak had ik voorzien
in veel meer militairen die operationeel actief zouden zijn. Ik weet dat dit plan is
voorgelegd, maar volgens de minister van Defensie was het ‘oud en beschimmeld’.
Nou, eerlijk gezegd vond ik het nogal nieuw en fris, en vooral omdat er veel meer
militairen in het veld geweest zouden zijn. En dat zou een verdomd stuk effectiever
zijn geweest om de boel daar snel onder controle te krijgen.
De extra divisies die ik Irak in wilde sturen zouden juist niet bedoeld zijn om de
Republikeinse Garde te verslaan, maar uitdrukkelijk om de veiligheidssituatie te
DE ACHTSTE VERGISSING

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

bewaken, omdat wij terdege beseften dat er chaos zou ontstaan na de val van een
autoritair regime als dat van Saddam Hoessein.
- De negende fout die we maakten, was de
ad-hoc-organisatie die we daar in Irak neersmeten. Niemand kan mij vertellen dat
de Voorlopige Regeringsraad enig idee had over haar structuur of bezigheden toen
ze begon. Het waren in feite 144 volstrekt willekeurige personen die bij elkaar
geschraapt waren uit allerlei ambassades op alle uithoeken van de wereld. Ik ken
zelf de mensen die zo'n ambassade binnen liepen, iemand aanwezen en die dan in
de Regeringsraad duwden. Vergeet niet dat die raad pas volledig bemand was toen
we al lang en breed met de operatie bezig waren. En er was geen sprake van dat er
ook maar enigszins gekeken werd naar kwalificaties die nodig waren voor de enorme
taak die hun wachtte, laat staan dat ze
DE NEGENDE VERGISSING
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enige voeling hadden met de alledaagse problemen van de gewone Irakezen.
Misschien herinnert u zich nog generaal Garner, die al na enkele weken opzij werd
gezet. Changing horses in the middle of the stream, heet zoiets. Althans, het ministerie
van Defensie houdt vol dat hij niet werd ontslagen. In elk geval vertrok Jay Garner
en verscheen Jerry Bremer ten tonele; als een wisselspeler die vlak voor blessuretijd
wordt ingezet mocht hij nog even de wedstrijd naar z'n hand zetten in de laatste
minuten.
DE TIENDE VERGISSING - De tiende vergissing heeft alles te maken met de hierboven
beschreven ad-hoc-organisatie. Die leidde tot een reeks bijzonder slechte beslissingen
op de grond. In de eerste plaats was dat de de-Baathificatie van Irak, die zo rigoureus
werd aangepakt dat we de soennieten meteen zozeer van ons vervreemden dat we
geen competente mensen voor het alledaagse werk overhielden. En dan bedoel ik
niet mensen met bloed aan hun handen, maar gewoon mensen die weten hoe ze een
trein op tijd kunnen laten rijden.
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Toen ik in de regio actief was, kwam ik genoeg gewone zakenmensen tegen die hun
onderneming weer wilden herstarten, en zo banen konden scheppen. Maar ze kregen
stuk voor stuk van de Regeringsraad te horen: ‘Jij mag geen zaken doen, want je was
aanhanger van de Baathpartij.’ Maar in werkelijkheid waren ze onder Saddam
gedwongen geweest te zeggen dat ze de partij steunden. Als je geen Baathist was,
kon je onder Saddam geen zaken doen, kon je helemaal niets doen. Stel je voor dat
ze alle communisten Rusland uit hadden gegooid na het einde van de Koude Oorlog.
Dat is vragen om problemen.
Een andere fatale beslissing was de ontbinding van het leger. Ik heb nooit begrepen
waarom men dat deed, want toen ik begon als bevelhebber van CENTCOM liep er juist
een programma dat was opgezet door mijn voorganger om met psychologische
middelen het reguliere Irakese leger aan onze kant te krijgen. Elke keer als we ergens
in actie kwamen, bombardeerden we de gewone soldaten met vlugschriften waarin
we stelden: ‘Als jullie straks niet vechten, als het oorlog wordt, dan zullen we jullie
goed behandelen.’ Dezelfde boodschap verspreidden we via allerlei contacten in de
regio. Als ik werd geïnterviewd door Al Jazeera of andere Arabische tv-zenders, dan
wees ik altijd op de arme gewone soldaten van het Irakese leger, die niet onze vijanden
waren maar slachtoffers van Saddam.
Onze bedoeling was toen duidelijk. Als zij niet zouden vechten, zouden we alleen
de leiding zuiveren en het gewone leger in tact houden. We zouden ze snel opnieuw
opleiden en zo zouden we meteen een kant-en-klare basis hebben om
veiligheidskwesties en ordeproblemen te lijf te gaan. In plaats daarvan werd het leger
ontbonden.
En zo kan ik wel doorgaan, als het gaat om foute beslissingen in de praktijk van
alledag. Er was gebrek aan dialoog, er werden niet genoeg lokale leiders uitgekozen
in de soennitische en sjiietische regio's, om maar eens wat te noemen. We hebben
een totaal onvermogen getoond om in contact te komen met leiders die het vertrouwen
hebben van de gewone bevolking. Zo heeft de belangrijkste Irakese ayatollah, Ali
Sistani, blijkbaar nog nooit een woord gewisseld met Jerry Bremer - ik weet bijna
zeker dat ze nog nooit een gesprek hebben gehad, hij weigert gewoon om hem te
ontvangen.
En zo bevinden we ons thans in een positie dat we duur betalen voor al deze
vergissingen - het zijn er nog veel meer dan tien - en het is geen prettige positie. Dat
is wel duidelijk.
Bijna elke week word ik tegenwoordig wel gebeld door iemand die me vraagt:
‘Wat zou jij op dit moment hebben gedaan?’ Weet u, er is een gouden regel dat als
je in een gat bent gevallen, je moet ophouden met graven. Mijn eerste antwoord is
dan ook dat we moeten ophouden met graven. Het gat waarin we zijn gevallen is nu
zo diep dat veel serieuze mensen, in de politiek en in de militaire top, hardop beginnen
te zeggen dat het tijd is om ons terug te trekken. Hun devies is cut your losses. Ik
behoor niet tot die groep. Nog niet. Maar ik denk wel dat we dat punt behoorlijk
dicht genaderd zijn.
Ik zou op dit moment verschillende dingen doen. Verreweg de eerste en
belangrijkste is zorgen voor een goede VN-resolutie, en die lijkt er nu inderdaad te
zijn. Sinds het einde van de Koude Oorlog is zo'n resolutie het model voor en de
basis van internationale samenwerking en voor de legitimiteit die we nodig hebben.
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Het betekent onherroepelijk dat sommige leden van de Veiligheidsraad een vinger
in de pap zullen eisen in de wederopbouw, maar so what?
Als we er inderdaad in slagen een vrije economie van de grond te krijgen in Irak,
zal op een gegeven moment een olieminister toch wel een contract sluiten met de
Fransen. Maar dat is niet alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk in een vrije
economie. Dus waarom geven we dat niet ruiterlijk toe. Net zoals we moeten toegeven
dat we die VN-resolutie echt hard nodig hadden.
Nu die er is, zou ik als eerste de landen in de regio bezoeken en om hun hulp
vragen. Ik zou elk land ronduit vragen om vijf of zes officieren die in de VS zijn
opgeleid toe te voegen aan elk van onze bataljons en regimenten en brigades en aan
onze militaire top. Die jongens spreken Engels en kennen ons, en wij kennen hen.
En ik zou ze ogenblikkelijk als adviseurs inschakelen bij de planning. Als ik nu
bataljonscommandant was in het centrum van Fallujah of Najaf heb ik meer nodig
dan de jongens die we nu gebruiken, en die er misschien Arabisch uitzien en een
mondje Arabisch spreken, maar niets van het lokale dialect en de lokale situatie
weten. Ik zou dan graag vijf of zes puur Arabische officieren hebben met wie ik op
de academie heb gezeten en die mij echt wegwijs zouden kunnen maken.
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Daarnaast zou ik die landen vragen om trainingskampen te mogen bouwen langs de
grens met Irak om daar politie, grenswachten en het nieuwe leger te trainen. Ik zou
jongemannen daarheen halen en ze goed belonen voor wat ze gaan doen, en ze zouden
het gezien de situatie ook verdienen. Ik zou de Europeanen en anderen vragen te
helpen met het trainingsprogramma, dat een lange tijd in beslag zal nemen, misschien
een jaar, maar dan ook de basis moet leggen voor een stabiel, competent en
betrouwbaar veiligheidsapparaat met een hoog moreel en goede organisatie. Het zou
kunnen betekenen dat we nu nog even moeten doorbijten, maar het zou bovenal
betekenen dat we een duidelijk en nastrevenswaardig einddoel hebben: het moment
dat we Irak een geloofwaardig eigen veiligheidsapparaat kunnen bieden.
Op dit moment moeten we onder ogen zien dat we te maken hebben met een
woestijnvariant van de Ho Chi Minh route. Op de een of andere manier lukt het om
de Jihad-strijders het land binnen te krijgen. Ik denk niet dat het gewone Irakezen
zijn die zichzelf opblazen. Deze zelfmoordaanslagen zijn geïmporteerd. En wij hebben
onvoldoende troepen om de grenzen te bewaken. Ik geloof zelfs niet dat we alle grote
routes vanuit Koeweit en Jordanië controleren. Het bewijs is dat we nog steeds elke
dag te maken hebben met aanslagen op brandstofkonvooien langs die routes.
We zullen moeten nadenken over de vraag ‘waarom zijn die jongens bereid zichzelf
op te blazen?’. Dat zou een van de centrale vragen in de oorlog tegen het terrorisme
moeten zijn. En die vraag zouden we op strategisch, tactisch en operationeel niveau
moeten kunnen beantwoorden.
Dat neemt niet weg dat troepen die de wegen beschermen - op zich geen bijzonder
gevaarlijk werk met kans op veel slachtoffers - precies het soort troepen zijn die we
kunnen krijgen dankzij de VN-resolutie. En ik denk dat wij dan de Powell-doctrine
moeten toepassen en een overweldigende troepenmacht op de belangrijke knooppunten
en de vitale punten van de Irakeze infrastructuur moeten stationeren.
Ook zou ik ergens in de regio een conferentie organiseren over de toekomst, en
ik zou de Arabieren vragen daarop de hoofdrol te spelen, hoewel ik voor voldoende
steun zou proberen te zorgen om het een succes te laten worden.
Bovendien zou ik iedere Irakese zakenman die ik maar ken uitnodigen om naar
zijn land te komen, en ik zou buitenlandse investeerders erbij halen en met hen om
de tafel gaan zitten - desnoods wekenlang - om te bepalen wat er nu nodig is om de
economie weer van de grond te krijgen. Het doel daarbij is het scheppen van banen,
banen en nog eens banen. Banen voor de Irakezen, wel te verstaan. Ik zou ook alle
buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, en zeker de Amerikanen, met zachte hand het
land uit gooien. Ik zou alleen Irakese chauffeurs willen zien. Er is verdomd weinig
opleiding nodig om chauffeur te worden, maar niemand stelt de vraag waarom op
dit moment de Irakezen niet zelf hun vrachtwagens rondrijden voor hun eigen
wederopbouw. Waarom wordt dat gedaan door buitenlandse chauffeurs wie het geen
barst kan schelen als hun lading wordt geplunderd of in brand wordt gestoken, zolang
ze maar betaald krijgen?
Ik denk ook dat we serieus moeten gaan praten over de staatsinrichting die dit land
uiteindelijk moet krijgen na de overgangsregering. Mikken we op een federale staat?
Op een soort statenbond? Wat wordt de lokale autonomie voor de sjiieten, de Koerden,
de soennieten? Wat wordt de status van Bagdad? Tot nu toe heeft niemand hardop
over deze vragen gepraat. We dragen weliswaar de soevereiniteit over en we gaan
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richting verkiezingen over zes maanden, maar als we eerlijk zijn, gaat het om
verkiezingen die worden gestuurd vanaf de preekstoel tijdens het vrijdaggebed. Wat
wij tot nu toe daartegenover hebben gesteld is een lezingentournee over Thomas
Jefferson. Nou, ik kom uit Virginia net zoals Jefferson, maar bij de werkelijke
problemen van Irak is hij niets dan een dead white male, en die hebben we wel genoeg
onderhand daar.
Er is in Irak geen educatief systeem dat een zelfstandig electoraat kweekt. Er zijn
geen politieke partijen die in vrijheid opereren - de paar die nu actief zijn, zou ik
zeker met groot wantrouwen bekijken. En ik denk dat als we geen duidelijk beeld
krijgen van de politieke toekomst en staatsinrichting, en als we niet openlijk en
transparant werken aan de opbouw van moderne politieke partijen - en dit kan alleen
onder VN-surpervisie -, en als we niet keihard werken aan een educatief programma
voor de scholing van een echt electoraat, dat de resultaten van de zogenaamde
verkiezingen eind januari ons niet erg zullen bevallen.
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Laten we niet vergeten dat de huidige guerrilla-acties wel degelijk alle potentie
hebben uit te monden in een grootschalige burgeroorlog. We hoeven daarover niet
optimistisch te zijn. In de huidige situatie wordt elk spoor van een civic society
vermalen tussen de strijdende partijen.
Dit zijn maar een paar ideeën van de zijlijn, ik zou het niet eens een plan willen
noemen. Het is niet gemakkelijk voor me deze opmerkingen te maken. Ik ben deel
van deze regering geweest als vredesgezant voor het Midden-Oosten, en er zijn
mensen in deze regering die ik bijzonder hoog acht, in het bijzonder minister Powell.
Het is zeker niet mijn wens dat deze regering faalt in Irak. Het belangrijkste is evenwel
dat we nu uitmuntende mensen nodig hebben om goede ideeën in de praktijk toe te
passen. Bovenal is het nodig dat ze gesteund worden door internationaal gezag, en
niet alleen door Amerikaanse stempels, want dat is niet langer acceptabel.
In de tussentijd zullen we nog de zware verantwoordelijkheid moeten dragen voor
de veiligheid in het land. Maar we zouden op z'n minst een idee moeten hebben
wanneer we die verantwoordelijkheid overdragen, al was het maar ten dele. Ik ben
ervan overtuigd dat de VN-resolutie hiervoor goede mogelijkheden biedt. Het is
immers in niemands belang om Irak te laten vervallen in chaos en te laten verworden
tot een mislukte staat en een vrijhaven voor extremisme.
We zullen in elk geval moeten ophouden grote woorden te gebruiken. Als ik één
ding heb geleerd bij mijn werk is het wel dat je alleen een grote mond moet hebben
als je die kunt waarmaken. En in dit deel van de wereld telt kracht, niet grote woorden.
Als je zegt dat je een varkentje wel even zult wassen, dan is het je geraden dat ook
te doen. Anders eindigt alles in niets anders dan gezichtsverlies.
We moeten dus een eind maken aan het soort bravourepraat dat ons alleen maar
in de problemen brengt. We zullen ons echt serieuzer en meer volwassen moeten
gaan presenteren. Nog afgezien van de oorlog zijn onze public relations in Irak een
catastrofe geweest. Ik lees nog elke avond on line kranten uit die regio en als je kijkt
naar Al Jazeera en Al Arabiya, of zelfs naar de meer gematigde zenders daar, en als
je de hoofdredactionele commentaren leest, dan rijst er een totaal ander beeld van
de oorlog op dan bij ons in de media. Het lijkt wel om twee totaal verschillende
werelden te gaan. We zullen die twee werelden op de een of andere wijze echt op
één spoor moeten laten komen, want tot nu toe is dat een compleet fiasco geweest.
En ook wat dat betreft zouden we vooral nog heel wat goede adviezen uit de regio
zelf kunnen gebruiken.
Dit is een verkorte versie van een rede die generaal b.d. Anthony Zinni op 12 mei jl.
hield voor de raad van bestuur van de Center for Defense Information in Washington
D.C.
© 2004 Center for Defense Information \ Anthony Zinni
© Voor het Nederlandse taalgebied: Hollands Maandblad
Thanks to Fred Williams, agent for General Zinni.
Vertaling & bewerking Bastiaan Bommeljé
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De helft van liefde
door Mark Boog
Mannes Delft stond te plassen toen het ongeluk gebeurde. Hij hield zijn
rechterelleboog tegen de wand gedrukt, vlak naast het kleine, vierkante raam met de
afgeronde hoeken. Het was donker buiten. Met zijn linkerhand trok hij de linkerpijp
van zijn broek omhoog, in de hoop dat de rechter daardoor ook enkele centimeters
zou stijgen. Het mikken schoot erbij in, maar de vervuiling was in het kleine hokje
al zo ver voortgeschreden dat hij zich daar niet schuldig over voelde. De vloer was
bedekt met modder en urine, het kleine wasbakje met het pedaal eronder was zo vuil
dat Mannes twijfelde of het ooit wit dan wel gebroken wit was geweest, de geur die
de ruimte vulde was dik, oud en agressief, en de wanden waren volgeschreven met
teksten die evenmin veel vrolijkheid boden - al waren ze misschien wel waar. Mannes
Delft voelde zich van alle kanten aangevallen.
Hij had dat alles echter van te voren geweten, of ten minste vermoed. Voor zichzelf
had hij de eventuele onaangenaamheden opgesomd, in volgorde van
waarschijnlijkheid, en was toen opgestaan. ‘Voorzichtig maar vastberaden,’ had hij
zichzelf aangeraden. Met de mouw van zijn jas had hij de klink omlaag gedrukt, met
zijn elleboog - dezelfde die hij daarna tegen de wand zette om zijn evenwicht te
bewaren - had hij de deur opengeduwd, hij had zich zonder iets aan te raken door de
nauwe opening gewerkt en met de punt van zijn schoen had hij de smoezelige bril
omhoog gewipt. Zijn berekening was correct geweest: de bril bleef recht overeind
staan, viel of stuitte niet terug door respectievelijk te zacht of te hard opwippen.
Bijna neuriënd - maar hij moest zo veel mogelijk zijn adem inhouden - had hij
staan wankelen en schudden terwijl de grond onder hem doorschoot. Het was een
kleine overwinning die hij hier aan het behalen was, besefte hij, maar het was er toch
een. Hij kon elke opsteker gebruiken. Elke wissel die zijn evenwicht dreigde te
verstoren maar dat niet deed, begroette hij met een glimlach. Het vaag zichtbare
razen onder hem vervulde hem met tevredenheid.
Het was efficiënt, dat was het. Hij ontlastte zich, wat vroeg of laat toch moest
gebeuren, maar de trein reed gewoon door. Prachtig! Het was niet nodig ervoor te
blijven zitten, de aandacht erbij te houden, wat dan ook: de reis ging voort, wat hij
ook deed. Deed hij dus iets nuttigs, dan won hij tijd van leven. Niemand was ervan
op de hoogte, bovendien, en dat was ook prettig. Iedereen te slim af.
Op dat moment kwam de klap, onmiddellijk gevolgd door het geluid van langs
stuiterend metaal en door het gieren van de onbeholpen remmen van het logge
vervoersmiddel. Mannes werd tegen de wand achter hem gesmeten, waarbij het
wasbakje hem lelijk in de onderrug raakte, en belandde bijna op de vloer. In een
reflex greep hij met zijn linkerhand de wasbak vast terwijl hij met zijn rechterhand
zijn val brak door die op de rand van de wc-pot te plaatsen. Even viel het licht uit,
maar ging meteen weer aan. De trein kwam gillend tot stilstand.
‘Verdomme,’ zei Mannes zacht. Een hardere vloek was misschien op zijn plaats
geweest, maar had aan de andere kant net zo min gewerkt. ‘Godverdomme,’ zei hij
toch, bij wijze van correctie. Niemand weet dat ik hier ben, dacht hij vervolgens,
helemaal niemand. Ik word vergeten als ik niet zelf wegkom. Ik blijf hier liggen tot
ik versterf. Als het treinstel in brand vliegt, zal eeuwig onbekend blijven hoe ik aan
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mijn einde kwam. Men zal denken dat ik in mijn wanhoop naar Zuid-Amerika
vertrokken ben, of naar Frankrijk. Waarheen dan ook.
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Een lijst van mogelijke bestemmingen begon vormen aan te nemen in Mannes' geest,
maar hij was te zeer geschrokken om hem af te maken. Even ergerde hij zich daaraan,
maar ook dat duurde niet lang. Zijn gedachten schoten zenuwachtig heen en weer.
Of zullen ze me aan mijn gebit herkennen? Heeft mijn tandarts zijn papieren wel op
orde? Zal ik vannacht nog thuiskomen?
Door de deur hoorde Mannes gedempt maar opgewonden gepraat. De trein - de
voorlaatste van de dag; het was in het algemeen de moeite waard om een halfuur
eerder te vertrekken dan noodzakelijk, en in dit speciale geval had hij ook geen
moment langer willen blijven - was bijna leeg geweest, maar de weinige passagiers,
tot dan maximaal verspreid, waren kennelijk samengestroomd op de balkons. Men
speculeerde over wat er gebeurd was, keek ongetwijfeld gejaagd en te vaak op
horloges, beschouwde vooralsnog het gebeurde als een persoonlijke aanval, of ten
minste als een belediging, want het spoorboekje, want de tijd, want de verwachtingen
en de vermoeidheid.
‘Groot gelijk,’ mompelde Mannes. Hij vloekte nogmaals. De onverwachte
gebeurtenis, waarvan de details hem nog onbekend waren - wat overigens de boel
verergerde -, had hem van zijn stuk gebracht, meer dan hij als normaal beschouwde.
Had hem vérder van zijn stuk gebracht, moest hij zeggen, want de avond was al
langer bezig. Even rees, al het andere verdrukkend, het beeld in hem op van het
restaurant - hún restaurant - waar hij die avond had gegeten. Het verdween meteen
weer. Zijn gedachten vlogen nog altijd als onweersvliegjes in het rond, even ongericht,
vluchtig en onheilspellend. Het duurde enige tijd voor hij ze allemaal had
doodgeslagen en op een net hoopje geveegd.
Op het balkon betoonde een enkeling zich intussen hardop bezorgd over eventuele
slachtoffers. ‘Hier is er een,’ bromde Mannes terwijl hij moeizaam zijn rug rekte,
daarmee terugkerend in de wereld der levenden. Misschien niet het ernstigste - maar
misschien ook wel, want wat er precies had plaatsgevonden, was nog onbekend maar nummer vier, vijf op de lijst zou hij toch moeten zijn, zo schatte hij in. Hij zat
in het voorste treinstel, dat niet ontspoord was en dat niet in brand stond, zo te zien.
In de trein zouden dus vrijwel zeker geen doden en waarschijnlijk geen
zwaargewonden te vinden zijn. Behalve als ze er van tevoren al ingezeten hadden,
bedacht Mannes, maar ook dat was niet aannemelijk. Hij grinnikte vreugdeloos.
Als hij aannam dat er een aanrijding met een auto had plaatsgevonden, en dat
eventuele doden en zwaargewonden dus onder de inzittenden van die auto gezocht
moesten worden, en dat er niet vaak meer dan vier mensen in een personenauto zaten,
dan was zijn voorlopige conclusie te verdedigen. Het kon natuurlijk een bus zijn
geweest die onder de trein was gekomen, of Mannes had de geluiden geheel verkeerd
geïnterpreteerd en er was iets anders gebeurd, maar die mogelijkheden leken klein.
Nummer vier of vijf, misschien hoger. Mensen die gewoon in de trein hadden gezeten,
niet gestaan, kon weinig overkomen zijn, en er waren zitplaatsen genoeg geweest.
Mannes knikte voldaan terwijl hij de ritssluiting van zijn broek sloot. Hoeveel mannen
- want een vrouw zou niet hebben gestaan en bovendien vanwege de vervuiling de
boel koste wat het kost hebben opgehouden, zoals een man die meer te doen had dan
urineren - hoeveel mannen zouden er tegelijk met hem hebben staan plassen? Niet
veel, of het toeval, eeuwige vijand van de betrouwbare inschatting, moest zich
bijzonder hebben uitgesloofd.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Te luid kreunend probeerde Mannes nu water uit het kraantje boven het wasbakje
te doen lopen, door het pedaal eronder steeds harder in te drukken, maar er kwam
niets. Uiteindelijk besloot hij zijn handen aan zijn broekspijpen af te vegen en
voorlopig niet op zijn vingers te sabbelen. Hij opende de deur - met zijn blote
rechterhand, want wat maakte het nog uit - en betrad met tegenzin het balkon.
Op dat moment begon de omroepinstallatie van de trein te kraken. ‘Dames en
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heren,’ klonk het enkele seconden later, ‘zoals u misschien heeft gemerkt...’ De
hoofden van de reizigers op het balkon richtten zich onwillekeurig omhoog, in de
richting van waar de luidspreker moest zijn - de verfomfaaide Mannes Delft daarmee
ontziend -, alsof het een beeldscherm betrof waarop het ongetwijfeld kalme,
glimlachende gelaat van de machinist of conducteur te zien zou zijn, maar het geluid
viel weer weg.
‘Een auto onder de trein,’ zei iemand.
‘Geen automatische spoorbomen zeker,’ antwoordde een ander. ‘Schandelijk. Ik
zeg vaak...’
‘Ik heb zoiets wel eens meegemaakt...,’ begon een derde, vlak naast Mannes.
Mannes schudde zijn hoofd en liep weg, de naastgelegen coupé in. Die was leeg.
Met een diepe zucht liet hij zich op een bank vallen. Hij rook aan zijn handen, trok
een vies gezicht en keek op zijn horloge.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

16
0 uur 13. Mannes bedacht zich dat hij net zo goed toch de laatste trein had kunnen
nemen, die hij zo zorgvuldig had vermeden. Beter zelfs, want het oponthoud zou
lang en onzeker zijn, dat stond wel vast. Een halfuur in de stationsrestauratie was de
beste oplossing geweest. Op tijd vertrokken voor de voorlaatste trein, wat een akelig
halfuur scheelde, maar toch de laatste genomen, omdat de voorlaatste een ongeluk
zou krijgen. Maar hoe weet je welke trein tegen een auto aan gaat rijden? Het zou
in het spoorboekje vermeld moeten worden. Of een mededeling op de borden langs
het perron, zoals bij stoptreinen die vlak voor de intercity vertrekken: komt later op
de plaats van bestemming aan dan de volgende trein, wegens een ongeluk tussen
station A en station B; geen doden, drie gewonden. Wie instapt, moet het zelf maar
weten. Mannes schudde krachtig zijn hoofd. ‘Gedane zaken,’ mompelde hij.
Zijn blikken dwaalden naar buiten. In de verte brandden enkele lampen, maar
verder was er niets te zien. Als ze de machinist van de laatste trein maar vertellen
wat er gebeurd is, dacht hij. Die kan er elk moment aankomen. Zouden de
achterlichten van deze trein het nog doen? Zouden de seinen langs de spoorlijn al op
rood staan? Zo veel om aan te denken, in zo korte tijd en onder zulke hectische
omstandigheden. Het zou heel begrijpelijk zijn als het verantwoordelijke
treinpersoneel het een of het ander zou vergeten. ‘Het is een wonder,’ zei Mannes
hardop, ‘als het goed gaat.’ Zoals altijd. De conclusie luchtte hem op.
En als er maar geen kinderen in de auto hadden gezeten, dacht hij vervolgens, zijn
opluchting daarmee vakkundig om zeep helpend. Elke gedachte aan Julia, hoe indirect
ook, was onverdraaglijk. ‘Zoals het hoort,’ mompelde hij bitter. ‘Dat was het risico.’
Alles wordt volledig beleefd, of men het nu wil of niet. Al merkt men dat meer als
men het liever níét heeft dan als het genot, geluk of welbehagen betreft.
‘Onze excuses voor het oponthoud,’ klonk ineens dezelfde opgewekte mannenstem
als even eerder. De geluidsinstallatie ruiste en kraakte, maar bleef ditmaal werken.
‘Deze trein kan niet verder rijden. Gelieve uit te stappen. Buiten zal de conducteur
u verder instrueren. Hij weet alles. Vergeet overigens uw persoonlijke bezittingen
niet. Tassen in het bagagenet, koffers onder de bank, vouwfietsen op het balkon, u
weet wel. Wat u zoal meesleept. Een goede nacht gewenst.’
Mannes stond onmiddellijk op en liep terug naar het balkon, waar hij achter aansloot
in wat de rij zou moeten zijn voor de buitendeuren. Een kluwen was echter een beter
woord, dacht hij misprijzend, al zijn mensen nauwelijks draden. Netjes in de rij,
omstebeurt, gewoon even wachten, en iedereen - ook de laatste - is er sneller uit. Een
simpele berekening zou dat aantonen, en anders wel enkele proefnemingen onder
gecontroleerde, gegarandeerd gelijke omstandigheden. De kortzichtigheid doet veel
kwaad, besloot hij, en doet elk doel in zijn tegendeel verkeren.
Mannes Delft schudde zijn hoofd en was eerder bij de deur dan hij verwachtte een van de zegeningen van het in gedachten verzonken zijn, dat weliswaar ook talrijke
nadelen kent.
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Onbegonnen werk
Menno Wigman
Genoeg. Genoeg. Nu geen gedichten meer.
De dag is als een dag, en dat is dat.
Alleen een gek als ik zoekt naar een woord
dat het gejakker van de tijd ontkracht.
Zo kras ik maar wat op papier van hout.
En jij, mijn vriend, weet dat een kist een kist...
Alles bloeit dood. Het stilst in een gedicht.
Genoeg daarom, genoeg. Mijn pen wordt slap
en jij, mijn vader, rust nu in de lucht.
Hoe breng ik ooit je oogopslag terug?
En waarom is de wereld toch zo wijd
terwijl je as haast in mijn handpalm past?
Geen wetenschap die hierop antwoord geeft.
Had ik het hart, ik zou het onderzoeken
zoals een huursoldaat zijn bord leegeet.
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Telefunken
Na jaren zwoegen werd ik kleurenblind,
sloeg vonken uit, kreeg klappen, gaf de geest.
Nu sta ik vaal en uitgepraat op straat
en moet steeds denken aan dat lege masker
dat mij zo schaamteloos heeft aangestaard.
Nagepraat. Aanbeden. Stukgemaakt.
De zak. Dat hij niet zag hoe levensecht
ik de tijd uit zijn ogen at. De zak.
Ik gaf hem Hitchcock, borsten, rampen, sikhs.
Ik gaf hem ogen. Oorlog. Noorderlicht.
Maar ik kon gaan. En hij kijkt weer tv.
Straks word ik opgehaald en sterven kilo's
dode uren op de stortplaats met mij mee.
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Nichtje
Nichtje, wild honingnichtje, hoe we steels
langs tafelpoten slopen, pumps en laarzen
belaagden, steeds naar veters grepen, stout
stout nichtje, blond je vlechten en van snoep
je mond, dat dorp, die zomer en dat meer
waar ik het raadsel van je mond uitvond,
nu strik je zelf je veters, stapte duizend
treinen in, nam vluchten naar Milaan
en hield in Praag en Kaapstad taxi's aan.
Iets riep ons weg. Iets drijft ons heen en weer.
O dat mij ooit een wijnhuis wordt beloofd
waar jij mijn heimwee met verhalen troost,
vier veters eeuwig aan elkaar geknoopt.
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Probeer het mortuarium
door Maria Staal
Dit is Kahuta, noordelijk Pakistan. Het is winter en zo koud dat elke gedachte bevriest.
We staan in een laboratorium met 3000 ultracentrifuges. Die onttrekken Uranium
235 aan Uranium 238. Uranium 235 is nodig voor het maken van kernwapens. Het
uraniumerts komt uit Pakistan zelf. De centrifugeonderdelen uit China. Over waar
de rest vandaan komt wordt alleen geglimlacht.
We praten met laboratoriumdirecteur K. en vier Pakistaanse professoren over
ringmagneten en zwevende lagers. Jimmy en ik zijn moe, we zijn al weken van huis.
Na twee dagen onderhandelen is iedereen het eens: China levert binnenkort 5000
magneten voor de centrifuges. Tijdens de laatste bespreking maak ik een rekenfout.
Jimmy scheldt openlijk. De directeur en de professoren buigen verschrikt het hoofd
terwijl ik blader naar een antwoord.
's Ochtends vroeg rijden we van Kahuta terug naar Islambad. Het is kouder nog dan
gisteren. Hoog. Een weg door de bergen, weinig verkeer, één auto voor ons. We
zwijgen. Ik ben nog steeds ziedend. Jimmy eist teveel ruimte op. In mijn hoofd, aan
de vergadertafel. En nu houdt hij expres z'n mond. Uiteindelijk snauw ik: ‘Hoe durf
je zo tegen me tekeer gaan in het bijzijn van anderen!’
Hij zegt kalm dat ik hem nooit meer moet hinderen met mijn gebrek aan
cijferkennis, dat ik inwisselbaar ben, zeker als ik ga zeuren. Ik foeter dat niemand
anders dan ík met zijn opgeblazen ego overweg kan en dat ik nog liever tussen varkens
zit dan met hem in één auto...
‘Goed dan!’ roept hij uiteindelijk, stuurt de wagen met een ruk de berm in, buigt
over mij heen om het portier open te gooien, en schreeuwt: ‘Go, go!’ Ik denk maar
één ding: val dood. Dan kijken we op. De auto die voor ons reed, is ook gestopt.
Naast onze motorkap staat een man. Hij richt een pistool op ons. En schiet.
Ik kom bij. Misselijk en verkleumd. Ik lig op een brancard, in de gang van een druk
hospitaal. Mijn linkerhand schrijnt. Hij is bebloed. Net als mijn schoot. Het kruis
van mijn broek, mijn hes, alles zit vol bloed. Jezus, heb ik een buikwond? Waarom
doet het dan geen pijn? Ik probeer te bewegen, en als ik niks voel ga ik zitten. Ik wil
lopen en ga wankelend op zoek naar een uitgang. Dan grijpen twee verpleegsters me
vast. Ze ruiken naar Dettol, ze spreken Urdu of Punjabi. Ik stribbel tegen. Ze roepen
om hulp en duwen me in een spreekkamer.
De arts stelt zich voor maar zijn naam ontglipt me. Hij zegt dat ik in Rawalpindi
General ben. Ik heb duizend vragen maar kan er maar één bedenken: waar is Jimmy?
Hij vertelt hoe ze ons hebben gevonden. Jimmy met zijn gewonde hoofd in mijn
schoot. Ik wil dat hij stopt. Maar hij praat onverstoorbaar door. Jimmy is er slecht
aan toe. Zwaar hoofdletsel. Hij is naar een privékliniek in Islamabad gebracht. Een
uur geleden. Ik krijg het adres terwijl hij zegt: ‘U hebt een shock en uw hand moet
gedesinfecteerd worden. Er is een kogel langs geschampt, u heeft meer geluk gehad
dan uw vriend.’
Ik denk: dat geldt alleen als de vriend blijft leven.
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Buiten is het is twaalf uur 's middags en de zon beukt tot achter mijn ogen. Met mijn
tas probeer ik de bloedvlek te verbergen. Ik kan niet in deze besmeurde shalwar ka-
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meez blijven lopen. Een taxi loodst me door de verkeerschaos van de tweelingstad
naar ons hotel in Islamabad.
Op de kamer prop ik mijn kleding in een plastic zak. Ik trek een hotelbadjas aan.
Een pijnspoor loopt van mijn pink tot over mijn pols. Geen enkele gedachte blijft
lang genoeg om door te dringen; ik vraag me niet af wat er gebeurde, waarom ik
bewusteloos was, waar onze auto is, en wie ons gevonden heeft. Ik weet alleen:
Jimmy is gewond.
In het ziekenhuis zag ik mijn handtas staan en ben gewoon vertrokken. Niemand
hield me tegen. In de hotellobby begonnen mensen te fluisteren toen ik binnenkwam.
De manager gaf me mijn sleutel, hij bleef maar naar me kijken.
Nu begrijp ik waarom. Mijn gezicht is bezaaid met spetters. Jimmy's bloed.
Twee uur. Volgens de arts is Al-Shifa International het ziekenhuis waar Jimmy is
heengebracht. Aan de balie noem ik zijn naam. Het meisje zoekt. Dan zegt ze: ‘Nee,
er is niemand die zo heet.’
Mijn knieën worden slap. Ik herhaal zijn naam, langzaam en nadrukkelijk: Jimmy
Liu. Ze schudt haar hoofd. Ik zeg dat het niet kan. Ik zeg dat de dokter in Rawalpindi
mij heeft verzekerd dat hij hier is.
Ze vraagt: ‘Hoe heette die dokter?’ Ik kijk haar verbluft aan en stamel dat ik dat
niet meer weet. Achter mij ontstaat een rij. Het meisje richt zo beleefd mogelijk haar
blik op de volgende. Ik kan beter gaan. Dan zegt ze: ‘Miss?’ Ik draai me om. ‘Perhaps
you should try the morgue.’
Jimmy is duidelijk geweest: ‘In een noodgeval: geen politie, geen ambassade. Die
centrifuges liggen te gevoelig.’ Vier uur 's middags. Moet ik zijn familie bellen? Nee
nog niet. Ik bel ons kantoor in Karachi en tref Sayeed Tahir. Hij is de - nogal jonge
- chef en ik ken hem oppervlakkig, we faxen soms. Misschien is hij niet te vertrouwen
maar er is geen keus. Ik heb een tolk nodig.
Sayeed vertrekt meteen uit Karachi. Hij zegt: ‘We moeten opschieten Maria, over
drie dagen begint de ramadan, dan ligt alles stil.’
Binnen een uur veeg ik de agenda leeg. Ik houd de excuses vaag. Als ik na het
bellen opsta, verschijnen er vlekken voor mijn ogen.
De volgende ochtend ontbijt ik op mijn kamer. Ik heb een lijst van zes mortuaria. Ik
bel ze stuk voor stuk. Vijf ervan bewaren slechts dode Pakistani. Maar in de laatste
ligt sinds gisteren een onbekende Chinees. Van Jimmy's leeftijd. Misselijk van angst
stel ik mijn vraag.
‘No miss, no bullet-wound.’ Met vaste hand streep ik het laatste mortuarium op
de lijst door. Ik wacht op Sayeed. In zijn plaats kloppen er twee agenten op mijn
kamerdeur. Het ziekenhuis heeft de overval gemeld. Eigenlijk moet ik mee naar het
bureau maar uiteindelijk gaan ze op de bedrand zitten. Ze vragen wat Jimmy en ik
in Pakistan doen.
De kleinste zegt: ‘U bent gek genoeg niet beroofd.’ Ze geven mij Jimmy's reistasje.
Ze kijken naar de fles whisky die ik op mijn liquor permit aan de hotelbar mocht
kopen. Onder het praten schenk ik twee schone tandenborstelglazen vol en geef hen
die.
‘Wij doen zaken,’ zeg ik. ‘Mijn baas heeft een bedrijf in Karachi.’
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Ze zeggen: ‘Een automobilist heeft u gevonden. Die waarschuwde het ziekenhuis.’
Zonder veel belangstelling stellen ze nog wat vragen. Nee, van de dader kan ik
mij niets herinneren. Nee, mijn baas en ik hebben nooit eerder met zoiets te maken
gehad. Ze drinken hun glas leeg en knikken elkaar toe. Het blijft een rare zaak maar
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ze hebben hun plicht gedaan. Ik vraag hen naar de naam van de dokter in Rawalpindi
General. De kleinste weet het: ‘Dr. Mansoor.’ Die heeft hen Jimmy's reistasje gegeven.
‘Hoe ís het eigenlijk met uw baas?’ vraagt de lange, al op de drempel.
‘Ik ga hem opzoeken,’ zeg ik. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de
waarheid.
Sayeed arriveert. Hij komt zeer lawaaierig en niet al te slim over. Dus vertel ik niet
wat Jimmy en ik in Pakistan deden. Hij moet mee naar dr. Mansoor. Maar de dokter
is met verlof. Plotseling. En niemand in Rawalpindi General kan of wil bevestigen
dat Jimmy naar het Al-Shifa is gebracht. Ik word erg wantrouwig, maar probeer kalm
te blijven. Ik vraag de geneesheer-directeur te spreken. Eindelijk komen er
documenten. Een verklaring ondertekend door Mansoor. Er staat dat Jimmy
gisterenochtend om half elf is vervoerd naar Al Shifa International. Maar de namen
van de twee ambulancechauffeurs zijn onleesbaar. Mijn gedachten slaan op hol.
Sayeed verwoordt ze: ‘Stel dat die ambulancejongens zijn omgekocht en de dader
zijn werk lieten afmaken?’
Ik gun hem een pauze om over zijn woorden na te denken.
‘Sayeed,’ zeg ik vriendelijk, ‘als je niets beters weet, mag je van mij weer oprotten
naar Karachi.’
De rest van de dag houdt hij zich kalm.
De volgende dagen worden we van ziekenhuis naar ziekenhuis gestuurd: Van het
Al-Shifa naar Islamabad Hospital, van Capital naar het PIMS en zo verder. De dagen
worden weken. We lopen rondjes als ezels in een tredmolen. We bezoeken snijzalen,
begrafenisondernemers, luchthavens. Ik probeer het met diplomatie,
woede-uitbarstingen, rupees. De zoektocht loopt stuk op mijn onbekendheid met
Pakistani en hun ramadan en op het feit dat ik geen ambassade wil inschakelen.
Sayeed moet steeds bidden en is overdag slap van de honger. Ik ook, want ik wil niet
onbeleefd lijken door wel te eten. Elke Iftar na zonsondergang is me teveel, mijn
hand zweert, ik krijg koorts. Mijn visum verloopt en ik krijg het niet verlengd. Dan
wil Sayeed naar zijn familie terug. We nemen afscheid. Ik ben gedwongen om terug
te gaan naar Nederland en daar een nieuw visum aan te vragen. Dat kan lang duren.
De laatste nacht schrik ik wakker en ik besef: ik vind Jimmy niet. Dood of levend.
Ik vind hem nooit.
Op mijn laatste dag in Pakistan bel ik de familie Liu. Joe, de broer van Jimmy,
wil meteen komen. ‘Ik moet eerst terug naar Nederland,’ zeg ik, ‘zaken regelen. Ik
bel jullie zodra ik terug kan.’
In Utrecht pak ik mijn koffers uit. 's Avonds maak ik Jimmy's reistasje open. Paspoort,
bankpas, KLM-goldwingcard. Er mist een creditcard. Het is zijn Amex-card. Ik ken
het nummer uit mijn hoofd. Met trillende vingers zoek ik nog eens en nog eens. Ik
bel American Express. Zij weigeren mij informatie te geven. Ik fax de directeur van
de uraniumfabriek in Kahuta. Hij stuurt mij direct een invitatie om zijn fabriek te
bezoeken. Nu kan ik terug zonder visumaanvraag. Maar als ik probeer een vlucht
naar Islamabad te boeken, blijkt dat er geen plaats is vanwege de feestdagen. Dan
bel ik Joe in Canada en zeg hem binnen een week te vertrekken samen met zijn andere
twee broers. We spreken af dat ik hen zo snel mogelijk in Pakistan tref.
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Ik moet nu de dagen aftellen. Van kerst naar de jaarwisseling. Ik steek in mijn
eentje zoveel rood vuurwerk af dat de buren me mijden en voorbijgangers de volgende
ochtend naar mijn stoep wijzen. Via de fax en de telefoon lukt het me de transactie
met de ringmagneten af te ronden. Jimmy zou trots op me zijn geweest. Ein-
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LISSABON

delijk is de ramadan voorbij. Ik bel Joe om te zeggen dat ik eraan kom. Jimmy wordt
al vijf weken vermist.
Jimmy, Joe, Anthony en Robert. Er bestaat een foto van vier jongens, in een zeilboot,
genomen aan het Ontariomeer, Jimmy houdt lachend een drijfnatte Ierse terriër in
zijn armen. Nu is het vijfentwintig jaar later en zijn de aquarellist, de bankdirecteur,
de effectenmakelaar en ik op zoek naar de wapenhandelaar. We eten in Wang Fu, in
Islamabads Blue Area.
Die avond ben ik alleen met Joe. We leunen op de balustrade van het hotelterras.
Ik zeg: ‘We hadden ruzie.’
Hij kijkt op.
‘Ik wenste hem dood.’
Hij glimlacht en zegt: ‘All the more reason for him to stay alive.’
Tony, de bankdirecteur, regelt via relaties een onderhoud met Amex op Ali Plaza.
Er blijken betalingen te zijn gedaan met de kaart, ná Jimmy's verdwijning. Betalingen
aan het Rawalpindi General, voor een totaal bedrag van twintigduizend dollar,
verspreid over vijf weken. We besluiten de Canadese Ambassade in te schakelen.
Gerald von Emmerich is de consulair secretaris en staat ons vriendelijk maar
geroutineerd te woord. Hij zal de politie benaderen, klinkt het beleefd. We smeken
hem zich te haasten, omdat we denken dat Jimmy nog steeds in dat ziekenhuis is.
Als hij nog leeft. De ultracentrifuges komen niet ter sprake.
De broers wachten geduldig op nieuws van von Emmerich. Ze zijn zo welopgevoed
dat ze hun emoties onder controle hebben. Ik denk: Jimmy lijkt wel de enige echte
kleinzoon van zijn opa. Die was wapensmid en blijkbaar een koekoeksjong. Ik wil
niet zo welopgevoed zijn dat ik mijn emoties onder controle heb. Ik moet nu weten
waar Jimmy is.
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Rawalpindi General ligt aan Murree Road. Het is acht uur 's avonds en het wordt al
donker. Ik draag een sjaal om mijn hoofd, net als iedere vrouw in Rawalpindi. Ik val
niet op. Ik loop van urologie, via cardiologie, naar orthopedie en psychiatrie. Ik zie
patiënten met een infuus liggend op bed, ik passeer brancards, verpleegsters, artsen.
Ik glimlach naar iedereen die opkijkt als ik een kamer of zaal binnenkom, en glip
dan achteruit weer weg. De Chinees die ik zoek is vast dood. Hij had een hoofdwond
en een driftig karakter. Hij was niks waard, behalve voor degenen die hem van me
afpakten en voor mij. Gang na gang, verdieping na verdieping zoek ik Jimmy Liu,
die me ooit zei dat hij als hij echt heel oud zou zijn in één keer dood wilde. Door
zoiets als een kogel.
Overal zoemen tl-buizen en ruisen ventilatoren aan de plafonds. Dit moet de een
na laatste kamer zijn. Ik kijk, zie een kale man met uitstekende jukbeenderen liggen,
en wil doorlopen. Jimmy heeft geen uitstekende jukbeenderen. Jimmy is niet kaal.
Ik stop omdat de man zijn hand optilt. Heeft hij iets nodig? Ik trek de sjaal over mijn
mond en stap de kamer binnen.
O God. Van schrik draai ik me van hem af. Hij is zo mager, zo bijna dood, zo niet
Jimmy. Hij fluistert om water. Ik denk niet dat hij me herkent maar ik durf eerst de
sjaal niet af te doen. Ik buig me over hem heen en schuif de sjaal opzij. Zijn ogen
worden groot en hij begint te huilen, zonder geluid. Ik vraag of hij kan lopen, hij
schudt nee. Hij heeft een litteken van vijftien centimeter op zijn schedel en draagt
een ooglap. Dat linkeroog is weg. Hij fluistert dat zijn kleren zijn verdwenen. Ik pak
een stoel en ga naast het bed zitten. Ik blijf bij hem tot hij slaapt. Daarna bel ik Joe.
De broers komen meteen. We laten Jimmy nu niet meer alleen. We weten niet wat
er precies aan de hand is, maar zijn bang dat hij drugs krijgt toegediend. Joe blijft
bij hem. Robert, Tony en ik vertrekken zodra het licht wordt naar de Ambassade.
Samen met von Emmerich lees ik later in het proces-verbaal: ‘Dhr. Liu is de dag van
de aanslag met spoed geopereerd in het Al-Shifa. Dat zijn naam bij dat ziekenhuis
niet bekend zou zijn is een nalatigheid, daar dient de receptioniste op te worden
aangesproken. Vanwege het beddentekort in Al-Shifa werd dhr. Liu vier dagen later
weer naar Rawalpindi vervoerd. Daar kreeg hij een herseninfarct. Voor deze
complicatie wordt hij behandeld. De vervangend arts van dr. Mansoor was van de
zoektocht naar dhr. Liu niet op de hoogte.’
Ook staat er: ‘De creditcard werd aangetroffen in de kleding van dhr. Liu. Er was
volgens het ziekenhuis geen andere manier om de operatiekosten te voldoen dan
door ongeoorloofd gebruik te maken van dit betaalmiddel.’
Von Emmerich zegt: ‘Ik wist dat het bestond, maar had het nooit eerder
meegemaakt: ze drogeren een buitenlandse patiënt zo lang als nodig is om zijn
creditcard leeg te plunderen. Ze hoeven alleen een handtekening na te maken. Daarna
laten ze hem herstellen, en krijgt hij bij ontslag een torenhoge factuur mee voor zijn
verzekering thuis.’
Jimmy herstelt in Ontario. Door het lapje lijkt hij op een roverhoofdman, slank en
spits. Hij zegt dat hij weet wie het op hem gemunt had. Dat ik mij geen zorgen meer
hoef te maken, dat doet hij ook niet. Peinzend zegt hij dat hij het pistool herkende.
Ik ook? Ik schud mijn hoofd. Hij kijkt me meewarig aan, alsof ik gezakt ben voor
een examen.
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‘Een Chinees type 84, zo'n minipistool voor vliegtuigbewaking. Die synthetische
kogels gaan niet door wanden. We verkochten zelf die dingen aan India, weet je dat
niet meer, Maria? Wie pleegt er nou een moord met zo'n speelgoedje? Geen wonder
dat ik nog leef. Wat een sukkels.’
Als ik wegga, kust hij mijn wang. Dat heeft hij nooit eerder gedaan.
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Vogelen in Omeros
door Dana Constandse
Philoctetes voelde een mier kriebelen over zijn voorhoofd.
Het was de bries. Hij keek op naar een blauwe akker
en een tak waarop een gierzwaluw geluidloos ging zitten.
Hij voelde het dorp door zijn rug, hoorde het zeegegons
bij vlagen beneden. De kleine zwaluw zag hem aan.
Toen tjilpte zij zeewaarts, opgeslokt in een schuimwolk.
Derek Walcott, Omeros
(vert. Jan Eijkelboom, Amsterdam 1993)

In het West-Indië van Derek Walcotts Omeros heten de vissers Philoctetes, Achilles
en Hector, terwijl de werkloze, zwangere vrouwelijke hoofdpersoon de naam Helena
draagt. De tekst op het omslag van dit epische dichtwerk in 64 hoofdstukken en zeven
boeken van drieregelige stanza's had me daar al op voorbereid, en tevens
gewaarschuwd dat motieven en citaten uit Homerus ‘op vrijmoedige wijze’ waren
gehanteerd.
Minder vrijmoedigheid verwachtte ik bij de weergave van de Caribische wereld,
waarvan werd beloofd dat die zou ‘tintelen en schitteren’. Zo verschijnt in de vertaling
van Jan Eijkelboom al op de tweede bladzij de treffende beschrijving van een reiger
die
stapt door het riet met een roestige schreeuw
terwijl hij prikt en prikt in het slib met een poot geheven

Weliswaar herinnerde ik me niet dat reigers hun rauwe waarschuwingskreet laten
horen tijdens het behoedzaam speuren naar prooi en ik gezworen zou hebben dat ze
bij het prikken naar een vis beide poten op de grond houden, maar dit kon bedoeld
zijn als meer dan een realistische beschrijving. Hier werd in twee dichtregels een
overzicht van diverse aspecten van reigergedrag gegeven, gecomprimeerd tot één
geheel, zoals in een schilderij uit de Middeleeuwen. Nobelprijswinnaar Derek Walcott
overtrof mij zeker in observatievermogen en voor een kennismaking met de
vogelwereld van het eiland St.-Lucia leek hij me een betrouwbare gids. Geen wonder
dus dat ik als belangstellend vogelaar verrast stilstond bij een raadselachtige vogel
die werd opgevoerd in het tweede vers van Omeros. Daar zag Achilles
de kleine zeezwaluw door de wolkenbranding flitsen,
ver van haar huis.

Zeezwaluwen komen in onze moderne vogelgidsen niet voor. Het is een ander woord
voor grote sternsoorten, zegt van Dale, maar al bijna een eeuw is het in de ornithologie
geen officiele naam meer. Omdat de vogel hier ‘klein’ wordt genoemd zou het een
dwergstern kunnen zijn, maar waarom gebruikt de vertaler dan zijn volksnaam?
Bovendien staat er in de Engelse tekst swift, en dat is een gierzwaluw, geen gewone
zwaluw (die de engelsen swallow noemen) en zeker niet verwant aan de stern.
Evenmin hebben de mij bekende gierzwaluwen een speciale band met de zee.
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Op zoek naar meer kenmerken van deze vogel, ontdek ik even later een visser die
bij de drogende netten zit te luisteren naar het lawaai van de zwaluwen. Zouden dat
dezelfde swifts zijn? Gierzwaluwen hebben een opvallend doordringende roep, die
door vogelhaters wel als ‘lawaai’ kan worden betiteld. Het gegier, waaraan ze hun
naam danken, is veel doordringender dan het gekwetter van de andere Europese
zwaluwsoorten. Maar kijk nou eens, het is niet het lawaai van swifts noch van
swallows dat de visser hoort, maar the shallows noise: het geluid van de branding.
Een verlezing van de vertaler of een drukfout in de oorspronkelijke editie?
Dan komt de passage die boven dit artikel is afgedrukt, waarin Philoctetes tot mijn
verbazing kijkt naar de
tak waarop een gierzwaluw geluidloos ging zitten.

Dit kan echt niet. Van gierzwaluwen is immers algemeen bekend dat ze nooit zitten.
Het grootste deel van hun leven brengen ze door in de lucht, waar ze niet alleen
insecten vangen maar zelfs paren en slapen. Alleen in de broedtijd komen ze
spaarzaam aan land, haken zich met hun

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

26
rudimentaire kromme pootjes vast aan uitsteeksels van muren of rotsen en kruipen
moeizaam naar de holte waar het nest zich bevindt. Niet voor niets is de
wetenschappelijke naam van de enige gierzwaluw die in Nederland voorkomt Apus
Apus, dubbel ‘pootloos’. Is hier wederom sprake van een vertaalvergissing? Nee,
want in Walcotts eigen tekst staat wel degelijk:
a branch where a swift settled without a cry

Wanneer echter twee regels later de kleine zwaluw in het Engels seaswift wordt
genoemd, moet er toch sprake zijn van een mij onbekende vogelsoort: een
zeegierzwaluw. Dat Eijkelboom niet voor deze correcte doch wijdlopige vertaling
heeft gekozen valt te prijzen, zeker als het diertje vaker in het epos wordt
waargenomen. Maar deze swift zou dus op een tak kunnen zitten? Want hoewel settle
ook vertaald kan worden met ‘neerdaalde, neerstreek’ levert dat evenmin het bekende
beeld van een gierzwaluw die juist altijd even opvliegt voor hij aanhaakt. Ook het
geluid dat Walcott noemt, verbaast me nu: hij heeft het over twittered, hetgeen correct
vertaald is met ‘getjilp’, en dat lijkt meer op het gekwetter van zwaluwen met
zitpootjes dan op het gieren van onze swifts.
In de ornithologische literatuur wordt de seaswift niet genoemd. Bij de
Noord-Amerikaanse gierzwaluwen blijken evenmin takzitters te zijn. Van de verwante
stekelstaarten overwintert één telg in de Caraïben, maar daarvan staat het nog eens
expliciet vermeld: geen enkele stekelstaart is in staat op een tak te zitten.
Boomgierzwaluwen komen alleen in Azië voor. Een dwaalgast? Een Caribische
volksnaam voor een onbekende gierzwaluwsoort?
Nog problematischer wordt het geval van de tsjilpend zeewaarts vliegende
(zeegier)zwaluw die op een tak kan zitten, als er zo'n exemplaar aan boord
opvliegt
van het boegtouw, tjilpend.

Opvliegende swifts? Onze gierzwaluwen laten zich van hun hangplek eerst enkele
meters naar beneden vallen voor ze in staat zijn weg te vliegen. Zich met hun kromme
poten afzetten kunnen ze niet en een exemplaar dat per ongeluk op de grond terecht
is gekomen, dient door een hulpvaardige voorbijganger omhoog te worden gegooid.
Steeds meer seaswifts doorkruisen de tekst, meestal kortweg swift genoemd, soms
ook swallows. Dat laatste is ornithologisch onverantwoord, maar beter voor de
afwisseling en de versmaat wellicht. Ineens komt Walcott zelf me te hulp. Hij
beschrijft hoe de Engelse kolonelsvrouw Maud een sprei borduurt met vogels uit
allerlei windstreken, en er volgt een opsomming die besluit met:
knorhanen, fluiteenden, smienten en merels,
Cypseloides Niger, l'hirondelle des Antilles
(hun naam voor de zeezwaluw).

Daar is dan de seaswift, met de Franse (en Caribische) naam, plus de Latijnse
wetenschappelijke benaming. Bovendien wordt in dezelfde passage ook verwezen
naar Bonds Ornithologie, het boek waarin Maud haar voorbeelden vindt. Bedoeld is
het uit 1936 stammende, klassieke - maar ondanks vele nieuwe edities nu verouderde
- Birds of the West Indies van James Bond (Inderdaad: Ian Fleming heeft de naam

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

voor zijn spionageheld aan de ornitholoog ontleend; in de laatste Bondfilm Die
another day pakt Pierce Brosnan achteloos een exemplaar van het vogelgidsje op).
Uiteindelijk blijken er meer dan veertig waarnemingen van zwaluwachtigen in Omeros
te staan. Een zeezwaluw is bijvoorbeeld de loods voor de zwarte Achilles, die in een
visioen naar het continent van zijn voorvaderen vaart en daar zijn Afrikaanse
voornaam hoort. De kolonel ziet gierzwaluwen in de bordurende handen van zijn
vrouw, die neerduiken op de sprei die haar lijkwade worden zal. De kruisschaduw
van de vogel wordt het symbool van de crucifix genoemd, en zijn vlucht over de
golven is het beeld voor de snelle pen van een schrijfster die de historie van een
onderdrukte bevolkingsgroep wereldkundig wil maken.
Wanneer deze vogels dan ook nog kalligraferend boven de hemel van New York
worden gesignaleerd en ze in Europa standbeelden van nationale helden bevuilen,
is het ondertussen duidelijk dat hun vermelding niet zomaar een toevallig detail van
een natuurbeschrijving kan zijn. De zwaluw, of hij nu gierzwaluw of zeezwaluw
wordt genoemd, lijkt het verbindende element tussen de oude en nieuwe wereld,
zoals Walcott dat in een van de laatste verzen expliciet verwoordt:
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Ik volgde een zeezwaluw naar beide kanten van deze tekst,
haar koppelteken sloot de naad, als de aaneensluitende
bekkens van de globe(...)
Haar vleugelslag draagt deze eilanden naar Afrika;
zij naaide het Atlantisch rift met naald en draad,
het rif in de ziel. Nu het zicht minder wordt
ziet het een glimp van de x van de stijgende zwaluw...

Zo dikwijls steeg deze zeezwaluw boven de regels uit en verbond in haar vlucht zo
vanzelfsprekend de verschillende levens van de bewoners van St.-Lucia, dat het me
steeds minder interesseerde wat de kenmerken van de echte eilandvogel zijn. Toch
heb ik inmiddels Bond in huis gehaald en geleerd dat er op St.-Lucia twee soorten
gierzwaluwen voorkomen: de Engelse naam voor de Cypseloides Niger is ‘Black
Swift’, daarnaast is er een kleinere, de ‘Lesser Antillean Swift’. Ze trekken vaak
samen op en laten allebei een zacht ‘chip-chip’ horen. Er bestaan dus wel degelijk
niet-gierende gierzwaluwen, maar zitpoten hebben ze niet. En wordt de grote
gierzwaluw door de lokale bewoners wel eens ‘swallow’ genoemd, de naam ‘seaswift’
ontbreekt bij de volksnamen. Kennelijk heeft Walcott twee Antilliaanse swifts
samengevoegd tot één magische seaswift, een wereldbewoner die hij ook kenmerken
van de swallow gaf. Deze gierzwaluwsoort is inmiddels binnen de epische wereld
van Omeros een vertrouwde verschijning geworden die in geen enkele vogelgids
zou misstaan.
In de met pentekeningen geïllustreerde gids van James Bond is de grote zwarte
gierzwaluw als enige tegen een achtergrond van wolken weergegeven. Zo zal Maud
deze swift zeker hebben geborduurd, hoog boven de alledaagse werkelijkheid, de
symboolvogel die voor iedereen een eigen betekenis heeft. Was hij voor Achilles de
loods die hem naar zijn Afrikaanse oorsprong bracht, voor de schrijver bevatte de
kalligrafie van de zwaluwvlucht in New York misschien wel de synopsis van zijn
epos, en voor mij is hij nu de omerische variant van de Cypseloides Niger, letterlijk
de ‘zwarte holenbewoner’.
Walcott heeft in Omeros de afstammelingen van de negerslaven uit hun holen gehaald
en getoond hoe hun leven en beschaving verwant zijn aan de onze. Daartoe schiep
hij hun wereld parallel aan de westerse klassieke oudheid door namen en
gebeurtenissen te ontlenen aan de Ilias. Het is geen exacte parallellie geworden van
Homerus, de Caribische wereld lijkt soms maar lukraak gelardeerd met reminiscenties
aan de Griekse historie. Voor de klassiek gevormde lezer die de manke homerische
symboliek als probleem zou kunnen zien, heeft Walcott een boodschap. In een van
de laatste verzen stelt hij het vrije gebruik van klassieke motieven zelf aan de orde
en besluit met een zin die misschien als spreuk boven dit artikel had moeten staan:
Namen zijn geen riemen die naast elkaar moeten liggen, ook legenden niet.

En dat geldt ook voor vogelnamen. Ik gooi mijn rigide ornithologische meetlat nu
definitief overboord en laat me alleen nog betoveren door de zang van deze
begenadigde dichter, die trouwens heel goed blijkt te weten dat een swallow en een
swift niet hetzelfde zijn. Want eens schoot uit de daksparren van Walcotts schuur in
Boston
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a swift or a swallow

en voerde de ‘bruine, snorrende ziel’ van zijn gestorven zoon naar de hemel. (Kan
ik het nu toch niet laten te veronderstellen dat het wel een swift zal zijn geweest,
omdat juist gierzwaluwen elke avond kilometers hemelwaarts stijgen?)

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

28

Meisje in tent
door Cathelijn Schilder
Ik lig in mijn tent. De zaklamp geeft na een uur al zo'n zwak straaltje licht dat de
stap naar de echte duisternis klein is als ik hem uitdoe.
Het is hier een stuk donkerder dan in Nederland. Alsof ik mijn ogen dicht heb. Ik
draai de zaklantaarn weer aan en hoop dat ik vanzelf in slaap ben gevallen tegen de
tijd dat de batterij helemaal leeg is.
Met mijn hoofd onder het laatste vlekje licht wacht ik. Mijn handen lijken
doorzichtig geworden. Als ik mijn wang wil aanraken, is mijn hand daar eerder dan
ik denk. Ik schrik. Het is warm, ik lig in mijn slaapzak gesnoerd. Er zit een
muggenbult onder mijn voet, ik kan niet krabben. Om bij mijn voeten te kunnen,
moet ik de rits weer opendoen, maar het duurde net ook een kwartier voordat ik hem
dicht had. Ik lig net goed. Op mijn buik, met mijn armen onder mijn hoofd gevouwen
als kussen.
Ik lig voor het eerst alleen in een tent. Hiervoor lag ik altijd samen met mijn zus.
En een keer met een vriendje. In die tent ben ik op hem afgeknapt.
Het was 's ochtends vroeg, half zes, maar al licht. Ik was wakker, tuurde door de
halfopen rits naar buiten. Naar de dauw op het gras en de vogeltjes die af en toe
landden. Er liepen twee eenden langs. Plotseling loeide een keiharde sirene over de
camping. Luchtalarm of zoiets. De vogels vlogen weg, ik bleef liggen. Roerloos
wachtend op de paarse gifgassen. In zijn halfslaap richtte mijn vriendje zich op en
deed de rits van de buitentent dicht. Sliep weer verder. De rits ging ons beschermen
tegen die nucleaire ramp.
Het was vertederend, aandoenlijk, maar ik ben zijn moeder niet.
Iedereen kent de horrorverhalen van mannen met bijlen die dwars door de tent heen
hakken. Ik ken ze ook. Ik ben niet bang, maar ik denk er wel aan. Enge beesten doen
me niets, thuis, maar hier spookt al de hele avond alles wat maar levensbedreigend
zou kunnen zijn langs m'n scheerlijnen. Ik ben onrustig. Kan alleen maar denken aan
de brief voor de studiefinanciering die ik nog op de bus had moeten doen. Aan de
telefoonrekening die ik nog niet heb betaald. Aan de afwas waar ik echt geen zin
meer in had. Er is niemand die me op andere gedachten brengt.
De wereld is te groot voor deze tent. Ik fluister tegen mijzelf in de duisternis. Mijn
stem stelt me gerust. Ik ben er nog.
Als ik thuiskom, ga ik zeggen dat het hele strand vol lag met Nederlanders. Dat
ik echt geen zin had om daar de hele dag tussen te liggen. Dat ik geen idee had dat
hier zoveel Nederlanders naar toe kwamen.
Als ik thuis ben, ga ik tegen Anna zeggen dat ik het niet meer erg vind dat ze me
even niet wil zien. Ik ga zeggen dat ik haar ook even niet wil zien.
Er werkt een Nederlands meisje bij de receptie. Ik kwam aan, met een rood hoofd
van de klim naar boven, vroeg in mijn beste Engels of ze plek hadden voor een klein
tentje. Ze gaf antwoord in het Nederlands. Ik ben hier niet helemaal naar toe gereisd
om ze tegen te komen. Van die kleine mooie Nederlandse meisjes. Die vroeger hun
troetelbeertjesportemonnee verstopten in hun duftyhuisje en tegen de juf zeiden dat
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ik hem gepikt had. Meisjes die verkleedpartijtjes hielden. Vroegen of ik hun jurkjes
aan wou passen en dat zij dan mijn broek aandeed. En dan zeggen, de hele middag:

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

29

LISSABON

‘Oh, die broek sleept over de grond, kijk, hij valt bijna van mijn kont. Kijk mama,
hoe wijd deze broek is. Kijk dan!’ En ik, dolgelukkig als het ritsje van de jurk dicht
kon, in de zandbak bij de jongens, modder en kattenpoep op de jurk. Meisje huilen.
Moeder boos.
Als ik morgen dat meisje tegenkom en ze kijkt weer zo, dan zeg ik gewoon: heb
ik wat van je aan soms? Heb ik je jurkje aan of zo?
Als ik weer in Nederland ben, dan bel ik naar huis om te zeggen dat ik niet meer zo
vaak langs kom. Dat ik het nu alleen kan. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.
Ik leer hier veel van. Dit is goed.
Door het geritsel, het gewroet, het getjirp en het geschuifel buiten kan ik mijn
eigen gefluister bijna niet meer horen. Het zijn gewoon krekels, fluister ik. Krekels
doen niets. Ze maken veel lawaai, maar het zijn maar heel kleine beestjes. Zelfs al
lopen ze over me heen, dan ben ik nog niet bang.
En dat is een uil. Of een duif, daar vergis ik me nog wel eens in. Ze kunnen allebei
zo'n raar oe-oe geluid maken.
Nu lijkt het alsof iemand langs de tent sluipt, maar dat is de wind. En ook al is het
een dier, dan is het een veldmuis. Een eekhoorn misschien. Dat dier is banger voor
mij dan ik voor hem. Ja, je kunt mij aan het schrikken maken. Maar echt bang, nee
hoor. Dat ben ik niet. Ik slaap daar gewoon doorheen. Heb de hele vakantie als een
roos geslapen.
De lucht is te vol met geluiden.
Er liggen nu minstens tien ratelslangen rond mijn tent. Twee mannen met bijlen.
Er is een storm en een bosbrand op komst. Een dodelijke combinatie, zag ik laatst
op het journaal. Het vuur verspreidt zich door de wind met tweehonderdvijf-
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tig kilometer per uur. De camping is ontruimd, ze hebben mijn kleine tentje onder
de eikenboom over het hoofd gezien. Als ik wil overleven, moet ik blijven liggen.
Geen geluid. En vooral niet de rits opendoen, de rits is mijn laatste bescherming.
Niet meer bewegen nu.
Van alle slangen vind ik ratelslangen het engst. En cobra's, maar die zijn hier echt
niet. Ratelslangen ook niet. Maar het schijnt een keer gebeurd te zijn dat een
groenteboer een net geleverde doos met bananen openmaakte en meteen met de
deksel van de doos ging er een kingcobra mee de lucht in. In aanvalshouding. Er
komen trouwens ook vaak vogelspinnen met die bananen mee. Alles kan dus. Ik
weet dat mijn zus ook bang is als ze zoiets hoort. We zijn er allebei zeker van dat
binnenkort onthuld zal worden dat er meer slangen in Nederland wonen dan men
denkt. Dat de slangen uit bananendozen zich verenigd hebben tot een krioelende
meute. Onder ons huis. Onder dat luik bij de voordeur waar altijd zo'n onbestemde
geur uit komt. Op vakantie ben ik bang voor slangen. De rest van het jaar denk ik er
niet zo aan.
Misschien zeg ik wel tegen Erik dat ik stop met werken.
Ik ga hem sowieso bellen en zeggen dat-ie mijn geld nu moet overmaken. En wel
meteen. Kan me niet schelen dat hij nog niet weet wat het uurloon volgens de CAO
is, hij zoekt het maar uit. Het is zijn werk. Ik heb mij kapot geploeterd en het enige
dat hij hoeft te doen is mijn loon overmaken, en hij doet het niet. En als nou blijkt
dat ik dadelijk niet meer kan pinnen. Dat ik morgen in dat leuke winkeltje... Het is
verdomme hartstikke duur hier!
Nu is er echt een geluid. Dit is echt. En het is heel dichtbij. Is dat een schaduw op
de buitentent? Door het slechte licht is de schaduw misschien acht keer groter dan
normaal, maar dan nog, ook in daglicht is dit een beest. Het ademt snel. Gierend
bijna. Alsof hij net gerend heeft, of bang is. Het blaast. Hoor je slangen ademen?
Ben ik het niet zelf? Ik houd mijn adem in, maar het geluid blijft. Ik heb het niet
verzonnen.
Glijdt het? Heeft het poten? Ik hoop dat het poten heeft. Ik heb iets tegen glijdende
beesten. Het gehijg komt steeds dichterbij. Het stopt. Dan beweegt de binnentent.
Er duwt iets tegenaan. Het zit tussen de binnentent en de buitentent. Het stopt weer.
Het wacht. Ik wacht ook, helemaal tegen de andere kant van de tent gerold. Het wil
weg denk ik. Ik ook. Maar ik durf de binnentent niet open te doen. Dadelijk komt
het naar binnen. Dadelijk bijt het door de binnentent heen. Dan beweegt het weer,
met gierend gehijg. Het maakt duidelijk een glijdende, pootloze slangachtige
beweging. Ik ga dood.
Slangen zijn overal. Echt, ze zijn overal, niet alleen bij de groenteboer of de
bloemenwinkel (daar schijnen ook de vreemdste dingen te gebeuren). Ik kreeg laatst
te maken met een nieuwe huisgenoot die vroeg of ik er bezwaar tegen had dat zij
haar twee slangen in een terrarium meenam. ‘Ik doe de deksel altijd goed dicht,’ zei
ze.
‘Haal je ze d'r wel eens uit dan?’ vroeg ik.
‘Ja tuurlijk,’ zei ze. ‘Anders is het zielig. En ze moeten toch eten.’
Ik vond het helemaal niet zielig. Ik vond ook niet dat ze moesten eten. En zeker
niet mij.
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Zo zei ik het ook. Ze lachte hard. Ik vond ineens dat ze ook een beetje sliste, zo
met die tong tussen haar beugeltje.
Ze eten geen mensen, verzekerde de nieuwe huisgenote me. Ze zijn heel klein. Ze
zijn banger voor jou dan jij voor hen.
Dat zeggen ze allemaal, ja.
De slangen weten het. Ze zitten voor mijn tent. Ze krioelen onder het grondzeil.
Als ik doodga, dan ga ik maar dood. Dan maar heldhaftig. Dan maar door een
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slang. Toch een soort natuurlijke dood. Beter dan verdrinken in een beerput. En dat
mijn vader achter mij aanspringt en als hij niet bovenkomt, mijn moeder en als zij
is weggezonken drie brandweermannen... Ik verzin het niet, het gebeurt. Ik heb het
zelf gelezen. Het is altijd erger dan je kunt verzinnen. Daarom ben ik zo bang.
Het echte beest beweegt weer. En hijgt. Aan mijn rechterkant zit een dier dat
beweegt en hijgt. Het kan bijna niet anders dan dat het een slang is. Hij kan niet weg.
Ik ook niet.
Zachtjes duwt hij tegen de binnentent. Er duwt iets ronds tegen het tentdoek. Van
onder geeft het mee. Het moet een enorme slang zijn. Een anaconda. Hij wil onder
de tent door. Hhhhhh - mijn adem stokt en mijn slapen bonzen wild en chaotisch.
Hij kruipt onder het tentzeil in mijn richting. Hij glijdt.
Kan ik mezelf nog redden door er heel hard bovenop te springen? Maar ik durf
niet met mijn blote voeten en ben bang voor het slijmerige, krakende. Ik wil het niet
op hoeven ruimen. En als het grondzeil scheurt, sta ik met mijn blote voeten in de
gapende muil van een anaconda-cobra.
Dan glijdt het nog dichterbij en ben ik heel snel uit de slaapzak. Rits in één keer
open. Op zoek naar iets om te slaan. Dood, dood, hij moet nu dood. Kan niets vinden.
Mijn bergschoenen! Maar die staan buiten de tent. Het beest houdt zich nu weer stil.
Langzaam doe ik de rits een stukje open en grijp met mijn hand snel naar buiten. Ik
vind een stuk oud stokbrood. Dit is mijn wapen! Ik doe de rits een stukje verder open
en richt het allerlaatste schaduwschijnsel van mijn zaklamp op de ruimte tussen
binnen- en buitentent.
De ene helft van het lijf zit onder het grondzeil. De andere helft steekt uit. Stekels.
Donker lijfje. Spartelende pootjes. Het is een egel. Een egel! Als egels vechten met
slangen dan wint de egel. Ik weet niet of dit me geruststelt, maar ik voel me wel
dapperder worden.
‘Hé,’ zeg ik. ‘Psss, kssst.’ Zoals je een kat verjaagt. Zijn kop is nu te zien. Het is
een kleintje. Hij heeft van angst tegen de tent gepist. Het stinkt nu al. Hij durft niet
mijn kant uit, maar het is de makkelijkste weg naar buiten. Met mijn zaklamp schijn
ik richting de uitgang.
‘Daar, daar moet je heen. Ga maar,’ fluister ik.
‘Niet bang zijn. Daar is je moeder.’
Het dier beweegt niet.
‘Nou,’ zeg ik met stemverheffing. Ik begin mijn geduld te verliezen, zoals ik dat
ook altijd met kleine kinderen heb. ‘Rot op. Ik ben moe.’
Dan gooi ik het stuk stokbrood naar buiten in de hoop hij daar achteraan gaat, en
kruip terug in de tent zodat hij me niet meer kan zien. Beweeg me niet. Het lukt. Hij
sprint weg. Ik wist niet dat egels zo snel konden rennen.
Ik doe de rits dicht en ga weer in mijn slaapzak liggen. Ik heb het koud. Ben nat
van het zweet.
Een egel. Natuurlijk was het een egel! Verdomme, je kunt toch nadenken? Is dit
nou spannend? Ga je dit thuis vertellen?
Wat ik nou toch heb meegemaakt, joh: ik lag dus in die tent, weet je wel, helemaal
alleen, ik weet ook niet waarom ik mezelf dat aandoe en het was helemaal donker
en plotseling... plotseling, hoor ik een geluid. Een heel vreemd blazend geluid...
Mijn moeder: ‘Dat was vast een egel.’ Iedereen lachen.
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Lig weer ingeritst in mijn slaapzak op mijn buik met mijn armen onder mijn hoofd.
Morgen bel ik naar huis. Dat het hartstikke leuk is hier.
Doe mijn ogen dicht en wacht.
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Het woord van God
door M.A.C. Paanakker
Bleke gezichten. Ernstig. Jong. Naar bruin vergeeld zwart-wit. Onleesbaar eigenlijk.
De jongens - zijn het jongens?; het lijken meer mannen, voor zestien jaar ouwe zakken
zelfs - de jongens staan of zitten stil, voorgoed.
Eens moeten zij bewogen hebben. Die daar met die verwaande kop, die heb ik
nog gekend. Hij zit in een klas met de anderen, en krijgt daar degelijk onderwijs, van
de Jezuïten. Natuurkunde, wiskunde, Grieks en Latijn, en natuurlijk het Woord van
God. Meestal zwijgt hij. Hij kijkt, hij ziet, hij haat, hij bemint en hij stikt. Hij weet
dat er geen bal van klopt. En alle anderen met hem weten het. Het leven bestaat uit
geheimtaal en de basiscode luidt net doen alsof. Wie van hen dat goed onder de knie
krijgt zal het nog ver gaan schoppen.
Wil hij het ver schoppen? Welk jong mens wil dat niet? Voorlopig wil hij alleen
maar schoppen. Tegen de angst. Hij is bang van schaamte. De vermaningen van de
bijbel werden bij hem stevig ingeplant toen hij nog weerloos was. Het was toch
schoonheid en wijsheid, of niet soms? De geur, de kleur en de klank van lied negen.
Troost van een grote jongen die naast hem knielde in de kerkbank, en heel zeker
weten zijn hand had aangeraakt.
Wie had het zo smerig gemaakt? Nu knaagde het, voor altijd. En daarom gooide
hij alles weg, het vervolg van zijn leven was gedoemd. Hij spuugde erop zodra het
kon. Hij schopte de rest van zijn jaren in stilte. En roerloos had hij lief, want niemand
mocht het weten. De angst bleef tot op het laatst.
In dit huis is alles nog vers en vol van leven, maar de bewoner zal niet meer
terugkeren. Niemand is zo kwetsbaar als een dode. Op de vaste looproutes zijn briefjes
aan muur of deurpost met plakband vastgehecht. Daarop zijn berekeningen van de
maanbaan, met datum tijd en plaats. Eronder een foto van een zonsverduistering,
genomen van een televisiescherm. Overal boeken, eindeloos veel boeken,
opengeslagen of met knipsels tussen de pagina's geklemd waar het oog gebleven
was. Op de tekenplank een schets, of eigenlijk maar een paar lijnen, en daarnaast
staart de jonge Wittgenstein met wijd opengesperde ogen - het voorhoofd strak en
wit - naar wazige verten, recht in mijn gezicht.
‘De vraag blijft: hoe kunnen wij tot kennis komen?’ vraagt de krantenkop erboven.
Drie geluidsapparaten. Er zitten nog bandjes aan. Ik klik de apparaten aan.
In de slaapkamer leest Reve voor uit eigen werk.
In de keuken hoor ik de stem van mijn vader, opgenomen door hemzelf. Hij leest
van de Emmaüsgangers. Ontsteltenis om blijvend ongeloof en twijfel.
Uit de speler op de werktafel klinkt lied negen.
‘Hij neemt mijn hand en brengt mij thuis.’ Iets van die strekking.
Zoveel geleerdheid.
Zoveel kinderlijk verdriet.
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Je moet aan Melissa's kant uitstappen
door Geert van der Kolk
Na de herdenkingsdienst stond iedereen op de hoek van Broadway en Eighty-second
Street te wachten tot de auto's uit de garage kwamen. Ed, Stevie's broer, was met de
organisatie belast. De drie zwarte volgauto's waren voor de naaste familie; de rest
ging à l'improviste. Ed kwam naar Sheryl toe en kuste haar op haar wang.
‘Ik ben blij dat je gekomen bent,’ zei hij. ‘Dank je. Ga je mee naar de
begraafplaats?’
‘Ja,’ zei Sheryl. ‘Als het kan.’
‘Heb je al een plaatsje in een auto?’
‘Nee. Ik ken eigenlijk niemand, behalve jou en je moeder.’
Ed pakte haar bij de elleboog en bracht haar naar een lange, grijsblonde vrouw.
‘Melissa? Dit is Sheryl,’ zei hij. ‘Hebben jullie nog een plaatsje in de auto?’
‘Natuurlijk,’ zei Melissa.
‘Prima,’ zei Ed. ‘Weet je waar je naar toe moet als je ons in Queens kwijtraakt?’
‘Peter heeft de routebeschrijving.’
‘Prima,’ zei Ed en hij liep weg.
‘Hallo,’ zei Sheryl. ‘Stevie en ik zaten samen op NYU.’
‘Ik ben maar aangetrouwde familie van de tweede graad,’ zei Melissa. ‘Heb je
Stevie nog gezien of gesproken sinds hij ziek was?’
‘Nee. We hadden al jaren geen contact meer. Het verbaasde me dat iemand mijn
adres nog had.’
‘Woon je niet in New York?’
‘Nee, in Michigan. In Ann Arbor.’
De auto's kwamen uit de garage onder Eighty-second Street en stopten in een rij
langs de stoeprand. Melissa nam Sheryl mee naar een grijze Buick. Er zat een man
achter het stuur en naast hem een meisje van een jaar of achttien.
‘Dit is Sheryl,’ zei Melissa. ‘Ze rijdt met ons mee.’
‘Gezellig,’ zei de man.
‘Dit is mijn echtgenoot Peter,’ zei Melissa. ‘Een neef van Stevie.’
‘Eén van de velen,’ zei Peter.
‘Sheryl was een vriendin van Stevie op de universiteit.’
‘Ook een van de velen?’
‘Dad!’ zei het meisje.
‘En dit is onze dochter Emily.’
De begrafenisstoet reed langzaam de tunnel onder Central Park in.
‘Het was een mooie dienst,’ zei Sheryl, omdat niemand anders iets zei.
‘Vond je?’ zei Peter.
‘De rabbijn heeft mooi gesproken.’
‘Het is geen echte rabbijn. Hij is nog in opleiding.’
‘Dat geeft niet,’ zei Melissa. ‘En hij heeft mooi gesproken. Dat is een feit.’
‘Bullshit,’ zei Peter. ‘Stevie was zevenenveertig, kerngezond, en hij zorgde goed
voor zichzelf.’
Peter draaide zich om en keek Sheryl even aan.
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‘Wist je dat hij vorig jaar aan de marathon heeft meegedaan?’
‘Nee.’
‘En een verdomd goede tijd gemaakt ook. Hij zorgde goed voor zichzelf en voor
zijn kinderen en was zelfs aardig tegen zijn vrouw, hoewel het een ramp van een
mens is.’
‘Dad!’
‘Ken je zijn vrouw?’
‘Nee,’ zei Sheryl. ‘We hebben nooit contact gehad.’
‘Anyway,’ zei Peter. ‘Als zo iemand als Stevie ineens hersenkanker krijgt en de
pijp uit gaat, zomaar, zonder aanleiding, dan moet die assistent-rabbijn, die
vice-rabbijn, die namaakrabbijn niet een mooie toespraak houden, maar protesteren.’
‘Waartegen?’ zei Emily, het meisje op de voorbank. ‘Tegen wie?’
‘Tegen God, natuurlijk. God heeft een klotestreek uitgehaald.’
‘Jij gelooft niet eens in God.’
‘Maar die ersatzrabbijn wel. Dat mogen we tenminste hopen.’
Aan de East Side zat het verkeer naar de brug vast.
‘Waren jij en Stevie erg close?’ vroeg Sheryl.
‘Helemaal niet,’ zei Peter. ‘Ik zag hem bijna nooit.’
‘Peter is het zwarte schaap van de familie,’ zei Melissa.
‘Vroeger, toen we klein waren, gingen we altijd naar oma Weiss voor Passover.
Iedereen ging naar oma Weiss. Ze woonde op Long Island.’
In het gedrang op de opritten van de Tri-Borough Bridge raakten ze de rest van
de begrafenisstoet kwijt.
‘Hier is het kaartje met de routebeschrijving,’ zei Peter tegen Emily. ‘Jij navigeert.’
Hij deed zijn richtingaanwijzer aan en drong voor naar de linker rijstrook.
‘Jullie waren zeker wel close,’ zei Melissa tegen Sheryl. ‘Anders was je niet
helemaal uit Michigan gekomen.’
‘Kom je uit Michigan?’ zei Peter.
‘Geboren en getogen,’ zei Sheryl. ‘Toen ik hier kwam studeren was ik nog nooit
eerder aan de oostkust geweest.’
‘Waar studeerde je?’
‘NYU, net als Stevie.’
‘Emily zit op Vassar.’
‘Hoeveelstejaars?’ vroeg Sheryl aan het meisje.
‘Eerste jaar nog maar,’ zei ze.
‘Ik vond het geweldig, mijn eerste jaar in New York,’ zei Sheryl. ‘Ik had het gevoel
alsof ik eindelijk aan mijn leven begonnen was. En dat blijf ik altijd met Stevie
associëren.’
‘Oh, dus jullie waren een item?’ zei Peter.
‘Dad!’
‘Nou en of,’ zei Sheryl. ‘We waren heel serieus met z'n tweeën. We woonden
samen in een studentenflat in Washington Square Village en later aan East 7th Street.’
‘Waarom herinner ik mij daar niets van?’ zei Peter.
‘Jij was toen al lang afgestudeerd,’ zei Melissa.
‘Ja, je bent al heel oud,’ zei Emily.
‘Ed weet het nog wel,’ zei Sheryl.
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‘Stevie's broer?’
‘Ja, hij kwam vaak logeren. En ik ben ook een paar keer in Westchester geweest.’
‘Het ouderlijk huis,’ zei Peter. ‘Oom Josh en tante Becky. Mijn God, wat was het
daar altijd benauwd. Je kon er niet ademen van de zelfgenoegzaamheid.’
‘Becky mocht mij wel,’ zei Sheryl. ‘Dat geloof ik tenminste. Ik was natuurlijk
ook
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een heel net joods meisje uit Michigan. Ik heb na de dienst even met haar gepraat,
maar het leek net alsof ze me niet herkende.’
‘Ze is dement,’ zei Melissa.
Het was druk op de Grand Central Parkway. In alle rijstroken reden de auto's
bumper aan bumper en erg langzaam, maar er waren geen ongelukken en
opstoppingen.
Peter keek over zijn schouder naar Sheryl.
‘Ben je nog steeds een net joods meisje?’
‘Dad!’ zei Emily. ‘Ik rij nooit meer met jou mee.’
Sheryl lachte.
‘Is hij altijd zo?’
‘Ja,’ zei Emily. ‘En je went er niet aan.’
‘Hoe is het met jou en Stevie verder gegaan?’ vroeg Melissa.
‘Het is niet verder gegaan. Na NYU ging ik naar Princeton voor mijn Ph.D. Stevie
bleef in New York. We dachten dat het geen probleem zou zijn. Het is maar een uur
met de trein. We reden een jaar lang heen en weer naar elkaar toe. Het was geen
probleem tot ik voor mijn dissertatieonderzoek naar Italië ging.’
‘Italië? Wat deed je dan?’
‘Kunstgeschiedenis, net als Stevie. Ik doe het nog steeds.’
‘Ben je ook professor?’
‘Ja.’
‘In Ann Arbor?’
‘Ja. Voor mijn eerste onderzoek ging ik naar Rome, naar het archief van het
Vaticaan. Het ging over de renaissancepausen en hun financiële steun aan schilders
en beeldhouwers, vooral Michelangelo en Titiaan, natuurlijk.’
‘Natuurlijk,’ zei Peter spottend. ‘Een mooi onderwerp. Tijdloos en toch actueel.’
‘Oh, shit,’ zei Emily.
‘Wat doe jij, Peter?’ zei Sheryl. ‘Iets heel anders, zeker.’
‘Peter is een supersuccesvolle executive in de reclamebranche,’ zei Emily. ‘Maar
eigenlijk wil hij een roman schrijven. Hij is ontzettend gefrustreerd.’
‘Ja?’
‘Je hoort het,’ zei Peter. ‘Mijn dochter liegt nooit. Dat kan ze niet eens. Hoe ver
is het nog tot onze afslag? Dit is nummer zeven.’
Emily pakte de wegenkaart van Queens, vouwde hem open en legde de
routebeschrijving ernaast op haar schoot.
‘Ik dacht altijd dat Stevie moderne kunst deed,’ zei Melissa. ‘En fotografie.’
‘Klopt,’ zei Sheryl. ‘Ik deed de renaissance. Daarom ging ik naar Rome en hij
niet. In het begin had ik wel heimwee, maar eigenlijk vond ik het geweldig, vooral
's avonds als ik klaar was op het archief. En ik besefte al heel gauw dat er niemand
op mij lette, dat niemand controleerde of ik wel of niet naar het archief ging. Dus
soms liep ik gewoon de hele dag in de stad rond en dan was ik de hele dag een beetje
high, niet van alle mooie ruïnes en monumenten, maar van de drukte en de herrie op
straat en van de stank en het gedoe.’
‘Cool,’ zei Emily. ‘Waar woonde je? Ik wil volgend jaar ook een semester naar
het buitenland.’
‘Ik had een piepklein kamertje in het Casa Internazionale, een krot van een gebouw
dat was gereserveerd voor uitwisselingsstudenten.’
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‘Een krot?’
‘Nou ja, het was in Rome, dus het was wel een 17de-eeuws krot.’
‘Een echt krot,’ zei Peter.
‘Wat romantisch,’ zei Melissa.
Ze draaiden de Van Wyck Expressway op.
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‘Hou je hoofd erbij,’ zei Emily tegen Peter. ‘We blijven hier maar even. Derde afslag
en het is een afslag aan de linkerkant.’
‘Weet je het zeker?’
‘Move!’ zei Emily. ‘Je hebt maar anderhalve mijl en je moet vier rijstroken over.’
‘Shit. Had Stevie geen begraafplaats in Manhattan kunnen uitzoeken?’
‘Er zijn geen begraafplaatsen in Manhattan.’
‘Sorry,’ zei Sheryl. ‘Ik zit hier maar als een kip zonder kop over Italië te praten,
maar dit gaat eigenlijk over Stevie, en ook over hoe jullie je voelen.’
‘Dat geeft niet,’ zei Melissa. ‘Wij zijn maar verre familie.’
‘Wij huilen tranen met tuiten, zoals je ziet,’ zei Peter.
‘We hadden maar weinig contact met Stevie,’ zei Melissa.
‘Hij praatte altijd alleen maar over de gewichtige commissies en besturen waar
hij in zat,’ zei Peter. ‘En nog vaker en uitvoeriger over de gewichtige commissies
en besturen waar hij eigenlijk in behoorde te zitten, en vervolgens natuurlijk over de
achterbakse intriges in het universiteitsbestuur die er de oorzaak van waren dat hij
geheel ten onrechte geen plaatsje had gekregen in alreeds genoemde gewichtige
commissies en besturen.’
‘Hij was niet de gezelligste man ter wereld.’
‘Dat is het understatement van de dag.’
‘Vind jij dat ook?’ vroeg Sheryl aan Emily.
‘Ja,’ zei Emily. ‘Eigenlijk wel.’
‘Ik heb een heel andere herinnering,’ zei Sheryl. ‘Maar ja, ik heb hem sinds onze
studentenjaren niet meer gezien.’
‘Misschien is dat maar goed ook,’ zei Peter. ‘Misschien is het wel zo dat je, als je
een goede herinnering aan iemand wilt overhouden, ervoor moet zorgen dat je hem
of haar na je vijfentwintigste nooit meer tegenkomt.’
‘Echt een praktische suggestie,’ zei Melissa.
‘Je moet natuurlijk ruimte laten voor een paar uitzonderingen,’ zei Peter.
‘Voor je eerste en je tweede vrouw, bijvoorbeeld.’
‘Precies. Je moet altijd praktisch blijven.’
Ze reden op de Queens Expressway en bij Oakland Gardens gingen ze van de
grote weg af. Er stonden lage, vrijstaande huizen aan weerszijden van de boulevard
en bij een stoplicht zagen ze de zwarte volgauto's.
‘We zijn er bijna,’ zei Emily.
‘Peter heeft wel een beetje gelijk,’ zei Melissa tegen Sheryl. ‘Jij hebt vermoedelijk
van ons allemaal de beste herinnering aan Stevie.’
‘Vergeet Becky niet!’
‘Oké, behalve zijn moeder, maar moeders tellen niet mee. Hoe is het met jou en
Stevie afgelopen?’
‘Het is een heel verhaal,’ zei Sheryl.
‘Nou wordt het spannend,’ zei Peter. ‘Er was een ander, wedden?’
‘Het Casa Internazionale in Rome was voor buitenlandse studenten,’ zei Sheryl,
‘maar er woonden ook een paar Italianen, voor de authentieke sfeer. Cesare kwam
uit Livorno en hij studeerde rechten. Hij was eigenlijk doodsaai, maar ik vond hem
geweldig. Ik was net twee en twintig, dat moet je niet vergeten. Hij was slank en
donker en altijd modieus en somber gekleed. Hij zei weinig en lachte nooit. Een
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stille, sterke man, dacht ik. In al die maanden heeft hij maar een keer een grapje
gemaakt.’
Sheryl keek uit het raam van de auto.
‘Nou, laat eens horen,’ zei Peter.
‘Het was maar een middelmatig grapje,’ zei Sheryl. ‘En het is een beetje schunnig.’
‘Daar kunnen wij goed tegen.’
‘Het lijkt me toch beter van niet. Het is niet erg à propos.’
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LISSABON

‘Vertellen!’ zei Peter. ‘Anders zetten we je uit de auto en dan kan je verder lopen.’
‘Het is echt niet geschikt voor vandaag.’
‘Vertellen!’ riepen Melissa en Emily.
‘Nou ja, vooruit,’ zei Sheryl. ‘Maar ik heb jullie gewaarschuwd. Die slome Cesare
zei dus nooit wat, maar toen we de eerste keer samen alleen waren en ik na de
gebruikelijke plichtplegingen zijn zwaard tevoorschijn haalde...’
‘Zijn zwaard?’
‘Nou ja, bij wijze van spreken.’
‘O, je bedoelt...’
‘Dad! Hou je mond.’
‘Toen zei Cesare: Ziedaar! De scheve toren van Pisa.’
Het was even stil in de auto. Toen barstten Peter, Melissa en Emily in schaterlachen
uit. Melissa zat te schudden op de achterbank en Peter lag voorover op het stuur.
Emily proestte op de wegenkaart van Queens en riep: ‘I can't believe it!’
Toen keek ze uit het zijraampje.
‘We zijn er,’ zei ze. ‘Shit. Dit is een begrafenis en wij zitten te gieren van het
lachen. Dat kan helemaal niet.’
Het was een oude begraafplaats met een roestig hek en grote bomen. Veel grafstenen
waren groen uitgeslagen en sommige waren scheefgezakt en helden voor- of
achterover. Op een kale nieuwe dodenakker stonden ongeveer veertig mensen om
het open graf van Stephen B. White, hoogleraar kunstgeschiedenis aan New York
University.
‘Nu moeten wij echt afscheid nemen,’ zei Stevie's broer Ed tot de aanwezigen.
‘Stevie moet hier blijven. Er is niets meer aan te doen. Hij heeft tegen de dood
gevochten, omdat hij ons niet in de steek wilde laten en vooral omdat hij zelf niet
weg
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wilde. Hij hield van het leven en was mateloos in onze wereld geïnteresseerd. Hij
wist dat een mens in de mensenwereld thuishoort, en nergens anders. Hij wist dat de
dood niet de logische afsluiting, maar het tegendeel van leven is. Zijn verzet heeft
uiteindelijk niet gebaat, maar hij heeft zich tenminste niet als een mak schaap laten
wegvoeren. Nu moeten wij zonder hem verder. We kunnen dat wel, maar we hebben
een nieuwe weemoed opgelopen die we niet meer zullen kwijtraken.’
Ed boog voorover en pakte een handvol zand van de vers geschepte berg naast het
graf.
‘Goodbye, Stevie,’ zei hij en gooide het zand op de kist onderin het graf. ‘Hier
scheiden onze wegen.’
Sheryl, Melissa, Peter en Emily stonden achteraan en wachtten tot het hun beurt
was om langs het graf te lopen.
‘Je moet me niet aankijken,’ fluisterde Peter tegen Sheryl.
‘Waarom niet?’ zei Sheryl verbaasd.
‘Ik probeer me netjes te gedragen, maar ik moet telkens aan die scheve toren
denken.’
‘Hou op,’ fluisterde Melissa. ‘Anders krijg ik de slappe lach.’
De zon ging onder toen ze terugreden naar Manhattan en de lucht in het westen was
helder oranje. Vanaf de viaducten van de Expressway konden ze de wolkenkrabbers
in de verte zien staan.
‘Wat diep was dat graf, hè?’ zei Emily.
‘Ja, dat verbaasde mij ook,’ zei Sheryl.
‘Heb jij er zand in gegooid?’
‘Ja.’
‘Ik niet,’ zei Emily. ‘Ik wilde wel, maar het maakte zo'n herrie en het klonk zo hol
als het op de kist viel.’
Het was een tijdlang stil. Peter deed de koplampen aan.
‘Ga je nog mee terug naar het huis voor de ontvangst?’ vroeg hij aan Sheryl. ‘Of
zullen we je ergens anders afzetten? Wij moeten uiteindelijk terug naar de West
Side.’
‘Ik weet het niet,’ zei Sheryl.
Toen begon ze te huilen.
‘Het spijt me,’ zei ze.
‘Hoeft niet,’ zei Melissa.
‘Nee, dat weet ik. Het spijt me ook niet zo heel erg. Dit is per slot van rekening
een begrafenis. Maar ik had beter niet kunnen komen. Het is zo'n onzin, vijfentwintig
jaar later. Ik ken hier niemand meer, behalve Stevie en Stevie is dood.’
‘Vijfentwintig jaar geleden hield je van hem,’ zei Melissa. ‘En op een of andere
manier telt dat nog steeds.’
‘Dat vind ik ook,’ zei Emily.
‘Nee, dat telt niet meer. En trouwens, Stevie hield meer van mij dan ik van hem.
Toen ik in Rome was schreef ik hem bijna elke dag. Ik durfde niets over Cesare te
zeggen; ik schreef eindeloze en ademloze epistels over de rush van het leven en over
het feit dat wij misschien wel, zoals de marxisten en de freudianen beweren, door
ons verleden bepaald worden, maar niettemin naar de toekomst toe leven, ernaar
grijpen bijna, zo hartstochtelijk dat we niet eens meer een onderscheid maken tussen
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ons heden, ons dagelijks leven, en onze plannen. Kletskoek in die trant, maar ik dacht
dat Stevie het wel zou begrijpen. Hij schreef per slot van rekening zijn dissertatie
over de futuristen. En Stevie begreep het heel goed. Toen ik terugkwam in Princeton
was ik al lang over Cesare heen. Ik vond het een grap, vooral met die scheve toren,
maar Stevie lachte niet. We hadden een paar moeilijke gesprekken, lange gesprekken
die je het liefst zou vergeten, zoals Cesare en zijn toren, maar wat je had gezegd en
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eigenlijk had moeten zeggen bleef in je hoofd rondspoken, in mijn hoofd, bedoel ik,
omdat Stevie echt van mij hield.’
‘Wow!,’ zei Emily.
‘Dus hij heeft het uitgemaakt,’ zei Melissa.
‘Ja. Ik hoorde maandenlang niets van hem. Ik ging regelmatig naar New York,
voor tentoonstellingen en zo, en ik dacht dat ik hem wel ergens tegen zou komen,
maar dat gebeurde nooit. New York is een grote stad. Ik vond het wel jammer, maar
ik lag er eerlijk gezegd niet wakker van. Toen huilde ik niet. Als je zo jong bent ben
je echt een futurist. Je denkt dat alle fouten die je maakt en alle stommiteiten die je
uithaalt snel zullen verbleken naast de glorie die je te wachten staat. Je denkt dat het
geluk elk moment kan losbarsten.’
‘Wow!’ zei Emily. ‘Dus je zit er nog steeds mee?’
‘Ja en nee. Eigenlijk niet. Het is zo lang geleden en ik heb daarna gewoon een
vaste baan gevonden en ik ben teruggegaan naar Michigan en getrouwd en gescheiden.
Een normaal leven.’
‘Het is de melancholie,’ zei Peter. ‘Daar zit het hem in.’
‘Ja, dat zal wel.’
‘De oogst is voorbij, de zomer ten einde, en wij zijn niet verlost.’
‘Kan je nou nooit eens serieus zijn?’ zei Emily.
Ze reden langs Queens College en de Botanical Gardens.
‘Als we gelijk teruggaan naar de Upper West Side,’ zei Peter, ‘moet ik hier van
de Expressway af.’
‘Dat is goed,’ zei Sheryl. ‘Zet mij er straks maar op Broadway uit, dan neem ik
de metro terug naar mijn hotel. Dat ging vanmorgen ook prima.’
‘Hoe lang blijf je in New York?’ vroeg Melissa.
‘Nog twee dagen. Ik dacht, als ik hier toch naar toe moet kan ik er net zo goed een
beetje vakantie van maken. Ik ben al een hele tijd niet meer in het Metropolitan en
het Museum of Modern Art geweest en als ik een paar tentoonstellingen bezoek kan
ik een deel van de reis- en hotelkosten van de belasting aftrekken.’
Peter schoot in de lach.
‘Dat zou Stevie hebben kunnen waarderen,’ zei hij. ‘Hij was een blaaskaak, maar
hij had wel gevoel voor humor.’
Ze reden tegen het spitsuurverkeer in en waren snel over de brug.
‘Bedankt voor de lift,’ zei Sheryl toen ze Broadway opdraaiden. ‘En Emily, als je
na Vassar wilt doorstuderen, moet je een keer in Ann Arbor op bezoek komen. Je
kunt het natuurlijk niet met Rome vergelijken, maar het is een uitstekende universiteit.’
Peter stopte bij het metrostation op de hoek van Seventy-ninth Street.
‘Het is erg druk,’ zei hij. ‘Je moet aan Melissa's kant uitstappen.’
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Ergens het bos
Frans Budé
Niet alleen het knarpen, vanwaar het komt,
geknars van oude bomen, ook het richtingloze
dat voortduurt. Dat een specht zijn plaats
inneemt, uitstraalt te beginnen, de tijd
aan zichzelf, maar zich terughoudt.
Dat beneden een vos zijn prooi vervloekt,
de tegendraadse veren, nu bij vlagen
met het licht en de wind mee
het pad zichzelf verlaat en wegloopt
in de ruimte, op zoek naar ons.
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Een vogel ontvlucht zijn plek, stijgt op,
valt weg, dient zich boven nieuwe paden aan.
Fluister ik in je oor, kringelt adem mee,
daarbuiten kreunen bomen in hun oud gewricht.
Voor wie in de luwte van de vroege avond komt,
tussen pollen zich vertreedt: bedauw de zeldzame,
in het nooit gemaaide gras is hij zichzelf,
glinsterend op zijn steel. Beschaduw
de teugelloze zolang het zonlicht zich voltrekt.
Hoe het daarna geurt, ranke stengels slingeren.
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Beweging die om aandacht vraagt, stipjes
in een leegstaand bos. Het wervelt weg, niets
erachter, flosje geel of vloog er grijs? Wat een
mooie stilte, het uitzicht ligt vooraan: de koele
bosrand in omarming met het pad, terwijl
alles ademt, niemand het druipende bos betreedt.
Of dat men een stem hoort klagen, alleen
de tonen van de regen, klepperend op het dak.
Kijk dat kleine varentje, ongedurig in het zure
licht, het mort niet eens - en krimpt ineen.
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De puist
door Marc den Elzen
Ik draai de kranen van de douche open. Terwijl ik naar achteren reik om de zeep te
pakken, botsen mijn ogen op de spiegel. Verdomme, een puist. En wat voor één. Een
schreeuwende puist op de punt van mijn neus. Groot, rood en met een viezig geel
topje. Godverdomme, een puist.
Moet ik hem uitknijpen? Nee, dat zou rampzalig zijn. Dagenlang een opgezwollen
paarse neus. Moet ik vandaag thuisblijven? Maar dat kan niet. Vorige week heb ik
ook al twee dagen gemist met een rotsmoes. Nu moeten die kinderen les hebben.
Over een maand hebben ze examen. Als ze massaal zakken word ik er weer op
aangekeken. Misschien moet ik er een pleister op plakken. Maar de bobbel zien ze
toch. En zij weten wat het is. Zij zijn altijd bezig met dat soort zaken.
Ik fiets met loden benen naar mijn werk. Bij het lokaal staan vijftien kinderen te
wachten. Ik laat ze binnen en veeg het bord schoon. Ik moet me nu omdraaien, denk
ik, ze gaan het nu zien.
‘Goed,’ zeg ik, ‘We beginnen met de les. Pak je spullen erbij.’
Ze pakken hun boeken uit hun tassen.
‘Huseyin,’ zeg ik, ‘jij moet ook je spullen pakken.’
‘Maar meneer, het is nog zo vroeg.’
‘Ik wil beginnen. Dus doe het,’ ratel ik door. ‘Goed, we gaan het vandaag hebben
over zuiver collectieve goederen. Wat zijn dat? Je hebt goederen waarvan je mensen
niet kan buitensluiten en wel. Bij zuiver collectief kan het niet. Noteer dat.’
‘Meneer,’ zegt een jongen, ‘u heeft een enorme puist.’
Jezus, nu komt het.
‘Ja Tim, ik weet het. Hij zal wel weer weg gaan. Noteer dus: “niet uitsluiten”.’
‘Meneer,’ zegt een meisje, ‘wat bedoelt u met “niet uitsluiten”.’
‘Gewoon, zoals ik het zeg, Anna. Ik kan zeggen “jij mag dit niet gebruiken”. Maar
bij zuiver collectief kan dat niet. Een dijk is er voor iedereen.’
‘Meneer, kijk eens hierheen.’
‘Doe je mobieltje weg Huseyin.’
‘Ik heb hem vol in beeld,’ zegt hij lachend. ‘Meneer Jansen met puist. Gave foto,
zeg!’
‘Meneer,’ zegt Anna, ‘zijn zuiver collectieve goederen dus goederen die je niet
kan uitsluiten?’
‘Huseyin, ik wil dat je mij dat mobieltje geeft.’
‘Ik heb hem verzonden,’ zegt hij. ‘Naar Thomas.’
‘Echt waar?’ roept een ander, ‘te vet, man!’
‘Jongens,’ zeg ik, ‘ik ben les aan het geven. Ik heb een puist, dat weet ik, maar
daar kan ik niets aan doen.’
‘U moet hem uitknijpen meneer,’ zegt een meisje.
‘Nee, joh, niet uitknijpen,’ joelt een ander. ‘Dan komen wij allemaal onder de
pus.’
‘Meneer,’ zegt Anna, ‘hoe zit het nou met het uitsluiten.’
‘Ik snap er ook geen reet van,’ zegt een jongen. ‘Wat kan je nou niet uitsluiten.’
Ik voel de overmacht van de vijand groeien. Twee keer haal ik diep adem.
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‘Mensen,’ zeg ik. ‘Je kan mensen niet uitsluiten. Als er een dijk is, kan ik niet
zeggen dat jij er niet van mag profiteren. Iedereen doet het. Bij een appel is dat
anders.’
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‘Maar,’ zegt Anna, ‘iedereen kan toch ook een appel kopen.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘maar als jij die appel hebt, dan kan ik hem niet meer krijgen.’
‘Maar er zijn toch genoeg appels. Ik snap het echt niet.’
‘Joh,’ zegt Tim, ‘wat interesseert jou dat nou. Het is toch vreselijk lachen dat hij
zo'n puist heeft. Meneer, ik heb nog nooit zo'n grote gezien. Hoe krijgt u het voor
elkaar!?’
‘Tim, ik kan er niets aan doen. Opeens was hij er.’
‘Meneer, heeft u er nooit spijt van dat u leraar bent geworden. U had ook iets
beters kunnen doen.’
‘Ja,’ zegt een ander, ‘u heeft economie gestudeerd. Dan gaat u toch niet zulke
stomme dingen uitleggen. Jezus, man, je had rijk kunnen worden. En nu dit gelul:
niet uitsluiten. Ik snap er echt geen reet van en het interesseert me ook niet.’
‘Wat moet ik nu opschrijven?’ roept Anna.
‘Ik lees het boek wel,’ zegt een andere leerling, ‘daar staat het vast veel beter in.’
‘Jongens, ik...,’ probeer ik.
‘Misschien kunt u op de voorkant van de schoolkrant!’ schreeuwt Huseyin.
‘Ja,’ zegt een jongen, ‘dat is lachen. De puist van Jansen.’
‘Meneer,’ zegt een meisje, ‘ik snap niet dat u dat pikt.’
‘Ja, precies,’ zeg ik manmoedig. ‘Huseyin, je kan er uit gaan.’
Dit is het. Nu ben ik the last man standing; er is geen terugweg meer.
‘Waarom zou ik?’
‘Omdat je bezig was met je mobiel en omdat je brutaal bent.’
‘Meneer,’ zeurt Anna, ‘zijn appels nou collectief of niet?’
‘Niet,’ zeg ik, ‘dat heb ik al drie keer gezegd. Het is niet collectief. Een dijk is
collectief. En Huseyin, je gaat eruit!’
‘Ik peins er niet over. Mijn vader heeft betaald voor deze lessen.’
‘Als ik u volgend jaar weer heb, ga ik korting vragen,’ roept iemand van achteruit
het lokaal.
‘Zo hé, meneer!’ joelt een meisje, ‘dat pikt u toch niet.’
‘Nee,’ zeg ik kwaad, ‘je gaat er uit Tim. Nu meteen. En jij ook Huseyin.’
‘Oké,’ zegt Tim, ‘dan gaan we samen aan de rector zeggen dat u niet kunt lesgeven.
Wilt u dat?’
‘Ik kan prima lesgeven. Jullie gaan eruit, en de anderen gaan nu aan de slag met
het opgavenboek.’
‘Meneer,’ fleemt Anna, ‘ik wil eerst weten wat collectieve goederen zijn.’
‘Dat heb ik al gezegd,’ zeg ik kwaad. ‘Ze zijn er voor iedereen. Je kan niemand
uitsluiten.’
‘Dus ook appels.’
‘Nee, verdomme nee, geen appels. Een dijk.’
‘Ja, dat van die dijk weten we nu wel.’
Jezus, die klootzak zit er nog. In m'n broekzak bal ik m'n linkerhand tot een vuist.
‘Huseyin, je zou eruit gaan.’
‘U moet eerst leren les geven. Dan luister ik naar u.’
‘Oké, jullie maken de opgaven van paragraaf 1. En Huseyin, jij vertrekt. Nu!’
‘Maar meneer,’ lispelt Anna, ‘dat gaat over collectieve goederen en dat snap ik
nog steeds niet.’
‘Je leest het maar in het boek.’
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‘Tjonge, meneer, wat is dat voor een uitleg. Lees maar in het boek. U kunt echt
niet lesgeven.’
‘Jij gaat er ook uit Britte.’
‘Nou, dan ga ik ook zeggen dat u niet kunt lesgeven.’
‘Verdomme,’ zeg ik en sla machteloos op mijn bureau, ‘en nou is het afgelopen.’
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‘Volgens mij is de hele les nog niet begonnen, we hebben nog helemaal niets geleerd,’
roept iemand. De hele klas lacht zich een breuk.
‘Jullie gaan eruit!’ roep ik razend. ‘Allemaal.’
‘Maar meneer,’ zegt Anna, ‘ik heb helemaal niets gedaan.’
Ik ben alweer kalmer. Pas nu op, misschien kan ik de linie nog houden.
‘Jij mag blijven zitten.’
‘Nou, dat zou ik nooit doen,’ roept Huseyin. ‘Straks moet je zijn puist uitknijpen.’
De klas barst uit in gelach en gejoel. Het gehuil van hyena's. Dit is het dan, de
hordes zijn de loopgraven binnen.
‘Weg!’ zeg ik. ‘Allemaal. Nu weg. Anders ben ik weg.’
‘Ha ha,’ zegt Huseyin, ‘dat is een dreigement. Als u weggaat kunnen we tenminste
gaan werken. U kletst er de hele tijd doorheen. Bovendien leidt u af met die grote
puist.’
‘Ja meneer,’ zegt Tim, ‘gaat u maar weg. Dat is beter.’
‘Verdomme,’ zeg ik zachtjes tegen me zelf. ‘Godverdomme.’
‘Ahh, dat vind ik zielig,’ zegt een meisje. ‘Nu huilt hij.’
‘Ik huil niet,’ snauw ik, terwijl ik vecht tegen de tranen. ‘Ik ben boos. Woest.’
‘Pas op meneer, straks springt uw puist.’
Nu voorzichtig. Je mag niet slaan. Probeer adem te halen. Denk aan iets anders.
‘Jullie kunnen me gestolen worden,’ zeg ik met bonzend hart. ‘Als jullie zo nodig
je eigen examen willen verpesten, nou ga je gang. Jullie kunnen...’
‘Meneer,’ onderbreekt Anna me flirterig, ‘bij vraag 1 vragen ze naar een voorbeeld
van een collectief goed, wat moet ik nu antwoorden? Een appel?’
‘Nee, geen appel. Verdomme dat heb ik al honderd keer gezegd. Een collectief
goed is een dijk. Ik ga, jullie bekijken het maar.’
‘Mooi, dan kunnen we eindelijk werken. De groeten meneer, succes met uw puist.’
Ik sta op en loop het lokaal uit. De capitulatie. Met een klap doe ik de deur dicht.
Voor me staat Thomas.
‘Ha meneer,’ zegt hij opgewekt, ‘ik kreeg de foto van Huseyin. Het is echt geen
gezicht. Ik zet hem op internet.’
‘Klootzak,’ zeg ik trillend. ‘Godvergeten klootzak.’
Hij kijkt me onbegrijpend aan.
In de garderobe pak ik mijn jas. Buiten kijk ik naar het schoolgebouw. Voor het raam
staat een aantal leerlingen. Ze lachen, ze wijzen, ze zwaaien. Verdomme, denk ik,
godverdomme. Wat een klootzak ben ik. Dan rijd ik op de fiets terug naar huis.
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Op weg naar de hemel
door Yusef el Halal
Wie wil er niet af en toe dood? Wie wil er altijd blijven leven? Wie staat er niet op
een nacht, of op een ochtend voor het raam en denkt: ik ben gereed om te sterven?
Het was in mijn geval op een middag. Bij mij komen dingen altijd te laat of te
vroeg. Het was zomer, eind juli. Snikheet. Al wekenlang liepen vrouwen halfnaakt
over straat in nauwelijks bestaande rokjes en topjes. Al wekenlang stond ik achter
het raam en bestudeerde borsten, benen en billen, en richtte ik mijn verrekijker op
tepels, dijen en strings. Het zweet stroomde langs mijn wangen. Het was zomer en
het werd steeds heter.
Alles was zinloos. Het was tijd om te verdwijnen, ik voelde dat ik er klaar voor
was. Al het gestaar, al dat geile gekijk, al dat zoeken naar geluk: het was vergeefs.
Ik wilde meer. Ik wilde oplossen in lippen, verdwijnen in een vrouw. Ik wilde seks.
Maar geen gemiddelde seks, zoals iedereen die anderhalf keer per week heeft. Ik
wilde seks waarbij ik mijn hoofd zou verliezen. Neuken als een bidsprinkhaan, zonder
denken! Seks die me zou omhelzen, die me zou verzwelgen.
Ik dacht aan Najoua. Ze was weg, al een hele tijd. En ze had een puinhoop
achtergelaten. Mijn leven was weinig meer waard. Ik was een man zonder vrouw.
Ik was een mens zonder hart. Ik was een Marokkaan zonder aanzien. De liefde had
me ontmanteld. Ik was niemand meer, een lijk in leven.
Wat heb ik te verliezen? dacht ik. Wat maakt het uit? Wat weerhoudt me ervan
om er een eind aan te maken? De hoop op Najoua misschien. Maar juist die hoop
was funest. Hoop was in mijn leven verworden wat voor terminale zieken het uitzicht
op de dood is.
Die middag, in juli, zocht ik weer met mijn verrekijker. Ik keek overal. Maar de
straten waren leeg. Het was alsof alle vrouwen waren verdampt. Ik zag niemand.
Geen meisjes die zich over het voorwiel van hun fiets bogen om hun slot los te maken.
Geen vrouwen op de balkons van de flat aan de overkant van de straat die zich
onbespied waanden. Geen giechelende vriendinnen die uitdagend ijsjes in hun mond
staken. Iedereen was weg. Naar het strand of het zwembad. Verjaagd door de zon.
Behalve ik.
Even keek ik naar de hemel, maar de zonnestralen deden pijn aan mijn ogen. Een
oranje cirkel gloeide na op mijn netvlies. En toen drong het tot me door. De zon! Dit
was het licht aan het einde van de tunnel.
Ik was al dood. Ik moest alleen nog het hiernamaals zien te bereiken.
Toen ik zes was, ging mijn opa dood. Mijn moeder vertelde dat hij voortaan op een
wolk zat, en af en toe over de rand naar beneden keek. Ik heb een tijdlang geloofd
dat alle dode opa's en oma's dat deden. Pas later vroeg ik aan mijn moeder hoe het
dan zat op onbewolkte dagen.
‘Dan, Yusef,’ zei ze. ‘Dan... zijn ze met vakantie in Marokko.’
In de moskee hoorde ik op mijn tiende voor het eerst over het hiernamaals, en dat
sommige mannen zevenenzeventig maagden krijgen wanneer ze sterven voor de
heilige zaak. De imam had het over volmaakt geluk. Zijn wangen werden er rood
van.
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Waarom wachten? dacht ik. Ik ken mensen die hun hele leven op geluk hebben
gewacht en uiteindelijk van ellende zijn gestorven. Misschien zitten zij nu op hun
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wolk in de hemel gelukkig te zijn. Maar misschien kijken ze naar beneden en denken:
had ik maar niet gewacht. Dingen die echt de moeite waard zijn, die komen niet
vanzelf. Daar moet je werk van maken, en dat moet je niet uitstellen tot morgen of
het hiernamaals. Daar moet je vandaag nog achteraan.
Hanan heette de eerste. Die daarna Dehlila. En zo kwamen er nog meer. Ik was
achter vrouwen aan gegaan alsof de dood me op de hielen zat. Maar in wezen zat ik
de dood op zijn hielen. Ik weet niet meer op hoeveel vrouwen ik zat toen ik Najoua
tegenkwam. Nagenoeg zevenenzeventig denk ik, praktisch zevenenzeventig. Ik had
Nederlandse meisjes gehad, Surinaamse meisjes, Marokkaanse meisjes. Studentes,
verpleegsters, caissières. Zelfs schrijfsters. Meisjes die jonger waren dan ik, meisjes
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die ouder waren, of even oud. Ik had ze allemaal gehad, maar gelukkig was ik er niet
van geworden. Dat zeker niet.
‘In het hiernamaals,’ zo had de imam vroeger gezegd, ‘in het hiernamaals is
iedereen gelukkig.’
‘Hoe kom je in het hiernamaals?’ vroeg ik de avond na de middag van mijn
doodservaring aan Mehmed. We zaten op het balkon van zijn flat. Het was nog even
heet als overdag.
‘Waar heb je het over?’ Hij zuchtte en keek me aan. ‘Geef me een biertje, ik ga
dood.’
Ik pakte geschrokken Mehmeds hand vast. ‘We moeten in de hemel komen! Vlug!’
Hij sloeg mijn handen weg, griste een biertje uit de plantenbak en klikte het blikje
open.
‘Yusef,’ zei hij. ‘De hemel is de Baja Beach club, en daar komen we nooit binnen.
Zet het een keer uit je hoofd.’ Hij schudde zijn hoofd.
Ik stond op en klom op de reling van het balkon. ‘Mehmed...’ begon ik ernstig.
Mehmed liet een keiharde boer.
‘Mehmed, het is tijd om te verdwijnen, om ons te verenigen met de dood, het is
tijd om op te lossen in lippen.’
‘Ja, ja, ja,’ zei Mehmed. ‘Doe maar weer alsof je schrijver bent. Je wilt toch zo
graag lijken op die vent die met een bijl op z'n kop werd geslagen? Of hoe heet die
andere? Die flikker die aan kleine jongetjes hun ding friemelt.’
Mehmed had gelijk. Hier op het balkon voelde ik me als Gerard Reve. Een man
op de grens tussen leven en dood. De wereld was niet meer mijn wereld. De reling
van het balkon was geen reling, maar een klein obstakel op weg naar het einde.
‘Reve,’ zei ik.
‘Whatever. Reve, Hermans. Allemaal hetzelfde. Daarom ben je zo somber, omdat
je te veel leest. Van boeken word je echt niet gelukkig. Shit, man, we zijn veel te
jong om ongelukkig te zijn. Je moet proberen die rotzooi te vergeten.’
Ik pakte ook een blikje bier.
‘Heel goed,’ zei Mehmed.
Misschien moet ik echt alles vergeten, dacht ik, toen ik later die avond naar huis
fietste. Zonder geheugen ben je waarschijnlijk heel gelukkig. Het schijnt dat
goudvissen een geheugen van drie seconden hebben. Elk rondje dat ze in de vissenkom
zwemmen, is weer een nieuw avontuur. Dan hebben ze dus ook iedere keer een
nieuwe partner, bedacht ik.
Zelf had ik ook steeds een nieuwe partner. Ik was een goudvis. Misschien zat ik
nu al op duizend vrouwen. Meestal waren het meisjes die een beetje op Najoua leken.
Die ook zwart haar hadden. Of cup C. Maar vaak werd het me na drie seconden al
te veel. Eén keer ben ik weggelopen uit bed.
‘Waar ren jij naartoe?!’ riep Chantal.
‘Naar huis.’
De laatste tijd raak ik geen vrouw meer aan. Ik ga niet meer naar de disco. Ik
probeer niet meer om de Baja in te komen. Als ik ergens naartoe wil, dan is het de
hemel. Maar hoe kwam ik in godsnaam in de hemel? Ik had geen idee. Lag het in
mijn natuur dat ik altijd maar weer het onbereikbare najoeg? Eerst de liefde, nu de
hemel. Wat zou het daarna worden? Zou ik proberen om de eerste Marokkaanse
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staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te worden? Of directeur
van De Nederlandsche Bank? Mijn familie zou het geweldig vinden, zeker mijn oom
die laatst in Opsporing Verzocht was. Ik moest toch wat met mijn studie economie.
Uiteindelijk was het mijn onderbuurman die me op weg hielp.
Mijn onderbuurman is een soort goeroe. Tenminste, zo denkt hij er zelf over. Op
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zijn naambordje naast de brievenbus staat ‘F. de Groot’, maar tijdens kantooruren
heet hij ‘Mr. Shimandji’. Af en toe krijgt de hele buurt een briefje van hem in de
bus. ‘Mr. Shimandji heeft een antwoord op al uw problemen.’
‘Yusef,’ zei hij, zittend op een hoop gebroken glas. ‘Je moet bergen beklimmen.’
‘Ik rook,’ zei ik. ‘Is de Utrechtse Heuvelrug goed genoeg?’
‘De bergen zijn een metafoor,’ zei hij bars. Mijn buurman had zijn ogen dicht.
Dacht hij aan borsten? Waren zijn bergen een metafoor voor gigantische tieten? Ik
kreeg plots zin in de beklimming. Ik sloot ook mijn ogen, ik moest mijn speeksel
doorslikken. Najoua verscheen voor me, haar borsten.
‘De bergen zijn groot. Zo groot dat hun toppen tot de wolken reiken. Ik zie veel
sneeuw.’
‘Dat klinkt goed. Ik houd van groot en stevig.’ Ik dacht aan de sneeuw. Hij bedoelde
natuurlijk sperma.
‘Je moet naar Tibet.’ Mijn buurman opende plotseling zijn ogen. ‘Dat is dan
driehonderd euro,’ zei hij.
Mehmed begreep er niets van. Ik kwam hem het grote nieuws brengen dat we naar
Tibet op vakantie gingen, maar hij wilde niet mee.
‘Yusef,’ zei hij, ‘Marokkanen gaan niet naar Tibet. Marokkanen gaan naar
Marokko.’
‘Wat doen we dan in Nederland?’
Mehmed keek me aan. Zijn wenkbrauwen schoten omhoog. ‘Bij Allah,’ mopperde
hij. ‘Hou eens op met dat moeilijke gedoe. We gaan niet naar Tibet, en daarmee uit!’
Pas na lang zeuren begreep ik waarom Mehmed niet mee wilde. Hij had nog nooit
gevlogen. Ook niet naar Marokko. Hij ging altijd met zijn broers en zussen en neef-
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jes en nichtjes en tantes en ooms in een bestelbusje. Dat paste precies. Zijn ouders
reden met de Opel vooruit. Die zagen ze pas weer in Gibraltar.
‘Vliegen is minder eng dan de achtbaan in de Efteling,’ zei ik.
Maar Mehmed was ook nog nooit in de Efteling geweest.
Uiteindelijk kon ik Mehmed overtuigen. Na de trip mocht hij mijn witte BMW
4-serie hebben - ik zou toch smelten met de sneeuw, verdwijnen tussen borsten - en
alle verblijfskosten zouden voor mij zijn. Dat leek me geen probleem, want van het
bedrag dat je in Nederland voor een verhaal in een literair tijdschrift krijgt, kun je in
Tibet een week lang een half dorp inschakelen om je bagage te dragen, je eten te
koken en je kleren te wassen. Wat ze in Marokko aan vrouwen verkopen als islam,
heet in Tibet gewoon armoede.
Misschien kom ik wel nooit in de hemel. Het is een gedachte die me dagelijks
benauwd. Ik verdien misschien wel de hel. Vraag het aan Hasna, aan Fatima. Aan
de vrouwen die ik heb laten zitten. Vraag het aan iedereen die ik bedrogen heb. Ik
ben een leugenaar; ik ben oneerlijk; ik ben onbetrouwbaar. Misschien ging ik helemaal
niet naar de hemel, maar naar de hel.
Het is geen mooie gedachte.
Ik slaap slecht. Ik vermager. Mijn moeder krijgt tranen in haar ogen als ze me ziet.
‘Yusef,’ fluistert ze geschrokken als ik haar bezoek. ‘Yusef, ben jij dat?’
Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wie ik ben. Een pornoster. Een klootzak.
Een schrijver. Een man in een triest sprookje dat nooit ophoudt. Lang en ongelukkig,
Najoua-loos verdoe ik mijn leven. Kan niemand mij wakker maken of uit bed laten
vallen? En schreeuwen, heel hard schreeuwen, dat het allemaal niet waar is.
Waarom kan ik dat zelf niet? Omdat verdriet niet uit te wissen valt, niet achter te
laten is, hoe hard je er ook van wegvlucht, hoe goed je ook liegt en bedriegt, hoe
hardnekkig je ook in de huid kruipt van een man zonder hart. Verdriet blijft altijd
terugkomen.
‘Ik ben het, Yusef,’ fluister ik vaak. ‘De gedaante van een verlaten man.’
De hemel zou mooi zijn, maar misschien is de hel ook nog niet zo'n slechte plek.
Vlak voor we op Gonggar Airport landden, vlogen we door de wolken heen. Ik kon
het niet laten om even uit het raam te kijken of mijn opa daar zat. Maar ik zag alleen
mistflarden.
‘Zijn we er al?’ vroeg Mehmed. Hij had zijn hoofd nog altijd tussen zijn knieën,
In die houding was hij gaan zitten nadat hij het instructiefilmpje had gezien. ‘Allah
sta me bij!’ had hij gezegd. ‘Ik ga dood.’ Onmiddellijk was hij in de
pseudo-gebedshouding gedoken, en had beloofd om nooit meer tijdens de ramadan
shoarma te eten, om nooit meer bier te drinken, om nooit meer voor eigen gebruik
iemands pillen te jatten in de disco, en om imam te worden als hij deze vlucht zou
overleven.
‘We zijn veilig geland,’ zei ik.
‘Zijn we dood?’ vroeg Mehmed. ‘Zijn we in de hemel?’
‘We zijn er bijna.’
Om de jetlag kwijt te raken bleven we eerst twee dagen in een hotel niet ver van
Lhasa. Vanaf daar zouden we verder de bergen in trekken. Mehmed vond het de twee
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allersaaiste dagen uit zijn leven. ‘Hoe hou je het hier uit? Zonder vrouwen, zonder
televisie. Ik zou hier nooit kunnen integreren.’
Ik liet het boek zien waarin ik aan het lezen was. Nooit meer slapen. De kaft was
versleten, pagina's zaten los, het boek stonk zelfs een beetje. Maar wat een zinnen!
Wat een thema's! Zou ik ooit een boek zo goed als Nooit meer slapen schrijven?
Zou ik ooit nog een boek schrijven?
‘Fuck Hermans,’ zei Mehmed, en ging woest op zijn bed liggen.
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Later die nacht dacht ik aan de hemel. Mehmed snurkte, ik sliep niet. Nooit meer
Najoua, dacht ik.
Het is verbazend hoe klein de Tibetanen zijn. Misschien komt het door het
zuurstofgebrek in de bergen. Mehmed had ook last van zuurstofgebrek. Hij stond na
elke honderd meter klimmen uit te hijgen, ook al werd zijn bagage gedragen door
een sherpa.
‘Shit man, kan ik morgen niet op zijn rug zitten?’ zuchtte Mehmed. ‘Die sherpa's
kunnen toch tot twee keer hun eigen gewicht dragen?’
‘Hou toch eens op met klagen,’ zei ik. ‘En kijk liever waar we heen gaan.’ Ik wees
naar boven. ‘Morgen moeten we nog een paar uur klimmen, en dan staan we daar
boven.’
‘Nog meer klimmen?’ kreunde Mehmed. Hij keek omhoog. ‘Ik zie alleen wolken.’
Tegen de avond kwamen we bij een hutje aan, waar onze sherpa's een kamp
opsloegen en eten klaarmaakten. Ik ademde de frisse berglucht diep in. Morgen sta
ik op een bergtop in Tibet, dacht ik. Het dak van de wereld. Dat is mijn doel, mijn
missie. Dan kan ik mijn armen uitstrekken naar de hemel om mijzelf aan de hand
van Allah naar boven te trekken.
Maar Memhed lag de volgende ochtend te bibberen in zijn slaapzak.
‘Hoogteziekte,’ zei een van de sherpa's. ‘We moeten terug.’
Terug? dacht ik. Terug? Ik wilde niet terug. Ik kon niet terug. Ik moest naar boven.
Ik treuzelde met het inpakken van mijn rugtas, en verliet als laatste de berghut.
De sherpa's waren al aan het dalen. Een van hen had Mehmed op zijn rug genomen.
Ik twijfelde een moment, dacht aan opgeven. Maar voor mij zou het geen opgeven
zijn als ik naar beneden ging. Ik zou verder gaan, verder met leven, verder met verdriet
hebben. Opgeven is stoppen, definitief ophouden. Ik sloeg het rotspad in dat omhoog
ging. Op weg naar de hemel. Zweet droop langs mijn slapen. Ik rilde van de kou,
maar zette door. De bergen waren niet echt, ze waren een metafoor. Deze hele tocht
was een metafoor.
Al snel bereikte ik de sneeuwgrens. Het was niet duidelijk hoe het pad verder ging.
Mijn voeten zakten diep weg in de sneeuw en om nog vooruit te kunnen komen moest
ik mijn benen hoog optrekken. Maar ik had de bergtop al in zicht, en dat gaf een
euforisch gevoel. Ik moest doorzetten nu. Elke drie seconden zette ik een stap naar
boven. Toen kon ik niet verder. Beneden mij waren wolken te zien! Ik was er. De
lucht sneed in mijn longen, maar pijn deed het niet. Er was niets meer dat mij pijn
kon doen.
Dit was volmaakt geluk.
Mijn wangen waren rood.
Ik was gereed om te sterven.
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Heines Fichte
Maarten Doorman
En de dames vroegen: Gelooft hij zelfs niet aan het
bestaan van zijn vrouw? Oh nee? En vindt mevrouw
Fichte dat dan zo maar goed? (HEINRICH HEINE)
Ik waande mij een sparrenboom
en keek eens om mij heen
mijn takken deinden in een droom
van leegte, ik was alleen
Buiten mij immers is meer niet dan
een boom of wat, een bos misschien
waaraan ik mijn staan niet ontlenen kan
want door hem kan ik mijzelf niet zien
Een sparring partner heb ik niet
ein Ich sei ich das stets vernichte
mijn takken dreinden in de doom
ik rijmde op een sparrenboom
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Rückerts Pappel
Und haben weiter nichts zu tun.
Und werden immer langer.
(FRIEDRICH RÜCKERT)
Leeglopers met beroerde uniformen
staan steeds langer te worden in een erehaag
van het houten gordijn dat in lauwe stormen
ratelt en fluit als een sprinkhanenplaag
springplankenhaan
die zijn bladeren fladdert
meets supermarktkip
die haar nek verdraait
zij krachtvoerverneukt
in een wip op de schappen
Stomblijvend trekken ze akkers strak
van het bladderend landschap afgezwaaid
waar veervee krepeert, met slappe tak
saluerend, afgewend, bald neergemaaid
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Operatie aan het Spaarne
door Rob Wentholt
- Diagnose longkanker. De tumor zit bovenin de linkerlong, achter de
aorta. Vannacht en vanochtend werd ik klaargestoomd voor de operatie; omstreeks
het middaguur zou het mijn beurt zijn.
Het wachten ging vanzelf, half hyperbewust, half apathisch (gedrogeerd al).
Opeens stond longarts M. aan mijn bed; het was half twee. De operatie kon niet
doorgaan: teveel onverwachte noodgevallen legden beslag op de apparatuur. ‘Ik weet
wat ze vroeger deden met de boodschappers,’ glimlachte hij.
Ik glimlachte beleefd terug. ‘Wanneer dan wel?’ vroeg ik. ‘Op z'n vroegst morgen.’
Longchirurg L. kwam ook langs. ‘Niet alleen u bent eruit gegooid, ik ben er ook
uitgegooid,’ zei hij. Wat erger was liet hij in het midden.
DONDERDAG

VRIJDAG - Kennelijk geen operatie vandaag; althans, er worden geen voorbereidingen

getroffen. Ik weet niet zeker of het de bedoeling is dat ik het weekend naar huis ga.
Kan ik als het eerste helft volgende week wordt niet beter blijven? Tussendoor even
naar huis vergt meer wendbaarheid dan ik momenteel opbreng.
De longarts die naar je longen kijkt gaat over je longen, de chirurg die opereert
gaat over de operatie, de afdeling die je verpleegt gaat over de verpleging. Dus is
niemand verantwoordelijk voor de patiënt. Ik hoop dat iemand langskomt die
informatie over de operatie kan geven.
Vijf uur. Ik ben naar de receptie gelopen om zelf actie te ondernemen. Te laat: op
vrijdagen gaan de mensen om half vijf naar huis. Dat komt ervan als je niet
opdringerig wil zijn.
- Vanochtend bij het opstaan drong het pas tot me door dat ze me op
‘weekendverlof’ hebben laten gaan zonder aan de medicatie te denken. Ik al evenmin,
met mijn suffe kop. Maar wat stonden ze te sympathiseren aan de receptie gisteravond.
Dat zo'n ingrijpende operatie niet was doorgegaan op het laatste moment, dat moest
toch verschrikkelijk voor me zijn. Nog nooit hadden ze zoiets meegemaakt. En dat
niet eens werd verteld wanneer het dan wel gaat gebeuren, o wat erg!
Een en al medeleven, waar ik niet om vroeg. Over de prednison geen woord.
ZATERDAG

MAANDAG - Uit mezelf 's ochtends naar M. op zijn polikliniek op fietsafstand gegaan.

Voor hem had dat niet gehoeven, er was medisch niets nieuws; hij ontving me
hartelijk.
Dat van de medicijnen vond hij niet leuk, de afdeling zou erover horen. Dat ik
graag iets van hem had gehoord afgelopen vrijdag verbaasde hem. Het was toch
bijzonder dat hij donderdag persoonlijk naar boven was gekomen om te vertellen dat
de operatie niet door kon gaan? Hij had het ook aan L. over kunnen laten; het was
de longchirurg z'n taak. Toen hij begreep hoezeer een en ander me had aangegrepen
kreeg ik zomaar zijn mobiele telefoonnummer. Ik mag te allen tijde bellen. Een
sympathiek gebaar. Maar je maakt van zo'n aanbod natuurlijk alleen in uiterste nood
gebruik.
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Na enige telefoontjes op mijn verzoek kon M. vertellen dat de operatie nu is
vastgesteld op aanstaande vrijdag; donderdagochtend moet ik me melden.
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WOENSDAG - John P. zei: ‘Er is teveel mis in de wereld vandaag, Irak is daar een van

de dingen van, jouw ervaring is er een van de dingen van.’ Toch moet er voor familie
en vrienden een element van anticlimax zijn geweest. Leef je net zo intens mee - nu
ligt hij onder het mes, nu op intensive care - blijkt dat er niets is gebeurd. Bijna
schaam ik me: alsof ik de mensen teleur heb gesteld.
Evengoed is er een merkwaardige stemming van opgewektheid, vreugde bijna,
vandaag al de hele dag. Misschien komt het door de temazepam. Eindelijk slaap ik
de hele nacht door en word verfrist wakker. Daarnaast is er de neiging die ik nog
ken van toen ik enkele jaren geleden ernstig ziek was: meer, directer, zintuiglijker,
achteloos en toch vol overgave genieten van kleine waarnemingen.
Vanmiddag kon ik terecht bij Lami, de Turkse kapper in Haarlem vlak bij het
station. ‘Als u in het ziekenhuis een kapper nodig hebt kunt u mij gewoon bellen,’
zei hij. ‘Maar op één voorwaarde: u moet weten dat ik daar geen geld voor wil
hebben.’
‘U bent een goed mens, Lami, zo zijn er niet veel.’
‘Dat heb ik aan mijn ouders te danken. Die leerden me dat je niet alleen aan jezelf
moet denken.’
- Hetzelfde bed in dezelfde kamer stond voor me klaar. Zelfs dezelfde
mensen liggen er nog. De gekke, kleine oude Duitser, die alsmaar ‘Schwester,
Schwester’ roept om aandacht te krijgen, en de longemfyseempatiënt die vorige week
vrijdag met een acute aanval werd opgenomen; hij mag morgen naar huis.
Het infuus werd aangelegd door een lieve maar onhandige co-assistent die zich
voorstelde als Erik. Hij wilde weten welke slagader ikzelf het leukst of meest geschikt
vond voor het infuus en op welke hoogte van pols of onderarm ik het wenste. Ik
moest het antwoord schuldig blijven. Aandoenlijk slachtoffer van onze tijd, die
jongen. Absolute deskundigheidsmacht verruild voor onvoorwaardelijke democratie.
Nicki had zich erover verbaasd dat ik niet van allerlei vooraf had gevraagd. Uit
diverse bronnen heb ik nu antwoorden. De operatie duurt waarschijnlijk anderhalf
uur, als ze tussentijds weefselonderzoek doen nog langer. De jaap zal lopen van
midden op de rug onder de oksel door naar midden op de borst; de ribben worden
opengesperd, de long er doorheen getrokken waardoor hij vanzelf klapt. De meeste
pijn zal misschien komen van de gekneusde ribben, maar alles doet aanvankelijk
pijn. Daarom lig je de eerste dagen onder de pijnstillers; de belangrijkste pijnstiller
wordt op de rug aangebracht door de anesthesist, vlak naast de ruggengraat. Longarts
M. denkt dat trappen lopen na thuiskomst wel zal lukken.
Ik zei: ‘Wat denkt u, halen ze een of beide kwabben van de linkerlong weg?’
‘We weten nog niet eens of die überhaupt worden weggehaald.’
‘Ja, kleincellig of grootcellig, uitgebreid, ingevreten of uitgezaaid. President Havel
van Tsjechië had geluk, die heeft het overleefd. Maar ik heb gelezen dat je een kans
daarop hebt van zeg maar 1 op 10.’
M. glimlachte wat en sprak het niet tegen.
Bart bracht op bezoek appels mee en een nieuw scrabblespelletje met
gemagnetiseerde lettersteentjes. Toen ik een prachtig zevenletterwoord neerlegde,
per abuis gespeld met een ‘v’ in plaats van een ‘f’ (het woord zelf ben ik vergeten)
zei hij: ‘Gezien jouw omstandigheden zal ik het voor deze keer toestaan.’ Over deze
goedertierenheid was ik verschrikkelijk boos.
DONDERDAG
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Vanavond Messiaens Quator pour le fin du temps beluisterd. We hadden het alleen
op een bandje, Bart heeft nu een uitvoering op cd voor me gekocht. De uitvoering
is sloom waar de muziek lyrisch moet zijn, gemaniëreerd en daardoor bijna saai waar
ritmische begeestering wordt gevraagd. Elke bevlogenheid lijkt deze brave borsten
vreemd. Het lukte me niet de ergernis daarover kwijt te raken.
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- Vanaf halftwee vanmiddag was ik volledig bij bewustzijn, zonder gevoel
van suffigheid. Toen ik uit de narcose op een grote zaal van de afdeling intensive
care wakker werd, lag ik alleen. Later werd een vrouw naar binnen gerold die door
een herseninfarct is getroffen. Haar man kwam mee. Als bezeten probeerde zij zich
verstaanbaar te maken, eerst tegen haar man, later tegen het personeel. Er kwamen
alleen blafgeluiden. De echtgenoot was er vanavond weer. Uit zijn gebaren blijkt
zijn toewijding - woorden heeft hij enkel alledaagse. Later werd nog een vrouw
binnengerold die nu een bloedtransfusie krijgt.
Het slapen werd bemoeilijkt door de infusen, sondes, katheders en slangen die uit
mijn lichaam hangen, door de alarmgeluiden vanaf de apparatuurtoren, door prikken,
zetpillen, bloeddrukmetingen, en door de radeloze kreten van de vrouw tegenover
mij, zomaar ineens ter aarde geslagen en nu gescheiden van haar man.
Tot Bart kwam om kwart voor zeven moest ik het met mijn innerlijk leven doen
en met strijkkwartetten van Beethoven op de walkman. Opvallend afwezig: agressie,
rancune, dépit; ik was op een wat onbenullige manier met mezelf in het reine. Raar,
dacht ik, dat vredige gevoel. Ach, ik was nog gedrogeerd natuurlijk.
VRIJDAG

- Gereinigd, verzorgd, bed verschoond, zelf tanden gepoetst. De
overbuurvrouw is na een halve nacht afgedwongen slaap murw. Ze probeert niet
meer te praten, kijkt af en toe nijdig naar mij. Ze vindt natuurlijk dat ik er niet zou
moeten zijn.
Ik moet nagaan waarom de operatie 2,5 uur heeft geduurd, als ze alleen maar een
granuloom (vermoedelijk een tuberculoom) met wat aangehecht longweefsel hoefden
te verwijderen. Kan het wel kloppen dat mijn stille hoop - het was allemaal niet meer
dan een tbc-overblijfsel - toch bewaarheid wordt?
Aan het afdelingshoofd De G. heb ik gevraagd wat hij dacht. ‘Nou, wat longchirurg
L. zei: een infectie van vroeger, zo'n overgebleven granuloom.’ Het lijkt te mooi om
waar te zijn.
Hier komt De G. net aanlopen.
Hij zegt: ‘Het duurde zo lang omdat ze voorzichtig alles moesten aftasten voordat
ze zeker wisten dat het dat alleen was. Bovendien zat het vast aan de boog van de
aorta, en lossnijden is dan een heidens karwei; als je dat niet goed doet, ben je zo
acht uur verder.’
Wat een onbevangen mens is deze intensivist. En hij geeft zonder enige reserve
alle informatie de je behoeft. Longarts M. doet graag een beetje geheimzinnig; alsof
hij daar gezag aan ontleent.
Chirurg L. kwam langs. Kennelijk had hij me al verteld dat hij een granuloom
heeft verwijderd, geen tumor. Onvoorstelbaar dat ik dat niet eerder opgeschreven
heb.
‘U mag nu ook niet al te optimistisch zijn,’ waarschuwde hij, ‘de
patholoog-anatoom heeft het laatste woord; in elk geval heb ik de long schoon
achtergelaten.’
23.30 uur. Terug op de afdeling. Overmoed wordt beboet. Naarmate de avond
vorderde kreeg ik steeds meer last van pijn in ribbenkast en longen. Het was me al
opgevallen dat ik veel bloedde op mijn rug; ik liet er naar kijken. De epidurale katheter
was teveel verschoven en moest worden verwijderd. Gewone morfine moet nu
volstaan.
ZATERDAG
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- De knotse kleine buurman, Belín heet hij, heeft gevoel voor humor. Als
hij vertelt over zijn hond roept hij luidkeels ‘Löttchen, Löttchen’ en blijft daar zelf
over gniffelen. Hij ligt hier al maanden; het wachten is op een plaats in een
verpleeghuis.
Mijn pijn valt niet mee; van de parmantige opschepper op intensive care is niet
ZONDAG
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veel over. Ik probeer de morfine te matigen. Vanaf 11 uur vanochtend had ik nieuwe
kunnen vragen. Het leek beter om wakker en beweeglijk te blijven voor het bezoek;
ik hield het uit tot halftwee.
- De benauwdheid werd steeds erger; ik had veel last van pijn; ook heb
ik twee keer gebraakt, onverwacht. Een enorme knoeiboel; het bed moest beide keren
worden verschoond.
Meer prednisolon, meer morfine. Bezoek had niets aan mij, raakte in de war;
opeens was de dood geen abstracte gedachte meer. Concreet, alsof hij je de hand
wilden schudden zo nabij.
MAANDAG

- Afgelopen nacht werd ik door een dwangredenering achtervolgd, zo een
die haar voltooiing zelf in de weg staat. Als het nu om iets belangwekkends was
gegaan!
Ik wilde via een onverbiddelijke maar ingewikkelde logica, met gebruik van
indirecte bewijzen aantonen dat Nicole Kidman haar Oscar voor The Hours via de
slinkse wegen van Moulin Rouge onverdiend had afgedwongen. Steeds opnieuw
verzon ik dezelfde constructie uit het ongerijmde; op het beslissende moment kwam
het bewijs niet af. Onderwijl alsmaar meer de pest aan dat mens natuurlijk.
Tegelijk verzonk ik in aanbidding voor haar volmaakte lijf zoals dat te zien was
in Eyes Wide Shut. Een film waarin ze trouwens prachtig acteerde. Door de
voortdurende herhaling van dit thema zonder oplossing raakte ik zeer gefrustreerd.
En uitgeput. Het bleef uren doorgaan.
Misschien daardoor was ik vanochtend niet op mijn qui vive en heb ik als een
ouderwets gezagsafhankelijk mannetje ingestemd met een volledige kuur tegen
gereactiveerde tbc. Achteraf boos op mezelf. Zo'n zware antibioticakuur van zes
maanden, direct drie dagen na de operatie, terwijl nog niet eens is vastgesteld wat ik
heb? Kan mijn lichaam dat al aan; en waarom zou dat nu al moeten?
DINSDAG

Buurman SchwesterSchwester is een ramp overkomen. Er is tegen zijn zin - buiten
hem om, zogezegd - een urinekatheter bij hem ingebracht. Begrijpelijk; hij kwam
steeds minder vaak zijn bed uit, om de haverklap moesten de verpleegsters zijn bed
verschonen. Eerst protesteerde hij heftig; buiten zichzelf van opwinding. Nu probeert
hij alleen nog maar het ding er uit te rukken en roept smekend Schwester, Schwester.
Van zijn uitbarstingen van humor is niets over.
Tijdens het bezoek van John P. hadden we het even over een uitspraak van Frits
Bolkestein - ik meen in Hollands Maandblad niet lang geleden. Domme mensen
zouden praten over mensen, middelmatige mensen over gebeurtenissen, intelligente
mensen over ideeën. Ik stelde daar tegenover dat complete mensen over alle drie de
onderwerpen praten en dat altijd maar over ideeën praten een vluchtreactie is van
intellectuelen die zich slecht op hun gemak voelen onder mensen (Bolkestein is daar
een voorbeeld van). Zoals alleen over ordinaire dingen praten een vluchtreactie is
van onhandige kunstenaarstypes.
Waarover praten ziekenhuispatiënten en hun bezoekers vanzelf? Wel of juist niet
over de ziektes? Dat heeft bepaald niet alleen met verschillen in intelligentie te maken.
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Een uur nadat bij buurman SchwesterSchwester de katheter was ingebracht kwam
een lange vrouw in een zwart broekpak bij hem op bezoek. Ze stelde flemerige vragen
die belangstelling wilden suggereren. Hij reageerde niet, ze ging maar door.
Ik kon het niet langer aanhoren. ‘Hij is niet erg aanspreekbaar op dit moment
mevrouw, er is net een katheter bij hem ingebracht,’ liet ik haar weten.
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Zonder mij zelfs aan te kijken, riep de dame: ‘O meneer Belín, wat erg voor u.’
Ik had haar een onderwerp aan de hand gedaan. Ze bleef doorzagen. ‘Het enige
wat u kunt doen is er niet over denken. Er niet over denken hoor, meneer Belín!’
Alsof dat niet DE manier was om te garanderen dat hij aan niets anders dacht.
Meneer Belín negeerde haar. Zij gaf het op, verwijderde zich van zijn bed zonder
hem te groeten. In het voorbijgaan stak ze me de hand toe.
‘Mag ik me even voorstellen’, zei ze, ‘ik ben de maatschappelijk werkster van het
ziekenhuis.’
- 5 uur 's ochtends. Ik sliep toch niet meer; gewoon wat bij je opkomt
noteren is prettig en vertrouwd. Het soort dingen waar een mens een wat is het leven
goed-gevoel aan ontleent.
Nachtzuster Pauline bracht zomaar een kop thee. Ze sprak vermanend dat mijn
lichaam slaap nodig heeft maar zette toch de ruggensteun achterop het bed rechtop
en zei: ‘Daar had u me best voor mogen bellen, hoor.’
De buurman kreunde: ‘Schwester, ik moet plassen.’
‘Plast u maar, meneer Belín. U kunt nu plassen zo veel en vaak u wilt.’
Meneer Belín is een ander mens geworden. Vannacht hoorde ik hem huilen van
verdriet. Het was geen zelfmedelijden, het was verdriet.
Roerend vond ik gisteren hoe leerling-verpleegster Suzanne, onder toeziend oog
van Aniska, haar vaardigheden trainde door mijn operatieverbanden te verversen.
Haar hele wezen ademde: ‘Wat is dit werk boeiend, ik wil goed worden in mijn vak.’
WOENSDAG

Gesprekje met Pauline.
‘Schrijft u een lange brief?’
‘Ik houd een dagboek bij.’
‘Dan komt u al zoveel slaap tekort en dan besteed u tijd aan zoiets.’
‘Anders zou ik naar muziek luisteren of een boek lezen of tv kijken. Ieder mens
is weer anders, ik moet altijd iets omhanden hebben.’
‘U bent niet iemand om voor zich uit te staren.’
‘Nee. Behalve als ik me beroerd voel natuurlijk.’
De longfoto was goed, zei zaalarts H., maar dokter M. moest mijn longfoto nog
goedkeuren.
‘Wilt u tegen dokter M. zeggen dat ik hem nog graag even wil spreken?’
‘Vandaag? Ik weet niet of dat zal lukken.’
‘In elk geval telefonisch dan. Ik weet nog helemaal niet waarom ik eigenlijk een
volledige behandeling voor gereactiveerde tuberculose moet ondergaan, terwijl die
gisteravond al is begonnen. Het is nog niet eens zeker wat ik heb. En waarom nu
opeens zo snel, terwijl ik die tbc dan toch al tijden moet hebben.’
‘Maar er is toch ook weefsel naar de microbioloog gestuurd? Die heeft een
tuberculeuze bacil gezien; dokter M. is daarbij geweest.’
‘Waarom heef hij me dat niet gewoon verteld?’
Om 2 uur kwam longarts M. wel degelijk zelf; hij assisteerde bij de verwijdering
van de luchtdrain. De vochtdrain gisteren heeft H. op eigen houtje gedaan, met alleen
verplegend personeel erbij. Hij is wat onzeker, de hechtingen die nu moesten worden
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losgemaakt waren in het vlees gaan zitten en niet allemaal even gemakkelijk los te
peuteren. M. deed nu het fijnere werk.
Ik vertelde gekscherend hoe ik tegen alle bezoekers had opgeschept over het
griezelgevoel gisteren toen de vochtdrain langzaam mijn lijf uit werd getrokken,
zeker een meter lang. Het moet duidelijk zijn geweest dat ik er tegenop zag die
gemene sensatie opnieuw te ondergaan, al deed ik stoer. Het kan zijn dat M. extra
verdovin-
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PORTO

gen heeft gegeven; als dat zo is was het bijzonder aardig van hem. In elk geval was
het uittrekken van de buis vandaag een fluitje van een cent.
M. trok deze keer volop tijd voor me uit. Hij dacht dat hij me had verteld over het
microbiologisch onderzoek. Hij had er persoonlijk op gestaan dat de
patholoog-anatoom weefsel doorstuurde naar de microbioloog voor tbc-onderzoek.
De zware medicatie is nodig om te voorkomen dat het een volledige tbc wordt.
Vroeger werd daar acht à negen maanden voor uitgetrokken, nu zijn het er nog maar
zes. ‘Het is natuurlijk wel gif,’ gaf hij toe. Vooral voor de lever. Vóór de operatie
had hij me verzekerd dat alleen kankercellen oplichten bij een PET-scan. Nu had hij
het nog eens nagevraagd. Inderdaad lichten niet alleen kankercellen in de longen op
bij impregnatie met geprepareerde suikeroplossing, ook tuberculeus weefsel doet
dat. Hoera! Zekerheidshalve heb ik hem verzekerd dat ik ook slecht nieuws meteen
wil weten.
Om 4 uur arriveerden Barts ouders. Net op dat moment belde Fleur uit Londen. Aan
Truus en Ad wilde ik uitleg geven over Fleur. Toen ik vertelde hoe Fleur Barts e-mail
nauwelijks had durven openen, was ik plots vervuld van medelijden met mezelf.
Mijn lijf begon te trillen, tranen schoten me in de ogen.
Truus zei niets: haar gezicht brak aan diggelen. Nu viel het snotteren helemaal
niet meer te bedwingen. Dat me dit uitgerekend bij Barts ouders overkwam! Onhandig
at ik van de verse aardbeien die zij voor me hadden meegebracht en bood ook hun
er van aan.
Daarna vertelde Truus - voor het eerst - hoe haar vader op zijn sterfbed aan Ad
excuses had aangeboden dat hij hem ten onrechte nooit had geaccepteerd. Waarna
zij vertelde - voor de zoveelste keer - over haar vorige verloofde die in de nadagen
van de bezettingstijd is doodgeschoten in haar bijzijn. En Ad vertelde - alsof het de
eerste keer was - dat zijn familie helemaal niet van minne afkomst was; hoe zijn va-
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der in de Eerste Wereldoorlog alles verloren had door te investeren in de Russische
spoorwegen, hoe de familie, rijke distilleerders uit Delft, hem een drankwinkel in
Amsterdam had bezorgd en hoe die zaak in de crisisjaren failliet was gegaan. ‘Mijn
vader was geen zakenman, iedereen mocht op de pof blijven kopen.
- Ik ga snel vooruit. De fysiotherapeut begon gisteren met me;
vanochtend stond hij ervan te kijken hoe ik met het trappenlopen al van onze twaalfde
tot de topverdieping, de vijftiende, ben geklommen. Steunend op hem, dat wel. Als
hij vanmiddag weer komt, zal ik vragen of het onrealistisch is te denken dat ik over
een week van Zandvoort naar hier kan fietsen om de grote hechtingen te laten
verwijderen. Niemand zei gisteren iets toen ik aankondigde dat te willen doen; later
vroeg ik me af of ik te overmoedig was.
Ik wachtte op transport naar de afdeling radiologie. Daar verscheen
leerling-verpleegster Suzanne met een rolstoel.
‘Ik kom u halen voor de longfoto.’
‘Oké, ik trek mijn kamerjas aan.’
Zij wilde me in de rolstoel zetten. ‘Dat stukje naar de lifthal loop ik wel.’
‘Maar ze wachten op u!’
‘Kunnen ze niet nog een minuut wachten? Ik wacht al de hele dag.’
Het was precies de tijd voor mijn pillen. Suzanne vond dat dit nu niet meer kon:
‘Ze zijn onderweg.’
Vanwege een tekort aan kalium mag ik maar anderhalve liter vocht per dag; de
pillen wegwerken met minimale slokjes water lukte opeens moeilijk. Ik mopperde:
‘Dat komt ervan, als je me zo opjut.’
Ik liep naar de lift, zij achter me aan met de rolstoel. Er was niemand van de
transportdienst.
‘Wat is dát nou, waarvoor heb je me eigenlijk zo opgejaagd?’
‘Ze zeiden dat ze onderweg waren.’
‘Dat is niet goed Suzanne, dat moet je zo niet doen. Ik kan me voorstellen dat je
je werk goed wil doen en dat patiënten soms moeilijk in beweging zijn te krijgen;
maar je moet mensen niet opjagen.’
Suzanne liep boos weg, ik ging in de rolstoel zitten wachten. Het duurde nog even
voor de juffrouw van het vervoer verscheen.
Het onprettige gevoel Suzanne een pedant standje te hebben gegeven duurde
langer.
DONDERDAG

- 2.40 uur. Met hulp van een inslaaptablet sliep ik om halfelf in, ruim voor
twee werd ik wakker om te plassen. Daarna hield het hijgen, geratel, gerochel van
de buurman me uit de slaap
Hoezeer de geluiden door het donker ook worden vergroot, het licht doe je er niet
voor aan. Onwerkelijk, denk je wel, zo luguber, alleen. Hij alleen, ik alleen. Vlak
naast mij dat gevecht om adem van iemand die dood ligt te gaan. Niet op dit moment
misschien nog, over enkele dagen is het zeker zo ver.
Hoe kan het dat iemand die anderhalve meter van me vandaan ligt net zo ver weg
blijft als al die oorlogsslachtoffers duizenden kilometers ver in Irak? De verpleegsters
verwenden hem; hij krijgt af en toe bezoek van een Nederlands stel op leeftijd,
hartelijke, eenvoudige mensen die fruit brengen en zijn was voor hem verzorgen;
VRIJDAG
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een dochter belt regelmatig uit Duitsland. Al heeft hij niet eenmaal het woord tot me
gericht, ik voelde van meet af aan sympathie voor dat gekke mannetje. Nu is hij
afgeschreven; voor intensive care komt hij niet in aanmerking, voor een verpleeghuis
is het te laat.
Nog geen vis kon ik de kop afhakken als jongmens; nu kan ik meneer Belín hier
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vlak naast mij bijna negeren. Ik doe het licht aan, maar voor iets anders: een
dankwoord aan de uitgenodigden van een fantasieverjaarsfeestje in mei. Uitgenodigd
worden speciaal degenen die me gedurende dit ziekenhuisverblijf hebben bezocht
of nog komen bezoeken. Ik heb nooit eerder beseft hoeveel dat betekent.
Ik bedenk een welkomstwoord. Allereerst mijn eregasten, aan wie ik dank dat ik
hier sta. U, longchirurg L., hebt niet alleen met grote expertise en precisie een
granuloom met aanhangend longweefsel uit de boog van de aorta losgesneden, u
bent als sympathiek mens ook voor een kennismaking langs geweest de middag voor
de operatie en de volgende middag stond u weer bij mijn bed om uw excuses aan te
bieden en uit te leggen waarom de operatie niet door kon gaan. Nadat de operatie
wel was doorgegaan verscheen u op intensive care tweemaal aan mijn bed, de middag
na afloop en ook de ochtend daarop, u vertelde wat u had gedaan en wat de
mogelijkheden waren, op een vriendelijke, duidelijke manier. Het heeft mij zeer
getroffen. Tot u, longarts M. heeft mij in eerste instantie het toeval van uw
maandagochtend-kliniek in Zandvoort en de verwijzing door de huisarts gevoerd.
Wat een gelukkig toeval, wat een schot in de roos! Naast een bekwaam specialist
trof ik een mens, een voor anderen openstaand mens. Ik prijs me gelukkig me juist
aan u te hebben overgeleverd. Overleveren moest ik me immers toch? Het is nooit
te laat om geluk te hebben in het leven.
Tot de aanwezige familieleden en vrienden werd op vergelijkbare geëxalteerde
wijze het woord gericht. Nu maar hopen dat de uitslag van het p/a onderzoek, die
voor vandaag is beloofd, klopt met wat ik in deze feestrede aanneem.
Het is intussen tien voor zes geworden. Ik ben wel moe. Zo meteen begint de
ziekenhuisdag. Met buurman Belín zijn ze al bezig. Hij wordt verplaatst naar een
kamer met speciale zuurstofvoorzieningen.
Zaalarts H. kwam om elf uur langs om te vertellen dat hij goed nieuws had. De p/a
heeft ‘met de beste wil in de wereld’ geen kankercellen kunnen vinden.
Dat is niet goed nieuws, dat is schitterend nieuws. Als ik Bart bel zullen we van
ontroering vast snotteren. Ik kan nog niet bellen, de telefoonnummers zijn
ligplaatsgebonden. Ik had net mijn ligplaats aan de kant van de gang verruild voor
de verre kant naast het grote raam. Mijn oude telefoonnummer is afgesloten, het
nieuwe laat op zich wachten.
Raar dat M. het overbrengen van het prachtige nieuws aan H. heeft overgelaten.
Raar? Ik begrijp er niets van. Of die man gaat zo in eigen besognes op - levensgroot
bord voor zijn kop, berooid van welk invoelvermogen dan ook - dat hij opnieuw
geen idee heeft wat dit soort nieuws voor een patiënt betekent. Of hij schaamt zich
alvast voor de onvermijdelijke vraag of de zware operatie eigenlijk wel nodig was.
Redenen om de vreugde te temperen zijn er wel. Onverwacht ben ik opeens
vanochtend zwaar kortademig en veel benauwder geworden. Wat kan dat nu weer
zijn?
Opnieuw te optimistisch geweest, ten onrechte cocksure. Wandel- en
ademhalingsoefeningen zijn van de baan: de fysiotherapeut kon onverrichter zake
vertrekken. De goede longfoto van gisteren is achterhaald. H. heeft al geregeld dat
er vanmiddag een nieuwe wordt gemaakt.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Bart heb ik toch nog omstreeks het middaguur bereikt. Zoals verwacht stokten ons
beider stemmen. Hij zei: ‘Ik ga iedereen bellen.’
Ik zei: ‘Ik voel me een ter dood veroordeelde die gratie heeft gekregen.’
Wat zal ik doen met het teruggegeven leven? Voorlopig niets natuurlijk. Daarvoor
vraagt de nieuwe benauwdheid te veel aandacht, daarvoor heb ik trouwens van de
operatie nog te veel pijn.
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Dominee K., een wat opdringerige man, 71 jaar, met emeritaat, toch waarnemend
predikant in U., nam onuitgenodigd plaats bij mijn bed. Hij meende recht op mij te
hebben; blijkbaar heb ik de ochtend van de operatie die niet doorging uitvoerig met
hem gepraat. Dat moet in versufte toestand zijn geweest, ik heb er geen herinnering
aan.
Het bezoek van de dominee was eigenlijk voor mijn ex-buurman bestemd; Belín
woonde in U.. Belíns dochter woont in Bremen. ‘Zij is wel bij hem betrokken, ze is
onlangs een week geweest, en ze belt elke dag.’ Ik kon de dominee vertellen dat haar
vader de afgelopen dagen de telefoon niet meer heeft opgenomen. En zojuist heb ik
een verpleegster horen zeggen dat de dochter vanmiddag al komt. Het is gedaan met
het Schwesterbaasje.
De kortademigheid neemt toe; ook korte eindjes lopen wordt inspannend, slopend
zelfs. H. heeft zuurstof in een slagader gespoten. Of verbeeld ik me dat maar? Ik heb
het gevoel dat vannacht toen ik in het donker wakker lag en luisterde naar het gieren
naast me William Blake's onzichtbare worm buurman Belín leeg heeft gezogen,
daarna, onverzadigd, mij heeft besprongen.
Ach roos, ge zijt ziek
De onzichtbare worm
Die vliegt in de nacht
In de gierende storm
Heeft uw purperen bed
Van vreugde ontdekt
En met zijn liefde, donker, geheim
Uw verwoesting verwekt.

De vertaling is van mezelf. Ze doet heel vanzelfsprekend aan. Zou iemand beseffen
hoeveel problemen er moesten worden opgelost?
Het loopt tegen drieën, van de röntgenafdeling ben ik al terug.
Ik werd begroet met: ‘Alweer? Komt u elke dag?’
‘Ja, daar lijkt het op. De foto's van gisteren waren goed, die van vandaag worden
dat niet.’
Nu moet ik ook nog naar Nucleair voor een perfusie-ventilatiescan. Gealarmeerd
was M. toch even komen kijken. Hij probeerde warempel eerst mij, of zichzelf, wijs
te maken dat de benauwdheid bij de normale genezing hoorde; ik was immers pas
geopereerd, heb bovendien een structureel verminderde longcapaciteit van maar 55
procent door chronische bronchitis.
Ik geloof dat ik hem een beetje meewarig heb aangekeken. ‘Nee, er is een abrupte
achteruitgang vergeleken met eerder vanochtend en de afgelopen dagen.’
Nu vermoedt hij een postoperatieve longembolie; de scan moet dat bevestigen.
Hoe ongelooflijk het ook klinkt: over het feit dat ik geen kanker heb zei M. nog
steeds niets. Ik sprak zelf maar het verlossende woord. ‘Die longembolie, als dat de
prijs is die ik moet betalen voor de zegen van een relatief onschuldige gereactiveerde
tuberculose in plaats van longkanker, dan heb ik dat er graag voor over.’
M. glimlachte zo'n beetje.
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- De driepersoonskamer hoef ik momenteel met niemand te delen. Ik lig
aan de buitenkant: de wand is één doorlopend raam met uitzicht. Ik zie het Spaarne,
de kalme stroom gevouwen in een bocht; gebouwen in een park dat in deftiger tijden
een landgoed zal zijn geweest; een aanvang van de Haarlemmerhout; veel daZONDAG
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PORTO

ken van Heemstede maar niet storend; en als je langs ons ziekenhuis heenkijkt achter
het verre groen van bos ook nog duinverheffingen, daarachter zelfs, klein, uitsteeksels
van Zandvoort. Ik verlang naar huis.
MAANDAG - Ik had vandaag naar huis zullen gaan, mijn lever is niet goed; het wordt

woensdag.
Een man van middelbare leeftijd ligt nu waar ik eerst lag, aan de andere kant van
het vertrek. Vrouwen, een echtgenote, dochter, zuster, zweven om hem heen. Het
middenbed waar de kleine Belín lag is leeg gebleven.
De nieuwe patiënt is opgenomen voor een beentrombose; in januari lag hij ook al
op deze verdieping, toen met een herseninfarct: zijn linkerzijde is verlamd.
Oorspronkelijk was hij op de longafdeling terechtgekomen vanwege longkanker,
daarom ligt hij nu elke keer hier. Voor de kanker kreeg hij chemotherapie.
Hij is niet geopereerd. Zou hij beseffen dat zijn dagen geteld zijn? Naïef is hij niet.
Over mijn operatie deed hij cynisch. ‘Waarom hebben ze niet eerst een stukje
longweefsel laten onderzoeken?’
Hij denkt dat er belazerij in het spel is. Door mij of door de artsen, dat werd niet
helemaal duidelijk.
DINSDAG - De nieuwe patiënt heet Bob, hij is jarig vandaag; ziet Abraham zelfs. Hij

heeft een heel lieve vrouw. Zachtheid ligt als dons om haar heen. Iets na negenen
was zij er, met een grote voorraad taartjes (ook ik werd bedacht) en een enorm
exotisch bloemstuk.
Na de bloemen kunstig te hebben gearrangeerd vroeg ze: ‘Vind je het mooi?’
‘Ik moet plassen,’ zei hij kregelig. Hij wilde naar de wc maar kon niet zonder haar
steun.
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In de gang om het lopen te oefenen, kwam ik longchirurg L. tegen; hij keek dwars
door me heen. Het was niet dat hij me niet herkende; hij had besloten me niet meer
te kennen, ik was voltooid verleden tijd.
Best begrijpelijk allemaal, er zal jaren ervaring achter zitten. Toch verkeerde ik
even in een toestand van shock; de tegenstelling met zijn warmte en belangstelling
na de operatie was zo groot.
's Avonds. Dat lieve van Bobs vrouw is authentiek. Het dient niet om iets te
verbergen of te compenseren, en ook niet om een leegte te vullen. Zij is zo.
De broodmaaltijd van halfzes werd gezamenlijk door ons drieën aan het kleine
eettafeltje in de kamer genuttigd. Zij is van Belgrado. Nog in de tijd van Tito kwam
ze hier op vakantie met een vriendin. Ze ontmoette hem, werd verliefd en is nooit
meer in Servië (Joegoslavië zei zij) teruggeweest.
Een stilte viel.
‘We zijn zeven jaar geleden gescheiden,’ zei Bob.
Zij zei: ‘Ik ben altijd van hem blijven houden, ik heb altijd geloofd dat hij eens
terug zou komen.’
Nu zijn ze van plan te hertrouwen.
Hoe lang heeft hij nog te leven? Zij vecht voor hem. Het ziekenhuis wilde hem
de komende dagen terugsturen naar de Boerhaave kliniek, waar hij revalideert. Hij
verafschuwt het daar. ‘Je moet uren in de rij staan om onder begeleiding een plas te
kunnen doen’. Zij heeft ervoor gezorgd dat hij hier mag blijven tot vrijdag; de
paasdagen mag hij naar haar. Pas de dinsdag daarna hoeft hij naar Boerhaave terug.
- Ik ben wat van slag. Op mijn vraag wat er zou zijn gebeurd als ik niet
ziek uit Thailand was teruggekeerd en foto's waren gemaakt, stelde longarts M. dat
er twee mogelijkheden waren; de eerste leek zijn zelfbescherming te dienen, de
tweede klonk reëel. Of de gereactiveerde tbc had zich gemanifesteerd en het verloop
zou zich hebben voltrokken ongeveer zoals nu (plek op de long die in elk geval
operatief moest worden verwijderd). Of mijn eigen afweerreacties waren effectief
in werking getreden en ik zou niets hebben gemerkt. ‘Ik zeg het maar zoals het is,’
zei hij erbij.
Gezien mijn vitale gesteldheid lag de tweede mogelijkheid voor de hand. Nu ben
ik een wrak, met een door een overbodige operatie verzwakt lichaam, een
tuberculosekuur die mijn lever en misschien ook andere organen aantast en een
longembolie die permanent kan worden erbij.
M. heeft het goed bedoeld maar is verregaand onzorgvuldig geweest. Hij verwees
naar mijn rookverleden (al ben ik zestien jaar geleden volledig gestopt) en opperde
‘wij hebben dagelijks longkanker om ons heen’ als vanzelfsprekende en afdoende
redenen om zonder meer aan te nemen dat ik longkanker had.
Hij hield alle opties open, stelt hij nu. Uit mijn statusboek (het lag bij me op schoot
als ik voor onderzoek naar andere afdelingen werd vervoerd) weet ik dat hij heel
vroeg al - het staat er levensgroot - de foutieve diagnose longtumor heeft gesteld.
‘Het is niet ongewoon dat voor longkanker wordt geopereerd en vervolgens bij
onderzoek geen kankercellen worden aangetroffen,’ zei hij vanochtend ook nog. Van
de afdeling weet ik dat ze zoiets niet eerder hebben meegemaakt.
WOENSDAG
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Bart komt zo meteen om me naar huis te rijden. Eerst worden nog de hechtingen
verwijderd door hoofdbroeder Marco. ‘Twaalf dagen na de operatie kan evengoed
als veertien,’ vond hij.
‘Ik had het ook wel gekund hoor,’ zei zaalverpleegster Mariska.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

5 - Waarin Daan Schrijvers danig doordraaft in zijn tweedehands Hugo
Boss-kostuum en denkt dat hij de hele wereld aankan, maar ter elfder ure toch nog
tot inkeer komt
EPISODE

Het was een maand later, en zeven uur in de vooravond, halverwege de zomer. De
zon scheen niet, en de lucht boven de huizen zag eruit alsof we slagregens konden
verwachten. Ik voelde mij behaaglijk. Ik had geen airconditioning, en een korte broek
had ik ook nooit bezeten. Slechts een beduimelde regenjas hield mij al 31 jaar
gezelschap, dat attribuut bij uitstek van de ware journalist pur sang.
Sinds ik echter ombudsman was, uitverkoren door de Raad van Hoeders, zoals
benoemd door het Hoogheemraadschap der hoofdredacteuren, was onze relatie
bekoeld. Als dijkwachter tegen de verzakking van het nationale beschavingspeil kon
ik mij natuurlijk niet vertonen in mijn oude kameraad aan wie drie decennia
journalistieke pensioenopbouw niet ongemerkt voorbij waren gegaan. Derhalve had
ik vanwege mijn nieuwe statuur mijzelve getrakteerd op een fijn tweedehands Hugo
Boss-kostuum, het uniform van de voltallige Raad van Hoeders (als zij aan het
kwartetten waren met hun gloednieuwe opties, zo met gulle hand verstrekt door
mister Apax).
‘Adieu, trouwe medestrijder van het vrije woord,’ mompelde ik, met een brok in
de keel, terwijl ik mijn beduimelde regenjas zorgvuldig op een knaapje drapeerde.
‘We zullen elkaar nog maar weinig zien.’ Ik sloot de deur van mijn legkast, en even
meende ik een ‘godzijdank’ als riposte te horen. Maar dat was natuurlijk gekkigheid.
Opgewekt stommelde ik de trappen af, op weg naar de ongezouten werkelijkheid,
die ik ook vandaag weer aan een nauwgezet onderzoek zou onderwerpen. ‘Daans
Diepgravende Diagnose Van De Stand Der Dingen komt af, wat er ook gebeurt,’
sprak ik mijzelf bemoedigend toe.
Het ontging mij niet dat de mensen elkaar op straat aanstootten en mijn richting
op wezen. ‘Psssttt, daar gaat Daan Schrijvers, van Daans Diepgravende Diagnose,’
ricocheerde het gefluister over de grachten. ‘Hij zal tot op de bodem uitzoeken hoe
het zit met de Grote Overname, en hoe het allemaal zover heeft kunnen komen met
ons land. Maar de uitkomst is nog geheim hoor!’ Met een serene glimlach en een
verende tred deed ik mij tegoed aan hun inspirerende woorden. Wat een tweedehands
Hugo Boss al niet voor een man van een zekere leeftijd kan betekenen!
Juist toen ik iets van een ongerepte levenslust op mijzelve voelde overslaan (en
zowaar begon te neuriën: Tall and tan and young and lovely... pom, pom, pom - aah)
stuitte ik op een kordon van zwartgelaarsde mannen met bruine koppelriemen die
mij met uitgestrekte arm tot een duizendjarig abonnement probeerden te bewegen.
‘Nee, bedankt, jongens,’ sprak ik vriendelijk tegen de gezichten die ik mij vaaglijk
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meende te herinneren van een drinkgelag bij HP/ De Tijd. ‘Maar ik hoor dat het blad
vroeger erg goed was.’
Gewoonweg niets kon vandaag mijn opgeruimd gemoed bederven. In elk geval
niet de liquidatie op oud-Joegoslavische wijze die pardoes aan de overkant werd
voltrokken, noch de huilende staatssecretaris die geknakt van de Meesterinterviewer
vandaan kwam, zomin als de polonaise van personal coaches die met zakken vol
geld een ministerie verlieten, laat staan de nieuwe zendmachtiging voor BNN of de
Portugese maand in perscentrum Nieuwspoort. Daar sloeg ik geen acht op, dat was
slechts oud-Hollandse folklore, dat had he-le-maal niets met de ongezouten
werkelijkheid te maken waar uw ombudsman niet aflatend bovenop zat.
Hola, wat was dat nu? Plots staarde een vage vriend mij aan door de winkelruit
van een kledingmagazijn. ‘Ha, zeg, dag! Alles goed?’ probeerde ik mijn gebrek aan
herkenning te maskeren. Maar ik voelde een rilling over mijn ruggengraat trekken.
Alle Jezus, geen twijfel mogelijk! Dit... dit was de ongezouten werkelijkheid zelf,
daar in de etalage. Hij probeerde mij door het glas heen iets toe te roepen, terwijl hij
beschuldigend op mijn tweedehands Hugo Bosskostuum wees. Wanhopig probeerde
ik zijn lippen te lezen. Zei hij nu: waar blijft toch die Diepgravende Diagnose, Daan?
Of zei hij: je hebt je imago gered, maar niet je ziel. Toen besefte ik met een schok
dat het helemaal niet de ongezouten werkelijkheid was die mij aankeek. Grote Goden,
ik was het zelf! Plotseling voelde ik mij in mijn Hugo Boss-kostuum niet zo kogelvrij
meer. Als een opgejaagd grachtengordeldier rende ik naar huis, wég, ver weg van
mijzelve. Eenmaal binnen dook ik mijn legkast in, en omhelsde mijn beduimelde
regenjas, dat attribuut bij uitstek van de ware journalist pur sang. Hij sprak mij
troostend toe: ‘Daantje, Daantje, doe toch niet van die deksels domme dingen.’
(Wordt vervolgd)
Ook uw ombudsman! - daanschrijvers@hotmail.nl
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[681-682]
[Medewerkers]
- geboren 1959. Is als journalist werkzaam bij de VPRO. Onlangs
publiceerde hij in zijn weblog (boeken.vpro.nl/avondlog) de dichtbundel Tussen
twee kachels die ook in boekvorm verschijnt.
WIM BRANDS

PIET GERBRANDY - geboren in 1958. Leraar klassieke talen, dichter en vertaler.

Werd eerder onder meer bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
(1997) en ontving in 2002 de Herman Gorterprijs voor zijn bundel De zwijgende
man is niet bitter.
- geboren 1930. Antiquaar in ruste. Zojuist verscheen in de VS
zijn Books, Friends, and Bibliophilia; Reminiscences of an antiquarian
bookseller (With a preface by Joseph Rosenblum). In het najaar verschijnt zijn
nieuwe dichtbundel Sneeuwuil.
ANTON GERITS

ARNON GRUNBERG - geboren in 1971. Debuteerde in 1994 met de roman Blauwe

maandagen; zijn roman Fantoompijn (2000) werd onderscheiden met de
AKO-literatuurprijs. Recent verscheen De asielzoeker (2003). Is tevens columnist
en toneelschrijver; woont in de VS.
- geboren in 1970. Dichter, journalist en literair organisator.
Recente bundels zijn Sta op en wankel (1999), Aan de bruid (2000) en Het ging
over rozen (2002). In 2001 verscheen een overzicht van zijn poëtisch werk in
Alle goeds. Vorig jaar verscheen de prozabundel Ik ben er voor niemand.
INGMAR HEYTZE

ALLARD HOOGLAND

- geboren in 1952. Is jurist en ondernemer.

ANTOINE DE KOM - geboren in 1956. Psychiater en directeur zorg bij De Meren

Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. Onlangs verscheen bij
Querido zijn nieuwe bundel Chocoladetranen.
- geboren in 1943. Dichter, schrijver, journalist. Publiceerde
o.m. de dichtbundels De meisjes van de Kinkerstraat (2000) en De Glazen
school (2001), alsmede de roman Het korte leven van Rosa ter Beek (2002). In
september verschijnt De rotstreken van Arthur Rimbaud.
GUUS LUIJTERS

- geboren in 1942. Schrijver en dichter. Publiceerde onder meer
de poëziebundels Een wonder van Morpheus (1989) en Zielsvrienden (1991),
alsmede de romans Eilandvrees (1998), Op de leegte (1999) en Tweemaal Flip
& een borsalino (2003).
MAX NIEMATZ
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IRIS LE RÜTTE -

geboren in 1960. Beeldend en grafisch kunstenaar. Illustreerde
diverse boeken en ontwierp o.m. de VSB Poëzieprijs. Exposeerde onder meer
op de KunstRAI en in het Singer Museum.
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

Het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
LEO VAN DER STERREN - geboren in 1959. Werkzaam als projectleider logistiek

bij een onderneming op het gebied van motion control. Publiceerde eerder in
o.m. Maatstaf en Hollands Maandblad.
- geboren in 1967. Promoveerde in de moleculaire
celbiologie maar zag zichzelf niet haar hele leven in een laboratorium zitten.
Een tijdlang heeft ze printers gerepareerd, en toen die het allemaal weer deden
is ze verhalen gaan schrijven. Won in 2003 de Peter Kempkens literatuurprijs.
MONIEK TINNEMANS

- geboren in 1915. Schrijver, dichter, tekenaar en hematoloog.
Werd in 1965 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs. Zijn meest recente bundel
is De gebeurtenis en andere gedichten (2001).
LEO VROMAN

- geboren in 1961. Studeerde Nederlands recht en
Russisch aan de Universiteit van Amsterdam. Woont in Moskou. Schreef onder
meer de romans Danslessen (1998), Liebmans Ring (2001) en Een Hollandse
romance (2003).
PIETER WATERDRINKER

- geboren in 1944. Was tussen 1984 en 1999 lid van het
Europese parlement voor de VVD; is thans senior adviseur, onder meer bij
European Public Policy Advisors.
FLORUS WIJSENBEEK
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Deze maand
Onlangs publiceerde een literatuurcriticus (nu ja, hij is ook historicus en
televisie-presentator) in NRC Handelsblad een stuk (nu ja, het was een voorpublicatie
uit een boek). Hierin stelde hij de vraag: ‘Hoe komt de literatuurkritiek weer tot een
visie?’
Een interessant probleem, waarbij misschien niet zozeer het woord ‘visie’ maar
vooral het woord ‘weer’ opvalt. Volgens Hans Goedkoop (want deze literatuurcriticus,
historicus en televisiepresentator was het) zijn de critici van vandaag ‘de grond onder
de voeten kwijt’, staan ze ‘op drijfzand’, en beseffen ze dit maar al te goed. De
huidige literatuurkritiek wil weliswaar ‘weer waterscheidend zijn’ (alweer ‘weer’!),
maar heeft ‘de grootste moeite uit te leggen hoe dat moet en op basis van wat’.
Ook anderen zien trouwens dat er iets mis is. Goedkoop wijst naar Arjan Peters
die in de Volkskrant niet lang geleden betoogde dat het tijd werd ‘weer eens met
open vizier te verklaren waaruit literaire kwaliteit bestaat’ (het woordje ‘weer’ ligt
moderne critici in de mond bestorven). En hij wijst naar Jeroen Vullings die in Vrij
Nederland schreef dat de betekenis van de ‘waterscheidende criticus’ (naast ‘weer’
is ‘waterscheidend’ ook een favoriet woord) ‘belangrijker is dan ooit’, waarna hij
opriep tot een kritiek met ‘een visie waarin stellige kwaliteitscriteria vertegenwoordigd
zijn’.
Het ontgaat Goedkoop niet dat Peters en Vullings geenszins aangaven wat ‘literair
kwaliteit’ precies is, of welke ‘stellige kwaliteitscriteria’ zij nu hanteerden. Zelf ziet
hij de oplossing in het verwerpen van alle theorie en geheel ‘beginselloos’ bij het
lezen ‘jezelf tot inzet’ te maken. Alleen zo, betoogt hij, kan men zich laten
binnenvoeren ‘in een wereld die aanvankelijk volkomen ongewis is’. Slechts op die
wijze maakt men zichzelf ‘tot bioscoopdoek van het boek en roept het in jezelf tot
leven’.
Goedkoop, Peters en Vullings hebben gelijk dat de literaire kritiek in Nederland
thans een weinig verheffend beeld biedt. Toch gaan hun betogen gebukt onder een
misverstand. Literaire kritiek wordt niet interessant zodra ‘de criticus’ weer ‘een
visie’ heeft, maar alleen zodra iemand met visie kritieken schrijft. Men waardeert
degene die schrijft - waarover die ook schrijft, zelfs als dat een boek betreft. Die
waardering wortelt in het complete palet aan schrijfsels, en niet alleen in de literaire
kritieken, dat toch een beperkt en enigszins infantiel genre is.
‘Critici’ leest men niet vanwege hun recensies, maar vanwege hun gehele
intellectuele bereik. Zij denken met hun pen, en dat ze dit soms doen aan de hand
van een roman is minder relevant. Misschien wel relevant is dat zij doorgaans geen
doctorandus Nederlands zijn die rechtstreeks van een studentenblaadje terechtkomt
bij de kunstredactie van een krant en zich daar de habitus van ‘criticus’ aanmeet.
Het is derhalve geen ‘visie’ die de literaire kritiek in Nederland mist, maar mensen
die weten te ontsnappen aan de beperkingen van de Nederlandse literaire cultuur, en
die niet gevangen blijven in hun eigen literaire kritieken. Het probleem voor de
huidige generatie recensenten is kortom dat zolang zij boekbesprekingen blijven
schrijven, zij nimmer ‘criticus’ zullen worden.
Het is wellicht om die reden dat u in Hollands Maandblad weinig recencies aantreft.
Deze maand des te meer nieuwe gedichten en gedachten daaromtrent. Speciaal voor
critici staat er ‘Poëzie, strijd & hartstocht’ op het omslag, maar u weet allang dat
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poëzie een hartstochtelijke strijd tegen de eindigheid der dingen is, en dat zonder
hartstocht poëzie niet strijdbaar is. Lees maar, er staat gewoon wat er staat. De literaire
les is deze: waarheid komt met weinig woorden, en zelfs die zijn gauw teveel - BB
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Mesopotamië brandt
Denkers, zangers, huilers en clowns in de poëzie
door Piet Gerbrandy
Mesopotamië brandt. Het Avondland stikt in beschaving die bossen rooit, zeeën
ontvist, de dampkring verwarmt, een beschaving die ontheemden uitwijst en
kerngezonde runderen ruimt, die met flitsende plaatjes en zeurende herrie het blikveld
van telbare wezens verengt opdat zij consumeren en zich tot knappens toe amuseren.
Staatslieden liegen, profeten hitsen op, topmanagers verzilveren wind, media bieden
vermaak. En wat doen de dichters?
De dichters doen wat zij altijd hebben gedaan: zij mompelen in de coulissen,
verplaatsen wat woorden, ruziën en roddelen tandeloos, zij vitten op hun uitgevers,
laten zich fêteren op door vervuilende industrie en zwalkende overheden gefinancierde
festivals. Wat zouden de dichters anders moeten doen? De poëzie zal de wereld niet
veranderen. De meeste folteraars lezen geen poëzie, en als ze het wel doen, des te
erger.
Hoe verhoudt de poëzie van de Lage Landen zich tot de wereld? Grof gezegd kun
je de dichters in vier categorieën indelen: de denkers, de zangers, de huilers en de
clowns. Hoewel de Nederlandstalige poëzie over het algemeen de indruk wekt een
gezapig bedrijf te zijn, waarin jong en oud, vlot en geleerd, links en rechts elkaar
amicaal op de schouders slaat en in vrolijke harmonie aan de toog hangt, een bedrijf
waarin allen elkaar kennen, recenseren en subsidies toespelen, lijkt er onder de
oppervlakte toch iets te broeien wat bezig is tot uitbarsting te komen. Dat is goed,
want dichters en critici moeten elkaar niet met fluwelen handschoenen aanpakken.
Poëzie is belangrijk genoeg om strijd om te leveren. ‘Alles van waarde is weerbaar’,
zegt Sybren Polet, in optimistische reactie op de bekende uitspraak van Lucebert.1
Wat is er gaande? Ilja Leonard Pfeijffer, nooit te beroerd om knuppels in of naast
hoenderhokken te gooien, die vier jaar geleden al enige deining veroorzaakte met de
onbesuisde bewering dat moeilijke poëzie altijd beter is dan gemakkelijke, heeft
onlangs in NRC Handelsblad een infame, maar vermoedelijk grappig bedoelde oproep
gedaan tot deportatie van Dirk van Bastelaere.2 Deze zou vanuit zijn postmoderne
loopgraven de Belgische poëzie vergiftigen met ideologische scherpslijperij, zodat
geen Vlaamse nachtegaal meer durft te zingen zoals hij gebekt is. Van Bastelaere op
zijn beurt laat geen gelegenheid voorbijgaan om Peter Verhelst te verketteren, wiens
gedichten kitscherige taalexplosies zonder substantie zouden zijn. Op de recente cd
van de Groningse podiumdichters Tjitse Hofman en Bart Droog staat een smerig
gedicht over Pfeijffer: ‘En zie, er kwam een vette engel / naakt uit zijn ivoren
kaartenhuis / parmantig stapte hij voort’.3 Zelf heb ik door de laatste bundels van
Anna Enquist en Rogi Wieg af te kraken bergen haatpost geoogst - één briefschrijfster
vergeleek mij zelfs met de terroristen die op 11 maart 2004 toesloegen in Madrid.
Vier soorten dichters dus: denkers, zangers, huilers en clowns, en allemaal hebben
ze ongelijk. De Vlaamse denkers, onder aanvoering van Dirk van Bastelaere, hameren
erop dat ieder gedicht een politieke stellingname impliceert. Hun bundels worden
begeleid met tromgeroffel van postmoderne en postmarxistische filosofen, wier
mistig proza zelden uitnodigt tot lezen. Veel van deze gedichten grossieren in
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vreugdeloos gehakkel en intertekstuele dwaalsporen. Het is boze poëzie die ons bang
en verdrietig wil maken. Daarnaast zijn er ook vriendelijke denkers, die de poëzie
gebruiken om kabbelenderwijs over existentiële zaken te mijmeren. Dichters als
René Huigen en Wouter Godijn treden met de lezer in een verstandig gesprek, maar
in hun hang naar precisie en nuance vergeten ze dat een gedicht ook moet vlammen
en niet in slaap moet sussen.
De zangers vinden hun meest luidruchtige voorvechter in Pfeijffer. De wereld kan
hem ge-
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stolen worden, hij wenst te kwelen ‘als het vinkjen in de abeelen’, om met Bilderdijk
te spreken, en of het ergens over gaat, zal hem een rotzorg zijn. Vorm en stijl zijn
alles, denken is verdacht, genieten van de taal is het doel. Poëzie dient te zinderen
en te overrompelen, te knetteren en te vonken. Vandaar dat Pfeijffer, vaak zonder
een spoor van argumentatie, uiteenlopende dichters zoals Lucebert, Hugo Claus,
Peter Verhelst en zelfs Astrid Lampe de hemel in prijst. Dat poëzie die alleen maar
kwinkeleert ons uiteindelijk met lege handen achterlaat, kan Pfeijffer niets schelen.
De huilers verhouden zich niet tot de wereld, maar alleen tot zichzelf. Net als
duizenden pathetische adolescenten menen zij de enige ware erfgenamen van de
Romantiek te zijn. Dit zijn de dichters die hun allerindividueelste microkosmos tot
universum hebben verheven en in hun spiegelboudoir tot de overtuiging zijn gekomen
dat geen navel fraaier is dan de hunne. Aan het publieke debat over poëzie doen zij
niet mee omdat ze niet weten dat er anderen dan zijzelf bestaan. Daarmee is niet
gezegd dat de zonder twijfel oprechte emoties van deze traantrekkers nooit een goed
gedicht opleveren. Het probleem is echter dat ze er zelf steeds vóór gaan staan. Ik
zou niet weten hoe je nog zonder valse bijgedachten een gedicht van Willem Jan
Otten of Anna Enquist zou kunnen lezen.
Ten slotte zijn er de clowns, de onvermijdelijke potsenmakers die én emoties, én
vorm en stijl, én ideologie aan hun laars lappen omdat ze geen ander doel hebben
dan hippe twintigers en dertigers ertoe te bewegen ten minste een kwartier hun
telefoon uit te zetten. Hun godfather is Jules Deelder, maar omdat ze diens power
en geestigheid ontberen, nemen ze hun toevlucht tot kekke multimedia of - bij
ontstentenis daarvan - tot modieus gepraat over kekke multimedia. Hun poëzie wordt
dikwijls ondersteund of onderbroken door treurige muziek uit een doosje, zodat je
de helft van de tijd niet eens in de gaten hebt dat er dichters aan het woord zijn.
Vier soorten dichters, en allemaal hebben ze ongelijk. Omdat een gedicht een
taaluiting is die de lezer of toehoorder wil overtuigen, die hem ertoe wil verleiden
in de huid van de spreker te kruipen en diens standpunten over te nemen, of althans
door diens ogen naar de wereld te kijken, heeft het zin naar poëzie te kijken alsof
het een vorm van overredingskunst is. De klassieke retorica gaat ervan uit dat de
spreker drie overredingsmiddelen ter beschikking staan: logos, ethos en pathos. Bij
de logos gaat het om wat je te melden hebt en welke argumenten je daartoe kunt
aanvoeren. Het ethos is het imago van de spreker als persoon: wekt hij de indruk
betrouwbaar, betrokken of deskundig te zijn? De bij het publiek op te roepen emoties
worden pathos genoemd. Daarbij is het irrelevant of de spreker zelf die emoties deelt,
als hij zijn toehoorders maar aan het huilen, lachen of haten krijgt.
Bij iedere taaluiting, of het nu een gesprek, een les, een gedicht of een commercial
is, spelen deze drie overredingsmiddelen een rol. Toch is het duidelijk dat sommige
sprekers het moeten hebben van wat ze te vertellen hebben, terwijl de andere meesters
zijn in het oproepen van hilariteit, angst of sympathie. De aandacht van de toehoorder
of lezer richt zich nu eens op het ene dan weer op het andere aspect.
Welnu, de zojuist genoemde denkende dichters concentreren zich op de logos,
maar veronachtzamen het feit dat de lezer eerst gewonnen moet worden voordat hij
zelfs maar op het idee komt zich in hun dialectiek te verdiepen. Met doorwrochte
lelijkheid krijg je geen lezer aan je kant, ook al heb je het grootste gelijk van de
wereld. De zangers wensen zoveel mogelijk pathos op te roepen, maar verwaarlozen
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de logos. Lucebert, Pieter Boskma, Ilja Pfeijffer en Peter Verhelst imponeren vaak
wel, maar blijken bij nader toezien soms verduiveld weinig te zeggen. De huilers
moeten het van hun ethos hebben. Zij denken dat oprechtheid een garantie voor
kwaliteit is. Bij de clowns is het allemaal buitenkant: met hun ethos zit het vaak wel
goed, al gaat het hier niet om oprechtheid, maar om wendbaarheid en een panische
angst voor ouderwets versleten te worden; van pathos is echter zelden sprake en de
logische substantie is vederlicht.
Een goed gedicht besteedt aandacht aan alle drie de overredingsmiddelen: het weet
lezers voor zich te winnen door zijn toon, overrompelt door subtiele muzikaliteit en
overtuigt met kracht van argumenten - waarbij het vaak beelden zijn die als
argumenten ingezet worden. Om duidelijk te maken hoe bruikbaar de aloude retorica
is bij het analyseren van poëzie, lees ik een gedicht dat, hoewel het niet eenvoudig
valt te doorgronden,
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toch uitermate effectief is. Het is een gedicht van Nachoem M. Wijnberg.4

Of er buiten de wet redding is
Wie met wie in een behoudswet?
De lichamen hoeven niet onderscheiden te worden,
niet door mij; laten zij dit zelf doen,
als zij willen leven,
als zon en zee.
De wet vereert lichamen,
houdt er niet van dat ze zomaar verdwijnen.
Een om te slachten en te verbranden,
een om de wildernis in te sturen, de weg te laten wijzen
door iemand die toch die richting op moest:
ga maar.

De titel en de eerste regel fungeren als exordium, als inleiding die het gehoor
welwillend (beniuolus), aandachtig (attentus) en geïnteresseerd (docilis) moet
stemmen, om de terminologie van Quintilianus aan te houden. De titel stelt een vraag,
of liever: refereert aan een vraag die kennelijk al eerder gesteld is. Omdat we allemaal
met wetten te maken hebben en graag in leven willen blijven, zijn we benieuwd naar
het antwoord. Voordat we het ons gerealiseerd hebben, zijn we de spreker al als
autoriteit gaan beschouwen. Zijn ethos is dat van een geestelijk leidsman. De tweede
regel betrekt de lezer bij het probleem door een vraag te stellen. Het woord
‘behoudswet’ zet hem op het spoor van de natuurkunde. Kennelijk wil de dichter
suggereren dat er een verband bestaat tussen natuurwetten en juridische of - gezien
het woord ‘redding’ - religieuze wetten.
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Binnen twee regels heeft Wijnberg ons in het gareel. Hij gaat spreken over een
maatschappelij-

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

6
ke kwestie die ons allen aangaat en waarvan zelfs geopperd wordt dat ze diep
verankerd is in de - en dus onze - natuur.
Het betoog van de dichter omvat twee stellingen: ‘De lichamen hoeven niet
onderscheiden te worden’ en ‘De wet vereert lichamen’. Beide stellingen worden
beargumenteerd. Dat het niet nodig is dat de beschouwer - misschien moeten we
zeggen: de onderzoeker in het fysisch laboratorium - de lichamen onderscheidt, maakt
hij aannemelijk door erop te wijzen dat de lichamen een eigen wil, levensdrift en
vermogen tot handelen bezitten. Let op de dubbele betekenis van zowel ‘lichamen’
als ‘onderscheiden’. Door over mensen te praten als over fysische objecten, voegt
de spreker een nieuw aspect toe aan zijn ethos: koele afstandelijkheid. Deze
eigenschap wordt nog versterkt door wat hij over de lichamen zegt: ze kunnen wat
hem betreft hun eigen gang gaan, hij bemoeit zich er niet mee. De in dit verband
bijna frivole toevoeging ‘als zon en zee’ benadrukt wederom het feit dat mensen
natuurverschijnselen zijn.
De tweede stelling, als zou de wet lichamen vereren, wordt bewezen door het
empirische gegeven dat lichamen niet zomaar verdwijnen. De wet, die hier
gepersonifieerd is, staat weliswaar toe dat er wel eens een lichaam verdwijnt, maar
niet zomaar - waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat aan een instantie die geacht
wordt onpartijdig en onaandoenlijk te zijn, gevoelens worden toegeschreven, roept
associaties op met totalitaire systemen. Akkoord, om de maatschappij draaiende te
houden moet er soms iemand uit de weg geruimd worden. Het zou prettiger zijn als
dat niet hoefde, maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Het woord ‘vereert’
krijgt met terugwerkende kracht een ironische lading, die weer bijdraagt aan de indruk
die wij van de spreker hadden gekregen.
Het feit dat lichamen niet zomaar verdwijnen wordt in de laatste strofe geïllustreerd
met wat bijna een anekdote is. De klassieke retorica beveelt aan een potentieel dorre
passage in de argumentatie op te fleuren met behulp van een bloemrijke uitweiding.
Wijnberg gaat niet heel ver in het aanschouwelijk maken van zijn beweringen, maar
ver genoeg om een wereld van mensenoffers, zondebokken en outcasts op te roepen.
De efficiency van de systeem wordt wederom aangetoond door het detail dat de
uitgestotene als uitgeleide iemand meekrijgt die toevallig toch die kant op moest.
Het enige wat deze gids overigens aan nazorg te bieden heeft, is de lichtelijk
vermoeide mededeling: ‘ga maar’.
Deze laatste regel is bovendien de peroratio, het vernietigende slotwoord van de
dichter tot ons. We kunnen gaan. Ook wij krijgen het verzoek de wereld van de
dichter te verlaten. Na een wetmatig opgebouwd gedicht over de wet worden we
weer de chaos, de wildernis ingestuurd. Ik denk dat het niet verboden is - om in de
juridische sfeer te blijven - bij dit gedicht ook te denken aan de tienduizenden die in
het nieuwe Europa buiten de wet worden geplaatst.
Nu moeten we ons nog afvragen of de in het exordium gestelde vragen zijn
beantwoord. Ik denk dat de vraag uit de titel ontkennend beantwoord moet worden.
Wie buiten de wet valt, is verloren. Maar het is nog erger: ook wie door de wet
vereerd wordt, kan ineens verdwijnen, zij het niet zomaar. Doordat deze harde
maatschappelijke realiteit geformuleerd is in termen die naar de fysica verwijzen,
wordt ze automatisch gerechtvaardigd. Het is een bekende politieke truc: datgene
wat arbitrair is verpakken als logische of natuurwetenschappelijke onvermijdelijkheid.
Zo worden hele volksstammen monddood gemaakt. De redenering (logos) van de

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

dichter, het aan de hand van de formulering van die redenering geconstrueerde ethos
van de spreker en het weerzinwekkende beeld in de slotstrofe hebben geresulteerd
in een gevoel van onmacht, afschuw en - vreemd genoeg - medeplichtigheid bij de
lezer. Wijnberg is erin geslaagd met een minimum aan stilistisch vertoon pathos op
te roepen.
De grote dichters denken wel, maar zijn geen denkers, ze zingen zonder zangers te
worden en brengen ons in beroering zonder gesnotter. Vaak zijn zij ook, juist door
het gewicht van hun teksten, de meest indrukwekkende verschijningen op het podium.
Dat gewicht, daar gaat het om.
‘Waanzin kielhaalde 't hart’, zegt H.H. ter Balkt in een illusieloos gedicht over de
kracht van poëzie: ‘De doortrapten, list / nooit moe, braken de laatste bronnen aan...
/ En de zangen doolden sprakeloos, tot vandaag.’5
Dat niet alle zangen sprakeloos zijn, dat het zelfs mogelijk is op een verleidelijke
manier de verschrikkelijkste gebeurtenissen op te roepen, bewijst een gedicht in de
laatste bundel van Hugo Claus:6
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Jij, jongen, vul me verder, dieper,
want ik ben hol als de kruiken
op de markt van Assouan.
Als ik je hoor hijgen
word ik heiliger dan de tulband
van de Profeet.
Kijk, jongen, de teder geschramde vijg
dampt van je warmte.

De titel van het gedicht: ‘Wat het meisje van Bagdad zei’. Mesopotamië brandt.
Verhef je stem, dichter.
Dit is de bewerking van een tekst die op 17 juni 2004 werd voorgelezen ter opening
van de Maastricht International Poetry Nights.

Eindnoten:
1 Sybren Polet, ‘Vrolijk gevaar’, in: Gedichten 1998-1945 (Amsterdam 2001), 59.
2 Ilja Leonard Pfeijffer, ‘Bang voor taal. Vlaamse dichters durven geen lol te trappen’, in: NRC
Handelsblad 14 mei 2004, 27. Vlg. zijn ‘De mythe van de verstaanbaarheid’, in: Het geheim
van het vermoorde geneuzel. Een poëtica, De Arbeiderspers, (Amsterdam 2003), 17-31.
3 Dichters uit Epibreren, Wei Epibreren, gedichten op cd, Uitgeverij Passage, (Groningen 2004).
4 Nachoem M. Wijnberg, ‘Of er buiten de wet redding is’, in: Geschenken (Amsterdam 1996),
7.
5 H.H. ter Balkt, ‘Anti-canto 19’, in: Anti-canto's en De Astatica (Amsterdam 2004), 66.
6 Hugo Claus, ‘Wat het meisje van Bagdad zei’, in: In geval van nood (Amsterdam 2004), 123.
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Psalm I - Miss Infoscreen
Arnon Grunberg
haar droom: persvoorlichter bij het Sigmund Freudmuseum, Berggasse 19
haar voornaam betekent mooie overwinning
uit haar linkervoet groeit een bot
artsen gaan het van de winter wegzagen
de tweede vrouw van haar vader is zo oud als zij
volgens het Sigmund Freudmuseum zit ze bij de laatste drie
op haar balkon aan de Hietzinger Hauptstraße groeit basilicum
ze heeft twee Poolse werksters: Beata en Babuschka
Beata maakt aanzienlijk beter schoon dan Babuschka
haar zomers brengt ze door in Pension Razamovsky, Zuid-Spanje
verarmde Russische adel
een dochter die twijfelt tussen God en man
er kleven veel voordelen aan God, als man
na drie dagen begint de zon te vervelen
in de keuken gaat ze op kakkerlakkenjacht
haar vlees is het vlees van de zelfoverwinning
haar vlees had ook Lulu kunnen heten
in Pension Razamovsky eet men iedere avond een spiegelei
haar baas heet Andreas, een genie volgens sommigen
collega's zeggen: zij is veruit de mooiste van Infoscreen
Miss Infoscreen in de kantine, Miss Infoscreen in de metro
haar zus, een juriste, was bevriend met een kunstenaar
hij brak haar een bovenarm
nu zit hij in de gevangenis
sommige kunstenaars worden in de gevangenis creatiever
de Berggasse heeft nog altijd niet gebeld
wachten is haar sterkste kant
in hotel Post te Braunau am Inn wil zij een kind verwekken
zij is Uw fantasie
nu haar moedervlekken relatief ongevaarlijk blijken te zijn
is ze er klaar voor
avond aan avond bezweert ze mij
ik ben niets dan uw fantasie
zertreten Sie mich
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Psalm II - het geld
Ik heb mijn naam verbonden aan een naslagwerk
de KPN bood veel geld en ik zag dat het goed was.
de schatkist der barmhartigheid was leeg
ik ben de weg, de waarheid, het leven, de liefde, tevens
goed doel
's avonds red ik Miss Infoscreen, maar één keer per maand ook eenzame
baby's die anders zouden opgroeien in vochtige kelders.
laat mijn stem uw oren binnengaan
uw hoofd zal mijn huis worden
vrees niet
ik heb meer vervallen woningen opgeknapt.
van uw neusgrot maak ik een kapstok
uw mond wordt de vestibule met een deurmat waarop in drie talen
geschreven staat:
treed binnen zonder hoop maar met creditcard
mijn stijgen was vallen
ik ben de grootste hoer
de lucht die ik verkoop verandert voor uw ogen in barmhartigheid
mijn liefde is een vochtige kelder, rammelaars op de grond,
eenoudergezinnen welkom
mijn tederheid een mier die over uw wang kruipt, die eitjes legt achter de
neusvleugels
voor de winter
mijn beloftes weerspiegelen de angst in uw ogen, waarmee ik mijn
bankrekening spek
als u het pad bent kwijtgeraakt weet dan dat u mijn weg bewandelt
waar mijn licht schijnt, schijnt het rode licht
de eerste hulp is dichtbij, het ziekenhuis altijd geopend
ik ben de werkster van uw uitgewoonde ziel
vul uw raten met honing, ontsmettingsmiddel neem ik zelf mee
uw ogen twee asbakken, de asbakken altijd als nieuw
mijn woorden geven leven en nemen
laat uw kinderen tot mij komen
opdat hun vallen stijgen zal zijn
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Psalm III - de details
dit is waarvan mijn leven gemaakt is
handig verzwegen details
dit is waarvan mijn liefde gemaakt is
handig verzwegen details
dit is waarvan mijn werk gemaakt is
handig verzwegen details
dit is waarvan mijn vriendschap gemaakt is
die ik presenteerde op een zilveren dienblad
dit is waarvan mijn beloftes gemaakt zijn
die ik gebroken heb
in het donker en in het licht
in het halfduister, in de lente
en in de herfst, binnen en buiten,
met en zonder bril
dit is waarvan mijn dood gemaakt is
over goeroe's gesproken
kom je vanavond in het leer?
op de vernissage oh's en ah's
bij de drankkast de te jong gestorvenen
het verschil heet talent
zeggen ze
roem is leuker dan het leven
ook niet zo duur
sla niet door
als ze u ophangen
aan uw onderlip
schrik niet
uw ziel
is ook maar een toilettas
die mee moet op reis
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Op het slagveld
Poëziewetenschap in de Lage Landen
door Anton Gerits
Sommige literatuurbeschouwers en recensenten herkent men van verre. Dit zijn de
lieden die niet zuinig zijn met het opplakken van lichtgevende en luidruchtige
etiketten, zoals ‘de belangrijkste dichter’ (van een bepaald tijdperk), ‘de invloedrijkste
schrijver’ (van een taalgebied), of simpelweg ‘de grootste auteur aller tijden’ (van
altijd en overal dus). Deze neiging tot etikettering neemt exponentieel toe naarmate
de schrijver in kwestie langer overleden is. Oog in oog met dode auteur is elke
literatuurwetenschapper een held.
Zo kan het dus komen dat in het werk van de Nijmeegse literatuurwetenschapper
J.H. de Roder in zijn bundel Het onbehagen in de literatuur (Nijmegen 2001) over
Finnegans Wake van James Joyce staat te lezen: ‘De minst leesbare en de meest
schrijfbare tekst van de wereldliteratuur.’
‘Minst leesbaar’ en ‘meest schrijfbaar’ - wat met zulke betekenisloze grootspraak
impliciet wordt gezegd door de eerste winnaar van de Prijs van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is niets minder dan: ‘Ik heb alles
uit alle tijdperken gelezen’; ‘Ik ben vertrouwd met alles wat in alle eeuwen en alle
cultuurgebieden ooit is geschreven’; ‘Ik kan oordelen over “de wereldliteratuur”’.
Dat gelooft natuurlijk niemand, behalve blijkbaar de hooggeleerde collega's
literatuurbeschouwers en critici, die De Roder voor zijn boek de ‘prestigieuze’ prijs
en de bijbehorende 6.150 euro toekenden.
In Het onbehagen in de literatuur is ook het opstel ‘Het schandaal van de poëzie;
Over taal, ritueel en biologie’ opgenomen. In deze dus ook bekroonde beschouwing
wordt betoogd dat ‘betekenisloze’ aspecten van poëzie, zoals klank en ritme, een
veel belangrijkere rol spelen voor de ‘poëtische ervaring’ dan inhoudelijke aspecten.
Volgens De Roder is poëzie dan ook weinig meer dan de ‘missing link tussen ritueel
en taal’.
Tsja, men zou bijna gaan denken dat postmodernisme de missing link is tussen
wetenschap en prietpraat. Het is pijnlijk dat in de literatuurwetenschap blijkbaar
niemand beseft dat alles wat na dit soort machotaal komt, er door wordt overschaduwd
en daardoor al goeddeels ongeloofwaardig is geworden. Overigens, dient gezegd dat
De Roder ook anders kan schrijven. Zijn bundel bevat naast bijdragen die lijden aan
onnodig ingewikkeld of volkomen betekenisloos taalgebruik, ook een aantal leerzame
en belangwekkende bijdragen. Het is hierbij opvallend dat vooral zijn ‘vakpublicaties’
kreupel gaan door grootspraak en jargon.
Dat hermetisch beuzelen echt een epidemische kwaal is onder
literatuurwetenschappers bewijzen ook Thomas Vaessens en Jos Joosten in hun boek
Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen (Nijmegen 2003). Zij beweren
veel, maar vrijwel het enige dat ik begreep was dat zij menen dat ‘zinvol’ praten over
poëzie slechts aan weinigen is gegeven. En ik geloof dat zij met die weinigen vooral
zichzelf bedoelen. Aan de hand van veel citaten uit buitenlandse wetenschappelijke
literatuur die, evenals de teksten van de twee geleerde docenten zelf, bol staan van
vakjargon, gaan ze in dit boek aan de slag.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Vaessens en Joosten delen ons mede wat de postmoderne dichters ‘eigenlijk’ voor
ogen staat: lezers ‘uit hun doen halen’, ‘leesmethoden ontwrichten’, de ‘authenticiteit
onderuithalen’, de ‘oorspronkelijkheid ontmaskeren’, de ‘intuïtie ter discussie stellen’,
de ‘onmogelijkheid en zelfs de onwenselijkheid van volmaaktheid aantonen’, de
‘autonomie ontkrachten’. Destructie alom dus en grote woorden bovendien. Wat de
auteurs bedoelen met hun ‘eigenlijk’, met hun ‘authenticiteit’, of met hun
‘oorspronkelijkheid’ of met hun ‘volmaaktheid’ wordt uiteraard nergens duidelijk.
Dat alles bleek geen bezwaar voor recensent Ron Rijghard, redacteur van NRC
Handelsblad, om het boek aan te prijzen als een werk ‘om te omarmen’. Weliswaar
moet hij nageven dat Vaes-
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sens en Joosten het begrip ‘postmodernisme’ naar eigen inzicht ‘plooien’. Het zou
hun immers niet gaan om de theorie van het postmodernisme, maar om de ‘subversieve
mentaliteit’ ervan. Zij wagen zich, volgens Rijghard, derhalve niet aan de vraag naar
de houdbaarheid van de postmoderne theorieën en zeker niet aan de vraag wat de
kwaliteit is van poëzie die in wezen een filosofisch concept belichaamt. Maar dat is
geenszins een bezwaar! Sterker nog, Rijghard meent dat we hier van doen hebben
met ‘een goed geschreven en doorwrochte bijdrage aan het debat over de nieuwe
poëzie’. Hij bedoelt geloof ik: zwijg en luister, de meesters spreken.
Welaan, we zullen dan even zwijgen en luisteren naar de meesters. De ‘zeven
hoofddeugden’ van het postmodernisme pogen Vaessens en Joosten te demonstreren
aan de hand van zeven door henzelf gekozen ‘avant-gardedichters’. (Rijghard noemt
dit weliswaar ‘uit de hoed toveren’, maar prijst de aanpak toch als een ‘verhelderende
bijdrage aan onze kennis’.)
De belangrijkste ‘avant-gardedichter’ is blijkbaar Dirk van Bastelaere. Zijn poëzie
refereert volgens de schrijvers ‘aan zoveel andere teksten dat daarmee impliciet de
authenticiteit van het eigen gedicht wordt onttakeld’. Er zijn zelf gedichten van zijn
hand die nauwelijks authentieke regels bevatten. Zij bestaan uit regels overgenomen
uit ‘andere literaturen’. Helaas ontbreken voorbeelden. Maar dat gebrek wordt
toegelicht: ‘Intertekstuele verwijzingen laten zich hier uiterst subtiel en daardoor
moeilijk of soms slechts via een misschien wel al te scherpzinnige interpretatie
traceren.’
‘Misschien wel al te scherpzinnige interpretatie’ - het staat er echt. Duidelijk is in
elk geval dat het werk van geen enkele dichter veilig is voor plundering door deze
strijders voor een nieuwe poëzie. Als we dat maar weten. Rijghard was in NRC
Handelsblad bijzonder blij dat Vaessens en Joosten, ‘ook in hun schrijfstijl’, afstand
bewaren tot de postmoderne theoretici en ‘hun academische aanpak koppelen aan
een ontspannen toon, waaruit blijkt dat ze vaker voor niet-vakgenoten schrijven’.
Maar helaas struikelen wij gewone lezers toch voortdurend over kromme zinnen vol
innerlijke tegenspraak die zich op krukken van het ene quasi-geleerde woord naar
het volgende slepen.
Zoals bij de passage over de dichter Erik Spinoy (nadat beweerd is dat we bij hem
te maken hebben met ‘georkestreerde chaos’): ‘Chaos, ontordening (sic), contingentie,
dat wel, maar beredeneerd.’ Wie weet wat dit betekent, mag het zeggen: is dit chaos
en wanorde die worden bepaald door beredeneerd toeval? Met zulke wijsheden wordt
de literatuurbeschouwing inderdaad een slagveld, waarop het verstand en de
Nederlandse taal naar adem liggen te happen.
Geen wonder dat de auteurs menen dat er in de postmoderne poëzie geen plaats
meer is voor volmaaktheid, zelfs niet voor streven naar volmaaktheid. De dichter
Tonnus Oosterhoff zou dan ook de ‘geschoolde eis van volmaaktheid aanvallen’.
(Zijn er dan ook ‘ongeschoolde’ eisen van volmaaktheid?)
Hoe je het ook keert of draait, deze literatuurwetenschappers zien overal strijd en
destructie. De dichter Peter Verhelst wordt dan ook snel het kamp binnengehaald.
Hij immers betoogde dat poëzie ‘een afwijking’ is en hij heeft het over het ‘debiele
versjesland’. Dichtbundels wekken bij hem weerzin op. Maar zijn eigen werk is
volgens Vaessens en Joosten rijk aan betekenis, omdat het onmogelijk is er een
‘verklarende of toepassende uitleg’ aan te geven. Zo, daar wordt de lezer toch wel
stil van. Dichters spreken in orakeltaal en zelfs de poëziewetenschappers kunnen het
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niet voor ons vertalen. Het hoofd buigen dus en in stilzwijgen aanhoren, zoals de
recensent van NRC Handelsblad - zelf ook opgeleid als wetenschapper - voorschrijft.
Eenmaal hier aanbeland zal het geen verrassing zijn dat Vaessens en Joosten zeker
weten dat ook Robert Anker in zijn bundel Goede manieren (1989) een ‘gevecht’
voert, zij het een ‘achterhoedegevecht’. In dat mooie heldere Nederlands dat in NRC
Handelsblad zo werd geprezen, lezen we dat Anker iets negeert. Wat zou dat kunnen
zijn? Het antwoord volgt weldra: ‘De in de postmoderne cultuur misschien dominante,
maar wat naïeve opvatting dat wij leven in een tijd zonder ethische of
levensbeschouwelijke hiërarchieën. De taak van de dichter is de nu in volle omvang
tot gelding komende eigen verantwoordelijkheid te verhelderen.’
‘Misschien dominante’, maar ‘wat naïeve’ opvatting - u leest het goed - die ertoe
leidt dat ‘nu’ de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de dichter ‘in volle omvang’ tot
gelding komt zodat het zijn ‘taak’ is die ‘te verhelderen’. Tsja, zou het niet een
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schonere taak zijn deze kromtaal te verhelderen? Indien er iets begrijpelijk is aan
deze zinnen dan is het wel dat er dus toch autonomie, toch coherentie, toch streven
naar volmaaktheid dient te zijn voor dichters - hetgeen juist het tegendeel is van wat
Vaessens en Joosten in hun boek willen betogen.
Zeker is wel dat hedendaagse literatuurbeschouwers vrijwel alles willen zien in
het perspectief van strijd. Ilja Leonard Pfeiffer klaagde er in zijn boek Het geheim
van het vermoorde geneuzel (2003) over, dat ‘de strijd’ tussen dichters in Nederland
‘is ingeslapen en verworden tot lief zijn voor elkaar’. Na ‘voetbal is oorlog’ moet
volgens hem nu ook de onderlinge verhouding tussen dichters oorlog worden. Jos
Joosten vergastte ons in een eerder geschrift al met de onthulling dat er een ‘literair
speelveld’ is waarop erkende dichters als machthebbers zich trachten te ‘handhaven’
en waarvan nieuwkomers hen trachten te ‘verdrijven’. En J.H. de Roder merkt in het
opstel ‘De schok van het te laat’ in zijn eerder genoemde bundel op: ‘Elk begin van
een sterk dichterschap betekent aanspraak maken op prioriteit, op revisie van de
traditie: niet de laatkomer is te laat, doel is het de voorganger als laatkomer te
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ontmaskeren’. Naar de functie van het woordje ‘het’ in deze zin speurt de lezer
vergeefs, maar duidelijk is dat sterke dichters iets dienen te ‘ontmaskeren’.
Het zal ondertussen geen verrassing zijn dat de vraag wat nu precies dat ‘sterk
dichterschap’ zou moeten zijn, waarover De Roder het hier heeft, geheel en al
onbeantwoord blijft. Wel betoogt de literatuurwetenschapper dat Martinus Nijhoff
bij het schrijven van Awater een ‘strategie’ zou hebben toegepast ‘die ertoe leidt dat
The Waste Land (van T.S. Eliot) moet worden gelezen als een onbeheerste uitwas
in de moderne poëzie, waardoor Eliot de gestalte krijgt van een zwakke laatkomer
tegenover een sterke voorganger’. En van Awater zou dan de suggestie uitgaan dat
Nijhoff die sterke voorganger is. Als we De Roder moeten geloven, is Nijhoff zich
dus een ongeluk geschrokken toen hij The Waste Land las en is hij aan zijn schrijftafel
gaan zitten met het vaste voornemen dat onding te vernietigen door een gelijkgestemd,
maar veel beter werkstuk af te leveren. En zo zou Awater zijn ontstaan.
Helaas is er een klein detail dat tegenzit. In geen enkele mededeling die Nijhoff
heeft gedaan over zijn dichterschap blijkt ook maar in enige zin dat hij zich als doel
stelde Eliot te overtreffen. Hij heeft zelf zijn gedicht nooit op enigerlei wijze met dat
van Eliot vergeleken. Door dit soort kleinigheden laat De Roder zich geenszins uit
het veld slaan. Uit het motto dat Awater meekreeg, ‘Ik zoek een reisgenoot’, wordt
volgens hem zonneklaar dat Nijhoff maar één intentie had: ‘Het uitstoten van Eliot
uit het reisgezelschap van de literaire traditie.’
Zou Nijhoff dát met zijn motto bedoeld hebben? Nu zijn er inderdaad ook enkele
andere literatuurwetenschappers en interpreten - en De Roder sluit zich bij hen aan
- die menen dat in Awater volgens strategieën van misinterpretatie The Waste Land
zou zijn aangetast. Een bewuste misinterpretatie dus, een frauduleuze handeling van
Nijhoff om ‘te winnen’ van Eliot. Nu staat het literatuurhistorici vrij om naar
achtergronden en motieven te gissen, maar het blijft jammer dat Nijhoff zelf hierover
nooit meer iets kan zeggen. Erg zeker van zijn zaak is De Roder overigens niet, want
enkele bladzijden verder in hetzelfde boek merkt hij terloops op dat Nijhoffs Awater
een reactie was op Ulysses van James Joyce. Ook deze bewering wordt niet nader
toegelicht.
Geeft allemaal niks, zolang het beeld van poëzie als slagveld maar intact blijft.
Tegen wie ‘de strijd’ gaat, mag de literatuurwetenschapper, de tekstanalist, de
deskundige, de hogepriester van het literaire orakel, toch zeker zelf wel uitmaken.
Daarin is geen rol weggelegd voor de dichter.
Zo blijkt volgens De Roder ook Vestdijk een knokpartijtje te hebben gehad met
een voorganger. Hij zou Rilkes werk, vooral het latere en vooral de Duineser Elegien
en de Sonnette an Orpheus hebben versmaad en bekritiseerd, om zodoende strijd te
leveren met zijn eigen ‘te laat’ (Rilke zou deels al geschreven hebben wat Vestdijk
had willen schrijven).
Geweldig interessant voer voor psychologen, maar veranderen deze opvattingen nu
iets aan de waarde van Nijhoffs en Vestdijks poëzie, of aan die van Eliot en Rilke?
En is er door De Roder in feite nu iets aangetoond dan wel beargumenteerd, of is er
alleen maar beweerd dan wel gesuggereerd? Helpt deze literatuurwetenschappelijke
woordenbrij bij het lezen van Nijhoff en Vestdijk? Ik vrees van niet.
Of is het zo dat dit soort postmodernistische speculaties alleen maar afleiden van
het lezen en het beleven van poëzie? En gaat de literatuurbeschouwer zichzelf hier
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niet belangrijker vinden dan de dichter die hij wegdrukt in zijn eigen schaduw? Ik
vrees van wel.
Natuurlijk, het gedicht is gepubliceerd en vanaf dat moment is het publiek
eigendom. Iedere lezer staat het vrij er het zijne bij te voelen en er het zijne over te
zeggen. Maar iets ‘zinvols’ zeggen over poëzie kan alleen als er enige argumentatieve
relatie blijft tussen het beweerde en het gedicht waarover iets wordt beweerd. Het
veronderstellen van ‘destructieve strategieën’ van een dichter ten opzichte van een
andere dichter zonder dat daarvoor enige aanwijzingen, laat staan bewijzen zijn,
draagt niets bij aan inzicht in de vraag hoe literatuur werkt. Speculeren staat vrij,
ook aan wetenschappers, maar het is pijnlijk wanneer zij hun eigen speculaties
opvatten als literatuurhistorische feiten.
Wie het veld van de eigentijdse literatuurwetenschap overziet, kan moeilijk
ontkomen aan een ontluisterende indruk. De zucht naar ‘strijd’ en het ‘vernietigen’
van anderen lijkt van alles te maken te hebben met de behoefte aan sensatie, aan
onthulling, aan ‘infotainment’, waaraan de
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media en publicisten in deze tijd zo schatplichtig zijn geworden.
Wie als lezers met belangstelling voor literatuur iets wil leren over poëzie kan veel
beter dan bij de geschoolde deskundigen terecht bij sommige dichters zelf. Guus
Middag kan helder schrijven over poëzie, zoals in zijn Alles valt in stukken uiteen
(1993), De eerste keer (1999) en Vrolijk als een vergelijking (2002). Komrij deed
het eveneens op aanstekelijke wijze in zijn In Liefde Bloeyende (1998). En,
toegegeven, soms - heel soms - lukt het zelfs wetenschappers om iets zinnigs over
de dichtkunst te schrijven, zoals dezelfde J.H. de Roder deed in zijn mooie opstel
‘In het voetspoor van Valéry’ (Vestdijkkroniek 1990 en herdrukt in Het onbehagen
in de literatuur). In dit stuk had hij plots geen behoefte aan grootspraak en
quasi-geleerdheid met veel vakjargon en halfbegrepen begrippen uit andere disciplines.
En dan blijkt dat met die bescheidenheid zowel de lezer als de wetenschap is gediend.
Ten slotte dit: er wordt geregeld, vooral in universitaire kringen, beweerd dat onze
taal weinig mogelijkheden biedt tot genuanceerd redeneren. Niets is minder waar,
mits men zich maar helder wil uitdrukken en niet denkt - zoals veel
literatuurwetenschappers blijkbaar doen - dat levend Nederlands minder geleerd
klinkt. Wie poëzie leest, weet allang: werkelijk inzicht komt met weinig woorden.
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Schaduwboekhouding - I
Ingmar Heytze
Mijsje
Een lang verloren kennis buldert over het terras:
‘Jij hebt een kind! Een dochter, toch?’ Een meisje,
wie had dat gedacht, na al die hunkerende jaren
met deze en gene, weet ik nog? Alles wil hij weten
en ik weet van niets, maar wie ben ik, kortom,
we hebben je maar vast verzonnen.
Een kind en ik, ik weet het niet. Ik heb weinig
op met dingen die uit bomen komen vallen.
Kokosnoten, slierten suiker, spinnen, teken,
jachtluipaarden - ik red me prima zonder,
lief, hoeveel giechelende kleine meisjes
zich verstoppen tussen jouw eierstokken.
Maar Mijsje, als er nu al iemand vindt dat je
bestaat, klein voorschot op de eeuwigheid
(de tijd is ook maar een rivier, ik zie je aan de
overkant), wil ik best onder een boom, desnoods
gewapend met de snor mijns vaders, liggen
wachten op het onvermijdelijke wonder.
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In dit gedicht
In dit gedicht maak ik geen schijn van kans.
Hier val je voor de charmes van de kunstenaar,
de fotograaf, de pianist - gekwelde zielen zoals ik.
Ik heb er foto's van. Die maak ik 's nachts,
wanneer je naast me ligt te bloeien in je slaap
(je bent een mooie, vreemde tuin bij volle maan).
De fotograaf, de pianist, de kunstenaar: ze staan
weer om ons bed geschaard. Ze zingen, barbershop,
niet slecht, Je bent als een wilde orchidee. En jij staat op,
slaapwandelt mee. Ze dragen je de kamer uit,
verblindend licht, ze zweven met je weg
langs het balkon. In dit gedicht.
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Vier katten
Je leeft misschien een kat of vier.
De eerste leert je: liefde, wreedheid,
spin. Vang vogels. Hemelval.
Als ze doodgaat ben je groot
en wakker voor je eigen dood.
De tweede woont in streepjes zon.
De derde is van groot gewicht.
De vierde likt met ruwe tong
een hand die koud niet meer van jou
op stugge linnen dekens ligt.
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Poëtisch spreekuur
Meneer ik heb zo'n last van een enjambement
bij mijn knie en zeg ik A dan volgt vanzelf
het hele alfabet dwangmatig brakend ook
vermoed ik een elisie bij mijn huig wanneer
ik hier druk rijmt het daar want aandrang
rijmdwang hoort u wel daar ging ik waar
alliteratie word ik haast Homerisch van.
Of agent u moet me helpen nee er woont
een dichter in de gootsteenkast een week al
ja je denkt eerst nog we zien het even aan
maar o hij weigert onbegrepen dood te gaan
zeven dagen denk eens aan de stank laat
staan het schreeuwen onverkwikkelijke
zaken van verwelkte vrouwen jonge sla.
Of dokter ik heb zo'n last van poëzie
in haar totaliteit de wartaal de erosie van
het wit universeel heelal de kruimels pop
en bal voetnoot op voetnoot alles gaat me
veel te ver kunt u niets doen u heeft er toch
voor doorgeleerd ik dacht aan medicatie
is de tijd al om volgende week misschien.
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Schaduwboekhouding - II
Ingmar Heytze
Er is een gedicht dat ik vergeet te maken. Steeds komt er iets tussen: zaken moeten
rechtgezet, er komt opeens een bus van rechts, of iemand wil op stel en sprong een
potje komen schaken (terwijl ik dat niet eens behoorlijk kan). Intussen zit het gedicht
als een mooi meisje in een café te wachten, het zou vandaag toch zijn, waar blijft hij
nou, wat is er misgegaan. De bloem in haar knoopsgat laat het kopje hangen, de
meegenomen krant is al bijna van gisteren. En ik er maar op los leven en af en toe
denken: er is een gedicht dat ik vergeet
*
We komen op krukken, al zie je dat niet; ze zijn vakkundig ingebouwd in ons
geraamte, met soepele scharnieren bij de knieën en ellebogen. Men hangt ons
instrumenten om. Het hout is bijna net zo oud als onze handen en verschoten als de
vergeelde posters op de wondermuren van jongenskamers.
Wij morrelen haast een halve eeuw aan de spijlen van de tijd, maar die draaien
mee zonder ooit los te komen. Wij vluchten naar voren door hoge hotelramen; een
warme orkaan blaast ons terug naar kingsize bedden vol kirrende meisjes. We lopen
met onze hoofden tegen de muren van de studio. Ze geven mee als veren kussens.
We hebben het er nooit over in het vliegtuig of de kleedkamer, maar we hebben
allemaal dezelfde droom, elke nacht opnieuw: we zitten met zijn allen op een
stoomwals, die op weg is naar een afgrond. De weg is kaarsrecht, de nacht van inkt
en we horen oorverdovend gejuich en applaus aan weerszijden van het pad. Soms
eindigt alles in een plotselinge zee van licht, maar meestal met de val.
*
Wetenschappers beweren dat een hond niet weet dat hij bestaat. Ik vind dat nogal
wat om te zeggen. Eerst bedenk je geheel ongevraagd een naam voor een dier, en
vervolgens ga je ook nog een beetje voor dat dier zitten invullen waarvan het zich
al dan niet bewust is! En de wetenschap dan, hè, hoe weet iedereen zo zeker dat de
wetenschap dan wel bestaat? En dan nog, al zou het zo zijn: voel jij je verheven
boven een hond omdat je toevallig meent te weten dat je bestaat? Had jij, gegeven
de keus tussen wel en niet weten dat je bestaat, voor het eerste gekozen, hand op je
hart? Je bent gewoon jaloers, geef het maar toe, op zijn natte neus en zijn
onverwoestbaar goede humeur en de aanmerkelijk betere keuzes die hij in zijn leven
heeft gemaakt.
*
Op sommige wc's hebben ze een doosje aan de deur hangen. Daar komt dan een pufje
citroen of bloemengeur uit zetten als iemand de deur opendoet. Potpourri. Het woord
zegt het al. En in de pisbakken ligt dan vaak zo'n enorme knalroze niersteen waar je
tegenaan mag zeiken. Daar word ik pas misselijk van. Niet van de geuren zelf,
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hoewel die smerig genoeg zijn, maar van alle dampen die eronder zitten, en die je
nét niet meer ruikt. Dat vind ik veel erger. Want wat ruik je net niet meer? Je ruikt
namelijk nog net wél dat het geen zuivere koffie is. Joost mag weten wat zich allemaal
in je nietsvermoedende neusgaten nestelt, binnengedragen op een brancard van
chemische bloemetjes.
*
Je ontwaakt met een exotisch, prachtig woord op de lippen: ‘exploot’. Zoek maar
niet op in het woordenboek, dat kan alleen maar tegenvallen. 1. Explosie in een ver
land. 2. Afgezette despoot. 3. Tentoonstelling van zetfouten. 4. Periode van 20 miljoen
jaar na het Krijt, waarin de top van de voedselketen werd gevormd door vegetatie
(m.n. mansgrote wandelende takken). 5. Plantaardig exportproduct, afgeleid van de
zgn. plootaardappel (‘Het exploot staat er weer fris bij vandaag.’) Bijvoeglijk: ‘Het
meisje had een lichtgroene, explotische jurk aan.’ Spreekwoordelijk: ‘Liever één
exploot in de la dan twee Delftse kazen onder de linnenkast.’
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*
Professionele nageltang voor €13,95 bij Het Kruidvat. Ruim dertig (reken om en om
alsof dát voortaan grip op je bestaan zal geven) oude guldens. Chirurgisch,
compromisloos staal. Je tenen, wars van ingegroeid ivoor en niet in staat tot parels
maken zoals oesters - door constante irritatie - beginnen geruisloos te juichen in je
schoenen.
Net niet verstaanbare monologue interieur: ‘Wat ik mij op dit moment niet realiseer,
is dat bijna ieder mens die over nagels én geld beschikt, eens in de paar jaar een
nieuwe, professionele nageltang bij Het Kruidvat aanschaft, alleen maar om thuis
te ontdekken dat daarmee geen kracht te zetten valt, zoals dat met zelfs het simpelste
knippertje wel kan in verband met het hefboomprincipe. Ondanks zijn overigens
misleidende naam - een gediplomeerd mani- of pedicure die een Kruidvat-nageltang
als gereedschap gebruikt, is een charlatan van het zuiverste water - functioneert de
professionele nageltang nauwelijks. Hij scheurt de nagel en striemt de machteloze
kniphand om daarna voor altijd te verdwijnen in de la van een afgelegen dressoir
(lichaamsverzorgingsproducten worden niet geruild of teruggenomen). De smadelijke
herinnering hieraan vervaagt na enkele jaren tot een amorf gevoel van onbehagen
bij het betreden van een drogisterij. Dit is een moment van zwakte. Laat ik er niet
aan toegeven, of het zal me berouwen.’
Er wordt gemompeld in je hoofd. Er morrelt iets aan je geluk. Je hebt dit eerder
geprobeerd. Er was iets mee. Maar je luistert niet naar het loefgierige drenzen van
je innerlijke stem. Daar sta je dan, je kan niet anders, de multivitamineshampoo zit
al in je mandje, je moet straks toch al langs de kassa - te zweten voor de wand vol
kammetjes en borstels, haarklemmen en bloemenelastiek. De professionele nageltang
prijst zichzelf in een onbewaakt ogenblik af tot een onweerstaanbare €12,95, of twee
voor €25,-.
En weer klapt de val van het noodlot triomfantelijk dicht.
*
De beste manier om een feest te betreden: neem een woord als ‘onheilszwanger’ in
gedachten. Tuit de lippen misprijzend. Moeilijk bij kijken. Oefen eerder op de avond
voor de spiegel. Besef dat je je grimas ter plekke slechts kortstondig kunt laten zakken
op het toilet. Kweek een blik: heb ik wat van je aan. Staar jij, staar ik. Die blik goed
voeden en water geven. Bemesten met borrelnoten en bittergarnituur (neem ook dit
laatste woord in gedachten: ‘bittergarnituur’). Begeef je uitsluitend gewapend met
bokalen bier de balzaal door. Onthoud: op deurposten kun je bouwen. De rest is
brandhout.
Leermomenten: deurpost, onheilszwanger, bittergarnituur.
*
Iemand die het nog niet wist vroeg aan M.: ‘Hoe gaat het met je moeder?’ ‘Goed,’
zei M., ‘Ze is schilder geworden. Ze doet tegenwoordig onze zonsondergangen.’
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Intieme entropie
Leo Vroman
Fort Worth, 25 augustus 2004
De hele toekomst stort zich in het verleden,
alles valt alleen maar naar beneden,
en deze aarde waar ik zo van houd
wordt even snel als ik verschrikkend oud,
de dieren en plantenwereld zullen verloederen,
de hele bol wordt heet en dan weer koud
en zal daarvan verpoederen.
Verleden week nog reden wij
door het hooggebergte
tussen afgronden en rotswanden
in de koude lucht en het hete zonlicht van de
Glacier National Park wereld.
In de kletsnatte barsten
van het rottende gesteente
bloeiden vreselijk oranje,
paarse, en witte bloemen,
we naderden een geruis
dat zwol tot het gesis
van een sproeiende waterval,
we passeerden en het geruis
stierf weg Hoe ik dit mis!
Soms, al weer dagen thuis,
zeg ik nog sch, groeiende
tot sss en weer wegstervend sch
zoals het vallen van de sproeiende
ijskoude dalende waterval
en denk Ben ik dan smoor
verliefd of helemaal gek
op die ene schattige plek
en sterf dus leef ik daar voor
om het bonte bloeien in ontledend puin
dat verval verandert in een tuin?
Klinkt in het hopeloos wegstortend water
de hoop van goddelijk geklater,
en waarom ben ik doorgereden,
om de stilstand van mijn eigen entropie
eeuwig in vrede
als ik niets meer hoor of zie
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De pauwen
Guus Luijters
I
De dagen die wij gaan zijn als de wegen
van het hart zo ondoorgrondelijk en leeg
dat zelfs ons luide roepen in de regen
zal verdwijnen in de woorden die ik spreek
Wij dromen bergen van basalt en wachten
op de top tot we vogels horen zingen
en schrale zonnen zien in bleke nachten
die zich ontvouwen in bespiegelingen
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II
Wie de sterrenzang der hoge zeeën kent
en wonderen verwacht van paddennachten
is karvelen en kamelen voorbestemd
die zich in regenbogen van verdachte
kleuren naar het verloren noorden haasten
waar verborgen zonnen langs de hemel gaan
Wij zijn verdoemd en haten onze naasten
als pauwen die roerloos in de regen staan
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De lange weg naar Wiener
door Pieter Waterdrinker
Misschien is het in Winsum, Winterswijk of Zwolle niet veel anders, maar door welk
een wanhoop wordt een mens overmand wanneer hij als jongeling voor het eerst van
zijn leven kennismaakt met de literatuur en in Zandvoort woont!
Als kind was ik altijd buiten, zwierf bij weer en wind over het strand en tussen de
bunkers in de duinen, wist mij voortdurend ondergedompeld in een warm bad van
geluk. Ik las mijn eerste boek pas bijzonder laat: op mijn veertiende, of vijftiende.
Maar daarna waren de riemen los.
Omdat ik de jeugdliteratuur oversloeg, wandelde ik al snel via de bordelen van
Guy de Maupassant moeiteloos door naar het Petersburgse appartement van Oblomov,
waar zijn dienstknecht Sachar mij waarschuwde om voor zijn heer ‘toch vooral geen
kou’ mee te brengen. Ook bracht ik menige avond door in de feestzaal van Villa des
Roses en tussen de dienstmeisjes, oplichters en psychoten met trillende neusvleugels
van Boedapest en Wenen, waarna ik op gezette tijden nog wel eens een ommetje
maakte naar huize ‘Het Gras’ en daar wegdroomde in het reviaanse universum.
Als ik van mijn bladzijden opkeek, zag ik echter de Louis Davidsstraat, voorheen
de Tramstraat, die er onveranderlijk verregend bijlag. Zelfs wanneer het hoogzomer
was, de zon scheen en de moffen - roodverbrand en puffend van de hitte - doelloos
door het dorp dreven, hing buiten mijn raam een grauwsluier van uitzichtloosheid.
Wat had het lot met mij een gruwelijk geintje uitgehaald dat ik niet in Rio de Janeiro,
Londen of Berlijn ter wereld was gekomen, maar uitgerekend hier, in zo'n ordinaire
badplaats!
Op mijn zestiende probeerde ik, rammend op de toetsen van mijn Blickman &
Sartorius als op een harmonium, zelf iets op papier te zetten. Het waren pogingen
die jammerlijk mislukten. Geen wonder! Als ik niet hier in de vroegere Tramstraat,
maar in gezelschap van een lonkend lief, met pervers ondergoed en een wespentaille,
in het zestiende arrondissement van Parijs zou wonen, waren de romans, novelles
en gedichten eenvoudig uit mijn schrijfmachine naar buiten gerold, gelijk de leverkaas
en rookworsten uit de vleesmolen bij Slagerij Burger.
Z-a-n-d-v-o-o-r-t.
Voor een adolescent die de verlokkingen kent van de literatuur is het de hel op
aarde.
Amsterdam was al beter geweest, maar u zult me op mijn woord moeten geloven
dat ik die stad in mijn jeugd hooguit drie keer heb bezocht. We gingen nooit op
vakantie. Mijn vader bezat wel een eigen zaak, maar geen auto. En zo geviel het dat
het tot mijn tiende duurde eer ik, als Hollandse jongen, voor het eerst met mijn volle
bewustzijn een koe in een weiland zag staan; een ervaring die ik eigenlijk nooit meer
te boven ben gekomen.
Nadat ik eenmaal geroken had aan de literaire wereld, maakte ik natuurlijk wel
eens een wandelingetje door het dorp naar de villa van Herman Heijermans aan de
Kostverlorenstraat. In het huis met de markante kap en adembenemende tuin
(inmiddels ook allemaal verdwenen) was hij gestorven en had hij zijn beroemde
toneelstukken geschreven. Dat was evenwel in een tijd toen heren met
Nietzschesnorren en ampele vrouwen, die in hun gestreepte badkleding de indruk
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Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

27
het scheermes van de nazi's nog niet langs de kuststrook was gegaan; toen niet alleen
Christopher Isherwood, maar ook Klaus Mann en zijn zuster Erika met de trein naar
Zandvoort-Bad kwamen om te flaneren over de boulevard en koffie te drinken in
Hotel d'Orange of in de uitspanning Groot Badhuis.
Maar dat was voorbij, voorgoed voorbij. Nee, ik moest me verzoenen met een
verschrikkelijk lot: iemand die na de oorlog in dit gesloopte kustdorp was
grootgebracht, zou nooit een schrijver worden.
In een periode dat ik nauwelijks nog illusies koesterde, geschiedde er een klein
wonder. Ik was zestien jaar. Op een herfstmiddag kuierde ik over de Botermarkt in
Haarlem waar ik bij een kraampje een halfverregende bananendoos met boeken
aantrof. De koopman, met zijn handen diep in zijn zakken, gromde: ‘Voor een gulden
per stuk mag je die rommel meenemen.’
Ik graaide wat tussen de bidbreviertjes, vogelalmanakken en stadsgidsjes van
diverse jaargangen, toen mijn oog werd getroffen door een boek met een witte omslag
en de merkwaardige titel: Man met ervaring. Een besnord heerschap staarde mij
vanaf de witte kaft aan. Hij had de verbaasde blik van een zeehondje dat nog niet
kon vatten dat hij zojuist was gevangen.
Het boekje was uitgegeven door Van Oorschot, dezelfde reisorganisatie waarmee
ik in die tijd vrijwel dagelijks - geheel verzorgd - per trein, trojka of huurkoets over
de verschroeide steppes of sneeuwwoestijnen van Rusland trok. De schrijver met de
zeehondenblik heette Lodewijk Henri Wiener.
‘Kost dit ook een gulden?’ vroeg ik aan de koopman.
‘Nou, drie kwartjes dan. Omdat mijn jongste dochter volgende week gaat trouwen.’
Ik stopte het boek weg in mijn windjack en raasde op mijn fiets terug naar huis,
niet bevroedend dat deze aankoop een wending zou geven aan mijn leven. Toen ik
Man met ervaring diezelfde avond opensloeg, werd ik vanaf de eerste bladzijde
bevangen door een dubbele euforie. Het was deels dezelfde euforie die goede literatuur
eerder bij mij had teweeggebracht. Maar tegelijkertijd was er een ander gevoel van
hevige opwinding: ik las hier een boek van een sterveling die, net als ik, in Zandvoort
was opgegroeid. Hoe was het mogelijk! Hij had gewoond in een oud vissershuis op
de Duinweg; op nog geen driehonderd meter van het hotelletje waar ik de eerste jaren
van mijn leven had doorgebracht. En nu was hij schrijver!
Vanaf dat moment werd L.H. Wiener voor mij weinig minder dan een obsessie.
Ik wilde hem ontmoeten, snakte ernaar om uit zijn mond te horen hoe men vanuit
Zandvoort in de literatuur geraakte. Het probleem was dat ik uit zijn werk niet kon
opmaken of hij na zijn kustjaren in Haarlem dan wel in Amsterdam was gaan wonen.
Daarbij was ik veel te angstig en te verlegen. Ik was dan wel zestien, maar durfde
nog nauwelijks vreemde meisjes aan te spreken, laat staan een auteur.
Uiteindelijk vroeg ik aan mijn vader of hij ooit van de naam Wiener had gehoord,
waarna hij knikte en mijn moeder meteen inviel: ‘O ja, mevrouw Wiener. Een keurige
dame. Die kwam vroeger altijd bij ons in de zaak, met de operette...’ Want mijn
ouders dreven een hotelletje met een feestzaal en een toneel waar tot ver in de jaren
zeventig de jaren vijftig nog ongestoord doorgingen. Daar, in de feestzaal, liep het
spoor dood.
Twee jaar later las ik evenwel op een dag in de krant dat er in Rotterdam een
literair festival werd gehouden, met medewerking van onder anderen L.H. Wiener.
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Ik was intussen wat steviger in mijn schoenen komen te staan (zo was ik ook geen
kind meer in de boosheid van de liefde) en besloot met de trein naar het festival te
gaan om de schrijver met de zeehondenblik dan toch eindelijk te ontmoeten. Reizen
was ik nog steeds niet zo gewend, ik maakte in Leiden een verkeerde overstap en
derhal-
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ve kwam ik veel te laat binnen. Op het podium ontwaarde ik geen zeehondenblik,
maar een baardige Léon de Winter in gezelschap van een adonis in wie ik - in
retrospectief - niemand anders dan A.F.Th. kan herkennen. Ze waren oeverloos
speekselkundig aan het lullen.
Ik vernam dat L.H. Wiener reeds had opgetreden en zojuist was vertrokken.
Ik was inmiddels student in het Russisch. Overdag bekwaamde ik mij in de plof- en
sisklanken, tegen de avond spoorde ik terug naar huis om Wienerschnitzels te paneren
en om borden af te wassen in ons familiebedrijfje waarmee het rap bergafwaarts
ging. Melkboeren, bakkers en kruideniers gingen de één na de ander in de op volle
toeren draaiende welvaartsstaat over de kop; en ook over ons gezin hing het zwaard
van Damocles, maar dat is een verhaal op zich.
Toen ik na een jaar studie Poesjkin en Tsjechov aardig in het origineel kon lezen
en mij werd verteld dat het nu tijd werd om mij te richten op het Pools en
Oud-Kerkslavisch, spoedde ik mij snel heen naar de rechtenfaculteit. Ik werd nog
liever gekielhaald dan dat ik advocaat moest worden, maar wilde - als eerste sinds
twee generaties die het weer eens tot de universiteit had gebracht - mijn ouders geen
verdriet doen.
Zoals dat gaat, eindigde ik uiteindelijk op een hok in de Pijp, samen met vier
medische studenten. Hier werd niet over literatuur gepraat, maar vooral over vrouwen,
drank en het zagen in menselijke lichamen. Op een winteravond - er kraakte vorst
achter de ramen - kwam een groep ongeregeld binnenvallen, met ijsmutsen op hun
hoofd, de kratten bier als baby's in hun armen. Na een tijdje had iemand het nummer
Hit me with your rhythm stick van Ian Dury opgezet, een ruige popheld van wie pas
later bleek dat diens wilde dansbewegingen voortkwamen uit het feit dat hij spastisch
was.
‘Weet je nog wat voor voorstelling Wiener bij het woord rhythm stick altijd gaf?’
hoorde ik plots iemand met een geprivilegieerde haarlok tegen een ander zeggen.
Deze geaffecteerde lok had kennelijk in Haarlem op het Stedelijk gymnasium gezeten.
Mijn oren spitsen zich, als die van een ree in een natuurfilm, terwijl in mijn inmiddels
benevelde hersenpan razendsnel een aantal verbindingen werd gelegd.
Ik vroeg ze of ze soms les van L.H. Wiener hadden gehad, de schrijver en leraar.
‘Ja, en ondertussen altijd maar loeren naar de grieten in de klas!’
Ik had het idee dat ik onverwacht een stap dichter bij de graal was gekomen. En
dit gevoel werd versterkt toen ik me een paar maanden later voorbereidde op een
tentamen strafrecht. Ineens dook ook hier de naam Wiener op. Het stond er zwart op
wit in een rechterlijke uitspraak over het leerstuk der belediging: Lodewijk Henri
Wiener.
De auteur had in zijn debuutbundel Seizoenarbeid de uitbater van het restaurant
op de Zandvoortse watertoren in scabreuze houding met een serveerster opgevoerd.
Mijn vroegere plaatsgenoot was, als eerste schrijver in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis, het treurige voorrecht ten deel gevallen om vanwege een werk
van fictie voor de Hoge Raad te moeten verschijnen, daar waar Hermans en Reve
bij het Gerechtshof jammerlijk waren blijven steken.
L.H. Wiener was voor de rechtenstudent tegen wil en dank die ik was ineens ook
leerstof geworden.
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Ik maak nu een grote stap; zowel geografisch als in de tijd. Het is jaren later en
inmiddels had ik naast mijn gewone werk als correspondent in den vreemde - een
leuk vak, ik kan het iedereen aanraden - zelf een romannetje geschreven. Door
omstandigheden waarmee ik u niet verder zal vermoeien werd dat, na aanvankelijk
een aantal aardige recensies, een grote flop.
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Op een dag in het voorjaar van 1999 werd ik in mijn woonplaats Moskou gebeld
door een journalist van het Haarlems Dagblad, de Oprechte Haerlemse Courant
sedert 1656. Hij vroeg me of hij mijn reactie mocht hebben.
‘Altijd,’ zei ik opgewekt, terwijl ik door het raam met enige bewondering gadesloeg
hoe de sneeuw, als op stille muziek, uit de tingrijze hemel naar beneden dwarrelde.
Maar waarop?
Wist ik het dan niet? Ik was een uur daarvoor door de rechtbank van Haarlem ‘bij
verstek’ veroordeeld vanwege een antisemitische passage in mijn bewuste
debuutroman Danslessen die zich te Zandvoort afspeelde. Ik moest een geldboete
betalen of een paar dagen de bak in.
‘Bij verstek?’ Ik vertelde de man dat ik nimmer een dagvaarding had ontvangen.
Die was zeker ter hoogte van Minsk met de postkoets in de sneeuw blijven steken,
voegde ik er met lacherige paniek aan toe.
Maar dat geloofde deze eigentijdse journalist in het geheel niet. Was ik soms bang
geworden? En o ja: waarom was ik trouwens zo'n smerige jodenhater?
‘Heeft u het boek gelezen?’ vroeg ik, terwijl ik het antwoord al kon raden.
Mijn grootvader, Pieter Waterdrinker, begon in de jaren dertig in Zandvoort een
antiekzaak op de Grote Krocht. In 1941 ging daar een baksteen door de winkelruit.
Aan de baksteen was een briefje bevestigd: ‘Vuile jodenvriend!’ Kort daarop werd
het
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gezin geëvacueerd. Dat verhaal had ik als kind vaak aan tafel gehoord, en ik had in
mijn boek slechts willen aantonen dat antisemitisme - uitgerekend in Zandvoort, dat
na Winterswijk het hoogste aantal NSB'ers had - ook in onze tijd nog steeds aanwezig
was.
Maar niemand die me geloofde; niemand die mijn boek las.
Het was het begin van een drie jaar durende juridische nachtmerrie die mij mijn
zenuwen, bijna het laatste restje geloof in de medemens en vele tienduizenden guldens
heeft gekost. En waarin ik me nog nooit zo eenzaam heb gevoeld. Zo zat ik voor het
Gerechtshof aan de Prinsengracht in Amsterdam twee uur lang als een misdadiger
in het verdachtenbankje, met tegenover mij drie rechters en een wijf in een toga met
uilenbril die mij - om haar juridische gelijk te halen - op één lijn stelde met
‘holocaustontkenners’.
De Nederlandse literaire wereld keek toe en zweeg als het graf, want de auteur
bleek - oren dicht, veiligheidsgordels vast - in het dagelijks leven in Moskou
werkzaam te zijn als correspondent voor De Telegráááááf.
Maar natuurlijk. De vuile fascistoïde flikker.
Nederland is een prachtig land, als ik er maar niet hoef te wonen.
Het wijf in de toga verloor de zaak in hoger beroep overigens, maar ging in cassatie
bij de Hoge Raad waar ik uiteindelijk werd vrijgesproken.
Ondertussen heb ik L.H. Wiener twee keer ontmoet. Bij onze eerste kennismaking
in Amsterdam, gearrangeerd door de lieve schat en his masters voice Wim Noordhoek,
staarden wij elkaar aan met de blik van zeehondjes die weten hoe de knuppel voelt.
Toen we elkaar enige tijd later op een middag in Zandvoort troffen, keken we vanaf
tien hoog op een flatje aan de boulevard lange tijd uit over de woelige zee, wijn en
bier drinkend, vol vertedering vloekend op de betonnen en uit fantasieloze bakstenen
opgetrokken ellende aan onze voeten.
Tegen de avond stapten we, met onze handen in onze zakken en inmiddels enigszins
wankel op de benen, zwijgend door de straten van het dorp, op zoek naar een kroeg
met wellicht een kleine kaart om iets te eten. Ineens draaide Wiener zijn hoofd woest
naar mij om en sprak: ‘En meneer, mag ik u nu eens wat zeggen? Ik loerde niet naar
de meisjes in de klas. De dames staarden naar mij!’
Wiener en Waterdrinker - ze zullen als auteurs van debacledebuten en
ex-verdachten tot in lengte van dagen samen moeten optrekken in strafrechtelijke
leerboeken, voetnoten bij arresten en in collegedictaten. Als zaaiers van liefde en
oogsters van haat. Weet u soms wat het is?
Ach, misschien heeft het ook allemaal wel gewoon te maken met Zandvoort, dat
zevenhonderd jaar oude gemolde dorp in de duinen, waar inmiddels de geest van
mijn vader rondwaart tussen die van de andere mensen die mij intens dierbaar waren.
Voor hun heil brand ik elke week in het orthodoxe kerkje hier op de hoek bij mij in
Moskou een kaarsje, terugverlangend naar de warme zomers uit mijn jeugd die nooit
meer terugkomen, en onderwijl denkend: ‘Zou het ooit nog goed komen?’
Als het zover is, hoort u het van me.
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Open het raam
Wim Brands
Ik ben nuchter.
Ik ben geen romanticus.
Ik marcheer nooit door een bos.
Ook niet als ik mij onbespied waan.
Maar als je ziek bent,
Ik bedoel doodziek, meer dood
dan ziek, wandel ik midden in de winter
in een rechte lijn naar je toe, jij ver bij mij vandaan.
Spreek bij aankomst in je donkere kamer:
Ik kan vliegen, open het raam.
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Ze legt de telefoon neer en zegt O, Annie
de buurvrouw die hem vond;
om haar stem te sussen
O, Annie.
's Avonds pakt ze een vuilniszak
voor zijn kussen.
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giraf in sydneys dierentuin taronga zoo
Antoine de Kom
zo snuffel je aan hoge rotsen terwijl je uitkijkend
over de haven opeens beseft dat je ooit voor het eerst
je tanden zetten zult in een broodje tandoori chicken.
op je ranke benen ren je ben je ijler dan je moeder
die verdwenen is mist kwam in haar plaats toen
wolken binnendrijvend van de oceaan schuimkoppen
op de donkerblauwe golven die tot helemaal tegen
je wimpers spatten. het moet haast wel: dat je dorstig australië
hebt gezien al zat je opgesloten met gebogen nek en tenen
opgeklapt en of je nog iets wou een glaasje
iets voor je gezicht je zou een zeepaard kunnen zijn zo boven
een woestijn waar het intens dromen is. bij de dalende
trap naar de wereld van het zuiden hield een douanier
je staande vroeg of je soms rinkelende dagen hebt gekend
in singapore. nee je zegt mijn geest is blijven hangen in de kip
die naar een hete handdoek rook zoëven boven de grote
zandwoestijn en ergens in een zoutpan of een drooggevallen
bedding en bedekt met het ruwe rode stof tussen rivieren
die zich gretig vol schaduw zuigen zwarter worden
dan de donkerte van bergkammen in de schemering.
of was er meer dan je stille aanwezigheid in de buik
van deze grote walvis die plonzend door de stapelwolken
blauwe bergen drijft als in de droomtijd dromerig
met blinkende slome vleugels zich een hoge weg baant
en dan vallend steeds meer piepend piepklein
valt over de glans van tranen op een donkerbruin en grijs
bebaard gezicht dat doodsbang lijken op de armen
van een hondsmoe monster ziet. de vogels bassen
in hagelwitte bomen. het asfalt staat bol van de zee en vanuit
de botanische tuinen kun je het ruiken: banksia's staan in brand
of is er storm op komst en regen? dit is terra nullius bij avondschemer
dan vliegen hongerige vossen af op vrucht en tak.
stel je voor: een alweer inktzwarte hemel vol kleine
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witte stippen spelers op dit roze paneel rondom
een zoute vijver en dan muisstil blazen op sonore
degelijk gesteelde bloemen met de ene didgeridoo
na de andere op gehoorsafstand. tussen witte kwebbelende kaketoes
waken onze voorouders. van onze aarde zijn zij kluiten nat en zacht.
(het is sinds enige tijd door de autoriteiten ten strengste verboden
om dit land met vreemde overzeese modderschoenen te betreden).
boemerangs in elke boom. een hoofd en een hand half
in de grond waarmee wij voor eeuwig allen verenigd zijn.
en wat wij zijn geweest. was dit misschien droomtijd:
dat je 's nachts lichtwolken zien kon steeds weer anders
in hun glans gedaanten schepen bergen glazen bollen met daarin
het continent dat de verdroogde herinnering aan zichzelf is
en waar rivieren zo van schaduw zwellend overstromen
dat het kartelige bergkammen geworden zijn dan wordt je onverwacht
gezoend: een kangoeroe je zakt ineens aandoenlijk
in het groen en sta je emoe in een hele grote tuin
met naaldhout bloemen flessenbomen palmen
en de weelde van steenglans de dampende geuren van vele
keukens. een kleine man met hagelwitte overhemden
op zijn blad wacht bij het hek en achter hem het gele stenen
hoofdgebouw het kaartenhuis waarin australië ligt opgetast
met alle beste plekjes om te lopen. hij wijst ze aan
en wuift je uit nu donkere vogels hoog boven de straten
als lammeren jammerend verschijnen
tussen zeer hoge glazen gebouwen waarin de zee
weerspiegeld wordt een zee van zeepsop
glinsterend opkruipt rond en op de wijder wijde
witte open monden van de opera.
in alle rust sloeg een giraf al tijdenlang bewegend sydney gade.
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Een fatale tulpenwang
‘Lalla Rookh’ als literaire hype
door Leo van der Sterren
Haar naam betekent zowel in het Urdu als in het Perzisch ‘Tulpenwangige’ (van lala
voor ‘tulpen’ en rukh voor ‘wang’), en als men de overlevering mag geloven, was
dat niets teveel gezegd. Lalla Rookh was de dochter van de Indische Mogol
Aurangzeb, die leefde tussen 1618 en 1707, maar zij werd onsterfelijk als heldin van
het naar haar vernoemde dichtwerk uit 1817 van de Ierse poëet en schrijver Thomas
Moore (1780-1852).
Nu ja, onsterfelijkheid is misschien een groot woord. Niet weinigen kennen de
naam Lalla Rookh tegenwoordig alleen nog als die van een vrij obscure folk-band
uit Colorado (gespecialiseerd in Keltische muziek), of als merk van een Australische
Semillon-wijn (wat houtig, maar fris en sterk), of als die van het in kleine kring
legendarische Britse zeilschip van 1277 ton dat in februari 1873 vertrok uit India
met bestemming Suriname. De lading bestond uit 399 contractarbeiders die
voornamelijk afkomstig waren uit Uttar Pradesh en Bihãr. De archieven melden dat
het ging om 279 mannen, 70 vrouwen, 32 jongens beneden de 10 jaar en 18 meisjes
beneden de 10 jaar. Op 5 juni 1873 kwam het schip in Paramaribo aan, en de
ontscheping van de 37 hindoestaanse moslims onder de opvarenden betekende de
herintroductie van de Islam in het Nederlandse wingewest. Nu nog vieren alle
Surinaamse Hindoestanen op 5 juni de aankomst van de Lalla Rookh als
‘immigratiedag’ ofwel ‘Milan Ka Dien’.
Als we eerlijk zijn, is er over de historische Lalla Rookh heel wat minder bekend.
Haar vader Aurangzeb was de derde zoon van Sjah Jahan, die door hem in 1658 van
de troon werd gestoten en in de gevangenis werd gesmeten. Het bewind van
Aurangzeb, een puriteinse en conservatieve man, geldt als het hoogtepunt en ook als
het begin van het einde van de Mogul dynastie in India.
Over zijn dochter met de tulpenwangen weten we vrijwel niets, en alles wat we
denken te weten, komt uit Lalla Rookh: An Oriental Romance van Thomas Moore,
een vierdelig episch gedicht met een verbindende verhaallijn in proza. In zijn versie
wordt Lalla Rookh uitgehuwelijkt aan een haar onbekende koningszoon uit Boucharia
in Kashmir (een evidente geschiedkundige vergissing, want Kashmir was destijds
deel van het Mogulrijk en had geen eigen koning; de oudere overlevering dat zij
trouwde met de prins van Samarkand is plausibeler, hoewel er geen bewijs voor is).
Maar wie maalt om de feiten bij Moore's verhaal. Tijdens de reis naar Kashmir, zo
vertelt zijn dichtwerk, wordt Lalla Rookh verliefd op de jonge verhalenverteller
Feramorz die met de stoet meereist en die - zoals in ‘Duizend-en-één-Nacht’ - elke
avond een romantisch verhaal vertelt, vier in totaal. Lalla Rookh smelt voor zijn
charmes, en haar hart breekt als zij afscheid van haar begeleider moet nemen en bij
haar bruidegom wordt gebracht. Maar hoe onmetelijk is haar geluk als de koningszoon
niemand anders dan de onbekende verhalenverteller blijkt te zijn!
Niet in de laatste plaats dankzij het succes van Lalla Rookh genoot Moore, die
opgroeide als zoon van een groenteboer, tijdens zijn leven evenveel bekendheid en
roem als Byron, Coleridge en Walter Scott. Nadien kalfde zijn reputatie af tot die
van een dichter van de tweede rang, of erger. Dat Moore nooit volledig in de
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vergetelheid raakte (tot in de jaren zeventig verschenen er met enige regelmaat
biografieën over hem), is te danken aan vier zaken. In de eerste plaats valt zijn naam
nog regelmatig in biografieën van zijn vrienden Shelley en Byron. In de tweede plaats
heeft hij zelf een van de eerste levensschetsen over Byron geschreven (hoewel zijn
veel gesmade aandeel in de verbranding van Byrons memoires nu op zijn minst
tamelijk overdreven lijkt). In de derde plaats duiken zijn ‘Irish Melodies’,
verzamelingen van Ierse liedjes - compleet met muziek - waarvan tussen 1807 tot
1834 tien delen op de markt kwamen, nu nog af en toe op onder folk-muzikanten.
En dan is er ook nog zijn om-
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vangrijke Journal, waarvan een kenner soms nog wel zegt dat ze ‘admirably readable’
zijn.
Zeker is dat Moore's Lalla Rookh tegenwoordig door niemand meer wordt gelezen.
Waarom zou iemand in deze tijd nog de moeite nemen? Welnu, een reden zou kunnen
zijn dat dit destijds uiterst populaire en op het eerste gezicht volstrekt onschuldige,
soms zelfs lichtvoetige poëtische werkstuk geen geringe bijdrage heeft geleverd aan
de verankering in het culturele geheugen van de stereotiepe westerse voorstelling
van de Oriënt. En met die voorstelling - die door Edward Said werd samengevat met
de term ‘Orientalism’ - worstelen wij bewust en onbewust nog elke dag.
Wanneer Moore met het schrijven van Lalla Rookh begonnen is, laat zich niet precies
bepalen. In een brief aan zijn vriendin Mary Godfry uit september 1811 schreef hij
over zijn ambities met deze onderneming: ‘I shall now take to my poem, and do
something, I hope, that will place me above the vulgar herd both of worldlings and
of critics; but you shall hear from me again, when I get among the maids of Cashmere,
the sparkling springs of Rochabad, and the fragrant bouquets of the Peris.’
Op dat tijdstip was Moore blijkbaar al aan het dichtwerk begonnen. Toch zouden
de eerste exemplaren van Lalla Rookh pas in mei 1817 van de drukpersen komen.
Het kostte Moore zes lange jaren om datgene te maken wat zijn meesterwerk moest
worden. Hiervoor zijn allerlei redenen aan te wijzen, maar geen ervan zal Moore zelf
als een aanvaardbaar excuus hebben ervaren. Sterker nog, voor hem waren het jaren
van tandenknarsen en frustratie.
Natuurlijk, er waren tragische familieomstandigheden, zoals de dood van een
dochter en de nasleep daarvan, die het werk vertraagden. En daarnaast deed zich de
banale omstandigheid voor dat Moore een langzame werker was (zeker vergeleken
met snelschrijvers als Byron en Scott). Bovendien voelde hij zich na het aanbod van
uitgever Longmans - die Moore in 1812 drieduizend guineas in het vooruitzicht had
gesteld voor een gedicht dat tenminste even lang zou zijn als Scotts Rokeby, zonder
overigens precies te weten waarover het zou gaan en zonder er iets van gezien te
hebben - moreel verplicht om niet slechts een briljant dichtwerk te leveren, maar
niets minder dan zijn magnum opus dat de wereld versteld zou doen staan.
De trage voortgang van het werk aan Lalla Rookh vloeide ook voort uit Moores
gevoeligheid voor kritiek. Uitgerekend de persoon die Moore het idee voor het project
aan de hand had gedaan, de dichter en zakenman Samuel Rogers, gaf een negatief
oordeel over de gedeelten die Moore hem liet lezen. Moore trok zich die kritiek
zozeer aan dat hij zelfs zijn plannen voor Lalla Rookh volledig veranderde, zoals hij
bekende in een brief. ‘He [Samuel Rogers] left me rather out of conceit with my
poem Lalla Rookh (as his fastidious criticism generally does), and I have returned
to it with rather an humbled spirit; but I have already altered my whole plan to please
him, and I will do so no more.’
Elders noteerde Moore dat de kritiek van Rogers zelfs twee keer roet in het eten
gooide. Daarna zou hij zijn vriend ronduit hebben verteld dat deze het dichtwerk pas
weer te lezen zou krijgen nadat het voltooid was.
Dit alles weerhield Moore er echter niet van om gedurende het schrijven van Lalla
Rookh ook andere geschriften te vervaardigen, en dan vooral geschriften die geld in
het laadje moesten brengen. Hij maakte drie afleveringen van de Irish Melodies en
één deeltje van de Sacred Songs (1816). Bovendien maakte hij in 1816 een dun
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bundeltje met politieke satires op rijm onder de titel Intercepted Letters; or, the
Twopenny Post Bag. Ook zag hij nog kans tot het schrijven van kritieken, zoals het
memorabele stuk waarin hij Coleridges Kubla Khan de grond in boorde.
De langzame conceptie van Lalla Rookh had voor Moore wel degelijk vervelende
consequenties. Terwijl de literaire mode van het ‘Oriëntalisme’ snel groeide, haalden
andere auteurs hem als het ware in, met name Byron die Moore met zijn enorm
succesvolle ‘Turkish tales’ (The Giaour uit 1813, The Bride of Abydos uit hetzelfde
jaar; The Corsair uit 1814) het gras voor de voeten wegmaaide. Geen wonder dat
Byron zijn ploeterende vriend in augustus 1813 een welgemeend commercieel advies
gaf: ‘Stick to the East, the public are orientalizing.’
Doch Moore kon hier slecht weinig moed uit putten. Hij ging zwaar gebukt onder
het feit dat Byron hem voor was geweest. In een brief uit datzelfde jaar aan de uitgever
van zijn Irish Melodies,
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James Power, schreef hij: ‘I do not think I would accept now ten thousand pounds
for anything that would interfere with the finishing of my poem [Lalla Rookh], upon
which my whole heart and industry are at last fairly set, and for this reason, because,
anticipated as I have already been in my Eastern subject by Lord Byron, the success
he has met with will produce a whole swarm of imitators in the same.’
En omstreeks dezelfde tijd klaagde hij tegenover een vriendin: ‘Ik moet bekennen
dat ik er erg te neergeslagen door ben. Nooit was er iets ongelukkiger voor mij dan
Byrons invasie van het Oosten, dat nog maagdelijk gebied was toen ik het betrad de Orient zal nu onder de voet gelopen worden door rijmelende sukkelaars, en als
ik eindelijk op het toneel verschijn, ben ik niet langer een trendsetter maar zal ik
gedoemd zijn een slaafse navolger te zijn - een Byronian.’
Moore bekende zelfs dat hij even had overwogen het gehele project op te geven,
maar dat zou - meldde hij - zonde zijn: ‘I think I never wrote so well before.’
Verreweg de belangrijkste reden dat Lalla Rookh lang op zich liet wachten, was
evenwel Moore's allesoverheersende, bijna obsessieve, zucht tot documentatie. Om
het werk van een solide historische basis en een authentieke atmosfeer te voorzien,
bestudeerde hij een oeverloos aantal werken over de Oriënt. Moore las alles wat hij
kon vinden: boeken van zendelingen en missionarissen, studies van medici,
taalkundigen en antropologen, reisverslagen van globetrotters, memoires van
avonturiers en handelsreizigers,
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enzovoort, enzovoort. Het ging daarbij vooral om de werken van doorgewinterde
oriëntalisten zoals Barthélemy d'Herbelot, John Richardson, George Sale, William
Ouseley en William Jones, alsmede van beroemde reizigers zoals Pedro Teixeira,
Constantin de Volney, François Bernier, Jean-Baptiste Tavernier, Jean de Thevenot,
James Bruce, Alexander Russell en Carsten Niebuhr.
Destijds boden deze - vaak fraai geïllustreerde - boeken de westerse lezer zijn
enige blik op de wereld. Bovenal was er - in het spoor van de koloniale expansie een reusachtige honger naar alles wat te maken had met ‘de Oriënt’, dat destijds als
volstrekt exotisch en bizar te boek staande gebied van het Nabije en Verre Oosten
dat niet alleen economisch en politiek door het Westen onderworpen was, maar toch
nog zwanger was van geheimzinnigheid, seks, verraad en sensualiteit. De
tegenwoordige lezer dient echter een flinke dosis geduld en doorzettingsvermogen
te mobiliseren om zich door deze bestsellers van weleer heen te worstelen (per werk
twee kloeke delen van ongeveer 250 bladzijden, blijkt het gemiddelde te zijn).
Daarnaast verhelderen veel van deze werken minder over het Oosten dan over het
Westen, en dan bovenal over de culturele constructie aldaar van een niet-bestaande
‘Oriënt’, die altijd mysterieus is, en bovendien altijd uiteindelijk inferieur.
Moore zag er niet tegenop de lezer van zijn dichtwerk duchtig onder de neus te
wrijven dat hij veel energie en tijd had gestoken in de studie van zijn bronnen. In
navolging van wat bijvoorbeeld William Beckford, Erasmus Darwin, Robert Southey
en Byron ook wel deden bij hun historiserende poëzie, voorzag hij Lalla Rookh van
voetnoten, van zeer veel voetnoten om precies te zijn. Het gaat om liefst 385 noten
die tezamen zo'n 27 pagina's tekst beslaan, en waarin niet minder dan honderdvijftig
uitvoerige bronvermeldingen zijn opgenomen.
Hoewel het zeker handig is te leren dat in het dichtwerk met ‘Issa’ niemand anders
dan ‘Jezus’ wordt bedoeld, of dat ‘Kathay’ staat voor ‘China’, is het zeker dat het
niet overal even duidelijk is of de geleverde informatie enige relevantie voor het
dichtwerk heeft. Toch konden de tijdgenoten van Moore diens belezenheid wel
appreciëren. Een recensent van de Edinburgh Review roemde in november 1817
omstandig de ‘entire familiarity with the life, nature, and learning of the East’ van
de dicher. En in het voorwoord van de twintigste editie van Lalla Rookh wuift Moore
zichzelf uitgebreid lof toe door enkele voorvallen aan te halen waaruit zou moeten
blijken dat ook anderen hem intussen gepromoveerd hebben tot een deskundige op
oriëntalistisch gebied (zelfs een oriëntalistisch zwaargewicht als Sir William Ouseley
had een goed woordje voor hem over).
En ook het grote publiek lustte er wel pap van, misschien vooral omdat er al snel
spectaculair geïllustreerde edities van Lalla Rookh uitkwamen. Binnen één jaar na
publicatie volgden zes herdrukken, en daarna begon het zelfs bij diverse uitgeverijen
te wemelen van edities die met al dan niet gekleurde plaatwerken waren verlucht.
Bovendien verschenen er al snel vertalingen in het Frans, Duits, Pools, Fins, Italiaans,
Spaans, Russisch en - oh ironie - Perzisch. Als klap op de vuurpijl werd in 1822 een
spectaculaire musical van Lalla Rookh gemaakt, die een première kreeg te Berlijn
in het Chateau Royal voor Koning Friedrich II van Pruisen (ook van deze musical
verscheen een geïllustreerde versie in boekvorm). In 1861 verscheen zelfs nog een
burlesque parodie op muziek van Jacques Offenbach onder de titel Lalla Rookh, An
Oriental Extravaganza (waarin het koor tijdens de finale uitbarst in het lied
‘Trala-Lalla Rookh’), terwijl Frederick Clay in 1877 zijn cantate Lalla Rookh op het
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festival van Brighton mocht uitvoeren. Moore's dichtwerk, zoveel is duidelijk, drong
diep door in de vezels van het westerse culturele leven.
Ondanks het verpletterende publieke succes - misschien wel daardoor - waren
Moore's literaire collega's minder enthousiast over het dichtwerk. Byron, Leigh Hunt
en Poe, om maar enkelen te noemen, konden het werk helemaal niet of slechts ten
dele waarderen. Met name Poe legde de zwakte van Lalla Rookh genadeloos bloot,
namelijk dat het gedicht simpelweg veel te veel van het goede bevat: ‘Few readers,
and indeed few critics, have commended this poem for originality - and, in fact, the
effect, originality, is not produced by it - yet no work of equal size so abounds in the
happiest originalities, individually considered. They are so excessive as, in the end,
to deaden the reader all capacity for their appreciation.’
En hoewel Moore gestreeld was door het publieksucces van zijn werk, en niet in
de laatste plaats door de complimenten met betrekking tot zijn eruditie, moet hij zich
gerealiseerd hebben dat het hem inderdaad niet was gelukt om het door hem beoogde
meesterwerk te vervaardigen.
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Met vooruitziende blik schreef hij: ‘I am strongly inclined to think that, in a race to
future times (if any of mine could pretend to such a run) those little ponies, the
“Melodies”, will beat the mare, Lalla, hollow.’
Moore had gelijk. Voor de lezer van vandaag is het enorme succes van destijds
onnavoelbaar, en zijn in feite alleen de noten bij Lalla Rookh nog interessant. Afgezien
van de nauwelijks verhulde parallellen tussen de hoofdrolspelers en Ierse
vrijheidshelden, doet het dichtwerk zelf erg denken aan een saaie bloemlezing uit de
oriëntalistische literatuur van de 19de eeuw. Moore hield zich strikt aan de codes
van zijn vakbroeders die de ‘kennis’ van het Oosten boekstaafden. Hij week niet af
van de standaardinformatie: ook in Lalla Rookh is de Oriënt een exotisch gebied,
mysterieus, sprookjesachtig, magisch, maar tegelijk duidelijk minderwaardig ten
opzichte van het Westen. Ook de dichter ontsnapt niet aan een missionair en educatief
paternalisme, ja aan een diepgewortelde en bijna instinctieve depreciatie van en
minachting jegens alles wat te maken heeft met ‘de Oriënt’, dat in het Westen
uitgevonden spiegelbeeld van het ‘beschaafde’ Europa.
Lalla Rookh was echter geen wetenschappelijk werk voor kleine kring, maar een
succès fou, een literaire hype in woord en beeld, die zijn weerga in het oriëntalistische
genre niet kende. Daardoor liet het werk diepe sporen na in het collectieve bewustzijn
van de enorme lezersgroep. En hoewel zijn gedicht nu vergeten is, hebben de zes
lange jaren studie van Thomas Moore meer invloed gehad op het westerse beeld van
de oosterse wereld dan hij wellicht ooit voor mogelijk had gehouden.
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Octaven aan Ate*
Anton Gerits
I
Mijn hond die ongewild wordt aangelijnd
weet mij gebonden aan dezelfde lijn
die onze wilskracht schendt en ondermijnt
maar niettemin van hem en mij moet zijn.
Wij snuiven beiden op wat weemoed voedt,
hij leeftocht en bedreiging die hij mist
en ik een geur waarvan ik bang vermoed
dat hij illusie is of slinkse list.

*

Ate: Griekse godin van de verblinding, verwarring en ondergang (vgl. Ilias XIX, 9 e.v.)
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II
De merels die zo engelachtig fluiten
dicht hun geen paradijs'lijk leven toe,
zij zijn als wij in hebzucht niet te stuiten
en worden van geen tegenstreven moe
zolang de worm die zij in tweeën delen
twee happen voor hun eigen vraatzucht zijn.
Wat daarna opklinkt uit hun gouden kelen
is niets dan ongewilde schone schijn.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

42

III
De garven bij elkaar in lijn zien staan,
de schrammen op mijn handen van het binden,
het waren tekenen van jouw bestaan
waarin ik dacht mij wel te kunnen vinden.
Tot de combine, schenner van ons vrij debiet,
als een nawerelds monster 't koren vrat,
het stro als stront in balen achterliet
en ik jou in een disco doof vergat.
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Dan begint je dag zo naar
door Moniek Tinnemans
Nooit alvast het schoolplein opfietsen als je te vroeg bent. Liever nog even een blokje
om, totdat de kleuters naar buiten stormen en de moeders het te druk hebben met het
snuiten van neuzen en het dichtritsen van jassen.
‘Zo,’ zegt ze, ‘jij moest racen vanochtend.’
Ik zet mijn fiets op de standaard en trek mijn handschoenen uit, glimlach naar
haar. De moeder van hoe heet ze. Dat roze meisje.
‘Ik was net thuis,’ zegt ze te luid en doet een zijwaartse stap in mijn richting, ‘en
ik zag je langskomen met Harrie achterop. Je had het warm zeker, hè?’
‘Ja,’ zeg ik, ‘behoorlijk.’
De andere moeders kijken nu ook naar mij. Ik staar naar de deur, waarachter de
kinderen al staan te dringen. Harrie zie ik ook, met zijn jas aan, hij zwaait. Ik zwaai
terug.
‘En gisteren was je juist heel vroeg, volgens mij.’ Het kegeltje van haar oorbel
bungelt heen en weer als ze haar hoofd een beetje schuin houdt. Ik zie het roze kind
voor me. Babet. Zij is de moeder van Babet. Fletse jas, gouden brilmontuur. Hobby:
fröbelen met theezakjes. Vermoed ik. De omklemming van gezelligheid.
Ik blaas een lok haar uit mijn ogen. ‘Het ligt er altijd een beetje aan,’ zeg ik en ik
wrijf mijn handen warm. Ook begin ik wat met mijn voeten te schuiven en te stampen.
Ik heb het duidelijk druk met koud hebben. Maar als ik weer opkijk, staat ze nog
dichterbij dan daarnet.
‘Vroeg, laat,’ mompel ik, ‘het ligt eraan,’ en ik begin te rommelen in mijn fietstas,
alsof ik iets zoek. Geconcentreerd haal ik alles eruit en leg het op het kinderstoeltje.
Een extra kabelslot. Twee dennenappels, waarvan één licht beschimmeld. Een lepeltje
van de ijssalon. Harries dolfijnentekening, waarop de kleuren zijn doorgelopen. Een
drabbig stuk eendjesvoerbrood.
Ze staat te kijken naar mijn stapeltje, haar hoofd nog altijd scheef. Met één hand
frunnikt ze aan haar oorbel. De andere moeders hebben zich weer op hun eigen clubje
gericht.
‘Toch vervelend, hè,’ zegt ze, ‘als je zo laat bent. Dan begint je dag zo naar. Ik
had het ook eens, toen mijn man naar Frankfurt moest, toen was ik 's ochtends alleen
met de kinderen, en ik vond het zó zwaar.’ Ze schudt kort haar hoofd, kijkt me aan.
Ik gooi het natte brood in de struiken. Dus dat is het. Peter is pas één dag weg, een
dag en twee nachten, drieëndertig uur om precies te zijn. Hij is wel vaker van huis
geweest, voor zijn werk. Dan waren er nooit geruchten. Maar op de een of andere
manier weten ze het, ruiken ze nu de wond, als bloedhonden die een spoor volgen.
Ik voel in mijn jas naar een zakdoek en veeg mijn vingers eraan af. Dan berg ik
de spullen weer op in de andere fietstas, die nog droog aanvoelt. Achter de glazen
deur staat de juf papieren uit te delen. Harrie zwaait met een geel vel. Met zijn andere
hand duwt hij zijn brilletje omhoog. Het is allang tijd.
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Niet meer zomaar ingaan op een speeluitnodiging, ook al kijkt je zoon nog zo gelukkig
en is het net of hij er voortaan bij hoort. Liever samen naar het bos, de bieb, de
speelgoedwinkel.
Als ik Harrie ga ophalen, vind ik hem wat stil.
‘Hoe ging het?’ vraag ik aan de moeder van Babet.
‘O, prima,’ zegt ze, ‘ze hebben gekleurd en toen wilde Harrie eigenlijk naar buiten,
maar Babette wilde liever hier, met de poppen. En toen is Harrie gaan puzzelen, hè
Harrie?’
Babette, zegt ze, Babettuh. Van gefröbel met theezakjes is niets te bekennen.
Misschien geeft ze haar creaties weg.
‘Was het leuk?’ vraag ik aan Harrie, terwijl ik hem help om zijn schoenen aan te
trekken. Hij knikt, geluidloos. In zijn hand klemt hij een opgerolde tekening met een
lintje er omheen. Achter het raam staan Babet en haar moeder te zwaaien.
Als we op de fiets zitten vraagt hij: ‘Is papa in Amerika?’
Ik sla linksaf zonder mijn hand uit te steken.
‘Een tijdje,’ zeg ik, ‘net als vorig jaar, weet je nog wel?’
Hij zegt niets.
‘Hoezo?’ vraag ik.
Hij slaat met zijn tekening tegen mijn jas.
‘Hoezo dan?’ vraag ik weer. Mijn hart bonkt.
‘Nou,’ zegt hij.
Ik schakel de versnelling een tandje hoger. ‘Vroeg de mama van Babet ernaar?’
zeg ik luchtig. ‘Vroeg ze iets over papa?’
‘Ja,’ zegt hij, en: ‘Babette heeft een zeeschildpad. Geen echte hoor, mama. Van
de Efteling.’
‘Dus jullie hebben gezellig gepraat,’ zeg ik, ‘goh, leuk.’
Ik voel hoe hij zijn hoofd tegen mijn rug aanlegt. ‘Gaan wij ook eens naar de
Efteling mam?’
‘Misschien in de zomer.’ Ik overweeg te remmen, terug te fietsen. ‘En wat vroeg
ze dan?’ Haar een flinke mep te verkopen met die beschilderde dakpan naast haar
voordeur.
Hij blijft stil. Zijn hand schuift onder mijn jack, in de band van mijn spijkerbroek.
‘Hé? Wat zei ze dan? Waar hadden jullie het dan over?’ Ik draai mijn hoofd een
beetje naar hem toe. Ik wil het weten, ik wil godverdomme weten wat dat wijf uit
hem heeft zitten melken.
‘Dat papa naar Amerika was gegaan.’ Zijn handje schuift dieper, tot bijna aan mijn
bilnaad. ‘Maar dat hij nou niet met het vliegtuig was gegaan maar met de auto.’
Ik reik naar achteren, wrijf zijn been. Op de rotonde rijdt een grote vrachtwagen
langzaam op ons af. Ik rem, blijf achter de haaientanden staan. Met mijn hand geef
ik kleine ritmische klapjes op het stuur.
‘Hou eens op mama,’ zegt hij, ‘ik vind dat niet leuk.’
De autosleutels, in het leren etuitje met opdruk van de garage. Peters hand die ze
omklemde. In de gang vier tassen, de betonboor, zijn skischoenen die hij bonkend
de trap af had gesleept. Harrie was er niet wakker van geworden.
‘Ik neem maar vast zoveel mogelijk mee,’ zei hij, ‘dan heb je de zolder leeg.’
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Tien voor twee in de nacht. Ik gaf de planten water. Hij maakte de achterbank plat
en schoof de buizenstoel in de auto.
Half drie. ‘En deze?’ vroeg hij en hij hield een waaier van cd's omhoog.
‘De Jayhawks,’ zei ik, ‘de rest mag mee.’
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Ik ruimde de vaatwasser uit. Het bestek was nog heet. Ik deed een elastiekje om het
aangebroken pakje espressokoffie en legde het bij zijn spullen. Ik vulde de gaten in
de boekenkast op met kindervideo's.
‘Dan ga ik nu,’ zei hij.
De autosleutels in zijn hand.
Hoe ik huilend voor hem knielde en zijn gulp probeerde open te ritsen.
Hoe hij wegdraaide en zei: ‘Wat nu nog in de kast hangt, mag naar het Leger des
Heils.’
Nooit je laten verleiden tot discussies met een kind dat niet wil slapen. Het liever
mee naar beneden nemen en chips en cola geven.
‘Mama, ik moet je iets vragen,’ roept hij voor de zoveelste keer. Ik zucht en loop de
trap weer op. Waarom zijn blaadjes groen, wanneer is het zomer, waarom woont niet
iedereen in een warm land, hoe heet het zeedier van Babet.
‘Laatste keer,’ zeg ik, ‘en dan kom ik echt niet meer naar boven.’
‘Oké,’ zegt hij. Ik zie hem nadenken. Met de neus van het dolfijntje strijkt hij over
zijn lippen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

46
‘Mama,’ vraagt hij ten slotte, ‘zijn hier monsters?’
‘Nee hoor,’ zeg ik, ‘geen monsters.’
‘Waarom dan niet?’
‘Monsters kunnen hier toch niet naar binnen. Of wel denk je?’
‘Misschien door de voordeur,’ zegt hij en bij die gedachte spert hij zijn ogen
wijdopen.
‘Ding-dong,’ ik doe het geluid van een aanbellend monster en trek een eng gezicht,
‘dag mevrouw, ik ben een heel eng monster en nou wil ik Harrie graag komen opeten,
mag ik even binnenkomen?’
Hij kijkt me ongelovig aan. Dan lachen we allebei. Hij gaat liggen en ik dek hem
toe. Als ik bijna zijn kamer uit ben zegt hij: ‘Maar mama, als het monster nou een
sleutel heeft?’
Ik draai me om.
‘Volgens mij hebben monsters geen sleutels,’ zeg ik, ‘hoe zouden ze daar aan
moeten komen?’
Harrie gaat weer rechtop zitten. Hij krast met zijn nagel in het hout van zijn bed.
‘Misschien heeft het monster papa z'n sleutel,’ zegt hij. ‘Dan kan papa niet meer
naar binnen en het monster wel.’
Ik pak zijn hoofd in mijn handen, kus zijn krullen, het littekentje boven zijn oog.
‘Geen sleutels,’ zeg ik, ‘monsters hebben geen sleutels.’
Ik besluit niet meer op te ruimen beneden. Ik controleer de deuren en zet de
verwarming laag. In de slaapkamer leg ik mijn flanellen pyjama klaar. Ik vul een
rubberen kruik met heet water en leg hem aan Peters kant in bed.
Als ik de douchedeur open doe, zie ik het. De douchekop hangt nog steeds op mijn
hoogte. Peter is een stuk langer, die schoof hem altijd naar boven. Maar voor mij is
de straal dan te koud. Elke avond schoof ik hem weer terug. Automatisch, zonder na
te denken.
Nu hangt de douchekop al laag, en is het alsof ik niet meer kan staan, alsof ik
vijftig kilo zwaarder ben en mijn benen me niet meer kunnen dragen. Ik zak door
mijn knieën en kruip de douchecel binnen. Een tijdje blijf ik zo zitten en kijk naar
de tegels. Dan reik ik naar de kraan en zet hem open. Het water stroomt tussen mijn
benen het putje in.
De volgende ochtend bel ik de school van Harrie.
‘...Hele nacht overgegeven,’ hoor ik mezelf zeggen, ‘...houd hem liever thuis
vandaag.’
Harries brilletje ligt nog boven, hij kijkt me met zijn bijziende ogen een beetje
scheel aan. Maar hij zegt niets en eet zijn cracker. Er zit jam op de koalapyjama die
Peter vorig jaar meebracht uit Brisbane. Met mijn vinger lik ik de klodder eraf.
‘Kom op,’ zeg ik, ‘aankleden.’
‘Wat gaan we dan doen?’ Dóe-hoen, zegt hij. Hij prikt zijn vinger door een plakje
kaas en draait het rond.
‘Naar het station,’ zeg ik, ‘we moeten naar het station.’
Afgezien van een ouder echtpaar is de stationshal verlaten, het spitsuur is net
voorbij. Harrie blijft staan om de bolle uitstulpingen van een frisdrankautomaat te
aaien.
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Het meisje achter het loket zit rechtop. Haar hand zweeft al boven het toetsenbord,
klaar voor een snelservice. Maar we hebben geen haast. Ik zet mijn rugzak op de
grond en pak mijn portemonnee. Ze kijkt me verwachtingsvol aan.
‘Kaatsheuvel,’ vraag ik, ‘gaat dat via Den Bosch?’
‘Tilburg,’ zegt ze, ‘van daaruit heb je speciale bussen.’
Ik sla met mijn hand op de balie, en glimlachend tikt ze een code in.
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Districten en overige campagnevreugden
door Florus Wijsenbeek
De eerste keer dat ik zelf een rolletje in een verkiezingscampagne speelde, was in
1967 en met mijn optreden heb ik mijn latere politieke carrière bijna in de kiem
gesmoord. Ik was nog student maar toch al verantwoordelijk voor de ‘propaganda’
van de VVD-afdeling Leiden. Uit dien hoofde moest ik een verkiezingsavond voor
lijsttrekker Edzo Toxopeus organiseren.
De avond verliep tamelijk desastreus. Toxopeus bestond het voor een gehoor van
voornamelijk studenten tijdens zijn speech talrijke toespelingen te maken op de
drankneus van zijn PvdA-tegenstrever Anne Vondeling, terwijl die goede man
geheelonthouder was. Toen ik als organisator van de avond de landelijk lijsttrekker
van onze partij bedankte en hem voorspelde dat hij de verkiezingen wel zou winnen
omdat hij zo'n keurig voorkomen had, werd hij woedend. Hij wilde tijdens het
aansluitend diner niet meer met mij spreken en belde zelfs mijn vader, die ook in de
VVD actief was, om mij excuses te laten maken. Met instemming van mijn vader, die
wel van een beetje ruzie hield, heb ik dat niet gedaan. Het heeft nog jaren geduurd
voordat ik met Toxopeus weer ‘on speaking terms’ was.
Toch heeft dit debacle mijn lust voor campagne voeren niet bedorven. Voor veel
politici is de verkiezingsstrijd een noodzakelijk kwaad dat maar afleidt van het ‘echte’
politieke werk. Voor anderen is het juist het hoogtepunt van hun metier. Feit is dat
het campagne voeren met de jaren van karakter is veranderd. Het eenzaam zwerven
langs rokerige zaaltjes in de provincie waar drie man en een paardenkop de
gelegenheid te baat namen om landelijke politici in het echt te zien en hun grieven
te spuien, zijn wel voorbij. Het gaat nu om exposure op de televisie. Vele politici
volgen daartoe mediatrainingen, nemen personal coaches in de arm, of laten zich
verleiden mee te doen aan spelprogramma's waarin woorden van twee lettergrepen
al worden beschouwd als een aanslag op het bevattingsvermogen van de kijker.
Gelukkig kan geen enkele mediatraining en geen enkel tv-spelletje voorkomen
dat campagne voeren onverbrekelijk verbonden blijft met de fysieke inspanningen
van de politici om ‘het land’ in te trekken, ook al zijn de zaaltjes doorgaans niet meer
rokerig en kennen de toehoorders hun landelijke politici veel beter dan vroeger.
Uiteindelijk dient politiek het te hebben van mond-op-mond reclame, en aan de basis
daarvan staan de trouwe volgelingen, die ook een fysieke inspanning leveren om jou
aan te horen. Andere campagnerituelen zijn wel geheel en al verdwenen. Neem het
raambiljet. Tot in de jaren zeventig had iedereen - nou ja bijna iedereen - zo'n ding
hangen. Het raambiljet was typisch verschijnsel van de verzuilde samenleving, en
tot welke zuil je behoorde, was voor niemand een verrassing, want reeds bij alle
buren en vrienden bekend. Tijdens mijn jeugd in het Haagse Marlot wist je als kind
al van elke bewoner van dit elitewijkje bij welke zuil die hoorde. In verkiezingstijd
hing iedereen dan een biljet voor het raam, en alles klopte altijd, behalve dan die ene
raadselachtige poster van de CPN.
Pas later, als student politieke wetenschappen, heb ik begrepen dat dit het
levensteken van een hoogbejaarde intellectuele medeoprichter van de Communistische
Partij Nederland moest zijn.
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Raambiljetten bestaan al helemaal niet meer, en de van gemeentewege geplaatste
borden voor het ophangen van posters van de politieke partijen zijn voornamelijk
doelwit van vandalisme en de aankondigingen van danspartijen en rockconcerten.
Het mag uitgesloten worden geacht dat ze er ook maar iemand toe zullen brengen
op een bepaalde kandidaat te stemmen. Toch zal geen partij het erop wagen geen
biljetten op die borden te hangen, de trouwe aanhangers verwachten dat evenzeer
als de zinloze kraampjes op braderieën en de wat minder zinloze bijeenkomsten in
‘het land’.
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De aardigste campagnes die ik heb gevoerd, waren die voor de Europese verkiezingen.
Dat was niet alleen omdat het theatrale aspect van de politiek lekker aangezet kon
worden, maar ook omdat je tijdens deze campagnes op plaatsen en in buurten kwam
waar je anders nooit zou komen.
Vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar door het ‘winner takes all’ districtenstelsel
elke stem de doorslag kan geven, is het campagne voeren een ware kunst. Ik heb er
veel aan meegedaan en altijd met veel plezier. Bovendien heeft het mijn ogen geopend.
Hoeveel lezers van dit blad kunnen mij nazeggen dat ze huis aan huis in de council
estates, de wijken met troosteloze oude arbeiders woningwetwoningen, in steden als
Leeds, Liverpool en Rochdale zijn geweest?
Mijn ervaringen met dit soort persoonlijke politiek waren onverdeeld positief. De
kandidaat die langs de deur komt, van welke partij dan ook, wordt door de Britse
kiezer met de uiterste beleefdheid behandeld. Immers: ook als de uiteindelijke winnaar
niet van jouw partij is, zal hij of zij jouw district in Westminster gaan
vertegenwoordigen en wordt hij of zij geacht de belangen van alle constituents bij
de centrale overheid te behartigen.
Of ik nu campagne voerde in de Midlands, in London, aan de zuidkust, in het
Westen of in Schotland, nooit ben ik ook maar ergens uitgescholden of onheus
bejegend. In Nederland was dat wel anders, zelfs in mijn eigen buurt op de nette
Frederik Hendriklaan te Den Haag. Ooit was ik op campagne in Sussex voor de
Liberale kandidaat, mijn vriend Richard Moore. Ons doel was het plaatsje Battle,
dat zo heet omdat daar de werkelijke slag bij Hastings in 1066 is gevoerd. Ik werd
door Moore naar een buurt gestuurd waar hij als Liberal (misschien het best
vergelijkbaar met het Nederlandse Groen Links) niet hoefde te komen, omdat ze daar
allemaal conservatief stemden. Gehuld in driedelig grijs met regimental das belde
ik aan bij alle villaatjes waarvan de gazonnen ogenschijnlijk met nagelschaartjes
werden bijgehouden. ‘Good afternoon, I come for the Liberal Party,’ was mijn
standaard binnenkomer. Uiteindelijk kwam ik bij een huis waar een gepensioneerd
officier van het Imperiale leger opendeed. Hij keek mij vorsend aan, en zei: ‘For the
Liberal Party? But you look so nice.’
Ik moet toegeven dat ik toen even met mijn mond vol tanden stond. Maar dat was
nog niets vergeleken met de complete verwarring die bezit van mij nam in het district
North Devon, dat ooit in Westminster werd vertegenwoordigd door de Liberale leider
Jeremy Thorpe in de tijd dat alle Liberale MP's nog in een taxi pasten. Op een gure
en regenachtige dag reed ik daar met de kandidaat voor de Europese verkiezingen
van het ene naar het andere dorp, die in dit dunbevolkte deel van Engeland nogal ver
uiteenliggen. We hadden een auto met enorme luidsprekers erbovenop, en met
onbezonnen enthousiasme verkondigden we onze boodschap tegen het doornatte en
desolate landschap.
Uiteindelijk stopten we omstreeks teatime in een klein plaatsje nabij de Ierse Zee.
Bij de lokale voorzitter der Liberalen, een speelgoedwinkelier, kregen we somptueuze
tea met scones en clotted cream, taart en talrijke andere hapjes, die maakte dat ik me
verplicht voelde iets bij hem te kopen. Het werd een opwindbare spin die je in de
koekjestrommel kon stoppen om kinderen die er uit wilden jatten de stuipen op het
lijf te jagen. Zeker was dat het na zo'n tea niet gemakkelijk is de campagne weer op
het spoor te krijgen. In de High Street was geen kip te zien. Het regende pijpenstelen.
Enkele malen riepen we door de luidsprekers op onze auto dat de Liberal Party er
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was en iedereen met ons kon komen spreken. Geen reactie, er was geen levende ziel
in velden of wegen te zien. Totdat ik één voetganger aan zag komen. Ik sprong de
auto uit, gewapend met de folders en een typisch Nederlandse bekeringsdrift. Mijn
Britse metgezellen bleven rustig (en droog) in de auto zitten. Na enige tijd draaide
de speelgoedwinkelier zijn raampje open en zei: ‘Kom er maar weer in.’
De eenzame voetganger bleek de voorzitter van de lokale Conservatieven te zijn,
die even poolshoogte kwam nemen. Hij groette ons beleefd en vervolgde zijn weg.
Na ongeveer een kwartier kwam er weer een voetganger, nu van de tegenovergestelde
kant. Ik sprong de auto weer uit, al was het maar om te laten zien dat wij in Nederland
niet vies zijn van het politieke handwerk. Was het dezelfde Conservatieve voorzitter
weer, op de terugweg.
Druipend op de achterbank begon ik de hoop nog Liberale stemmen te kunnen
winnen in North Devon enigszins op te geven. Op dat moment kwamen er drie nonnen
de heuvel af. Toentertijd - ruim vijfentwintig jaar geleden - zou in Nederland de
vraag aan een non of ze Liberaal wilde stemmen vloeken in de kerk zijn geweest
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en een kamikazeaanval op het KVP-bastion. Maar ja, ik was in Engeland en wilde
me niet laten kennen. Derhalve stevende ik dwars door de nog steeds stromende
regen recht op de nonnen af. Wie schetst mijn verbazing toen de dames op mijn
aankondiging dat ik hier was om voor de Liberalen stemmen te winnen begonnen te
kirren dat ze dit ‘enig’ vonden en dat Jeremy altijd naar hun klooster kwam om ze
toe te spreken. Dat kon ik natuurlijk niet op mij laten zitten. En zo kwam het dat ik
een afspraak maakte om naar het klooster te komen om daar campagne te voeren.
Mijn gehoor bestond uit ongeveer veertig nonnen. Ze waren enorm vóór Europa,
in tegenstelling tot wat in Engeland gebruikelijk was (en is). Ze waren bovendien
ook nog allemaal voor de Liberalen. Als VVD'er begreep ik daar weinig van - per slot
had onze partij sterke antiklerikale wortels -, maar in de Britse omstandigheden was
dat niet zo vreemd. De Liberals steunden vanouds op minderheden die vermalen
dreigden te worden tussen de Britse politieke reuzen. Ze vonden dus hun stemmen
in de ‘Celtic fringe’, in Schotland en the West Country, en onder religieuze
minderheden. De Conservatieven waren sterk verbonden met de Anglicaanse kerk,
en La-
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bour met de Ierse katholieken. Britse katholieken, zoals deze nonnen, die heel bewust
hun wortels zochten in de tijd voor de reformatie, voelden zich bij de twee grote
partijen niet thuis. En dus stemden ze op de Liberalen.
Toen ik over mijn succes bij de nonnen in het VVD-blad schreef, wilde niemand
mij geloven.
Dat er ook andere liberalen en andere verkiezingscampagnes bestaan, leerde ik in
Italië. De Italiaanse Liberalen zijn nog opgericht door Baron Cavour, wiens stamslot
bij Thonon les Bains in het Franse departement Haute Savoie staat, en die de stichter
was van het Italiaanse Koninkrijk onder de hertogen van Savoye. Geen wonder
misschien dat de partij louter bestond uit adel, grootgrondbezitters en bankiers. De
partij is uiteindelijk in de operatie ‘Schone Handen’ mee ten onder gegaan, omdat
leider Valerio Zanone als minister van Volksgezondheid slechts tegen betaling voor
zijn partij toestond dat nieuwe ziekenhuizen werden gebouwd of anderszins contracten
voor het ministerie werden gesloten.
Door Zanone's voorganger, Giovanni Malagodi, minister van Financiën en bankier
werd ik regelmatig uitgenodigd aan Italiaanse campagnes mee te doen. Dat was niet
alleen omdat ik net genoeg Italiaans spreek om een tevoren ingestudeerde redevoering
te kunnen houden en omdat zijn aanhangers elitair genoeg waren om hun vragen in
het Frans of Engels te kunnen stellen, maar vooral om de Europese gezindheid van
zijn partij tot uitdrukking te brengen.
Voor die Europese gezindheid hadden zijn kiezers overigens nauwelijks enige
belangstelling, maar in de publieke beeldvorming stond het chique om ook een echte
niet-Italiaanse Europeaan ten tonele te voeren. En bovendien - ik geef het eerlijk toe
- voor een jong aankomend lid van het Europees Parlement zoals ik toen was, is het
niet onaangenaam om van het balkon van de middeleeuwse stadhuizen van steden
als Perugia en Florence toch niet onaanzienlijke menigtes toe te spreken.
De eigenaardigste lokatie waar ik in Italië heb gesproken, was in een poppentheater
in Milaan dat een getrouwe kopie is van de Scala. Het betrof een optreden voor de
organisatie van ‘Donne Eletrici’. Dit zijn geen ‘elektrische vrouwen’, maar
kiesvrouwen die een vereniging hadden opgericht in de tijd van het censuskiesrecht.
In tegenstelling tot veel andere landen hadden in Italië vrouwen al vrij snel stemrecht,
maar er waren er toch niet veel die konden voldoen aan de vereisten van grondbezit,
belastingbetaling en een hoge functie.
Toen ik kwam spreken voor de Donne Eletrici, was hun voorzitter de gravin
Beatrice Rangoni-Macchiavelli, inderdaad een nazaat van. In mijn oprechtheid - of
naïviteit - kwam ik er slechts langzaam achter dat zij niet alleen een belangrijke
financier van de Liberale Partij was, maar tevens een van de vele minnaressen van
mijn beschermheer Malagodi. Ik ben wel eens in haar Romeinse flatje uitgenodigd.
Tijdens de voorafgaande vergadering kwam ze voortdurend zenuwachtig binnenlopen
onder de aankondiging dat we maar niet boos moesten zijn als we straks in haar flatje
op de Piazza di Spagna, met uitzicht op de Spaanse trappen, een beetje op elkaar
gepakt zouden zijn als we door de regen niet op het terras konden. Eenmaal daar viel
het wel mee, het regende inderdaad, maar het dakterras was overkoepeld door een
tentzeil zo groot als een voetbalveld, en in een van de acht salons, met in elk daarvan
een in livrei gestoken bediende, hadden we ook nog wel gepast.
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De meest geïnvolveerde campagne heb ik in Noord-Ierland gevoerd. In die tijd werd
dit deel van Europa nog geplaagd door bomaanslagen, politieke moorden en andere
gewelddadigheden, en ik betwijfelde enigszins of men wel zat te wachten op een
Nederlandse Liberaal met een diepgewortelde afkeer van handtastelijkheden. Ik zou
daar spreken in een campagne voor onze Liberale zusterpartij de Alliance Party, die
als eerste politieke groepering het sektarisme trachtte te overbruggen. Nu ben ik niet
gauw bang, maar dit kwam toch aardig in de buurt. Voor de vergadering in het meest
gebombardeerde hotel van de wereld, het Europa Hotel in Belfast, werden we letterlijk
uitgekleed en onderzocht op explosieven, terwijl je collega de dominee Paisley voor
het hotel met zijn aanhangers schuimbekkend liep te demonstreren dat buitenlanders
zich niet met Ulster moesten bemoeien.
Ik logeerde in het huis van de leider van de Alliance Party, dat met hekken, dubbele
ramen, kettingsloten, lichten en een vervaarlijke hond werd bewaakt. Bovendien liep
mijn gastheer dag en nacht met een pistool rond. Maar ja, dat zou
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toch niet helpen, gaf hij toe. Bij zijn buurman, een rechter, was de helft van de gevel
door een raketaanval weggeschoten; bij hemzelf was de politie onlangs komen melden
dat die aardige vriend van zijn dochter bekend stond als een IRA-strijder, die toegang
tot het familiehuis zocht. De dochter was daarna pijlsnel voor verdere studie naar
Parijs afgevoerd.
Een meer passieve (en veiliger) rol in verkiezingscampagnes is mij herhaalde malen
toebedeeld als waarnemer. Bij verkiezingen in Oost-Europa, heb ik zo heel wat foto's
kunnen maken van vier, zes of acht voeten in een stemhokje. Daar was niemand van
de organisaties zoals de EU, Raad van Europa en de CVSE, die de waarnemingen
verzamelden echt van onder de indruk. Zelfs de massale vechtpartij voor het
hoofdstembureau in Gori, Georgië, waarover ik trouwhartig rapporteerde, werd door
niemand als serieus incident aangemerkt. Misschien had dat te maken met het feit
dat Gori de geboorteplaats is van Josef Stalin, die daar nog overal pontificaal in de
stembureau's aan de muur hing.
Een van de vechtersbazen verklaarde verontwaardigd via tolken aan mij en andere
waarnemers dat het zijn volste recht was een heel pakket stemmen in de bus te doen.
Het was immers een goede Georgische gewoonte dat het hoofd van de familie
bepaalde hoe er gestemd zou worden. De echte fraude vond op een veel hoger niveau
en buiten het oog van de waarnemers plaats. Er was een kiesdrempel van 7 procent.
Bij het tellen van de stemmen meenden wij als waarnemers dat er naast de partij van
de toen nog dissidente provinciehoofdman Aslan Abachidze uit Batumi in Adzjarië
(aan de Turkse grens en de Zwarte Zee) twee andere partijen die grens zouden kunnen
overschrijden. De volgende morgen bleek uit de officieuze uitslag echter dat die twee
partijen allebei precies op 6,9 procent waren blijven steken. Tsja, legden de lokale
politici ons vriendelijk uit, bij de hertelling zouden die partijen best eens over de
grens van 7 procent heen kunnen gaan, maar dan zouden ze wel eerst aan president
Shevarnadze een rond bedrag moeten betalen.
Even memorabel was mijn waarneming bij de eerste democratische verkiezingen
in Roemenië na de val van Ceaucescu. Ter inspectie van het democratisch proces
trok ik met mijn team- en fractiegenoot de hertog van Montesquiou door het platteland,
dat nog zeer achterlijk was. In een klein plaatsje aan de Donau nabij Bulgarije werden
we staande gehouden door een wanhopige mevrouw. Zij was de plaatselijke dokter
en oppositieleider en sprak redelijk Frans. Bij het stembureau wees zij ons op twee
potige in burger geklede heren met een armband van de partij van Ceaucescu's
opvolger Iliescu. Alvorens de vaak analfabetische kiezers naar binnen mochten,
moesten zij hun stemboekje met de daarin weergegeven symbolen van wel zeventig
partijen laten zien. Deze twee, naar de dokter ons vertelde lokale agenten van de
Securitate (de geheime politie van Ceaucescu), wezen dan uitdrukkelijk en met veel
overtuigingskracht op het symbool van Iliescu's partij.
Frans, Duits of Engels verstonden deze kleerkasten niet, maar met handen en
voeten wist ik ze toch wel duidelijk te maken dat dit van mij niet mocht. Ik heb daar
een ruim uur streng toezicht gehouden, maar moest mij 's nachts weer in Boekarest
melden. Toen we ten afscheid nog een kopje thee gingen drinken bij de dokter, bleek
dat de worstelende Roemeense liberalen wel degelijk ook hulp uit Nederland hadden
ontvangen om de democratie op te bouwen. In de hoek van haar kamer lag een grote
stapel afgedankte posters van de VVD.
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‘Stem lijst 3’ werd de kiezers in Roemenië van harte aangeraden.
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Handleiding voor het stoken van een plat houtkacheltje
door Max Niematz
Zorg ervoor dat er geen oude as in ligt. Aslade leeg.
Leg het vuur aan onder de kleine ringen, vóóraan in de kachel, en niet achteraan
onder de grote, hoewel dat gemakkelijker is bij het vullen. Hitte wil de hoogte in.
Maakt u het vuur achteraan, dan verdwijnt de hitte rechtstreeks in de schoorsteen.
Een vóóraan gestookte kachel daarentegen wordt twee keer zo warm, aangezien de
hitte een grotere afstand naar de pijp moet afleggen en de kachelplaat optimaal
verwarmt.
Bouw het vuur zorgvuldig op. Weinig kranten, stukjes karton in vieren gevouwen
voor betere zuurstofdoorvoer. Daarop klein hout, dan iets groter. Neem de tijd tot
dit goed brandt. Leg dan iets gemakkelijks op het vuur, tot er een voldoende
omvangrijk vuurbed is ontstaan. Dan pas zwaarder hout, in laatste instantie harde
blokken.
Een houtvuur onderhouden is een fijnzinnige kunst die u moet leren en die u veel
genoegen zal verschaffen en handenvol werk, mits u de uren die u doorbrengt met
nadenken over het korte verwijlen van de mens in de tijd, gegarandeerd wilt zijn van
voldoende en constante warmte. Een plat houtkacheltje moet u opvoeden, als een
hond of kat die liever zijn eigen willetje volgt.
De drie belangrijkste beginselen van deze kunst zijn: ligging, hoedanigheid en
opportuniteit. Om met het laatste te beginnen: sta niet op uit uw stoel op het moment
dat de kou u eraan herinnert dat de kachel bijgevuld moet worden. Dan bent u te laat
en kunt u opnieuw beginnen met kratjes- en sigarenkistjeshout.
Evenmin is het raadzaam om bij te vullen, wanneer u het net behaaglijk begint te
krijgen. Weliswaar is de mens, is het dier, ja de hele natuur en elke atoom in die
natuur eropuit om een toestand van behagelijkheid te continueren, maar als u op zo'n
moment bijvult, zal de kachel gaan loeien - wat op zich geen ramp hoeft te zijn. Maar
u verbruikt onnodig hout, en dat is af te raden, om het oog op de bevoorrading, maar
vooral omdat fijnzinnige kunst en verspilling met elkaar in tegenspraak zijn. Het
kritieke moment van bijvullen is iets waarvan u het hoe en waarom in geen handboek
zult vinden en dat u pas na jaren ervaring onder de knie krijgt, tenzij u een natuurtalent
bent.
Stem de keuze van de soort, de vastheid, het soortelijk gewicht, de rafeligheid en
de omvang van het stuk hout dat u op het vuur gaat leggen, af op de kracht en kwaliteit
van de vuurhaard in uw kachel, die immers geen moment hetzelfde is. Mijn Zwitserse
buurman Bernhard, die inmiddels weer in Bern woont met zijn gezin, waar hij
overigens nog steeds Bernhard heet - die was een meester in dit opzicht. Tot op de
seconde nauwkeurig onderkende hij dat moment. Bernhard is componist, hij heeft
hier zijn Exercices enfantiles pour la contrabasse et le piano geschreven en eigenlijk
was hij altijd bezig met componeren. De muziek deed hem al het andere vergeten,
zelfs zijn bordje mueslipap. Maar waar hij ook was met zijn gedachten, iets veranderde
er in de atmosfeer, in de textuur van het ogenblik, in het patroon van schakelingen
in zijn hoofd, en hij stond op en keek in zijn kachel, negen op de tien gevallen op
tijd.
Maar als hij die tiende keer zag dat het vuur er geen meer in had, legde hij er een
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extra gewillig plankje op, een stukje schors of wat droge geitenkeutels, of een brokje
onbeschilderd raamkozijn van ceder, of een duig van een oud, vermolmd wijnvaatje,
of een verse, naar hars ruikende spaander van de sapina, de boom die de hogere
hellingen bekleedt en de dankbare mens hier al sinds onheugelijke tijden tot nut is.
Zag Bernhard echter dat het vuur te gretig was, dan dempte hij de brandlust met
iets dat moeilijk vlamvat, de wortelstronk van een gerooide sinaasappel bijvoorbeeld,
of een moot van de nokbalk van Casa Matteo, dat beneden ons staat, een huis uit de
achttiende eeuw, ingestort op een nacht dat het stormde, en wel zo hard dat het was
of men de zwijnen door de verlaten Via San Clemente hoorde jagen, de trappen af
langs de kerk, het gedenkteken, hele families tegelijk, bij het schaarse licht van een
gemeentelantaarn. Ze hebben trouwens weer lelijk huisgehouden dit jaar, de zwijnen.
Hele hectaren omgeploegd. De familie Harris uit Londen, mijn bovenburen, die hier
tweemaal per jaar hun vakantie doorbrengen, hebben een aardige Engelse tuin
aangelegd met lavendel en yucca's en andere succulenten. Ik ben eens gaan zien hoe
het zaakje erbij lag. Er was weinig Engels aan, het was een zootje. Zelfs de
bloemboeketten hogerop aan de voet van het smeedijzeren kruis met Anno Jubilei
1935 erop hebben ze geplunderd.
1935? Dat moet Mussolini zijn. Ik heb het tot nu toe niemand durven vragen, bang
schaamte of verlegenheid op te roepen. Zwijnen... Het ergste is als ze de hellingpaden
overhoop halen. Als het gaat regenen, spoelt het zand weg en zou er op den duur
alleen nog een onbegaanbare wildernis zijn, als men die zwijnen niet verwenste.
Helaas kan ik dat niet. Het zijn lieve beesten. Leve de zwijnen! Zeg zelf, geachte
collega's, wie anders zouden wij onze parels moeten toewerpen?
Zo'n balk gooide Bernhard dus op het vuur, of als hij die net niet had, dan wel de
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klompige oksel van een door de bliksem getroffen kersentak, of de oksel van een
olijvenwilg, van die onverwoestbare boom met zijn norse, verweerde stam en zijn
twijgen vol glinsteringen 's zomers, twijgen waarvan het plotselinge wuiven is als
de glimlach die doorbreekt op het gezicht van oude vrouwen.
Veel is nors en oud hier. Dit is Italia. Niet het Italia van de schilderijen, de
eleganterie, van gondels en blauw-doorwaasde luchten, noch dat van antieke
landhuizen in golvende vergezichten of van Rome en de films van Fellini, maar het
Italia van de zeealpen, Liguria, dat is: boers, bergs, een hard bestaan. Men steekt hier
niet zomaar een schop in de grond. Wil men Liguriër worden, dan moet men hakken,
beulen, vroeg oud worden, eeuwenlang. Bomen groeien hier niet uit de grond, ze
wringen zich door steen. Elke boom draagt dode delen. Jong spul verhout snel om
de zomerhitte aan te kunnen. Hard, ongemakkelijk. Ik mis mijn piano, Bernhard heeft
de zijne meegenomen. Bij elke stap die je doet in dit geliefde land, moet je óf omhoog
óf omlaag en oppassen niet over zwerfkeien te struikelen, zelfs in huis, waar het dan
weliswaar een zwerfemmer is waarover je de nek breekt. Tijdens het eten wordt het
rustiger, maar dan is het weer de houtworm die de poten onder je stoel uit vreet. Jaja,
men zou zichzelf maar tracteren op een huisje in Italia. En als de electriciteit uitvalt...
Dan is de ware crisis aangebroken: geen cd-tje van Brahms meer, geen computer,
geen verstrooing, geen vertroosting, geen licht 's avonds om te lezen, de voorraad in
het vriesvak ontdooit, geen broodrooster om je drie dagen oude brood eetbaar te
krijgen. Ach... Het duurt nooit lang. Misschien had de stoker zelfs even alle lichten
aan in huis, omdat zijn vrouw haar bril kwijt was.
1935. Ik heb het nagezocht. Klopt. Mussolini, de Afrikaanse campagne, val van
Addis Ababa onder de fascistische generaal Badoglio, commandant van het geregelde
leger. ‘De vijand bood weinig weerstand,’ staat er, ‘en de overwinning was bijna te
gemakkelijk, wat Mussolini een gevaarlijk gevoel van zelfverzekerdheid gaf. Hij
klaagde dat er maar 1537 Italianen om het leven gekomen waren en dat de oorlog
zo weinig had gekost dat het bijna niets bijdroeg aan het stalen van het nationale
karakter. Wel verloor Italië veel prestige in de wereld door het gebruik van gifgas,
en Mussolini's zoon Victorio publiceerde een veel geciteerd verslag van hoeveel lol
ze gehad hadden bij het bombarderen van weerloze volksstammen te paard, en dat
het er beneden bij elke geworpen bom uitzag als een ontluikende rozenknop...’
Hout moet goed liggen, of het nu om een splinter gaat of om iets blokvormigs.
Leg het dus rustig op het vuur, bedachtzaam, zoals de bakker een kers op een
slagroomtaart legt, dat wil zeggen zonder het bed van gloeiende houtskool te verstoren
of te beschadigen en zonder uw vingers te branden. Het beste is, als u het een beetje
op zijn kant legt, of schuin omhoog tegen een nog niet geheel verteerd brok van de
vorige lading, of als het om meerdere blokken gaat dwars op elkaar - altijd zó dat de
lucht eronderdoor kan spelen en niets het branden verstikt door gewicht of te grote
platheid.
Doe dat alles voorzichtig, zonder vrees, maar gebruik niet meer tijd dan strikt
noodzakelijk, aangezien het deurtje vóór bij het laden openstaat en de ringen eraf
zijn en onherroepelijk enige rook uw keuken binnendringt.
Mocht u op de vlucht voor de walm een ogenblik naar buiten stappen, in de door
boom en steen gezuiverde lucht, en niemand zien noch iemand bezig horen, alleen
het verre schot van een zwijnenjager - in de wazige luchtvochtigheid stijgen de
hellingen van de Grammondo voor u op, uw blik overbrugt een afstand die al uw
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kommernissen bundelt tot een vloeiende lijn, de voor immer vastgelegde draaiing
van een bergflank, en nu dringt van diep uit het V-vormige dal ook het slepende,
haast majesteitelijke ruisen van de Transalpijnse Bevera tot u door, en u weet dat de
nacht koud en eenzaam en mooi en vol sterren zal zijn, blijf dan niet langer talmen
bij de deur. Ga naar binnen en leg een middelgroot blok op het vuur, voor het te laat
is.
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Pessimisme
door Allard Hoogland
Het gebeurde vroeg in de lente van dit jaar, om precies te zijn op 4 april 2004 om
20.55 uur op Net 3. Vier bejaarde heren beklaagden zich in een televisieprogramma
van de VPRO over de neergang van de beschaving. ‘Niemand leest tegenwoordig
Menno ter Braak meer,’ zei een van hen, Kees Fens. Dat was koren op de molen van
zijn drie gespreksgenoten, en samen wisten ze menig voorbeeld te noemen van
onthutsende onwetendheid en gruwelijke verruwing in onze tijd.
Later die avond opperde Fens, die duidelijk het beste op dreef was, dat het ook
jammer is dat de kennis van het christendom tegenwoordig zo wegzakt. ‘Binnenkort
moet je bezoekers aan de kathedraal van Chartres uitleggen wat de voor- en wat de
achterkant is’, zei hij. ‘Een kathedraal wordt iets als een piramide in Egypte, daar
begrijpen we ook niets van’. Wederom kreeg Fens, die jarenlang schreef voor het
rooms-katholieke dagblad De Tijd, bijval van de overige drie oudjes, Rudy Kousbroek,
H.J.H. Hofland, en Bas Heijne.
En zo werd het een memorabel gesprek over de huidige toestand in de wereld, die
bleek neer te komen op een onafwendbare ondergang van alles wat ooit zo mooi
was. Maar ik bleef zitten met een vraag, en midden in de zomer zat ik daar nog steeds
mee.
Ik ben gaarne bereid om aan te nemen, zeker van mensen die ervoor hebben
doorgeleerd, dat vroeger alles beter was, en mooier en gecultiveerder. Maar dan
alleen op voorwaarde dat iemand mij vertelt wanneer eigenlijk dat gouden tijdperk
van burgerlijke beschaving was, waar cultuurpessimisten bij voortduring aan refereren.
Het hoeft niet op tien jaar nauwkeurig, maar ik zou toch graag bij benadering willen
weten wanneer die periode viel. Wanneer lazen de mensen wel massaal alle goede
boeken en converseerden ze daarover, wanneer liepen ze niet achter de laatste mode
aan, wanneer gebruikten ze niet domme buitenlandse uitdrukkingen, en wanneer
wisten jongelui zich wel netjes te gedragen? Was het in de tweede helft van de
achttiende eeuw, of moeten we toch eerder denken aan de laatste decennia van de
negentiende? Of misschien aan de jaren vijftig van de twinstigste eeuw, toen Fens,
Kousbroek, Hofland jong waren (en Heijne al oud)?
Eén ding staat vast, het kan in elk geval niet in het begin van de twintigste eeuw
geweest zijn, want toen gebeurden er schandalige dingen. In 1913 bijvoorbeeld ging
Menno ter Braak, om ons maar even tot hem te beperken, naar de ULO te Winterswijk.
Hij reisde de achttien kilometer per spoor, samen met de andere kinderen uit Eibergen
en omgeving die na de lagere school doorleerden. Deze jongelui, ongetwijfeld de
fine fleur van de jeunesse dorée van de Achterhoek, moesten in een aparte wagon
gaan zitten, de zogenaamde ‘boevenwagen’. Een speciale conducteur zag er op toe
dat de scholiertjes zich niet overgaven aan hun favoriete bezigheid, het slopen van
planken uit de vloer van het rijtuig, om die planken vervolgens door het open raam
naar buiten te smijten, bij voorkeur tegen een naast de spoorlijn staande telefoonpaal.
Foei! Neen, een burgerlijke elite die z'n kinderen zo slecht opvoedde, die kun je
natuurlijk moeilijk beschaafd noemen.
In de jaren dertig van die twintigste eeuw dan misschien? Was dat de tijd dat alle
burgers belezen en cultureel angehaucht waren? Neen, toen ook niet. Want Menno
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ter Braak, om nog maar even bij hem te blijven, had beschamend weinig lezers. De
abonnees van Het Vaderland kenden natuurlijk zijn journalistieke werk, maar wie
las z'n essays en z'n romans? Dat viel nogal tegen. Misschien kwam dat omdat ze zo
vol cultuurpessimistische waarschuwingen stonden over de ondergang van alles wat
mooi en gecultiveerd was. Ter Braaks enige boek dat tijdens zijn leven werd herdrukt
was Het carnaval der burgers, en dat kende in 1930 een eerste oplage van zegge en
schrijve zevenhonderdvijftig exemplaren. Het tijdschrift Forum dat Ter Braak samen
met Du Perron redigeerde, hield het slechts vier jaar vol en had krap
tweehonderdvijftig abonnees, een aantal waarvoor Hollands Maandblad z'n neus
ophaalt.
Kees Fens had het dus mis toen hij verzuchtte dat niemand tegenwoordig meer
het werk van Menno ter Braak leest. Zijn fout typeert de cultuurpessimist, die z'n
ongenoegen over heden-
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daags ongerief een masochistisch cachet geeft door over een gouden eeuw van eruditie
en beschaving te fantaseren. Zijn invloed en reputatie moge groot zijn, Menno ter
Braak is nooit gelezen.
In Het carnaval der burgers staat overigens een zinderend hoofdstuk waarin de
kathedraal van Chartres een hoofdrol speelt, hetzelfde bouwwerk dat Kees Fens in
het televisieprogramma speels ter sprake bracht toen hij de neergang in de kennis
van het christendom betreurde. Nu valt die neergang natuurlijk niet te betwisten
(hoewel niet iedereen die zal betreuren), maar het is opvallend hoe vaak diezelfde
kathedraal van Chartres heeft gediend tot ijkpunt van beschaving. Op de een of ander
manier werd deze gotische kerk uit de dertiende eeuw zeker voor Amerikanen een
symbool van de Europese cultuur. Voor de cultureel ondervoede bewoner van de
Nieuwe Wereld ging de hemel open wanneer hij na een reis van ontbering over de
Atlantische oceaan in Europa arriveerde. ‘Four weeks of vomiting and then...
Chartres,’ schreef Robert Hughes, de Australische kunstcriticus.
Ook voor de grote pessimist Whittaker Chambers - de begenadigd schrijver en
redacteur die vooral bekend is geworden als ontmaskeraar van Alger Hiss - was de
kathedraal van Chartres een symbool. Chambers zag de christelijke beschaving
onafwendbaar ten onder gaan aan het communisme. In zijn magistrale boek Witness
uit 1952 beschrijft hij een droom waarin de kathedraal van Chartres tot hem komt
als teken dat hij moet vechten tegen het communisme, waaraan hij zichzelf kort
daarvoor had moeten ontworstelen. Toen Chambers jaren later een reis naar Europa
maakte, ontmoette hij in Parijs Manès Sperber, een andere getormenteerde spijtoptant
van het marxisme. Sperber verrukte Chambers door hem te vertellen hoe een
kathedraal ook hem had geïnspireerd om voor Europa te strijden. Terwijl de nazi's
binnentrokken keek Sperber overigens niet naar de kathedraal van Chartres, maar
naar de Notre Dame in Parijs. Sperber wist dat hij alleen al voor de stenen van deze
kathedraal wilde sterven om Europa te redden.
Het merkwaardige is dat bij Menno ter Braak de kathedraal van Chartres een totaal
andere rol speelt. Voor hem belichaamt de kathedraal niet de cultuur van het
avondland waar je al dan niet bereid bent om voor te sneuvelen, zoals bij Henry
Adams (die de kerk in zijn Mont-Saint-Michel and Chartres tot symbool van de
geïdealiseerde middeleeuwse geest maakte), Whittaker Chambers, Manès Sperber,
en Kees Fens. Ter Braak ziet de kathedraal van Chartres juist als een bedreiging. Ter
Braak ziet, zo lees je in Het carnaval der burgers, de kathedraal van Chartres als een
massieve klomp steen waarin het talent van vele dichters is verdronken. Voor hem
is de kathedraal een teken van de triomf der kleinburger op de individuele mens. De
burgers gebruikten ‘de amechtig naar boven hijgende architectuur’ om elke
persoonlijke scheppingsdrang bij architecten, beeldhouwers, glazeniers, en dichters
in het gelid te zetten. Slechts één ijverige Amerikaanse bezoeker van Chartres, zo
valt Ter Braak op, is dermate ingespannen op zoek naar individualiteit dat hij met
een binocle de hoog weggestopte details ontdekt die nog van echte menselijkheid
getuigen.
De door Fens en andere ondergangsdenkers zo bejubelde kathedraal van Chartres
is voor Ter Braak een zwart gat waarin de mens verdwijnt en als gedrilde burger
terugkomt. Het carnaval der burgers danst rondom de kathedraal van Chartres om te
vieren dat het zich van de plaag der dichters heeft bevrijd. Menno ter Braak huivert
wanneer hij naar de kathedraal van Chartres kijkt. Hij ziet iets vreselijks.
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Dat zou Kees Fens aan het denken moeten zetten. Want wie Ter Braak werkelijk
leest, zou wel eens helemaal niks te maken willen hebben met de kathedraal van
Chartres. Het ziet er naar uit dat Kees Fens zal moeten kiezen. Als hij echt wil dat
mensen ook in de toekomst de voorkant van de kathedraal van Chartres weten te
onderscheiden van de achterkant, dan moet hij blij zijn dat niemand Ter Braak meer
leest.
Ondertussen kan Fens zich net als wij troosten met de gedacht dat onwetendheid
in vele gradaties bestaat. Is er nu reden tot structurele somberheid? Welnee.
Dat dacht ik tot een paar weken geleden. Het was een stralende zondagmiddag in
augustus. Ik stond voor de kathedraal van Chartres (ik meen althans dat ik er niet
achter stond). Welke toren was nu ook weer de mooiste? Ik genoot. Plots bekroop
mij een onontkoombaar gevoel van existentiële fataliteit. Er trok een Ter Braakiaanse
huivering door mij heen. Haarscherp zag ik de enorme ontploffing waarmee een
volle kathedraal werd opgeblazen. Toen ik even later wegreed wist ik het zeker:
binnen een paar jaar heeft Al Qaeda de kathedraal van Chartres in de lucht laten
vliegen. Vreemd.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

EPISODE 6 - Waarin Daan Schrijvers noodgedwongen met een schnabbel het culturele

seizoen opent, nadat een onthulling zijnerzijds insloeg als een bom bij de voltallige
Raad van Hoeders.
Weer was de langste dag voorbij. De dagen kortten nog nauwelijks merkbaar, maar
wij wisten 't, ook deze zomer zou voorbij gaan. Weer ging de dag ten einde, weer
verbleekte 't felle rood boven de kim, 't water in de verte hield nog maar nauwelijks
kleur, duisternis kroop reeds uit de aarde. Kortom, het culturele seizoen was weer
begonnen.
Hier zat uw Ombudsman in zijn eentje op de Uitmarkt. Onder de treffende titel
Follow the money! bood ik het gestencilde eerste concepthoofdstuk aan van Daans
Diepgravende Diagnose (over de stand der dingen en hoe het zo ver heeft kunnen
komen), en wel voor de meeneemprijs van 5 euro 95. Een bespottelijk laag bedrag,
zeker in het licht van wat Adje in de belendende stand durfde te vragen voor zijn
tweedehands AVRO-bodes, laat staan wat de stapels geheime emails van Vrij Nederland
onder gindse tafel moesten opbrengen.
Maar ik sloeg er geen acht op. Het was immers alle hens aan dek nu de wassende
wateren des onheils schuimend over de boorden van de ongezouten werkelijkheid
kolkten. Helemaal alleen stond ik aan het roer van het wankele scheepje dat mijn
zelfrespect heette, en het kompas wees slechts richting peilloze diepten, daar waar
31 jaar journalistieke pensioenopbouw bar weinig gewicht in de schaal zou leggen.
‘Reken jij even alles af, Daan,’ had de voltallige Raad van Hoeders unisono
gesproken. Dat was slechts luttele seconden nadat ik mijn eerste tussenrapportage
inzake De Grote Overname van de Pers Media Concentratie (PMC) door Mr. Apax
had gepresenteerd. Met talrijke pijlen op het schoolbord had ik gezaghebbend kunnen
aantonen dat de kosten danig vooruit liepen op de baten, boekhoudkundig gesproken,
dan.
Vanuit mijn ooghoek had ik al gezien hoe de voltallige Raad van Hoeders onrustig
op hun stoelen heen en weer begon te schuiven. Zij waren het immers geweest die
mij deze eervolle onderzoeksopdracht hadden verstrekt, maar nu bleek dat uitgerekend
zijzelf het gelag gingen betalen. Slechts een van hen sprong eruit, had ik becijferd.
Een, in wie ik mijn beminnelijke vriend, mijn gelouterde collega en mijn eeuwige
hoofdredacteur herkende: Walter Decheiver, mediateur pur sang, bleek rechtmatig
declarant van 10 procent van de totale overnamekosten!
‘Is dat een bezwaar, Daan?’ had het vanuit het schemerduister kort aangebonden
geklonken. ‘Ik heb de PMC nota bene de speciale vriendenprijs gerekend. Wat denk
je wel, Daan. Dat ik soms een dief ben van mijn eigen portemonnee?’
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De overige leden van de voltallige Raad van Hoeders hadden het hoofd geschud.
Nee, zo kenden zij Decheiver niet, als iemand die zijn eigen portemonnee zomaar
zou bestelen.
‘Maar,’ stamelde ik ferm, ‘is het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren wel
op de hoogte van deze lucratieve journalistieke bijverdienste, Walter?’
Even was het stil geweest, en ik voorvoelde dat de sfeer omsloeg naar zwaar weer.
De voltallige Raad van Hoeders keek mij niet langer dreigend maar haatdragend aan.
‘Dit voelt aan als een dolkstoot, Daan,’ had Walter gegromd. ‘Maar je hebt gelijk:
zo'n Diepgravende Diagnose kost een lieve duit. Daarom stel ik voor dat we overgaan
tot een stukje private financiering. Bedankt Daan, dat je zo spontaan bijspringt in
deze moeilijke tijden.’
‘Euhh... lieve mensen’ had ik geprobeerd het springtij te keren. ‘Dit is nog maar
een voorlopige rapportage. Er kan nog van alles veranderd worden, hoor!’ Maar het
was al te laat. Mijn amendement ging ten onder in het stormachtige applaus dat was
uitgelokt door Walter Decheivers doortastende beleidsvoornemen.
‘Test één... is daar nog iemand?,’ had ik nog lang in de draadloze microfoon
gegalmd. Nooit was er antwoord gekomen, behalve dan die omineuze echo uit de
verte: ‘Reken jij even alles af, Daan?’
En zo was het gekomen dat ik nu op de Uitmarkt in mijn standje zat, helemaal
alleen met poes Pasternak en hond Heidegger. Van alle kanten tuimelden de drie V's
van het artistieke leven - Verveling, Vervetting en Vervlakking - luidruchtig over
mij heen. Hier zat ik, ik kon niet anders, administratief gesproken dan. Aldus opende
ik met loodzwaar gemoed eigenhandig het culturele seizoen met de verkoop van de
gestencilde editie van mijn eerste voorlopige hoofdstuk van Daans Diagnose in
wording, voor de bespottelijke prijs van 5 euro 95.
(Wordt vervolgd)
Ook uw ombudsman! - daanschrijvers@hotmail.nl
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[683]
[Medewerkers]
J.D. BOSVELDT

- geboren in 1955. Werkt alsfreelance journaliste, fotografe en
copywriter afwisselend in Curaçao en Nederland.
- geboren in 1929. Schrijver. In 1975 ontving hij de P.C.
Hooftprijs voor essays. In 2003 verschenen Opgespoorde wonderen;
Fotosynthese (een verzameling beschouwingen bij foto's) en de poëziebundel
Dierentalen.
RUDY KOUSBROEK

- geboren in 1958. Dichteres en grafisch kunstenaar. Publiceerde
onder meer de bundels Aan voeten van de zee (1996), Liggen in een gras (1996)
en Dans is een eland (1999).
YVONNE NÉ

J.W. OERLEMANS - geboren 1926. Dichter en voormalig hoogleraar geschiedenis.

Zijn De tuinen van Dodeman (2002) zal binnenkort worden gevolgd door een
nieuwe bundel.
STANCE OONK - geboren in 1959. Beeldend kunstenaar en ruimtelijk vormgever.

Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Werkt op het
grensvlak van kunst en architectuur. Exposeert haar tekeningen bij De Schone
Kunsten|Galerie te Haarlem.
JAN PEN

- geboren in 1921. Oud-hoogleraar in de economie te Groningen.

- geboren in 1974. Voltooide bij Esther Jansma haar
opleiding aan de schrijversvakschool 't Colofon. Publiceerde eerder poëzie in
Hollands Maandblad.
FROUKJE VAN DER PLOEG

BEATRIJS RITSEMA - geboren in 1954. Studeerde sociale psychologie. Freelance

journalist. Schrijft onder meer in Trouw, NRC Handelsblad en HP/De Tijd.
Deelt op verzoek advies uit over omgangsvormen (www.beatrijs.com). In oktober
verschijnt Moderne manieren. Wegwijzers in het sociale verkeer.
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

Het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
L.H. WIENER

- geboren in 1945. Debuteerde in 1967 met de verhalenbundel
Seizoenarbeid, die door de rechter uit de handel werd genomen. In 2002
verscheen de roman Nestor, die werd bekroond met de F. Bordewijkprijs. Al
zijn verhalen verschenen onlangs in twee delen onder de titel De verhalen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

2

Deze maand
Pessimisme is een verleidelijke maîtresse. Vooral als het over cultuur gaat (en over
de altoos nakende ondergang daarvan) zijn haar charmes onweerstaanbaar. Dat bleek
onlangs weer bij een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over het nationale
geestesleven. Het SCP toonde nauwkeurig aan dat het lezen in Nederland uitsterft.
Zo daalde het aantal uren dat Nederlanders aan gedrukte media besteden de afgelopen
kwart eeuw van 6,1 uur per week naar 3,9 uur. En het bleek ook dat in 1975 nog 49
procent van de Nederlanders wekelijks minimaal één kwartier in een boek las, maar
dat dit in 2000 nog slechts 31 procent was (het lezen van kranten daalde van 84 naar
62 procent van de bevolking).
Het totale aantal gekochte boeken ligt thans bijna 20 procent lager dan in 1975.
En die teruggang is nog veel sterker als men de toename van de bevolking (met 2,3
miljoen), de stijging van het opleidingsniveau en de groei van de uitgaven voor vrije
tijd in die tijd meerekent. Een kwart eeuw geleden werden per hoofd van de bevolking
nog bijna drie boeken gekocht, in het jaar 2000 was dat aantal gedaald tot ongeveer
twee boeken. Vooral opvallend is de sterke afname van het aantal Nederlanders dat
nog een boek ter hand neemt. In 1975 had bijna de helft van de bevolking regelmatig
een boek in handen, in 2000 was dat gezakt tot krap een derde. Een kwart eeuw
geleden besteedde een Nederlander gemiddeld 1,6 uur per week aan het lezen van
een boek; in 1995 was dit nog maar 1,2 uur en in 2000 was het 0,9 uur per week.
Vooral onder jongeren neemt het lezen als tijdsbesteding snel af. Zo leest van de
50-65 jarigen ongeveer nog 35 procent wel eens een boek en 80 procent regelmatig
een krant. Onder 20-34 jarigen zijn deze percentages 27 en 46 procent. Het SCP
signaleert een structurele ‘desinteresse’ bij jongeren voor boeken en kranten.
‘Is dit niet schrikbarend, catastrofaal en apocalyptisch?’ hoor ik u denken. Op die
vraag weet ik geen antwoord, maar zeker is dat de ondergang van de westerse
beschaving al vaker is aangekondigd. Zo meende men in het begin van de negentiende
eeuw dat het einde nabij was door het afschaffen van het Latijn als academische taal.
‘We dienen de mensheid nu te beschouwen als snel wegzinkend in absolute barbarij,
en de sombere schaduw van geestelijke duisternis zal zonder twijfel groeien totdat
ze onafwendbaar iedereen zal omhullen,’ wisten geleerden toen.
Overigens is de terugloop van het lezen in Nederland wel verklaarbaar. Het lezen
wordt steeds minder belangeloos. Op de universiteit hoeven studenten niet meer dan
vier bladzijden per uur te lezen; in de media worden schrijvers verbeeld als soapsterren
en het boekenvak modelleert zijn producten naar de doelgroep waarin die moeten
worden ‘gepositioneerd’.
De kern is dat wij leven in een cultuur die lijdt aan behaagziekte. Kranten,
universiteiten, de overheid, iedereen is geobsedeerd door de ‘feel good factor’ om
het publiek te behagen. Het informeren, kritiseren, opleiden of opvoeden heeft plaats
gemaakt voor onderdanige dienstverlening op een ‘leuke’ manier. Daarmee is
beschaving een vorm van sociale therapie geworden. - Tekenend is de opmerking
die de Commissie Literaire Tijdschriften van het Literair Produktie Fonds onlangs
maakte over Hollands Maandblad. Na alle obligate loftuitingen die ik u zal besparen,
schreef men dat de redactionele koers ‘niet ieders “cup of tea” is’. Die opmerking is
een symptoom van het terminale stadium van de behaagziekte. Het is toch juist het
wezen van literaire tijdschriften ‘niet ieders “cup of tea”’ te zijn! Waarvan akte. - BB
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In memoriam
Jan Brugman (1923-2004)
door Rudy Kousbroek
De vraag die mij de afgelopen dagen heeft beheerst, is: kan ik mij een wereld zonder
Jan Brugman voorstellen?
Als ik daar werkelijk eerlijk op moet antwoorden, dan moet ik zeggen: nee, dat
kan ik niet. Dat is een verschijnsel dat zich voordoet bij het sterven van uitzonderlijk
sterke persoonlijkheden; je moet wel aannemen dat hij dood is, maar de herinneringen
aan hem hebben zo'n kracht dat zijn persoonlijkheid intact is in je gedachten. Die
sterke persoonlijkheid zit in je hoofd, je kunt hem oproepen, je ziet zijn gezicht, je
hoort zijn stem, je voelt zijn présence, je kunt hem laten praten in je hoofd.
Zo kan ik hem diverse talen laten spreken: Nederlands natuurlijk, en Arabisch,
maar ook bijvoorbeeld Frans. Zijn Frans was niet alleen perfect, Proustiaans, maar
hij kon er ook bepaalde accenten in nadoen, bijvoorbeeld Arabisch Frans of het Frans
gesproken door de Grieken in Egypte. Ik hoor dat heel duidelijk, hij praatte wel vaak
nogal zachtjes maar ik hoor hem terwijl ik dit schrijf en voel me gerustgesteld: hij
zal altijd bij mij zijn. Wel met sommige beperkingen helaas, zo hebben wij het er
vroeger meermalen over gehad om eens een gezamenlijke reis naar Egypte te
ondernemen: daar zal nu wel niet veel meer van terecht komen, ben ik bang.
Het is nu te laat, en ik weet: als ik alleen, zonder Jan naar Cairo zou gaan dan zou
ik zijn stem in mijn hoofd niet meer horen, want zijn Egyptische persoonlijkheid zit
daar niet. Nou ja, behalve een paar nietige uitwendigheden; ik kan hem de begroeting
‘Ehlen wa sehlen’ horen zeggen, en nog een paar dingen, maar Jans academische
wereld van het Arabisch was voor mij gesloten; en dat geldt bijvoorbeeld ook voor,
ik noem maar wat, de Engelse literaire achtergronden van de bezetting van Egypte,
waar Jan eveneens een indrukwekkende kennis van had.
Zo waren er kamers in het huis van Jan Brugman waar ik alleen maar wel eens
nieuwsgierig naar binnen heb kunnen kijken: bijvoorbeeld de kamer (of moet ik
zeggen: zaal) waar muziek werd gemaakt en die, helaas, ook voor hemzelf een paar
jaar geleden hardvochtig op slot ging, zoals ook de kamer van het tuinieren voor hem
al eerder zonder erbarmen werd afgesloten. Dat moeten voor Jan grote tragedies zijn
geweest.
Maar gelukkig waren er ook regionen waar ik wel toegang toe heb gehad en waar
mijn bewondering op berust: de wereld van de ideeën en van de literatuur. Ik reken
Jan Brugman tot een van de grote schrijvers van het Nederlandse taalgebied en het
is mijn grote trots dat er in mijn werk een door Jan Brugman geschreven hoofdstuk
voorkomt: in de ‘Dialoog tussen twee ongelovigen’, een briefwisseling uit 1982,
later gepubliceerd in een van mijn boeken (Einsteins poppenhuis).
In dat opzicht waren wij, samen met bijvoorbeeld ook de schrijver van De
ongelofelijke slechtheid van het Opperwezen, dat wil zeggen Karel van het Reve, en
de schrijver van Het schrikbewind der verzinsels, namelijk Jaap van Heerden, leden
van het kleine en impopulaire genootschap van verstokte ongelovigen in Nederland.
Dat brengt mij ook tot een van de stijlmiddelen die Jan Brugman met zichtbaar
genoegen hanteerde, namelijk de ironie. Een indrukwekkend voorbeeld is Jans boek
Het raadsel van de multicultuur (1999), waarvan alleen al de titel ironisch is: er is
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helemaal geen sprake van een raadsel en multicultuur bestaat niet. In Jans discours
was de ironie een belangrijk bestanddeel; ik kan nog horen hoe zijn stem klonk
wanneer hij uitlegde dat moslims de begripvolle oecumenische toenaderingspogingen
van de kerken eenvoudig opvatten als uitingen van twijfel bij de christenen aan hun
eigen geloof en erkenning van de superioriteit van de islam. Je zou kunnen
concluderen dat ironie in veel gevallen eigenlijk het enige instrument is dat in staat
stelt om helder te zien in de vreemde roerselen van de Geschiedenis. Ik denk
bijvoorbeeld aan een zinsnede als: ‘Stalin is in zijn
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bed gestorven, hoewel hij veel meer slachtoffers gemaakt heeft dan de Sjah ooit had
kunnen maken, ook al was hij tot het einde van zijn dagen in hetzelfde tempo
doorgegaan.’ (uit: ‘De Arabische wereld’, De Gids 143-9/10, 1980).
Wat dat betreft, stond Jan resoluut aan de zijde die nu weer steeds meer onder
druk komt te staan. Maar dat is niet het enige opzicht waarin we Jan Brugman
ontzettend, vreselijk, verschrikkelijk zullen missen.

Jan Brugman in Hollands Maandblad
- ‘De Arabieren en Israël’ (juni-juli 1967: 3-7) - Over de Zesdaagse Oorlog.
Gevolgd in HM augustus-september en oktober door ‘Antwoorden’ van Brugman
op reacties van Jan Pen, W.A. Ettema en Abel J. Herzberg.
- ‘De Arabische legers in burger’ (juni-juli 1968: 15-21) - Over aard en wezen
van de Arabische militaire regimes.
- ‘De illusie van de ontwikkelingshulp’ (december 1968: 3-8) - Over het faken
van de argumenten voor ontwikkelingshulp. - Gevolgd in HM januari 1969 door
‘Antwoorden’ van Brugman op reacties van Aad Nuis, Paul van 't Veer, C.J.
Stichter, R.A.H. Vos en Jan Nico Scholten.
- ‘De polemiek over ontwikkelingshulp’ (februari 1969: 7-12) - Slot van de
polemiek over ontwikkelingshulp.
- ‘Een lieve universiteit of een goede’ (juni-juli 1969: 3-7) - Over de invloed van
studentenacties en over de noodzakelijke hervorming van het universitaire
bestel.
- ‘De literatuur der Palestijnse Arabieren’ (november 1969: 16-18/20-23) - Over
de Palestijnse literatuur tot 1967.
- ‘De Islam in de politiek’ (maart 1970: 23-31) - Over de verscheidenheid binnen
de Islam en het vergeefse streven naar eenheid in de Islamitische politiek.
- ‘Een oud-Arabisch Hooglied’ (oktober 1970: 3-9) - Over het gedicht Mu'allaqa
van Imr al-Qays, gevolgd door een vertaling uit het Arabisch.
- ‘De stratagemen van Mr. Kisch’ (maart 1972: 22-26) - Over de ingezonden
brieven van I. Kisch inzake Brugmans artikelen in NRC Handelsblad over Israël.
(Gevolgd door polemiek met ‘Antwoord’ in HM juli-augustus, en een
‘Rectificatie’ van Isaac Kisch in HM oktober 1972.
- ‘De taal der Arabieren’ (juli-augustus 1972: 23-28) - Over de problemen van
het Arabisch als taal.
- ‘Naar een 40-urige werkweek’ (maart 1973: 9-14) - Over universitair onderwijs.
Met in HM mei-juni ‘Antwoord’ van Brugman op een reactie van A.W. Sleeswijk.
- ‘Tien aantekeningen over de Palestijnse kwestie’ (november 1973: 10-15) - Met
in HM van december ‘Antwoord’ van Brugman op reactie van A.A. de Boer.
- ‘De volle maan op een wilgentak’ (november 1974: 22-28) - Over de Arabische
literatuur van de 19de-20ste eeuw.
- ‘De vaagheid van een bewindsman’ (januari-februari 1975: 3-6) - Reactie op
J.A. van Kemenade, ‘Over de toekomst van de universiteit’ (HM oktober 1974:
11-17).
- ‘Voor en tegen van Arabisch nationalisme’ (januari 1978: 11-17) - Overzicht
van diverse opvattingen over ontstaan en wezen van het Arabisch nationalisme.
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- ‘In de greep van de Islam’ (april 1979: 17-23) - Over de belangstelling voor de
Islam sinds de revolutie in Iran.
- ‘De Koran’ (april 1981: 3-10) - Over de inhoud van de Koran en de Moslimwet.
- ‘Zondaar of gelovige? De theologische achtergrond van het islamitische
terrorisme’ (maart 1982: 19-20/24) - Over de achtergrond en leer van de
Moslimbeweging achter de moord op de Egyptische president Sadat.
- ‘De universiteit in de magere jaren’ (augustus-september 1982: 25-30) - Over
de gevolgen en perspectieven van de bezuinigingen aan de universiteiten.
- ‘Geen literator maar een vakman. De Nederlandse literatuur en de universiteiten
sinds 1797’ (januari 1983: 23-29) - Over het vak Nederlands aan de (Leidse)
universiteit en de wenselijkheid van een literator als opvolger van H.A.
Gomperts. - Gevolgd in HM februari door ‘Naschrift’ van Brugman bij reactie
van Ton Anbeek en een ‘Antwoord’ van Brugman op reactie van B. van Selm.
- ‘De universiteit ondernemingsgewijs’ (mei-juni 1984: 6-8/10-12) - Over het
beheer van een universiteit.
- ‘Een ontmoeting in Marokko. Oriëntalistiek en werkelijkheid’ (juli-augustus
1986: 46-50/52-53)
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- Over Arabische studies in Nederland, en een kritische blik op Edward Saids
‘Orientalism’.
‘In de uitverkoop’ (november-december 1986: 41-46) - Over politici die ervoor
terugdeinzen toegang tot de universiteiten aan strengere normen te binden.
‘Israël in Palestina. Een historisch overzicht’ (februari 1988: 3-9)
‘De Islam in Nederland. De les van de affaire Rushdie’ (maart 1989: 3-10) Over het probleem van minderheden, waaronder Moslim-minderheden.
De terugkeer naar het vaderland’ (juli-augustus 1989: 22-25) - Over donkere
plekken in het beeld van het vaderland.
‘Een ander soort immigrant’ (juli-augustus 1990: 3-9) - Over Kassa Hoeari's
‘Confessions d'un immigré’ (1988).
‘De logica van november’ (december 1990: 3-4/6) - Over de poëzie van K.L.
Poll.
‘Een onbezonnen oorlog’ (februari 1991: 3-8) - Over de Golfoorlog.
‘Het geloof der Saracenen’ (maart 1992: 3-9) - Over de islam, de koran en de
fundamentalisten van het FIS.
‘Stupor mundi: de kruistocht van keizer Frederik II’ (mei 1993: 3-8) - Over de
kruistocht van deze geëxcommuniceerde keizer en zijn begrip voor de islam.
‘Rushdie en de Wet van de islam’ (augustus-september 1995: 23-27) - Over de
Rushdie-affaire en de islamitische wetten waarop de fâtwa is gebaseerd.
‘Ed. van Thijn en de multicultuur’ (juni-juli 1998: 29-33) - Over het
onrealistische pleidooi voor een multiculturele samenleving (door Ed. van
Thijn).
‘Een krapuul in het Hollands Maandblad’ (april-mei 1999: 6-7) - Feest: Schrijven
voor ‘Hollands Maandblad’.
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In De Lemmer
door Jan Pen
De Lemmer. Zo heet de plaats waar ik geboren ben. Op de kaart staat ‘Lemmer’,
maar wij hechten aan dat lidwoord. Het maakt ons nog specialer dan we zijn - we
hebben vanouds de reputatie van opstandigheid, op straat werd gezongen en dat
waren niet altijd vriendelijke liederen. Er woonden daar tenslotte vissers, en dat is
ruw volk. Vroeger hing een zware walm van rook over de vijfduizend inwoners; ik
vond dat goed en natuurlijk. Goddeloos zijn we ook. Terwijl christelijke mensen een
bijbel van hun ouders krijgen, staan in mijn boekenkast zeven deeltjes van de Ideeën
van Multatuli, jaartal 1889, met daarin gestempeld de naam van A. de Blauw, In
Visch, Fruit en Comestibles. Dat was Pake Andries, mij alleen bij geruchte bekend.
In mijn geval ben ik wel verplicht dat ‘De’ ervoor te zetten, want het staat op mijn
grafsteen. Die ligt plat in het gras op de begraafplaats van Haren, met mijn naam
erop en mijn geboortedatum: 15 februari 1921, in bas reliëf; de sterfdatum is nog
niet ingevuld. Aan het hoofdeinde van de marmeren zerk staat de naam van Judith
Pende Rook, 7 februari 1918 - 30 april 1994. Wij kwamen uit hetzelfde dorp. Onze
vaders waren neven.
Judith had prachtig rood haar. Ik werd op mijn zeventiende verliefd, maar dat was
niet wederkerig. Zij was al twintig en vond haar achterneefje natuurlijk veel te jong
en een stuk minder interessant dan de jongens in haar eindexamenklas van de rijks-HBS
te Sneek. Want die konden zeilen, sommige voeren in de dertigkwadraat-klasse als
fokkenist en een enkeling zat aan het roer. Zelf had ze een lark, met zeilteken L48,
genaamd ‘Slipper’; de foto hangt hier in de gang (op een rij, met alle andere zeilboten
die we gehad hebben - de laatste was een Oostzeejol, met de naam ‘Skipke’).
Als zij op de Lemster Brekken had gevaren, zat ik als het even kon op de steiger
aan de Zijlroede te wachten en soms mocht ik dan het zeil naar haar huis dragen, het
eerste bij de sluis naar de Zuiderzee. Dat huis staat er nog, met haar naam en die van
haar zuster op de gevel; er is nu een makelaardij in gevestigd. Ik mocht trouwens
ook wel eens mee als we van de bus naar huis liepen, want we gingen iedere dag op
en neer naar Sneek.
Onder deze afwijzing heb ik niet geleden. Ik wist dat zij naar Leiden zou gaan
voor de opleiding tot medisch analiste en dat ik naar Amsterdam zou gaan om
economie te studeren. Daar zat een uurtje tussen, met de trein. We bleven natuurlijk
onze basis houden in De Lemmer en we bleven familie van elkaar. We zouden elkaar
blijven zien. Judith zocht mij op toen ik op de Nieuwezijds Voorburgwal 282 woonde
(daar is nu het hoofdkwartier van Paul Haenen), en daar constateerden mijn joodse
vrienden, waarvan ik er vele had, dat zij een sjikse was, maar verder geheel in orde.
En ik kwam wel eens in Leiden. Wij spraken Lemsters met elkaar, een dialect van
het Fries waar elders in Friesland om werd gelachen. Ik bleef haar het hof maken en
uiteindelijk met succes. Ik kreeg wel eens een tuut (Fries voor zoen). Het
leeftijdsverschil werd relatief steeds kleiner en ik had ook beter leren zeilen. Nergens
is het vrijen zo natuurlijk als in een bootje in het riet; daar bestaan in het Fries liederen
over.
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In 1942 woonden wij een tijdje samen in de atelierwoningen die waren gevestigd
in de ruïnes van het Paleis voor Volksvlijt, Weteringschans 144, waar nu De
Nederlandsche Bank staat. Daar heb ik het schilderen opgepikt - mijn tweede hobby.
Een jaar later verhuisde ik naar de overkant en werd de officiële huurder van de etage
op
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de hoek van het Frederiksplein en de Utrechtsestraat. Daar had ik opeens onderduikers
in huis, speciaal joodse kinderen, die in enkele gevallen door mij op de fiets naar een
nieuw adres werden gebracht. Dit illegale werk werd geleid door Laura Carola
Mazirel, beter bekend als Lau, een linkse advocaat aan de Prinsengracht - zelf had
ze twee kinderen van een joodse vader (Leo Waterman). Het gevaar bracht Judith
en mij samen, maar de monogamie leed eronder. Lau vond dat zij haar gevaarlijke
werk alleen aankon als zij seksueel niets te kort kwam en ze had mij bij de hand. Dit
is een apart en moeilijk hoofdstuk in ons leven geweest. Maar zij heeft zonder twijfel
het leven gered van mensen die anders waren gedeporteerd. Daarom is in Amsterdam
een brug naar haar genoemd, over de Plantage Muidergracht. En in Osdorp is een
Lau Mazirelstraat, net als in Leiden.
Kort voor de bevrijding, 17 april 1945, waren Judith en ik weer thuis; de Duitsers
werden in de nacht verjaagd met granaatvuur. We zaten ieder apart in de kelder van
onze ouderlijke woningen. In mijn geval was dat bijna het einde geweest, want de
nettenmakerij van mijn vader werd getroffen door een fragmentatiebom. De balen
netwerk op zolder zaten vol scherven en de fiets, die bij ons in de kelder stond, had
een beschadigde stang: doormidden.
Toen het licht werd, kwam Judith de trap af naar onze kelder, waar we met zijn
vieren en twee inwoners bij elkaar zaten, en ze was blij ons te zien. Een jaar later
zijn we getrouwd, op 30 december 1946, in het gemeentehuis van Lemsterland. We
zijn meteen naar Den Haag verhuisd waar ik ambtenaar werd op Economische Zaken.
We hebben daar tien gelukkige jaren doorgebracht en twee zoons gekregen.
Maar terug naar ons geboortedorp, want dat blijft het middelpunt van de aarde. Judiths
vader, door mij aangesproken als ‘Omke Tiesse’, was handelaar in vis en speciaal
in ansjovis. Hij kocht die niet alleen op de Lemster afslag maar ook in de Golf van
Biscaye, waar de firma De Rook een vestiging had in Bermeo. Er werd door de
telefoon Spaans gesproken. Hij had ook een rokerij - in De Lemmer heet dat een
‘hang’ en de eigenaar heet een ‘hangbaas’. Hij deed niet aan politiek, maar zijn vader
Poppe de Rook wel - ook een hangbaas maar hij was tevens het eerste socialistische
gemeenteraadslid van Nederland. Volgens Marx een kapitalistische uitbuiter maar
als levend persoon lid van de Sociaal Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis.
Hij zat daar samen met een ander raadslid, Jan Pen, mijn grootvader, en die handelde
in netten.
Ik heb mijn Pake Jan goed gekend. Hij werd in 1855 geboren en woonde, nadat
de handel aan mijn vader was overgedaan, op de Lange Streek aan het water; het
huisje draagt het jaartal 1776. Hij is bijna honderd jaar geworden. Vooral toen ik al
in Den Haag woonde, dus eind jaren veertig, heb ik hem vaak opgezocht. Hij was
bijna blind maar kon mooi vertellen. Als het over Domela Nieuwenhuis ging, kwam
er iets zeer verhevens in zijn beverige stem. En hij kende Pieter Jelles Troelstra, die
wel eens bij hem op bezoek was geweest. Hij was geheelonthouder en een van de
oprichters van de Nederlandsche Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende
Dranken, kortweg NV. Hij droeg een blauwe knoop met die letters en een smal gouden
randje - vijftig jaar lid.
Over de nettenmakerij sprak Pake Jan weinig, want dat bedrijf kon ik zelf
waarnemen in het huis van mijn vader, maar hij moet toch wel iets bijzonders hebben
gepresteerd. Ik heb hier in huis een grote en zeer zware goudkleurige medaille met
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aan de ene kant een heraut op een paard en aan de andere kant de godin die een
hardloper een lauwerkrans op het hoofd zet - het opschrift luidt: ‘Royaume de
Belgique, Exposition Universelle de Bruxelles 1910’. De naam van mijn grootvader
staat er niet op, maar dat is wel het geval bij een kleinere penning, vrijwel zwart, van
de Grote Landbouwtentoonstelling te Deventer van 1909. Misschien had hij daar
geen prijs
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gewonnen, maar hij had in elk geval meegedaan. Hoe hij zich in vreemde talen wist
te redden, weet ik niet; hij had nauwelijks lagere school gehad. Zijn ouders woonden
in het grensgebied tussen Friesland en Overijssel, bij de Tjonger, een van de armste
gebieden van Nederland. Zij waren turfgravers. Die hadden nauwelijks een dak boven
hun hoofd, sommigen woonden in plaggenhutten. Het gezin - er werden negen
kinderen geboren - was zo arm dat er vaak geen eten in huis was.
Pake Jan heeft mij verteld dat de militaire dienst voor hem een keerpunt was; hij
maakte de tocht naar Brabant, eerst lopen en toen met de trein en hoe hij daar werd
ondergebracht in een barak met een slaapplaats voor hemzelf, met een strozak, droog
en schoon en dat hij zoveel mocht eten als hij wilde. Na deze ervaring wilde hij niet
terug naar de turf, maar hij ging erin handelen. Ook in vis, en in netten. Die liet hij
maken door enkele in dat vak gespecialiseerde ambachtslieden - hele families waren
bij hem in dienst. Die netten, zoals fuiken, werden gebreid met snelle bewegingen.
De grondstof was katoen, in de vorm van garens, maar ook ‘netwerk’, dat werd
geweven in een fabriek. Deze machinale nettenweverij vond plaats in Duitsland en
mijn grootvader is in 1918 naar de fabrikant gereisd en heeft hem overgehaald zich
in Nederland te vestigen. De plaats werd Apeldoorn en daar kwam dus de
Apeldoornsche Nettenfabriek Von Zeppelin en Co. De firma Jan Pen werd de
alleenvertegenwoordiger voor de Zuiderzee.
Het netwerk werd aangeleverd in balen, die op de ‘nettenzolder’ op een enorme
tafel in stukken werden geknipt, en van daar gingen ze naar de ‘baan’. Dat was een
touwslagerij geweest, aan Het Leeg, zoals de achterkant van De Schans heet (is nog
steeds zo). Boven de baan waren woningen voor arbeiders. Er was een kantoor met
schrijfmachines (die een grote rol in mijn leven hebben gespeeld) en een winkel en
twee woonhuizen, alles onder één dak. In het ene woonhuis woonde mijn vader,
Jurjen en mijn moeder Sipkje Pen-de Vries en ik. Vijf jaar na mijn geboorte in De
Schans kreeg ik daar in 1926 een zusje, Martha Gezina, beter bekend als Mabs.
Mijn vader was nettenhandelaar om den brode, maar zijn werkelijke belangstelling
lag elders. Hij had in 1911 eindexamen HBS gedaan en wilde ambtenaar worden meer speciaal surnumerair bij de registratie. Dat waren jongelui die tegen een geringe
vergoeding een straffe opleiding volgden en intussen op een belastingkantoor werkten.
De studieboeken waren al aangeschaft, ik heb ze nog lang in mijn boekenkast gehad.
Maar in 1912 werd hij soldaat en in 1914 ‘gemobiliseerd’. Dat duurde vier jaar. Zijn
verloofde wilde daarna meteen trouwen en dus ging hij bij zijn vader in de zaak; hij
werd dus een beetje slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog.
Later werd mijn vader, net als Pake Jan, raadslid (voor de Vrijzinnig Democratische
Bond) en bovendien wethouder. Dat laatste werd hij op 9 mei 1940, een omineuze
datum. De volgende dag kwamen de Duitsers, die vijf jaar van zijn leven hebben
vergald. In het laatste oorlogsjaar was hij loco-burgemeester, terwijl de echte
burgemeester half was ondergedoken. Hij was toen broodmager en dat kwam niet
door een tekort aan voedsel. De Duitse Ortskommandant liet hem huizen vorderen
waar Duitse kantoren in werden gevestigd. Toen werd hij bijna een echt slachtoffer
van de Tweede Wereldoorlog.
Na de bevrijding hoorde hij bij de PvdA; als vertegenwoordiger van de afdeling
Friesland was hij bij de oprichtingsvergadering in Krasnapolski, 1946. Hij was ook
voorzitter van ‘het Nut’ (de Maatschappij tot het Nut van Het Algemeen), zodat de
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sprekers soms bij ons thuis wamen - ik herinner mij Marchand (van de vernieuwde
spelling). Mijn vader was ook voorzitter van de zeilvereniging en we hadden in 1926
al een auto (een Maxwell, die met zeiltjes werd dichtgemaakt). Bovendien kon heit
schaken als de beste - simultaanpartijen tegen de hele schaakclub, waar ik als kind
getuige van was omdat die in het kantoor, de winkel en de voorkamer van ons huis
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plaatsvonden. En hij verzamelde violen. Toen in de oorlog de netten uitverkocht
raakten, belegde hij zijn geld in oude instrumenten, een waardevolle Italiaan en een
(naar later bleek) valse Pique.
Aan De Schans, een oude zeedijk naar Kuinre, heb ik de eerste zeventien jaar
gewoond. Tegenover de roomse kerk, die een paar meter lager lag - De Benedenschans
was te bereiken met een stenen trapje, zodat de gelovigen, vooral op zondagochtend,
in groepjes afdaalden. Wij, als atheïsten, stonden daar blijkbaar boven. Het was een
mooie tijd, zo vlak bij de Zuiderzee. Dat raak je nooit meer kwijt: hoe het voelt om
op een dijk te zitten waar de golven tegenaan klotsen.
In 1938 ben ik naar Amsterdam verhuisd om te gaan studeren. Maar het dorp bleef
dichtbij, al was het maar omdat er een boot voer van de
Amsterdam-Lemmer-Groningen lijn. Die schepen werden telkens groter; in 1940
vervoerden ze naast passagiers ook veel vracht. In de hongerwinter was het een
komen en gaan van mensen en goederen. De vissers beleefden een gouden tijd voedsel was schaars, het vlees op de bon, maar snoekbaars en paling waren vrij. Er
werd gevist bij het leven, ook door amateurs, en de botters en de aken brachten
enorme hoeveelheden vis aan wal. Daardoor klom ook de nettenhandel uit de depressie
van de jaren dertig. De Lemmerboot vervoerde trouwens ook onderduikers en in een
nacht - december 1944 - wer-
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den baby's aan boord gebracht waar de ouders geen eten meer voor hadden. Ze hadden
hun naam op een kaartje staan en werden door onze telefonisch gewaarschuwde
huisdokter van boord gehaald, daarbij geassisteerd door mijn zuster Mabs.
In dat ouderlijk huis aan De Schans werd veel muziek gemaakt. De naam De Rook
wordt in Nederland niet geassocieerd met rokerijen maar met de elf muzikale zoons
van Klaas de Rook (geboren 1848) en zijn vrouw Wiebigje Doeve (vandaar al die
Wia's en Wiepkjes onder mijn leeftijdgenoten). Die jongens zijn op twee na muzikant
geworden. Laurens, mijn pianoleraar woonde in De Lemmer, was dirigent van
Excelsior en won met dat orkest menige prijs in de concoursen. Karel speelde de
contrabas in het Concertgebouw onder Mengelberg. Klaas was dirigent van het
Twents orkest, getrouwd met Annie van Leeuwen, die meezong in de door hem
gedirigeerde Mattheus. Hun dochter Wia speelde klavecimbel, en omdat zij in
Kijkduin woonden en wij (jaren vijftig) op de Sportlaan in Den Haag, heb ik toen
voor het eerst op zo'n instrument gespeeld. Nanne ging in het leger en werd trombonist
bij de stafmuziek. Jo, vroeg overleden, speelde hobo.
In de jaren dertig is er een familiereünie geweest waarbij in het Nutsgebouw in
De Lemmer een concert werd gegeven. Het toneel zat vol mensen - strijkers, blazers,
zangeressen, allemaal De Rook of aangetrouwd. Jolle de Wit, fluitist bij het
Residentieorkest, zat erbij en Wia Ariëns Kappers, pianiste van haar vak maar
zangeres voor het plezier. En Karel de Rook natuurlijk, die niet alleen op de contrabas
streek maar ook mooi en sterk kon zingen; hij deed dat graag op straat, en oogstte
daarmee applaus. Op de cello speelde toen iemand die Tibor de Machula heette, voor
mij als puber enorm interessant, hoewel ik nog niet wist dat dit Hongaarse wonderkind
furore zou maken bij het Concertgebouworkest en zou trouwen met Wia de Rook.
Na afloop van het concert maakten alle De Rooks die hadden gemusiceerd een
rondgang door het dorp, liepen overal binnen waar ze mensen kenden. Ik heb een
door mijn vader gemaakte film waar Karel op staat terwijl hij met een brede zwaai
de hand reikt aan Urker Aal, die heel oud was en tegenover ons huis in De
Benedenschans woonde, in een steegje naast de kerk, waar de bewoners dicht op
elkaar gepakt zaten en zonder uitzondering arm waren.
Mijn vader, Jurjen Pen, had trouwens een opmerkelijk verleden als scholier. Hij
zat eerst op de rijks-HBS te Sneek, waar ik in 1933 ook naartoe zou gaan, maar ging
er meteen weer af en werd ondergebracht in het Instituut Hommes te Hoogezand.
Dat was een internaat voor de betere klasse, erg duur, met een eigen voetbalteam dat
een eigen shirt droeg. Het was ook een drilschool en er zaten jongens op waarvan
de ouders in het buitenland woonden.
Het is voor mij een raadsel waarom Pake Jan, die toch niet rijk was, tot deze
drastische maatregel overging; misschien heeft het er iets mee te maken dat hij een
heilig sociaal-democratisch geloof had in het onderwijs als bron van de vooruitgang.
Ook Jurjens baldadig gedrag wordt wel als reden geopperd. In de jaren zestig werd
ik aan dat verleden herinnerd toen onze zoon Jurjen Sipke in Groningen diverse
scholen bezocht - te beginnen met het Praedinius Gymnasium - maar ten slotte
terechtkwam op Beverweerd, een internaat in Bunnik. Daar heeft hij toen zoveel
geleerd dat hij, terug in Groningen, het eindexamen haalde aan de Dalton-HBS waar
zijn jongere broer Tiesse ook op zat. Dat was in 1968. Pom, zoals hij nog steeds
wordt genoemd, ging toen rechten studeren in Amsterdam en kon meteen meedoen
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aan de bezetting van het Maagdenhuis. Hij heeft nu een advocatenkantoor op de
Keizersgracht in Amsterdam.
Terug naar de muziek. Mijn heit speelde viool, mijn mem (Sipkje) op de Bechstein
(piano). Zij had een lichte, exacte aanslag, heel muzikaal, en zij heeft de liefde voor
dat instrument op mij overgedragen. Ik ben lang een moederskindje gebleven. Toen
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heit in 1976 was overleden - ze woonden al een paar jaar in een bejaardencentrum
in Heerenveen - ging zij door met spelen, op de Ibach. Ik deed dan de vioolpartij van
heit op de piano mee. Nog later, zij was toen over de negentig, nam ik de linkerhand
van haar over en speelden we tweehandig - een mooie vorm van samenwerking.
Dat gebeurde op zondagochtend als ik haar vanuit Haren kwam opzoeken. Het
was een herinnering aan de zondagochtenden in De Lemmer, want dan kwam Laurens
de Rook vaak met een tweede viool en soms was neef Klaas aanwezig met de cello.
Het repertoire was overwegend barok en ik heb nog steeds hele stukken Corelli en
Purcell in mijn hoofd. En Bach natuurlijk. Ik vind hem de grootste aller tijden, maar
niet speciaal een protestantse componist. Hij had, wat mij betreft, net zo goed
katholiek kunnen zijn. De Mattheus heeft voor mij iets dubbels, met sublieme aria's
(‘Ich will dir mein Herze schenken’), maar over de hoofdzaak, de kruisiging, zou
beter gezwegen kunnen worden.
Op mijn zestiende ontdekte ik de jazz, die uit de radio kwam. De BBC had
uitzendingen om twaalf uur 's nachts, waar ik naar luisterde (onder protest van mijn
ouders). Ik hoorde Louis Armstrong en King Oliver. Dat veranderde mijn leven. In
Sneek kocht ik bladmuziek van Duke Ellington en Fats Waller. Laurens de Rook,
pianoleraar, vond goed dat ik ze meenam naar de les en we speelden ze samen op
zijn vleugel. Het leek nog nergens op, maar in de jaren vijftig was ik bij de Haagse
Jazzclub, en ontmoette daar grote namen als Peter Schilperoort (klarinet) en de
trompettist Kees van Dorsser van het Dutch Swingcollege. Nog weer later leerde ik
van Roefie Hueting hoe je de blues moet spelen.
Nu, een halve eeuw later, zit ik elke dag aan het klavier. Als het Bach is, wordt
het swingend vertolkt. De syncopen maken de Kleine Präludien tot mijn eigendom.
De piano, een Hahn, staat in de gang, aan de voet van het trappenhuis. Mijn zoon
Tiesse, huisgenoot sinds 1997, die mij na mijn beroerte van verleden jaar bijstaat,
speelt eigenlijk fluit maar kan ook meedoen door een extra linkerhand toe te voegen
aan de boogie-bas.
Wij zijn nog eens opgetreden op Radio Noord, na afloop van een lang gesprek
met Margriet Brandsma. Daar is een bandopname van; zulke herinneringen aan mijn
gesproken woord op radio en tv roepen bij mij meestal geen positieve gevoelens op,
maar dit optreden vind ik prachtig. Als ik die band terugluister, denk ik: ‘Zo moet
het!’ Wij hebben ook een nieuwe harmonica aangeschaft, een Hohner. Tiesse speelt
daarop terwijl uit de boxen een stevige blues klinkt: Roefie plays Hueting, zijn laatste
cd. Het loopt als een trein. Die grafsteen met mijn naam is dan ver weg.
De Lemmer is voor mij onbereikbaar geworden - mijn actieradius is beperkt tot Haren
en Groningen. Maar ik weet dat de oude vissersplaats op de gebruikelijke wijze
veranderd is. Er woont nog een nicht die Judith de Rook heet in het bejaardenhuis.
Er liggen nog Lemster Aken, nu een miljoen waard. Koningin Beatrix heeft ook zo'n
schip, De Groene Draeck. Waar ik aan de Zijlroede op Judith zat te wachten, staan
nu kapitale villa's met een eigen aanlegsteiger. In de jachthavens liggen duizenden
schepen, waaronder zware motorkruisers, vaak met Duitse eigenaren, die weinig
worden gebruikt.
We leven in Europa, maar ik blijf een Lemster omdat ik het gevoel heb dat een
mens eigenlijk aan het water moet wonen. Gelukkig is het Paterswoldse Meer
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bereikbaar; daar klotsen golven tegen de wal, of de zon schijnt of het regent, het blijft
een vertrouwde plek en die is, zeker in de geest, vlakbij.
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Fotoalbum
Froukje van der Ploeg
mijn ogen bestonden al
in een zwart witte wereld met kartelrand
ze kijken naar een schepje, emmertje met krab
vlakbij witte golven zonlicht
kleuren mijn eerste sproeten
in het lichtgrijze gezicht
van mijn moeder
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Strand in juni
Wind blaast winter in zomers licht
bikini's met kippenvel buikjes met broekjes
generaties veranderen in de breedte bedekte
verstandshuwelijken in dezelfde trainingsjacks
strandtenten bouwen hun verwachtingen op
warme meisjes wit langs de vloedlijn
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Een leerzame affaire
De schriftelijke liefde van Adriaan Morriën
door Beatrijs Ritsema
Adriaan Morriën was een vrouwenliefhebber. Niet op de voortvarend-agressieve
manier van iemand die achteloos verleidt, gebruikt en weggooit, maar subtieler vanuit
een zelf aangenomen underdogpositie van grenzeloze bewondering en eerbied. Zowel
in persoon als op schrift heeft hij zijn leven lang eer betoond aan de vrouw, aan haar
verschijning, aan haar anders-zijn dan de man, aan haar gevoelsleven, en vooral aan
haar lichamelijke bekoorlijkheden.
Wat voor Morriën inneemt, is zijn bereidheid om ook in onaanzienlijke vrouwen
nog wel een lieftallig aspect te ontdekken, al is het maar de sierlijke manier waarop
een elleboog op een armleuning kan rusten. Dat geeft iets onvoorwaardelijks aan
zijn liefhebberschap. Mooi of lelijk, jong of oud, arm of rijk, slecht gekleed of goed
gekleed, het maakt niet uit, Morriën herkende in iedere vrouw steeds opnieuw de
afspiegeling van een mythische godin, voor wie hij buigt in ridderlijke reverentie.
Tegelijk is dat alle-vrouwen-zijn-bijzonder-gedoe ook vreselijk irritant. Een
bevolkingsgroep ophemelen op basis van fysieke kenmerken (in dit geval komt toch
uiteindelijk alles neer op vaginabezit) is even vervelend als een bevolkingsgroep
minachten wegens fysieke kenmerken (zoals vaginabezit). De fijnzinnige
vrouwenvereerder is uit hetzelfde hout gesneden als de ruwgebolsterde
macho-charmeur. Don Juans lopen rond in vele uitvoeringen.
Adriaan Morriëns belangrijkste tactiek jegens vrouwen was het compliment. Zijn
oeuvre is ervan doordesemd, en een hoogtepunt werd misschien wel gevormd door
de bewonderende stukjes over vrouwen, die hij in de jaren negentig schreef op de
Achterpagina van NRC Handelsblad (hij was toen zelf al een eind in de tachtig). Die
vormden een doorlopende serie complimenten aan het adres van de archetypische
Vrouw, wier dagelijkse vlees-en-bloed manifestaties hij meestal gadesloeg vanaf
een afstandje - drie plaatsen achter haar in de tram of vanaf de overkant van de straat.
Het compliment is een dubieus middel. Aan de ene kant is het wat het is: een
oprechte uiting van bewondering, van plezier in de ander scheppen, of van onder de
indruk zijn. Aan de andere kant worden veel complimenten uitgedeeld met
voorbedachten rade. Het zijn helemaal geen spontane opwellingen van enthousiasme,
maar weloverwogen strategische opmerkingen die in dienst staan van een verborgen
agenda. We hebben dan te maken met vleierij. Iedereen heeft een hekel aan vleierij,
maar bijna niemand is in staat een compliment aan het eigen adres te onderscheiden
van op hem/haar gerichte vleierij. Wij mensen zijn nu eenmaal geneigd het goede
dat over ons tegen ons wordt gezegd, op te vatten als eerlijke en oprecht gemeende
uitspraken.
Dat is ook de reden waarom de meest schaamteloze versierders het meeste succes
hebben. Tandenknarsend moet de minder behendige prater toezien hoe Don Juan
met een stroom van doorzichtige complimentjes de buit binnenhaalt. Hoe kan dat
mooie, intelligente en zo onbereikbare meisje in die geliktheid trappen? ‘Dat ze de
mooiste ogen heeft die hij ooit gezien heeft... dat haar gezicht doet denken aan de
madonna's van Botticelli... dat ze (wacht, laat me raden) vast wel model van beroep
is?... dat haar lach als een zilveren klokje klinkt.’ Hoe is het mogelijk dat iemand dat
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allemaal voor zoete koek slikt? Terwijl het meisje bij zichzelf denkt: ook al meent
hij maar de helft van wat hij allemaal uitkraamt, hij zegt het toch maar, dus schuilt
er waarheid in, waarom zou hij anders die moeite doen?
En dat is ook zo. De beste vleierij heeft noodzakelijk een kern van waarheid, ook
al is het een waarheid met een beperkte houdbaarheidstermijn - soms strekt die termijn
zich niet verder uit dan het strikte hier en nu van een avondje uitgaan. Botte leugens
leiden niet tot het gewenste effect. Hoewel - het blijft een kwestie van for-
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muleren. Misschien moet een man tegen een lelijk meisje niet zeggen: ‘O, wat ben
je mooi’. Maar zegt hij daarentegen: ‘Ik vind je mooi’, dan gaat ze alsnog voor de
bijl.
Complimenten zijn effectief, omdat de inhoud ervan ook altijd enigszins afstraalt
op de bron. Als iemand iets waarderends zegt over hoe jij eruit ziet, over jouw
verrichtingen of over jouw persoonlijkheid, dan stijgt die persoon vanzelf in je
achting. Ook als hij je van tevoren onverschillig liet, zelfs als je lichtjes op hem
neerkeek. Het compliment zorgt ervoor dat je denkt: hé, die X is zo gek nog niet hij ziet de dingen toch wel scherp, iemand met een zuiver oordeel.
Verliefdheid is het grootste compliment dat je kunt maken. In deze gemoedstoestand
gaat het niet meer om onderdelen of aspecten van iemand, maar om de gehele persoon
tegelijk. Met verliefd zijn (althans met het bekennen daarvan) levert men zich uit
aan de ander. Over je geluk beschik je niet meer zelf. Jouw lot ligt in handen van de
ander. In een wederzijdse verliefdheid overweldigt men elkaar met complimenten.
Betrokkenen werpen zichzelf voor elkaars voeten en stellen alles in het werk om hun
autonomie over te hevelen.
Dit kan alleen goed gaan, zolang er met gelijke munt wordt terugbetaald. Wie zich
zonder voorbehoud uitlevert zonder een gelijkwaardige portie terug te krijgen, komt
bedrogen uit. En dat doet pijn.
Vanaf begin 1956 tot najaar 1957 onderhield Adriaan Morriën een liefdesaffaire met
een studente Frans, genaamd Lotus Schipper. Morriën was toen 44 jaar, getrouwd,
en had twee dochters. Lotus was 23. In Lotus-brieven; het verslag van een betovering
(Van Oorschot, 2001), zijn laatste boek, bundelde Morriën de brieven van zijn hand
die de verhouding begeleidden. Het boek kreeg bij verschijning weinig aandacht de omstandigheden waren ten tijde van de WTC-aanslag niet ideaal voor recensies
van liefdesbrieven.
Toen ik voorjaar 2004 bij toeval op dit boek stuitte, werd ik getroffen door de
intensiteit van de toon en door de hoeveelheid pagina's (224; veel voor brieven van
één correspondent). Het is nogal vanzelfsprekend dat liefdesbrieven hartstochtelijk
zijn getoonzet (wat moet je er anders dan hartstocht in zetten?), maar dit ging maar
door, oeverloos en grenzeloos. Zo'n onafgebroken monomanie roept vragen op bij
de lezer, in ieder geval bij de niet-persoonlijk betrokken lezer. Hoe houdt hij het vol?
Is het wel echt? En zo ja, waarom zijn die twee niet samen gelukkig geworden?
Alleen de laatste vraag wordt beantwoord - door Morriën zelf in een nawoord.
Hierin schrijft hij dat deze buitenechtelijke affaire tot een abrupt einde kwam doordat
zijn vrouw een brief van Lotus aantrof in de zak van een jasje, hem ermee
confronteerde en hem vervolgens voor de keuze stelde: zij eruit of ik eruit. Een even
klassieke als banale ontknoping, die door Morriën geheel conform het basisscenario
voor dit soort driehoeken werd afgewikkeld. Hij koos voor z'n gezin. Lotus trouwde
kort daarna met een leeftijdgenoot, kreeg twee kinderen en overleed in 1965 aan een
hersentumor. Net als Morriëns moeder! Lotus' zeer vroege overlijden (ze was nog
geen 32 jaar) in combinatie met de doodsoorzaak tilt de verhouding op een hoger
niveau. Hun liefde krijgt er niet alleen iets noodlottigs en eeuwigs van, maar ook een
dieptepsychologisch cachet.
In diverse interviews - het meest gedetailleerd wellicht in zijn gesprek met Arjen
Visser in Trouw van 10 juli 1999 - had Morriën zich al uitgelaten over zijn relatie
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met Lotus. Zij was een vriendin van Joke Smit, met wie hij destijds in de redactie
van Tirade zat, en die zijn collega was op het Instituut voor Vertaalkunde. In die
interviews vertelde hij dat er aanvankelijk nog was geprobeerd een compromis te
sluiten waarbij hij thuis bleef wonen, maar met Lotus kon blijven omgaan. Maar dat
veranderde haar positie. Een huwelijk met Morriën was nu uitgesloten. Na een paar
maanden vertelde Lotus aan Morriën dat een jongeman haar het hof maakte en met
haar naar de bioscoop wilde. Even later stelde ze hem zelfs aan Morriën voor. Die
vond hem ‘aardig, gevoelig, intelligent en als jongeman heel aantrekkelijk - een heel
geschikte huwelijkskandidaat’.
In Trouw zei Morriën ook over Lotus: ‘Zij heeft in gedachten de grootte van mijn
moeder gekregen; ik heb mijn moederideaal geërotiseerd en in deze vrouw gevonden.
Ze had dezelfde kleur ogen, dezelfde heldere vriendelijkheid, dezelfde glimlach.’
Over de liefde voor zijn moeder (‘Ik fantaseer vaak dat ik met mijn moeder naar bed
ga; zij is dan 26, en ik ben ook een jongeman.’) en haar spiegeling in zijn paramour
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schreef Morriën later het autobiografische stuk ‘Twee blauwe honden’ dat verscheen
in Plantage Muidergracht (1988), een van de twee delen Privé-Domein die hij
publiceerde.
Iedereen construeert zijn eigen verleden door middel van de verhalen die hij erover
vertelt. Schrijvers zijn hier nog beter in dan andere mensen, omdat zij al schrijvende
op toepasselijke details komen, die het geheel pregnanter maken. Wat niet ter zake
doet, laten zij weg, wat betekenisvol is, geven zij extra nadruk. In ‘Twee blauwe
honden’, een droomanalyse, doet Morriën zijn best om van deze episode uit zijn
verleden een afgerond en betekenisvol verhaal te maken, dat door de spiegelingen
tussen moeder en paramour, beiden door de dood van hem afgesneden, uitgesproken
tragische dimensies krijgt.
De brieven die hij aan Lotus schreef, bevestigen dat beeld. Morriën vergelijkt haar
inderdaad met zijn moeder in uiterlijk en noemt haar een enkele keer zelfs ‘mamma’.
Zoals op 11 december 1956: ‘Lieve mamma, ik aanbid je. Je bent mij dierbaar en ik
heb je lief. Niemand is zo begeerlijk als jij en niemand heeft ooit zo naar regenwater
en poezen geroken. Ik denk bevend aan je handen, je ellebogen, je armen en schouders.
Ik neem voorzichtig je tepels in mijn mond en steek mijn tong in je navel. Ik wil niet
meer leven als ik niet van jou mag houden. Adieu, denk aan mij en geef een kus mee
aan de zuidenwind, wanneer die waait. Schattige Lotus, ik zal je nog mooier maken.
Ik kus je wijze bips.’
Het ‘mamma’ is niet exemplarisch, maar de passage zelf verder wel voor de rest
van de brieven. Anderhalf jaar lang gaf Morriën blijk van zijn niet-versagende liefde
en onwankelbare toewijding. De brieven maakten overigens zo'n belangrijk onderdeel
uit van hun liefdesaffaire, omdat Lotus in het studiejaar 1956/1957 voor haar studie
Frans in Poitiers verbleef. Vanzelfsprekend worden de blijken van affectie afgewisseld
met inkijkjes in Morriëns dagelijkse leven als schrijver en hardwerkend free-lance
journalist, in zijn gescharrel om aan geld te komen (het was waarlijk geen vetpot),
in zijn gezinswederwaardigheden en in de gedetailleerde logistiek om de afspraakjes
aan te sturen. Het zijn de gewone elementen van een intensieve correspondentie
tussen geliefden.
Dit dagelijks-leven-aspect is onmisbaar, willen brieven die voor één persoon
bedoeld zijn ook voor buitenstaanders jaren later nog een beetje interessant zijn om
te lezen. De jaren vijftig liggen nog niet lang genoeg achter ons om je echt te verbazen
over hoe het eraan toeging (ze lijken heel veel op onze eigen tijd), niettemin is het
aardig om kennis te nemen van Morriëns alledaagse beslommeringen, heet van de
naald, gevangen in het tijdsgewricht. Een goed geschreven brief is altijd een plezier
om te lezen, bijna ongeacht het onderwerp.
Maar het draait in deze brievenserie natuurlijk om de liefde. Tezamen vormen de
epistels een monument in woorden voor een gestorven geliefde en ze dienen ook te
worden beoordeeld op hun kwaliteit als liefdesbrieven. En een imposant monument
is het, hoewel ik toch enige twijfel koester. De liefdesbrief als genre heeft een beperkt
register. De schrijver zingt voornamelijk op meer of minder extatische wijze de lof
van de geliefde. Het gaat over de voortreffelijkheid van haar (of zijn) lichaam en de
superioriteit van haar (of zijn) geest. Het zijn reflecties op genoten hartstocht en
verwachtingen van toekomstige passie. Het gaat over missen en verlangen, over
standvastigheid en trouw, over hoe de geliefde zich in alle vezels van de briefschrijver
heeft genesteld. En altijd over kussen.
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Tot zo ver niets aan de hand. Morriën beheerst het schrijversambacht goed genoeg
om zich met soepel gemak te redden uit de niet eenvoudige opgave om een
hartveroverende liefdesbrief te schrijven, die niet al te veel de platgetreden paden
afloopt. Zo is hij onder de indruk van Lotus' nagels, spreekt hij op een gegeven
ogenblik zijn ingenomenheid uit met de lengte van haar okselhaar (niet te kort, niet
te lang) en beschikt hij over een onuitputtelijk arsenaal van kooswoordjes: bruinvis,
fee, godin, Doornroosje, lieve onsterfelijke, zaligmaakster, enzovoort. Ik geloof ook
niet dat er een lichaamsdeel is dat niet in de loop van deze brieven ten minste een
keer wordt gekust. Zo gaat dat eraan toe in het genre.
Gaandeweg het boek beginnen zich evenwel enkele vragen op te dringen. Vragen
zoals: hoe heeft de ontvangster van deze brieven zich gehouden onder deze massieve
uitstorting van onvoorwaardelijke affectie (tot en met de verzekering dat Morriën
zijn echtgenote met geen vinger meer had aangeraakt sinds hun liaison)? Zou dit
verbale vertoon niet ook tot lichte gevoelens van ongemak hebben kunnen leiden, al
was het al-
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ZICH IN BOCHTEN WRINGENDE VROUW

leen maar omdat Lotus, een studente van meer dan twintig jaar jonger, begrijpelijk
genoeg minder virtuositeit in haar schrijven aan de dag kon leggen? Werd de liefde
eigenlijk wel in dezelfde mate beantwoord? Hoe zag zij de toekomst in?
Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden door haar aandeel in de
correspondentie te lezen. Rob Molin, biograaf van Morriën, was zo vriendelijk mij
deze brieven ter beschikking te stellen. Lezing ervan ruimt elke twijfel over de
wederzijdsheid van de idylle uit de weg. Lotus was wel geïmponeerd maar werd niet
platgeslagen door de oudere schrijver. Ze deed in blijken van hartstocht niet onder
voor haar geliefde (‘Ik zou je rug willen kussen en de schijnselen op je tanden’), ook
niet in expliciet seksuele referenties. Als Morriën uitweidt over de smaak van haar
‘tweede mond’ (‘zoet, niet de zoetheid van suiker of chocola, eerder een beetje
gepeperd, zoals biefstuk’), dan heeft Lotus het erover dat ze na een ontmoeting (op
een aangename manier) ‘gehinderd wordt door een holle hand’. Al vrij vroeg in de
corrrespondentie vertrouwt ze hem toe: ‘Ik ben zo geladen dat ik bloos bij de kuiste
lectuur.’ Zijn vererende koosbenamingen worden door haar gepareerd met even
zoveel keer ‘liefje’, ‘liefste’, maar ook ‘Dag mijn schepper, verleider, verlosser’.
Toch is er wel een verschil tussen zijn brieven en haar brieven. Dat heeft te maken
met perspectief. Elke briefschrijver, dus ook de liefdes-
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scribent, zit noodgedwongen opgesloten in het heden. Je schrijft over je
gemoedstoestand in het hier en nu, over wat er vandaag door je heen gaat. In een
toestand van verliefdheid is het heden zo overweldigend dat je je handen vol hebt
om dat een beetje fatsoenlijk op papier te krijgen.
Op het moment dat de verhouding zich continueert, dan sluipt er meestal ook iets
anders binnen, wat samen te vatten valt met de vraag ‘Hoe nu verder?’ Wordt de
verhouding niet door externe factoren belemmerd, dan raakt ze bestendigd en vervalt
al heel snel de noodzaak voor correspondentie, tenzij de geliefden zich permanent
ver van elkaar bevinden. Is het echter een geheime obstakelliefde die in
omstandigheden van ontrouw en overspel wordt botgevierd, dan valt op zeker moment
niet te ontkomen aan nadenken over de toekomst.
Blijven we ondergronds of gaan we openbaar? Springen we in het diepe of houden
we het op pootjebaden? Gaat deze liefde een beslissende wending in het leven geven
of blijft het een zijspoor? Het doet er niet toe wat de uitkomst van deze overwegingen
is, het enige dat telt is dat betrokkenen het eens worden over de te volgen gedragslijn
- anders loopt het spaak.
Blijkens hun correspondentie gaven zowel Morriën als Lotus zich over aan rozige
vergezichten van het kaliber ‘en ze leefden nog lang en gelukkig in een
gemeenschappelijke huishouding met bloedjes van kinderen’, maar Lotus houdt
intussen de realiteit wel scherper in het oog dan haar oudere maar niet zoveel wijzere
minnaar. Morriën verliest zich in irreële bespiegelingen over een huis, waarin hij
zonder echtgenote maar met zijn kinderen zou gaan wonen, en waarin hij zijn geliefde
moeiteloos zou kunnen opnemen. Hij zit erop te vlassen dat zijn vrouw die op een
gegeven moment iets buitenechtelijks van haarzelf opbiecht (waar hij buitengewoon
verheugd over is) met die ander zal willen trouwen, zodat hij zelf de handen vrij
krijgt. Maar zelf tegen zijn vrouw iets zeggen over zijn eigen escapades doet hij niet,
want daar is het nooit het goede moment voor.
Dit gebrek aan daadkracht of aan definitieve ‘commitment’ moet wel enigszins
tot Lotus zijn doorgesijpeld, gezien haar uitingen. Over huwelijk schrijft ze: ‘Jij hebt
het woord in de mond genomen in de badkamer van Richter. Ik heb er echter nooit
echt in kunnen geloven. Ik zag echter ook geen einde aan de liefderijke toekomst.’
En eerder: ‘Houd rekening met mijn vele eisen, ook die ik niet zeg. Ieders berusting
is maar schijn.’ Treffend is ook: ‘Maak eens twee portretten van me, één met de
(doorgestreept: “pijn”) pen, en één met penseel.’
In haar laatste afsluitende brief, waarin Lotus hem verslag uitbrengt van een
ontmoeting met zijn vrouw die Morriën na haar ontdekking van de affaire min of
meer voor het blok had gezet, betoont ze zich onder de indruk van haar (‘Je vrouw
is flink’). Ze schaamt zich tegenover het verdriet van zijn vrouw en houdt hem voor
dat hij nooit zijn huis uit zou willen vanwege de kinderen en de boeken. Dit alles in
zeer liefdevolle bewoordingen zonder enige toon van verwijt. Het is een
bewonderenswaardige afscheidsbrief die de sympathie van de lezer sterk naar haar
toetrekt, en wegleidt van Morriën, die waarschijnlijk het liefste alles had gehouden
zoals het al anderhalf jaar lag: een geheel verzorgd gezinsleven thuis met twee
dochters op wie hij gek was, en een vriendin om af en toe lijfelijk te ontmoeten en
om smachtend een papieren liefde mee te construeren. Het is ook een brief die de
lezer van het boek Lotus-brieven niet onder ogen krijgt.
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Ik weet niet of Morriën veel kwalijk valt te nemen. Het construeren van een
schriftelijke liefde is op zichzelf een mooie bezigheid, waar niets op af te dingen
valt. Wel kan hem verweten worden dat hij niet genoeg moed kon opbrengen om op
enig moment zijn eigen dubbelhartigheid onder ogen te zien. Grootste liefde van zijn
leven? Ongetwijfeld geloofde hij het zelf anderhalf jaar lang. Terwijl hij tegelijk van
zichzelf beseft moet hebben dat er geen denken aan was dat hij zijn kinderen niet
zou kunnen zien opgroeien of überhaupt zijn dagelijkse leven in de waagschaal zou
zetten.
Weinig oog voor eigen zwakheden is de kracht van de ware Don Juan. Die komt
niet met leugens aanzetten, maar met oprecht gemeende complimenten die hemzelf
tot steeds grotere hoogte opzwepen, zodat de rest van de werkelijkheid
ineenschrompelt tot iets nietigs zonder belang. Adriaan Morriën geloofde heilig in
zichzelf en in zijn eeuwige liefde, maar liep niet over van zelfinzicht. Een leerzame
affaire.
Dank aan Rob Molin voor het inzage geven in de brieven van Lotus. Molins biografie
van Adriaan Morriën zal verschijnen in september 2005.
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kleiner
Yvonne Né
Je gedachten krijgen eindelijk de vorm
van een wolk vliegjes die naar beneden komt
terugkeert tot de hoogte van weleer
Het bestaan van geschiedenis stopt
en niets bewijst dat jij de grond bewoonde
hun wolk bewoog nooit anders dan nu
Maar o de hedera helix zwaait met haar armen
hé verbleven wij niet overal? een man volgt
een vrouw en zegt haar: iemand volgt u
Het is ah en o! de stroom neemt de spore mee
om te doorzien moet een gedachte nog kleiner
smaller dan het verlangen en oneindig veel krachtiger
Rooszoekend en roosvliedend tegelijk
als de lucht boven de vloeibare
leeuw van de aarde
Als die geur
precies zo
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hoorbaar
Een masker van een papieren zak is het mooist
bruingrijs of wit
snel ogen knippen natuurlijk
rafelig
Nu kijken naar de foto
van een hoge berg
met klimmer die niet meer vooruit komt
jij
De berg plooit kennelijk zijn vel
tegen jouw looprichting in
zodat elke kreuk eindeloos moet worden veroverd
terwijl zijn kop de stilstand verdedigt
ook schrijft hij gauw dat ik daar helemaal niet was
jij bent al bijna een met de top zie ik
Het helpt niet
Het papier doet iets met mijn oor
ja het moet echt eerst mijn oor raken
hoe zou het anders in het hart kunnen raken?
Jij bent best een vreemd vuur
op het altaar vind je niet?
een reddeloze vlam op een bevroren golf
niemand zet op zo'n plek een standbeeld neer
je lijkt niet eens op een overwinning
zo een die ze ensceneren nee
Het is als het uitstorten van grind
zo hard gedachten tegen mijn oor schreeuwen
de aandacht van luisteren willen wegleiden
schuivend ijs
ik luister naar schuivend ijs
Jouw witte pad doet zeer
wat doe je met dat masker op?
het is of iets naar beneden komt
witte slakken kruipen omhoog
steeds hoger in de gouden halmen
Luister ik nu het gaat om het luisteren
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Witteboordenmediocriteit
Op de universiteiten moet meer bezuinigd worden
door Bastiaan Bommeljé
Gelukkig werden de saaie en voorgekookte algemene beschouwingen van afgelopen
september opgevrolijkt door een politieke heldendaad. Reeds onmiddellijk nadat de
miljoenennota uitlekte, zette D66-leider Boris Dittrich zich voor het oog van de
camera's met heroïsche onverzettelijkheid schrap tegen twee beoogde maatregelen:
het stopzetten van de extra subsidiëring van Nederlandse films en de verhoging van
het universitaire collegegeld met honderd euro per jaar.
Nog voordat de Tweede Kamer bijeen was gekomen voor debat over de
rijksbegroting 2005 (met 2,4 miljard euro extra ombuigingen die de totale
bezuinigingen van overheidswege volgend jaar doen oplopen tot 19 miljard euro),
haalde hij bij zijn coalitiepartners de buit binnen. Het schrappen van onder meer deze
voorgenomen ingrepen werd met veel vlagvertoon gevierd.
Aan de uit het vagevuur geredde 20 miljoen euro subsidie voor de Nederlandse
film zou men diepgravende gedachten kunnen wijden. Vooral wanneer men
cinematografische meesterwerken van vaderlandse bodem zoals Ellis in Glamourland
met Linda de Mol projecteert tegen de achtergrond van de maatregelen die de regering
in petto heeft voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen met alleen AOW,
bijstandsmoeders, middeninkomens en WAO-ers. Maar eerlijk gezegd is het gejuich
waarmee in politiek en media het terugdraaien van het plan voor de verhoging van
het collegegeld werd verwelkomd nog veel interessanter om over te piekeren.
Bij het schrappen van juist deze maatregel doemen een aantal vragen op. Zou de
voorgenomen verhoging van het collegegeld de ‘toegankelijkheid’ van het
wetenschappelijk onderwijs inderdaad ernstig in gevaar brengen, zoals de
tegenstanders betoogden? Zou de honderd euro extra wellicht een aanslag betekenen
op de ambitie van Nederland om een ‘kennissamenleving’ met een ‘kenniseconomie’
te worden, zoals ook alom werd vernomen? En ook anderzijds: hoe verhoudt het
verzet van de Tweede Kamer zich met het pleidooi voor hogere collegegelden dat
een jaar geleden klonk uit kringen van universiteit- en HBO-besturen zelf (toen
Hogeschool Fontys-voorzitter Norbert Verbraak pleitte voor een algemene
collegegeldverhoging, en Hogeschoolraadvoorzitter alsmede aankomend lector
‘Kenniscirculatie’ Frans Leijnse de overheid zware verwijten maakte over de ‘politieke
onwil’ om over een hoger collegegeld dan wel differentiatie van collegegeld te
praten)?
Of is er wat anders aan de hand?
De beantwoording van deze vragen wordt geholpen door drie recente publicaties.
Het gaat om de zojuist gepubliceerde jaarlijkse OESO-rapportage Education at a
Glance 2004 over het onderwijs in westerse wereld, om het Onderwijsverslag
2002/2003, het jaarlijkse onderzoeksverslag over de staat van het Nederlandse
onderwijs door de Onderwijsinspectie, en om het vorig jaar verschenen overzicht
Kerncijfers 1998-2002 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
Ongetwijfeld hebben de leden van de Tweede Kamer deze onderzoeken gestudeerd
alvorens zij tot hun besluit over het collegegeld kwamen. Het navolgende zal voor
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hen dan ook geen nieuws bevatten. Voor een ieder die zich afvraagt waarom op de
thuiszorg 100 miljoen wordt bezuinigd, maar de collegegelden van aankomende
academici onaangetast blijven, ligt dat wellicht anders.
Het staat overigens buiten kijf dat het onderwijs in Nederland in een weinig
florissante positie verkeerd. Ondanks alle ‘extra’ investeringen van de aflopen jaren
wankelen de totale uitgaven aan onderwijs al meer dan een decennium tussen 4,7 en
4,9 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat is veel minder dan het
gemiddelde der EU-landen van zo'n 5,4 procent, en van de OESO-landen dat tussen
5,6 en 5,8 procent schommelt. Bezien als percentage van de to-
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tale Nederlandse overheidsuitgaven bedraagt het onderwijsbudget 10,7 procent,
terwijl het EU-gemiddelde 11,8 procent bedraagt.
Deze onderinvestering heeft vooral in het secundair onderwijs (inclusief het VMBO
waar meer dan 60 procent van alle leerlingen schoolgaan) tot pijnlijke achterstanden
geleid. In het secundair onderwijs zijn de Nederlandse uitgaven per leerling beduidend
lager dan in alle omringende landen (op het Verenigd Koninkrijk na), en vooral veel
lager dan in landen met een overeenkomstig BBP per inwoner (zoals Oostenrijk en
Denemarken). En dat ondanks het feit dat tussen 1995 en 2001 in een inhaalslag de
uitgaven voor het primair en secundair onderwijs met bijna 30 procent zijn gestegen,
terwijl het aantal leerlingen in die periode met slechts 3 toenam.
Het is dan ook waarschijnlijk geen toeval dat men nergens in West-Europa zoveel
25-34 jarigen aantreft zonder startkwalificatie als in Nederland (bijna 25 procent
tegen 15 procent in Duitsland en Denemarken). En het deel Nederlandse 20-24-jarigen
die geen onderwijs meer volgen en geen startkwalificatie hebben, is met zo'n 33
procent een van de hoogste in de EU (het gaat om ruim een vijfde van alle 20-24
jarigen in Nederland). Bijna eenderde van deze groep is in het buitenland geboren.
Vergeleken met het secundair onderwijs, baadt het tertiair onderwijs in Nederland
in relatieve weelde. Hoewel de uitgaven op dit terrein het afgelopen decennium
achterbleven bij de groei van het BBP, werd 10 procent meer uitgegeven aan
instellingen in het tertiair onderwijs, terwijl het aantal studenten slechts toenam met
5 procent. Hierbij dient te worden aangetekend dat bij het bereiken van het
totaalbedrag van de onderwijsbegroting voor HBO en wetenschappelijk onderwijs
van ruim 3 miljard euro de publieke uitgaven met 7 procent groei minder toenamen
dan de private uitgaven (24 procent groei).
Thans wordt in Nederland door de overheid per jaar ruim 5000 euro betaald per
deelnemer aan het tertiair onderwijs. Ter vergelijking: in België geeft de overheid
4000 euro per student uit en in Frankrijk 3500 euro (maar in de VS 8000 euro, hoewel
dat land moeilijk vergelijkbaar is). De uitgaven voor onderwijsmiddelen per student
steeg in Nederland van 6500 euro in 1998 naar meer dan 8000 euro.
Kort gezegd: Ondanks jaren van ‘bezuinigingen’ geeft Nederland per student in
het hoger onderwijs van alle OESO-landen het meeste uit per jaar, op de VS na. Ook
bezien per student per studieverblijfsduur zijn de uitgaven van de Nederlandse
overheid aan tertiair onderwijsinstellingen aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde
en ook substantieel hoger dan die van omringende West-Europese landen, met
uitzondering van Zweden en Denemarken. En dat is gerekend zonder de extra
middelen, oplopend tot 40 miljoen euro structureel vanaf 2006, die zijn gereserveerd
door de overheid als tegemoetkoming voor de financiering van de huisvesting der
universiteiten.
Voor die relatief hoge Nederlandse uitgaven per student zijn diverse oorzaken aan
te wijzen. In de eerste plaats is de gemiddelde studieverblijfsduur in Nederland een
stuk langer dan in het buitenland. In de tweede plaats zijn de onderwijsuitgaven per
student opvallend hoog op het gebied van ‘research & development’. Wat dit betekent
is niet helemaal duidelijk, maar wellicht heeft die ‘development’ te maken met het
feit dat geen enkel universitair bestel in de OESO-landen zoveel mensen in dienst
heeft die niet direct met onderwijs of onderzoek te maken hebben als het Nederlandse.
De Raad voor Maatschappelijk Onderzoek heeft enige jaren becijferd dat bij de

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

universiteiten in ons land meer dan 50 procent van de fte's alleen te maken hadden
met beheer en management. En hoewel sindsdien nieuwe titulatuur is ingevoerd
(‘onderwijsdirecteur’ of ‘onderzoeksdirecteur’ klinkt al onmisbaarder dan
‘beleidsmanager’), zijn er geen aanwijzingen dat deze situatie structureel is veranderd.
Tegenover de directe bijdrage per jaar van de staat per student van ruim 5000 euro
(met indirecte bijdragen erbij groeit dit bedrag tot zo'n 10.000 euro) draagt de student
zelf 1476 euro collegegeld bij. De afgelopen zes jaar is het collegegeld afgezien van
inflatiecorrectie in het geheel niet gestegen. In totaal is het sinds 1994 gestegen van
975 euro naar 1476 euro, maar met de inflatie daarvan afgetrokken blijft een reële
stijging in het afgelopen decennium van 232 euro over.
In dit perspectief lijkt een verhoging met 100 euro ineens misschien veel, maar
men kan dit bedrag ook bekijken in het perspectief van de circa 8 procent
achteruitgang in koopkracht die de minima alleen al de afgelopen jaren voor de kiezen
kregen. En ten slotte kan men het eveneens
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bekijken in het perspectief van het rendement dat collegegeld uiteindelijk oplevert:
een afgestudeerde aan hbo en universiteit verdient gemiddeld al gauw veertig tot
zestig procent meer dan de gemiddelde Nederlander.
Blijft over ter bestudering de argumenten dat de beoogde verhoging van het
collegegeld de ‘toegankelijkheid’ van het wetenschappelijk onderwijs ernstig in
gevaar zou brengen, en dat de 100 euro extra een grove aanslag op de
‘kennissamenleving’ zou vormen. Nu laat ik even de tegenwerping dat de gemiddelde
student zo'n 100 euro per week verbelt op z'n mobiele telefoon voor wat ze zijn, en
wijs erop dat in Nederland de doorstroom van VWO naar het tertiair onderwijs nog
nooit zo hoog is geweest als nu: het nadert de 100 procent - en het grappige is dat
de toename in de richting van die optimale toegankelijkheid precies plaatsvond in
de periode dat het collegegeld steeg van 975 euro naar 1476 euro. Van alle
Nederlandse jongeren zal meer dan de helft ooit instromen in het tertiair onderwijs
van het ‘langjarige’ type. Deze percentages liggen veel hoger dan de
OESO-gemiddelden.
De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is zelfs al zo lang zo groot in
Nederland dat het aandeel 25-64-jarigen met een afgeronde opleiding op tertiair
niveau thans veel minder hard toeneemt dan in de andere OESO-landen (waar de
toegankelijkheid dikwijls pas veel recenter is toegenomen). Het lijkt alsof de ongeveer
25 procent van de bevolking met een tertiaire opleiding Nederland in de achterhoede
van Europa plaatst, maar dat komt omdat elders een groot aandeel van die tertiaire
opleidingen bestaan uit de bij ons veel minder gebruikelijke korte hogeschooltrajecten.
Indien men kijkt naar het aandeel in de bevolking van mensen met langjarige
HBO-scholing en universitaire scholing kijkt, kan geen enkel OESO-land aan Nederland
tippen.
In het kort: de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is in Nederland optimaal
en geenszins gerelateerd aan de hoogte van het collegegeld.
Voor al degenen die hopen op wonderen van een ‘kenniseconomie’ is er evenwel
een veel ernstiger punt ter overpeinzing. Nederland loopt op het gebied van de
technische of exacte studies ver achter op alle landen die de OESO ter vergelijking
gebruikt. Slechts 18,3 procent van alle Nederlandse studenten studeert af in deze
richtingen, tegenover een EU-gemiddelde van 27 procent en een OESO-gemiddelde
van 25 procent. Bovendien is van alle Nederlandse afgestudeerden en gepromoveerden
in een technische richting is niet meer dan 13 procent vrouw (OESO-gemiddelde: 23
procent), en in de studierichtingen wiskunde en informatica is dit aandeel 16 procent
(OESO: 30 procent).
Het maatschappelijk effect van deze achterstand is dat in Nederland slechts
ongeveer 6 promille van onze bevolking tussen de 20 en 29 jaar is afgestudeerd in
techniek. Dat is een stuk minder dan het Europees gemiddelde van 9 promille en
enorm veel minder dan in Frankrijk (20 promille). Het totaal aandeel bèta's en technici
in de bevolking in Zweden en Groot-Brittannië is twee keer zo groot als in Nederland.
En op de duizend mannelijke inwoners tussen de 20 en 29 jaar bedraagt het aantal
afgestudeerde bèta's en technici ongeveer 9,5, waarmee Nederland in de Europese
Unie alleen Portugal en Italië nipt voor blijft.
Veel hoop op verbetering van deze situatie is er niet, alleen al gezien het feit dat
het aandeel jongens dat naar de universiteit gaat sterk daalt (tot nu al minder dan 46

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

procent) ten opzichte van het aandeel meisjes (die ruim 70 procent van de studenten
in medische studierichtingen, onderwijs, talen, gedragswetenschappen en cultuur
vormen). Het tekort aan bevoegde bètadocenten bedraagt thans 36 procent (bij de
talen is dit 30 procent). Voor natuur- en wiskunde wordt respectievelijk 40 en 33
procent van de uren vervuld door een onbevoegde of onderbevoegde leraar. Bijna
20 procent van de lesuren in de exacte vakken op middelbare scholen blijft helemaal
onvervuld. De toekomst zal nog veel somberder worden, want thans is een kwart
van de eerstegraads bètadocenten 55 jaar of ouder.
In dit perspectief is het ook jammer dat de universiteiten de afgelopen jaren zelf
ook hebben bezuinigd op de bètastudies. Zo voerde de Vrije Universiteit een
‘efficiëntiekorting’ van 7,5 procent door voor de ‘impopulaire’ bètastudies, terwijl
de ‘populaire’ studies slechts 2,5 procent ‘efficiënter’ hoefde te werken, en het
management geheel buiten schot bleef.
In Nederland trekken de studierichtingen rechten, economie en sociale wetenschappen
de meeste studenten: ruim één derde van alle Nederlandse afgestudeerden heeft zijn
opleiding in
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deze vakgebieden afgerond. Daarnaast kies zo'n 14 procent eerstejaars voor ‘taal &
cultuur’.
Helaas zijn dit nu net de studies met de laagste studierendementen. En hier doemt
de vraag op wat de Nederlandse samenleving terugkrijgt van de studenten die het
meeste kosten van alle OESO-landen uitgezonderd de VS? Het antwoord is dit: van
alle universitaire studenten die hun vierjarige opleiding beginnen, is na acht (8) jaar
60 procent in het bezit van een universitair diploma (bij mannelijke studenten is het
56 procent). Na vijf jaar studie heeft nog maar slechts een derde dit einddoel bereikt.
Bij studierichtingen rechten en vooral degene die vallen onder ‘taal & cultuur’ haalt
zelfs meer dan de helft helemaal nooit de eindstreep. De gemiddelde universitaire
studieduur in maanden van een Nederlandse afgestudeerde ligt rond de 70 maanden,
ofwel 5,8 jaar.
Het aantal studenten dat binnen vijf jaar de eindstreep haalt, is in het HBO gemiddeld
50,9 procent. Misschien geen wonder wanneer men bedenkt dat het aantal uren dat
HBO-studenten wekelijks besteden aan studie sinds 2000 afnam van 38 uur per week
tot 33 uur per week, terwijl de uren die werden doorgebracht met bijbaantjes toenamen
van 11,3 in 2000 tot meer dan 16,4 nu.
Universitaire studenten studeren nog minder: vanaf 2000 is het gemiddelde aantal
studie-uren per week teruggelopen van 32,3 naar 28,8, terwijl de bijbaantjes toenamen
van 11,4 uur per week naar 16,2 uur per week. En deze cijfers zijn zwaar vertekend
door het feit dat hierbij de door studenten opgegeven uren ‘zelfstudie’ zijn
meegerekend. Bij studies als rechten en ‘taal & cultuur’ schommelt het aantal door
de universiteit aangeboden uren studie per week niet zelden tussen 6 en 8 uur. Bij
deze studies is dan ook te zien dat het aantal uren betaald werk het aantal universitaire
studie-uren dikwijls verre overtreft. Geen wonder dat een collegevoorzitter onlangs
sprak van een aanzienlijke groep ‘horecamedewerkers die er een studie bij doen’
binnen het studentenbestand van zijn universiteit.
Zo'n collegevoorzitter heeft overigens zelf geen bijbaantjes nodig. De collegeleden
van universiteiten zijn - op hun collega's bij ziekenhuizen na - de best betaalde
bestuurders in de publieke sector. Omdat aan universiteitsbestuurders gemiddeld
meer dan twintig procent bovenop het basisloon wordt betaald, is menige bestuurder
beter bezoldigd dan de eigen minister. Gelukkig, zult u zeggen, dat bij zoveel
misstanden de studies in Nederland tenminste van impeccabele kwaliteit zijn. Zulks
blijkt althans uit het systeem van visitaties dat de universiteiten jarenlang zelf
uitvoerden. De onderwijsinspectie heeft veel lof voor deze inspanningen, behoudens
dan het detail dat zij dikwijls op geen enkele wijze kan controleren hoe al die positieve
oordelen tot stand zijn gekomen. ‘Wij bemerkten,’ schrijft de inspectie droogjes,
‘een discrepantie tussen de oordelen en kritische opmerkingen in de beschrijving
[...] enerzijds en het totaaloordeel [...] zoals uitgedrukt in een cijfer anderzijds. Het
cijfer valt frequent hoger uit dan men op grond van de beschrijving zou verwachten.’
De inspectie ‘verbaasde’ zich eveneens over het feit dat bij de visitaties het aspect
‘kwaliteit afgestudeerden’ in 94 procent van alle gevallen een voldoende kreeg.
Bovendien verwonderde men zich over het feit dat visitatiecommissies met hetzelfde
protocol en in een vergelijkbare situatie toch tot ‘een geheel andere beoordeling’
komen.
Binnenkort worden de beoordelingen van de studies overgenomen door de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de daaraan gelieerde
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Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI's). Het is nu reeds duidelijk dat de kosten
van dit Zelfstandig Bestuursorgaan enorm zullen zijn: in totaal per jaar zo'n 4 miljoen
euro die grotendeels aan de universiteiten worden doorberekend.
Oog in oog met deze werkelijkheid is het onontkoombaar dat binnenkort een
parlementaire enquête zal worden gehouden over het Nederlandse onderwijs. Dan
zal men spijt hebben dat men nu niet met gerichte bezuinigingen en straf
overheidstoezicht de universiteiten de nodige schoktherapie heeft toegediend om
niet nog verder weg te zinken in lachwekkende treurigheid.
Aldus komt de interventie van D66 om de eerste verhoging van het collegegeld in
zes jaar terug te draaien in een ander daglicht te staan. Het blijkt dat hiermee de meest
geprivilegieerden van onze samenleving schaamteloos werden beschermd door de
zeer geprivilegieerden voor de mediabühne van de bijzonder geprivilegieerden ten
koste van de minst geprivilegieerden.
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Het wandelen
J.W. Oerlemans
Ik hou niet van wandelen
zo'n beweging naar niets
of naar bijna hetzelfde
en dan altijd weer terug
je loopt eigenlijk voor de troost
van het terugkomen
of nog meer voor het terugzijn
in het bijna verlaten
zwaar beboste huis.
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Peren
Ik dacht nog, deze herfst
kan geen kwaad
laten wij maar doen alsof
het allemaal gewoon is
en er niets verloren kan gaan
zo gingen wij steeds dieper de tuin in er zijn nog wat late bloeiers te zien
en gevallen peren.
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Districtenstelsel
door J.D. Bosveldt
Sinds dinsdag kruipen die hufters rondom het huis. Je kunt ze horen. Dag en nacht.
Ze komen nu zelfs over het water, tot aan de steiger. Van bovenaf kan ik bijna op ze
spugen. Gisteren verwachtte ik flitsen toen ik de balkondeuren open trok. Ik stond
daar naakt en met een ochtendlul, maar niemand had de tijd zijn lens scherp te stellen.
Die sukkels hadden allemaal hun camera's gericht op het bordes beneden. Lokale
journalistiek.
Jantien vindt dat ik moet ophouden de boel nog meer te verzieken voor mezelf.
Jantien is mijn ex. We zijn vrienden, of zoiets. Dat waren we ook voor we trouwden
en ons huwelijk is de enige periode dat we niet om elkaar konden lachen. Nu werkt
ze mee aan mijn campagne en voedt onze drie dochters op. Ze woont aan de andere
kant van het kanaal en is hertrouwd met een dierenarts. Een saaie zak over wiens
avonturen mijn kinderen niet uitgepraat raken. Nou ja, ik denk dat het niet leuk is
om een kind van mij te zijn. Als de meisjes een weekend bij me zijn, bellen ze
voortdurend met hun moeder, terwijl ze mij nooit bellen als ze bij haar zijn. Ze houden
van mijn zwembad en dvd-speler, maar echt vrolijk worden ze pas als ze weer weg
mogen.
Ik ben achtenveertig en rijk. Noem mij onooglijk en dan zeg ik dat jij een jaloerse
klootzak bent. Niemand valt over een kale kop als je geld hebt. En macht. Of wat er
voor macht moet doorgaan hier in de Betuwe.
Neem onlangs nog: bij het uitgaan van de kerk bespreek ik met de broers Van
Damme een deal die me vier ton oplevert. De broers en ik zijn het snel eens. Dat kan
moeilijk anders want ze hebben geen nagels meer om hun kont te krabben. Ze zijn
broke, kaputt, en ik doe graag zaken met dat soort mensen. Ik word de nieuwe eigenaar
van hun jachthaven aan de Waal. Net als van het restaurant waar ik nog even alleen
blijf zitten. Ik bekijk het personeel - mijn personeel. Dat weet nog van niets. Ik wil
meer drank en wenk een serveerster. Ze kijkt schichtig naar me en zegt dan iets tegen
een jongen met ledematen als pastaslierten. Hij komt naar mijn tafel. ‘Peter’ lees ik
op zijn naamkaartje. Ik schat hem een jaar of twintig.
Hij noteert mijn bestelling. Ik vraag hem waarom het meisje niet kwam.
Hij zegt: ‘Ze durft niet. Ze heeft u herkend.’
Hij bedoelt misschien van dat stuk in de krant met als kop: ‘Beschuldigingen tegen
regionaal kandidaat Steven Meesters.’ Ik heb Louis al achter die journalist
aangestuurd. Louis doet klusjes voor me.
De rest van de avond blijft Peter in mijn buurt rondhangen. Eerst denk ik dat hij
uit is op een grote fooi, maar tot mijn verbijstering weigert hij me na mijn vierde
glas nog te bij schenken. Hij zegt alleen dat er een taxi in aantocht is.
Thuis ben ik net halverwege mijn borrel - om de smaak van slappe wijn te verdrijven
- als de bel gaat. Op de monitor zie ik die jongen uit het restaurant. Mijn restaurant.
Ik druk op de knop om het hek te openen. Als ik de voordeur opendoe, kijkt hij me
kalmpjes aan. Hij draagt een wit overhemd en jeans.
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Doorgaans lachen mensen nerveus naar me om duidelijk te maken dat ze nergens
opuit zijn. Deze jongen, deze Peter, heeft in mijn restaurant geen enkele keer gelachen.
Hij lacht ook nu niet. In zijn hand houdt hij iets omhoog.
‘U vergat uw portefeuille,’ zegt hij.
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Wel godverdomme, niks van gemerkt. Ik check snel of al m'n passen er nog inzitten
en wil hem dan belonen, maar dat slaat hij af. Ik vraag hem binnen. Als hij gaat zitten,
wijst hij op de voorpagina die binnenkort een journalist de kop gaat kosten.
‘Slechte foto van u.’
Ik vul mijn glas bij.
Hij zegt: ‘U kunt zoveel drinken als u wilt, maar dan niet rijden.’
Jezus, wat een ettertje. Ik zeg dat ik nergens last van heb en dat niemand me de
les hoeft te lezen.
Dan wijst hij naar het schaakbord. Of ik schaak. Ja, en niet zachtzinnig. En hij
dan? Ja, een beetje. Zo belanden we achter het schaakbord. Ik laat hem openen met
wit. Hij schaakt niet slecht, maar ook niet beter dan ik. Wel levert hij soms
commentaar op een zet van mijn kant. Hij praat makkelijk, niet te veel. Ik verpletter
hem. Nu glimlacht hij wel. Hij incasseert zijn verlies als een man.
‘Mag ik terugkomen voor een revanche?’
Ik zeg ja, goed. Meteen heb ik spijt. Nu kom ik nooit meer van hem af. Maar ik
hoor drie weken niks meer van hem.
Dan heb ik een afspraak met Jantien en haar dierenarts in het restaurant. Mijn
restaurant. Het verlegen meisje bedient ons. Peter loopt vier tafels verder, hij ziet me
verdomme niet eens. Ik stoot mijn wijnglas om, Jantiens rok blijft gespaard, maar
mijn broek niet. Ik sta op. Ik zeg dat ik die vlek met water wil wegdeppen. Ik loop
zodanig dat ik langs Peter kom.
‘Hallo daar,’ zeg ik, ‘schaken we nog?’
Hij antwoordt kalm dat hij vanavond vrij is.
‘Altijd welkom,’ zeg ik.
Al na twee zetten duw ik de schaaktafel opzij. Dan schuif ik mijn stoel bijna tegen
zijn knieën. Ik leg mijn hand in zijn nek en zoen hem. Die kus voel ik in mijn buik,
mijn lid. Zijn hand woelt in mijn schoot, opent mijn gulp. Hij is preciezer dan ik
verlangde, ruwer dan ik droomde. Even later schiet mijn voet uit, tegen de schaaktafel,
ik hoor hoe ook zijn adem stokt. Ik heb mijn broek nog aan, alleen mijn rits is open.
Hij gebruikt zijn zakdoek voor onze vlekken. We gaan de trap op. Hij loopt een lamp
omver in het donker en vraagt waar ik ben.
Ik ontsla hem met onmiddellijke ingang uit mijn restaurant en neem hem in dienst
als persoonlijk assistent voor de campagne. Zo promoveert hij van kelner tot
beschermeling. Ik vraag hem niet wat hij daarvan vindt. En ik vraag het al helemaal
niet aan die grijze sukkels in de partij.
Over thuis laat hij nauwelijks wat los. Hij heeft weinig vrienden, ja, Patrick, even
oud als hij, die komt wel eens langs, meestal als ik er niet ben. Hij noemt zichzelf
Patrick, maar volgens mij is het een Marokkaan. Ze gaan samen naar het strand en
Patrick helpt met wat schilderwerk aan het boothuis. Er zijn ook nog twee zusjes.
Peter is bij de haven terechtgekomen als bijbaantje tijdens z'n studie. Rechten. Een
makkie met zes uur college per week. Of per maand. Ik verdoe mijn tijd met naar
hem kijken als hij mijn post sorteert, iets zegt, iets drinkt, of iemand van de lokale
radio belt om een interview te regelen.
‘Hij is goed,’ zeg ik tegen Jantien als die naar hem vraagt.
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Ze zegt: ‘Is-ie discreet? En wat ga je met hem doen, je was toch niet van plan je
met hem te vertonen?’
Ik wil hem inderdaad voor mezelf houden. Hij is van mij.
Ze lacht vals dat het wel echte liefde zal zijn: een knaapje met een
cashflow-probleem die het zomaar doet met een belegen nicht met een paar miljoen
op zak. Echte liefde.
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ZICH IN BOCHTEN WRINGENDE VROUW

Nu de campagne even uitgevochten moet worden, ben ik vaker van huis. Hoewel,
uitgevochten. De lokale journalisten doen net of het om de Amerikaanse verkiezingen
gaat, maar dit is godverdomme de Betuwe. Dit kiesdistrict is zo klein dat het onder
mijn schoenzool past. Bovendien heb ik net voor een leuk bedrag geïnvesteerd in de
lokale omroep, en misschien krijg ik daarom zo vaak de kans in de microfoon te
roepen dat de andere kandidaten nog nooit een eurocent in onze regio hebben
gestoken.
Elke avond vraag ik Peter of hij mij op de lokale tv heeft gezien. De eerste paar
keer vertelt hij wat hij goed aan mijn optreden vond. Maar op den duur verwatert
zijn aandacht. Hij klaagt dat ik hem nooit meeneem, ik zeg hem dat het niet kan, hij
beweert dat ik mij voor hem schaam, ik zucht dat ik die opmerking te stom vind voor
woorden.
Op een avond kom ik vroeger thuis. Zonder het licht aan te doen loop ik de zitkuil
in. Ik verlang naar Peter. Dan zie ik hem door de glazen wand samen met Patrick op
de rand van mijn zwembad zitten. Ik word ijskoud. Ze houden elkaar vast. Ineens
begrijp ik alles, maar wil het niet aanzien. Ik schuifel achteruit de kamer uit.
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Anderhalf uur later loop ik opnieuw die kamer binnen. Peter heeft lampen aangeknipt.
Hij slaapt op zijn buik, op de bank. Eén arm ontspannen naar beneden bungelend.
Er glinstert speeksel in een van zijn mondhoeken. Hij draagt alleen een zwembroek.
Ik kan hem zo wurgen, de hersens inslaan. Ik verdwijn naar boven.
's Nachts zet ik mijn tanden in zijn schouder als ik hem neuk. Tot bloedens toe.
Hij begint te huilen en vraagt waarom ik hem pijn doe. Ik rol om en zeg dat ik er met
mijn gedachten niet bij ben. Dat het komt door de bijeenkomst in Druten. Campagne
in Druten, weet je.
Soms mis ik kleine bedragen, of denk ze te missen. Steeds vaker lig ik wakker. Mijn
hersens doen een marathon, ik raak uitgeput. Ik bestudeer Peters lichaamstaal op
zoek naar leugens en gedraag me als een bloedhond die jaagt tot de dood erop volgt.
Telkens als hij me aanraakt, schud ik hem af. Woede vereist concentratie. Uiteindelijk
schakel ik Louis in. Dagenlang stuurt hij me enveloppen met foto's; Peter en Patrick,
bezig in de tuin, Peter die de auto wast, Peter en Patrick aan het strand, hun diet-coke
binnen handbereik... foto's zonder kus of omhelzing. Niets, niets, niets.
Op een ochtend zijn mijn manchetknopen weg. Erfstukken, Peter mag er niet eens
naar wijzen. Waarom zeg ik eerst niets? Ik zoek in zijn spullen, maar vind ze niet.
Dan pas vraag ik hem waar ze zijn. Hij zegt: ‘Geen flauw idee’. Ik roep zacht dat hij
niet moet liegen, dat hij, als hij weer eens geld nodig heeft alleen zijn reet maar hoeft
te belenen; hij schreeuwt dat ik paranoia ben, niet om mee te leven de laatste tijd,
dat hij hoopt dat ze voorgoed weg zijn, verpatst. De deur slaat achter hem dicht.
Jantien komt vertellen hoe we staan in de laatste peilingen. Omroep Betuwe heeft
weer een nieuw onderzoek gedaan onder twaalf fruittelers of zo. Haar gebabbel gaat
langs me heen.
Ze stopt en zegt: ‘Ach gut.’
Ik zeg dat ik er niks over kwijt wil. Maar ze heeft genoeg gehoord.
Ze zegt: ‘Laat ik je dan het slechte nieuws ook maar meteen geven: hij is geen
student maar weggelopen uit een jeugdgevangenis. Seks met een delinquent, Steven...
Dat is lekker als die journalisten daarachter komen. Hij moet nu je huis uit, anders
is straks alles voor niets.’
Waarom zou ik haar geloven? Hij heeft me bezworen dat hij student is. Ik werk
haar de deur uit. Ik zoek naar een fles om tegen te praten tot Peter thuis komt.
Ik zit in het donker als ik de voordeur hoor. De fles is leeg. Peter loopt de kamer in
zonder mij te zien. Hij opent de drankkast. Ik zeg dat alles op is.
‘Jezus, Steven. Wat doe je in het donker?’
Hij staat doodstil.
Ik zeg dat hij, als hij alcohol wil, toestemming aan mij moet vragen. In verband
met zijn strafblad. Nog altijd staat hij stil in het donker bij de kast. Ik kom overeind.
‘Zeg het. Wat is er nog meer niet echt aan jou?’ vraag ik.
Hij zegt dat hij niet naar dat soort shit hoeft te luisteren, draait zich om en loopt
de hal in, de trap op.
Ik loop hem achterna, maar hij is sneller. Terwijl ik nog op de trap ben hoor ik
hoe hij de slaapkamerdeur op slot draait. Ik bons, schreeuw dat hij open moet doen.
Ik ben moe, ik smeek hem de deur te openen. Net als ik besluit de boel in te trappen
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draait hij hem van het slot en stapt de gang op met zijn koffer. Hij wil langs me
glippen maar ik grijp zijn arm.
‘Eerst alles opbiechten, jochie,’ sis ik. ‘Weglopen kan altijd nog.’
Hij wil zich loswurmen, maar mijn woede geeft mij oerkracht. Ik sleur hem naar
de trap; we gaan beneden eens even rustig verder praten.
Het moet toeval zijn dat hij struikelt. Een misstap. Achteraf denk ik niet dat ik
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hem geduwd heb, maar zeker weten doe je dat nooit. Hij rolt om en om, ik zie dat
hij de koffer beter kan loslaten, maar dat doet hij niet. De koffer klapt van grote
hoogte op de stenen vloer, hij landt er bovenop en ik zie hoe zijn rechter spaghettiarm
tussen zijn lichaam en de koffer wordt gekraakt. Zijn gil zegt me genoeg: gebroken.
Hij schreeuwt het uit. Ik probeer hem gerust te stellen en bel een ambulance. Hij is
bang voor me. Ik zie angst in zijn ogen. Nu is hij net als iedereen. De vroegere Peter
kroop nooit voor me.
Als de brancard het huis verlaat, komt Kees Hartman, de wijkagent, informeren
naar de toedracht. Terwijl we praten, kruipt hij dichter naar mijn adem, krijgt het
alcoholpercentage van driekwart fles oude klare mee. Hij kijkt me aan en ik weet
dat mijn dagen als kandidaat zijn geteld. Hij vraagt naar Peter, natuurlijk voelt hij
aan z'n water dat er iets is. Ik zeg dat ik naar bed wil.
Ik wil slapen, slapen en nog eens slapen - niet wachten op de eerste dag zonder
Peter, op de foto's op voorpagina's van het plaatselijke suffertje, op het telefoontje
van de partij, op de woede van mijn ex, en op de kater die de pijn van dat alles moet
verzachten.
Mijn werkster heeft de radio aan tijdens het schoonmaken. De lokale omroep. Om
me te jennen natuurlijk. Ze blijven de godganse dag erover bezig. Alsof er niets
belangrijkers in de regio gebeurt. ‘Jeugddelinquent gewond na ruzie met lokale
kandidaat’, ‘Boefje als bijzit beoogd kamerlid Betuwe’. Jezus, wat een niveau. Jantien
zoekt me op. Ze is niet boos. Veel erger; ze heeft medelijden. De partij laat niets van
zich horen. De kinderen bellen steeds. Ze willen me steunen of zoiets. We praten
dan een poosje over niets tot het gesprek uitdooft, net als ik.
Na een week staat Patrick op de stoep. Als ik de deur open hoor ik een paar camera's
klikken. Ik wist niet dat de Betuwe zoveel journalisten had. Hij komt uit naam van
Peter. Hij zegt dat Peter alles na de verkiezingen had willen vertellen. Hij geeft me
een doosje. Er zit een zegelring in. Het zegel is hetzelfde als dat op mijn
manchetknopen. Die zitten ook in het doosje, onder een laag watten.
‘Ik weet zeker dat hij past, ik heb dezelfde maat als u, ik moest hem een avond
dragen. Zelfs in het zwembad bleef die zitten.’
Hij vertelt dat Peter is vertrokken, naar zijn vader in Stadskanaal. Die is daar
notaris en gemeenteraadslid geweest. ‘Nogal rijk,’ zegt Patrick als hij weggaat, ‘Peter
wilde dat geld niet, maar vond politiek wel gaaf.’
Die nacht droom ik dat ik stil de trap afdaal, het bordes oversteek, het natte gras
afren, en dan onder het balkon een serenade aanhef. Het duurt een couplet voordat
Peter verschijnt. Hij draagt mijn overhemd waarvan de mouwen tot over zijn dijen
vallen en slaat zijn armen om zich heen, zodat het nu lijkt alsof hij een dwangbuis
draagt. Ik zing iets uit ‘The Sound of Music’ en Peter lacht slaperig. Zijn lippen
vormen de woorden ‘hou van je’ en daardoor wordt het lente, de grutto's vliegen op,
en als het lied uit is, roep ik zijn naam... ‘Peter forever!’ roep ik, en Peter buigt, werpt
mij een kushand toe, sluit de openslaande deuren achter zich.
Dan begint in Warmel, kiesdistrict Betuwe, een nieuwe, volledig nieuwe dag.
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Des nachts
door L.H. Wiener
Des nachts ligt hij in de gestaag voortdenderende autoslaaptrein op weg naar de
Franse stad Brive en kijkt naar buiten, urenlang. Hij ligt voorover op de uitklapbare
treinbrits en steunt zijn hoofd in zijn handen. Zijn kinderen en hun moeder liggen te
slapen. Van zijn kinderen weet hij het zeker. Van hun moeder weet hij niets zeker,
alleen dat zij hun moeder is en hij hun vader. En dat is al heel wat; dat doen veel
vaders hem niet na.
Noord-Franse dorpjes hobbelen voorbij als de trein daar om onduidelijke reden
vaart mindert, maar pas ten zuiden van Parijs komt het gevaarte goed op gang, om
uiteindelijk met daverende vaart de ene na de andere atoomcentrale te passeren, die
achter hoge hekken en voorbijflitsende natriumlantaarns geruisloos sinister zijn. Af
en toe trekt hij de platte fles whisky, die veilig schoor staat tussen de matras en de
wand, naar zijn mond en zuigt er een teug koningswater uit. Zo drinkt hij zich met
een snelheid van omstreeks honderdvijftig kilometer per uur langzaam in slaap.
Des ochtends om zeven uur arriveren zij redelijk op schema in het departement
hunner bestemming, waar een druilerige regen valt. In de auto op weg naar de camping
brengt hij zich nog eenmaal zijn goede voornemens te binnen, die neerkomen op het
vermijden van ruzies, het niet claimen van gelijk, een wijninname zoals een goed
huisvader betaamt en wanneer mogelijk enkele pogingen tot schrijven. Familie en
vrienden vinden het knap dat zij dit ondernemen. En nu al voor de tweede keer.
De camping ligt fraai aan de Dordogne, op de Lethe na zijn favoriete rivier. Enkele
honderden meters stroomopwaarts voegt de Vézère zich over murmelende
grindbanken bij de hoofdstroom die zich daarna verder westwaarts begeeft langs de
steile rotsen van de tot een kloof uitgeslepen vallei. Een uitgelezen plek om een
vredig dorpje te situeren, zoals de Fransen zelf al in de middeleeuwen begrepen.
Limeuil heet het en hij denkt wel dat hij daar heel oud zou kunnen worden. Heel oud
en eenzaam.
In de loop van de dag klaart het op en begint er een periode van stralend weer,
waarin zijn kinderen en hun moeder zich zeer vermaken. Er is een zwembad met een
glijbaan, maar binnen staat ook een biljart met gaten. Er staan pingpongtafels naast
een speeltuin en in een hoek van de biljartzaal lonkt een flipperkast, die in zijn
kogelende acties een saloon uitbeeldt in het wilde westen.
Maar de grootste attractie is vanzelfsprekend de rivier, die met onstuitbare oerkracht
in kringels en kronkels voorbijglijdt. De oever bestaat uit grote gepolijste kiezels,
gebleekt in de zon, de meeste als versteende eieren, die een klikkend geluid
voortbrengen als men erover loopt, een passende ondergrond voor deze vakantie. De
stenen onder water kan men tot meters uit de kant glashelder zien liggen, ze zijn
bedekt met een bruinvettige aanslag, waarover men zich op blote voeten nauwelijks
verplaatsen kan. Alleen met schuimrubberen slippers aan heeft men enig houvast en
kan men wadend het diepere gedeelte van de rivier bereiken, waar het water op zijn
koelst is en de stroom het krachtigst doorstaat.
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Naast Fransen wordt het publiek op de camping voornamelijk gevormd door Engelsen
en Nederlanders, bijna zonder uitzondering gezinnen met kinderen. Daarop hebben
zij hem ook gekozen. De tent is voorzien van een koelkastje en een fornuis
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en biedt een ruim onderkomen, verdeeld in drie compartimenten. Ook dat was
strategie. In het linkergedeelte slapen zijn zoontje en hij, de mannen. Het middelste
gedeelte vormt een buffer van bagage en in het rechtergedeelte slapen zijn dochtertje
en haar moeder op een tweepersoonsbed, dat eigenlijk voor ouders is bestemd.
De scheiding heeft hij in zijn brein wel kunnen plaatsen, maar zijn gevoel wil er
maar met moeite aan. Zijn verstand is redelijk en snel en sterk genoeg om zijn
negatieve emoties te weerstaan, maar het schiet te kort als baken voor zijn koers. Op
het langzaam zinkend schip van zijn bestaan is zijn verstand de stuurman en zijn
gevoel de kapitein. Het is een taai gevoel, dat maar moeizaam wil doven en zich
steeds weer herstelt. ‘Chaos voor de boeg’, heeft hij gedacht, want zo ging het ook
na twee vroegere strandingen. Jaren varen op gegist bestek, jaren zwalken op een
stille oceaan van whisky en van bier. Alles valt te zeggen in nautisch idioom, maar
geen haven komt in zicht. Potare necesse est.
Waarom kon zij niet aanvaarden dat mannen en vrouwen elkaars natuurlijke
vijanden zijn en dat elke concessie een voorschot is op het menselijk tekort. Dat
eenzaamheid onvermijdelijk blijft, maar eerlijker is dan trouw.
Het zij zo.
Het is gedaan.
Over en uit.
Hij heeft genoeg om voor te leven. Wat heeft hij niet nog allemaal? Zijn leraarschap,
hoewel die veldtocht ook ten einde loopt, in een kaalgeslagen en inmiddels
onherkenbaar terrein. Zijn schrijverschap, hoewel de openingszin van zijn novelle
De langste adem luidt: ‘Wat heeft de literatuur mij anders gebracht dan ergernis en
niet ingeloste verwachtingen.’ Kon hij er maar mee stoppen. En schipper is hij,
schipper op de Archimedes, zijn stalen sarcofaag. Zeilen als sublimatie van voor
altijd weggaan, van de allerlaatste reis. Slotregels van het Gedicht voor mijn dochter:
‘Eens wordt het later, dan zeil je alleen / dan ben ik weg, ik weet niet waarheen.’
Maar bovenal heeft hij zijn vaderschap, dat hem toch nog ten deel gevallen is.
Achtenveertig was hij en hij kon zijn geluk niet op. Zesentwintig was zij, toen ze
hem kwalijk begon te nemen dat hij meer om hun zoontje gaf dan om haar, een wel
zeer geforceerd gelijk, dat voortkwam uit een volslagen onredelijke vergelijking,
maar zeker, als hij had moeten kiezen tussen haar en hun zoontje, dan zou hij afscheid
hebben genomen van haar. Maar waarom verwierp zij dat dergelijke keuzes slechts
op de perrons van Auschwitz gemaakt hoefden te worden? Waarom brak zij af wat
helemaal niet stuk was? Dat hun dochtertje nog geboren is, mag een mirakel heten.
Resteert die vermaledijde onrust, die min of meer periodiek opdoemende prikkel
in het brein, gevolgd door een langzaam aanzwellende drift in het bloed. In meer
algemene zin: die voortdurende bron van overlast, die met het woord ‘seks’ wordt
aangeduid. Zonder meer een gebaar van solidariteit in dit opzicht is dan de kiesheid
van de moeder zijner kinderen om hier in haar meer lichamelijke nabijheid geen
verleidelijke lingerie meer te dragen, maar een soortement van dunne elastieken
wielrenners outfit, die halverwege haar dijbenen begint en even onder de navel
eindigt. En ook haar badkledij is niet uitdagend, maar uitsluitend ter zake dienend.
Zou men dus mogen verwachten dat met het object ook de lust verdwijnt, niets
daarvan, het is eerder omgekeerd, zoals met alles. Wat ooit onderdeel was van een
redelijk harmonieus geheel is nu een ontregelende fixatie geworden, die juist in
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perioden van spanning en wanorde zijn piek bereikt. Dat hij van deze libidineuze
drift niet het enige slachtoffer is, vormt slechts een schrale troost. En hoe andere
mannen worstelen met dit probleem gaat hem niet aan. Al wordt hij er soms
ongevraagd wel mee geconfronteerd, zoals in de roman Disgrace van J.M. Coetzee,
die opent met de zin: ‘For a man of his age, fifty-two, divorced, he has, to his mind,
solved the problem of
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sex rather well.’ Waarna het boek vervolgt met een beschrijving van het wekelijkse
bezoek van de hoofdpersoon aan een jonge vrouw met een honey-brown body, die
onder de naam Soraya opereert als prostitué.
Maar voor hem, vijfenvijftig, eveneens gescheiden en kampend met hetzelfde
probleem, biedt het wekelijks huren van een vrouwelijk lichaam geen soelaas,
eenvoudig omdat de verzakelijking van een lichamelijke versmelting tot een monetaire
transactie hem tegen staat. Dit heeft niets te maken met ethiek en slechts zijdelings
met financiële draagkracht, maar een dilemma is het wel.
En waarom, godbetert, moet nu precies op die Franse camping te Limeuil, waar hij
alleen maar naartoe had willen gaan om in zelf gegenereerde vergetelheid twee weken
plezier te beleven met zijn kinderen, diezelfde Soraya opdoemen om zich, soepel als
een luipaard, driemaal per dag naar de doucheruimte te begeven, met niets anders
om haar lenige leden dan een zwartzijden flutjurkje, dat de welvingen van haar
totaliteit weliswaar enigszins bedekt, maar ze daarmee nog meer accentueert!
Net niet zien, is meer zien dan er is.
Hij schat haar leeftijd achter in de twintig. Haar dichte zwarte haar hangt in
kroezende strengen neer en haar ogen geven licht, zoals die van een roofdier in het
schijnsel van de maan. Vast en zeker heet zij niet Soraya en evenmin opereert zij
hier als prostitué, althans, dat is niet waarschijnlijk, maar zij zou wel zeer goed in
staat zijn, denk hij, to solve the problem of sex. Al valt met meer gelijk te beweren
dat zij eerder het probleem veroorzaakt dan er, vooralsnog, een oplossing voor biedt.
Op de tweede dag verschijnt zij plotseling uit het niets bij de rivier, klapt een stoeltje
van buizen en canvas uiteen op nog geen tien meter afstand van waar hij zich met
zijn gebroken gezin bevindt, trekt een flutjurkje van zwarte zijde over haar hoofd
uit, om vervolgens over te gaan tot het oliën van heel haar donkerbruine naaktheid,
die in de bedding van haar dijen slechts bedekt wordt door een aan twee kittige
strikjes opgehangen driehoekje van zwart satijn. Haar vingers draaien cirkels over
haar huid. Haar bronzen borsten glijden veerkrachtig weg onder haar masserende
handen en glanzen in het hete licht. Een zoete geur van zonnebalsem, bereikt hem
op een zachte zweem wind en bedwelmt zijn gemoed. Het is een ritueel waarvoor
hij niet gekomen is en dat hij liever niet zou zien, maar dat hij heimelijk toch moet
volgen. Gluren heet zoiets, een vernederend en verwerpelijk gedrag.
‘Tja...’ klinkt het dan, op plagerige toon, achter zijn rug.
Het is de stem van zijn ex-genote.
Een zeker gevoel voor humor kan haar niet worden ontzegd.
Met ingang van de derde dag begint hij haar gangen na te gaan. Zo blijkt zij zich,
nota bene, alléén op deze camping te bevinden en verblijft zij in een tent aan de
uiterste rand van een glooiend grasveld, met uitzicht over het rivierdal. Zal een vriend
zich binnenkort bij haar voegen? Is haar solitarisme slechts van tijdelijke aard? Werkt
haar vermoedelijk Noord-Afrikaanse minnaar nu nog aan de lopende band in een
Renault-fabriek, om zich in het weekeinde bij haar te voegen? Zoiets?
Op de ochtend van de vierde dag staat hij naast haar in de kampwinkel en merkt
dat hij zijn ogen niet van haar kan afhouden, ziet dat zij in een rek naar Engelse
tijdschriften kijkt en als zij even later aan de beurt is om een baquette te kopen en
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een pak lait écrémé en nog wat ander ontbijtmateriaal, blijkt zij een volbloed
Amerikaanse te zijn. Afro-American, zoals dat heet. Of deels, want geheel negroïde
is zij niet. En dan ineens staat hij veel te dicht naast haar en valt het hem tot zijn
ergernis op dat hij aan haar tracht te ruiken, als een hond.
De volgende ochtend bevindt hij zich omstreeks dezelfde tijd op dezelfde plaats,

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

35

maar gelukkig herhaalt deze scène zich niet, al was het alleen maar omdat zij
ontbreekt.
De eerste natuurlijke mogelijkheid om met haar in contact te komen, doet zich op
de zesde dag voor langs de rand van het zwembad, waar hun ligstoelen min of meer
toevallig dicht bij elkaar staan. Zo werkt het toeval min of meer zonder opzet mee
aan het lot. Haar essentialia zijn daar niet slechts op één plaats bedekt, zoals bij de
rivier, maar op drie, zoals door de campingreglementen verplicht, hoewel het woord
‘bedekt’ de werkelijkheid minder accuraat weergeeft dan de formulering ‘summier
verpakt’. Zijn dochtertje fungeert bij deze eerste confrontatie op speelse wijze als
verbindingsofficier, door haar opblaasbare bal met het groenrode Eurocamp-logo
spontaan tussen Soraya's licht gespreide benen te manoeuvreren, waardoor zij even
uit haar zonneslaap wordt gewekt, minzaam glimlacht, haar sierlijke voet op de bal
tilt en hem zachtjes terug rolt.
‘Here you are, honey...’
Hij steekt zijn hand verontschuldigend naar haar op.
‘It's all right, she's a sweet girl.’
‘You from America?’
‘Yeah...’
‘You stay here long?’
‘As long as the money lasts...’
‘I see...’
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Dan zakt ze weer achterover in haar stoel en sluit haar ogen tegen het felle licht. En
hij denkt: is dit een hint? Of is dit een zinsbegoocheling van zijn heat oppressed
brain?
Hoe zou Casanova dit aanpakken?
Die werkte met geschenken, gouden ballen en dergelijke. Verkapte betalingen.
En Lord Byron, die andere grote minnaar uit de literatuur?
Die werkte met zijn hondenogen en met horrelvoet, maar voornamelijk met zijn
roem en zijn charmante handelingsbekwaamheid, die hij met zoveel verve kon
ombuigen tot een romantische overrompeling. Zijn eigen hondenogen, mits door een
kaars voordelig uitgelicht, hoeven niet onder te doen voor die van Byron en enige
charme kan hem, als de nood aan de man komt, niet worden ontzegd, maar wel is
hij nu reeds anderhalf maal zo oud als Byron ooit worden zou.
De kinderen vinden vriendjes en verdwijnen soms voor een uur of langer naar naburige
tenten of met hun moeder naar het zwembad. En vooral des middags geeft hem dit
de gelegenheid zijn grote, ingebonden schrijfcahier voor gaats te trekken, de ATLANTA
A1044-17 / 200 BL, gekocht op 16 juli 1993 en vanwege de invloed van de
elektronische tekstverwerker nog steeds niet vol. Hij gebruikt dit register eigenlijk
alleen nog op vakanties, of op zijn boot.
Hij zet een strohoed op, haalt zijn trouwe vulpen Excalibur uit het lederen etui,
staart enige tijd op het nog lege en getraliede papier en formeert dan het volgende
fragment:
‘Het beeld van de vrouw, of liever, het beeld van enkele essentialia van haar wezen,
zit de man in zijn brein als een diep ingekapseld, genetisch bepaald en inoperabel
gezwel, dat hem bij voorkomende confrontaties tot een dier reduceert, meestentijds
een hond. De man die dit ontkent, blaft in het donker. In biochemische zin is de mens
niet veel meer dan een scheikundige formule, zoals de schrijver W.F. Hermans eens
heeft opgemerkt, al laat WFH in zijn observatie de restrictie in biochemische zin
weg, waardoor zijn bewering maar gedeeltelijk op waarheid berust, want een
chemische substantie kent geen libidineuze drift. Evenzo levert de uitspraak: “een
held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest” weinig meer op dan een
invalide aforisme, dat slechts een kern van waarheid bezit, tenslotte zou men, zeker
in deze tijd van seksueel overdraagbare doodvonnissen, met onverminderde
geldigheid, het woord “held” door het woord “minnaar” kunnen vervangen.’
Hij loopt de tent in, opent een fles wijn en neemt uit een cederhouten doosje een
sigaar van zijn uit Haarlem meegenomen voorraad. Daarna zet hij zich weer achter
zijn schrijfboek en vervolgt:
‘De schrijver Rudy Kousbroek, doctor honoris causa in de wetenschap der
wijsbegeerte, beweert in een interview met veel aplomb: “Seks is het achtste
wereldwonder”, alsof seks iets is dat door mensenhanden is gemaakt, in plaats van
een hormonaal gestuurde geconditioneerdheid. Het achtste Wirtschaftswunder heeft
hij hoogstwaarschijnlijk bedoeld. Eerder liet deze geleerde man zich eens ontvallen
wel met de helft van de wereldbevolking naar bed te willen gaan. Over libidineuze
drift gesproken. Doctor Honoris Kousbroek, laat in dat woord wijsbegeerte het eerste
deel maar weg.’
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Zo gezeten aan een formica tafeltje in de schaduw van een groepje pijnbomen, ziet
hij dan op het pad naar de douches de zoveelste passage van de mooie Soraya en
denkt hij onwillekeurig een zinnetje uit zijn vakliteratuur: She walks in beauty, waarbij
zij plotseling in zijn richting kijkt en zijn adem stokt.
‘Hi there.,.’ klinkt het op montere toon.
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Voor de tweede keer steekt hij zijn hand naar haar op.
‘You look fine today.’
‘Thank you,’ reageert ze obligaat, maar voegt dan toe: ‘I hope not only today...’
En met een luide giechel verdwijnt ze achter de bomen.
En Excalibur noteert: ‘I wanna fuck you...’
Des nachts kan hij de slaap nog maar moeilijk vatten.
Visioenen van wellust en van overgave houden zijn bewustzijn in hun greep en
creëren daar geleidelijk een subjectieve werkelijkheid, die slechts binnen in zijn
hoofd bestaat en daar de objectieve waarnemingen versluiert en verdringt. Hij kent
dit fenomeen, het is zijn solipsisme, dat echter niet eerder zulke proporties
aangenomen heeft.
Is dit hoe waanzin werkt?
Overdag maken zij gevieren ritjes door ruw rotsland en bezoeken zij oude stadjes en
nog oudere kastelen, maar gedurende al die tijd verzint hij listen en lagen voor wat
hij in zijn schrijfboek noemt: ‘De belegering en de inname van dat trotse Troje, dat
zich daar zo schaamteloos lonkend verschuilt in het gladde en glooiende landschap
van haar buik.’
Toe maar.
Toch is nog niet al zijn relativeringsvermogen opgelost in quasi-poëtische bronst:
‘Er bestaat maar één manier om aan de wurggreep van de seksuele gebondenheid
te ontkomen en die is: eraan toegeven, jagen om te leven, maar tegelijkertijd is iedere
buit op deze eeuwige jachtvelden de zuiverste vorm van verlies, want hij bestendigt
slechts de geketende vrijheid.’
Dan verandert hij ‘geketende vrijheid’ in ‘ontketende onmacht’.
Hij waakt ervoor dat zijn kinderen te weinig aandacht krijgen, maar voelt zich
daarover tegelijkertijd schuldig en laf. In de kronkelige straatjes van het middeleeuwse
stadje Sarlat neemt hij Soraya tussen de honderden toeristen twee keer waar, in de
zekerheid dat zij het niet is en als haar moeder voor zijn dochtertje een zomerjurkje
uitzoekt in een moderne middeleeuwse boutique bespeurt hij bij het afrekenen met
een jonge verkoopster plotseling Soraya's geur, een weeë, zoetige lucht, die hem
tegen wil en dank opnieuw verandert in een hitsige hond.
Vanaf de achtste dag verlaat hij in gedachten des nachts zijn bed en sluipt hij door
het vochtige gras geruisloos naar haar tent.
‘Ik kan niet ontvangen’, heette het vroeger in contactadvertenties. Deze Soraya
kan wel ontvangen, maar wil het zover komen, dan zal hij toch eerst zijn wens daartoe
kenbaar moeten maken. En wie weet smacht zij in haar nachtelijke eenzaamheid wel
evenveel naar een minnaar -... wailing for her demon lover... - als hij naar haar.
Hij ligt op zijn rug in het donker en luistert naar het klagelijke roepen van de uilen
in het bos aan de overzijde van de rivier. Een uil heet hier een hibou, maar stoort
zich daar niet aan. Twee bedden van hem verwijderd ligt de moeder zijner kinderen.
Ze ademt rustig en regelmatig. Haar mobiele telefoon staat uit. De binnengekomen
berichten bekijkt ze morgen op het toilet. Of bij de wasmachine, waar ze niet ook
zijn was doet, alleen die van haar en de kinderen. Hij houdt zijn ogen gesloten en
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denkt: dit is de laatste keer - en probeert te slapen, maar zijn gedachten glijden af
naar Soraya, naar haar bedding.
Dan is er ineens het geschuifel van voeten en kruipt zijn dochtertje bij hem in bed.
Ze drukt zich tegen hem aan en zegt dat ze bij hem wil slapen. Hij vraagt waarom.
Dan fluistert ze iets. Hij verstaat niet wat. Hij fluistert wat zeg je. Zij fluistert ga je
nooit bij ons weg? Hij fluistert nooit.
Wat een vraag.
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Met zijn zoontje ontwikkelt hij een wel heel avontuurlijk tijdverdrijf, het
avontuurlijkste eigenlijk wat je met een rivier kan doen en dat is je laten meedrijven
op de stroom. Vraag het Tom Sawyer en Huckleberry Finn, met dit verschil dat Tom
en Huck zich bovenop hun vlot bevonden en hij eronder hangt, als een kiel. Het gaat
zo. Samen begeven ze zich te water, zijn zoontje op handen en knieën wiebelend op
het luchtbed, dat hij behoedzaam naar het diepere water leidt, zijn handen half
steunend op het drijfvermogen van het vlot en zijn voeten voorzichtig tastend over
de gladde stenen op de bodem. Zijn zoontje roept uitbundige bevelen. ‘Díeper, pappa!’
schalt het door de stille vallei, ‘Nog veel díeper moet je gaan!’ En de onbedoelde
connotatie van die woorden brengt een glimlach rond zijn mond.
Zo zakt hij langzaam weg in de stroom die allengs meer grip krijgt op zowel de
boot als op zijn lichaam, totdat het niet meer gaat en het moment komt, waarop hij
zich met een ijselijke kreet onder het luchtbed trekt en er zich met handen en voeten
aan vastklampt, in één beweging door de slippers van zijn voeten op het canvas
werkend, om ze straks bij het zwemmen niet te verliezen. ‘Mamma kijk!’ roept zijn
zoontje keer op keer, als ze in de stroom voorbij drijven in de richting van de zee.
Zijn moeder zwaait naar hem en zijn zusje rent opgetogen het water in.
Het is een mooi tafereel, waarvan hij weet dat hij het zo altijd weer zal zien, als
een dierbare herinnering aan die laatste vakantie met zijn vieren. In de verte verdwijnt
de rivier in een bocht uit het zicht en wordt daar ook te breed. Dan zakt hij bijtijds
met zijn voeten terug het water in en duwt hij het luchtbed zwemmend uit de stroming
naar de kant en samen dragen zijn zoontje en hij de boot over de hete keien weer
terug, voor een nieuwe tocht, een nieuwe passage.
Dit wordt een dagelijks vermaak, een nauwelijks te definiëren nautisch geluk,
waarbij hij elke keer weer willoos naar de oever loeren moet om Soraya te zien,
glimmend en naakt en achterover liggend in de zon, of op haar buik, haar rondingen
gleuvend en glad en geduldig.
En dan, eenmaal, op een hete ochtend in de tweede week, gebeurt het ook. Gebeurt
in werkelijkheid wat zich in zijn brein al vele malen heeft geprojecteerd. Zij zwaait
naar hem. Niet opzichtig, maar onmiskenbaar. En toegegeven, hij zwaait eerst, maar
dat doet aan haar gebaar niets af. Kijk, daar aan de oever zit zij, rechtop ditmaal, met
haar gebruinde volheid in de zon, haar beide handen boven haar ogen, als een scherm
tegen het licht. Zij kijkt naar hem en ziet hoe hij voorbij drijft naar de zee, om daar
voor altijd te verdwijnen. En hij kijkt terug en ziet haar daar en kijkt opnieuw en dan,
haast als vanzelf, verheft zich plots zijn hand. De groet is snel en kort, zo kort dat
zijn zoontje het niet ziet, maar lang genoeg voor haar. Dan laat haar ene hand de
andere los om te verrijzen boven haar hoofd, haar vingers wijd gespreid.
En diezelfde middag, als hij iets uit zijn auto nodig heeft, hoort hij onverwachts
achter zich haar stem:
‘That's a beautiful car you have there...’
Hij schrikt en kijkt om.
Ze kijken elkaar aan.
‘Is it French?’
Ze draagt witte gympen en een witte Bermuda en een roze bloes zonder mouwen.
‘It's a Swedish car, it's a Saab.’
‘It's nice.’
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‘It's a good car.’
Is ze op weg naar de kampwinkel?
Dan ineens legt ze theatraal haar hand met gespreide vingers op haar hoofd en
verzucht: ‘Oh, I'm só hot...’
De zon staat hoog aan de hemel, dat is waar, maar toch...
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TRYING TO BE FLEXIBLE

Zij bezoeken die dag een kantelend kasteel, hoog op de rotsen te Beynac, waar hij
twee foto's van zijn kinderen maakt en het moment daarmee voor altijd aan de tijd
ontrooft, ook al is nu zijn aandacht er maar in geringe mate bij. Op de ene foto poseren
zij bij een blinkend maar leeg harnas boven in het kasteel en op de andere zitten zij
beneden aan de voet van een eeuwenoude plataan, een boom die er al stond toen er
nog een ridder in het harnas zat. Nu zit zijn zoontje gehurkt tegen de stam, met een
visnet in zijn hand en zijn dochtertje er naast, in haar nieuwe zomerjurkje, ernstig
kijkend vanuit een diep verstopt gevoel.
En nog diezelfde dag, terug op de camping, ledigt hij het cederhouten sigarendoosje
van de firma Jan van der Pigge te Haarlem, hofleverancier sinds 1800, en legt er een
bankbiljet in ter waarde van één honderd euro, alsmede een in foutloos en fatsoenlijk
Engels gesteld briefje met een onomwonden voorstel, aangaande ‘a problem you can
solve’. De resterende sigaren wikkelt hij in aluminium folie en bergt hij op in een
verstevigd compartiment van zijn reistas. Om exact twaalf uur des nachts zal hij zich
bij haar vervoegen. Mocht zij op zijn voorstel wensen in te gaan en hem gedurende
enige tijd gastvrijheid willen verlenen, dan zou zij dit kenbaar kunnen maken door
op dat tijdstip een of ander lichtje in haar tent te laten branden, bij voorkeur een
kaars. Anders behoeft zij zich slechts in duisternis te hullen en zal hij haar niet verder
lastig vallen.
Een eerlijke zaak in dienstverlening, kortom, die in het werkelijke leven dagelijks
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over de hele wereld ontelbare keren wordt gedaan. Toch besluit hij, na enig wikken
en wegen, het doosje voorlopig te verbergen tussen de vuile was in zijn bagage, want
zoals het woord ‘liefde’ synoniem is met het woord ‘seks’, zo is het woord ‘voorlopig’
synoniem met het woord ‘altijd’ en zo kan hij altijd nog besluiten om het niet te doen.
Dat het begrip ‘altijd’ zich hier tot minder dan een halve week beperkt, laat onverlet
dat een halve week soms wel een eeuwigheid kan duren.
Hij peilt zijn positie en berekent zijn drift en laat zich uiteindelijk als drenkeling
meevoeren op de vloedstroom van zijn verlangen. Deze vrouw is hier uitsluitend
voor hem, besluit zijn solipsisme dan, de mooiste vrouw onder de vrouwen en de
allerlaatste die hij ooit nog aanraken zal, want zij is ...la belle dame sans merci...
speciaal naar Frankrijk gekomen om hem te troosten en om hem te vernederen, twee
synonieme woorden voor de erkenning van verlies.
Verlies moet men verbijten, alvorens het te ontstijgen.
En verlies moet men smaken als ware het een overwinning.
Men moet eerst verteren in het vuur van zijn vernedering, om vervolgens gelouterd
te kunnen herrijzen uit zijn as.
En zo haalt hij, op de voorlaatste dag van zijn vakantie te Limeuil, het cederhouten
doosje weer uit zijn reistas, legt er voor alle zekerheid en vernedering een tweede
biljet van honderd euro in en plaatst dit zoenoffer op een stil moment in de namiddag
op het formica altaar bij de canvas tempel van Soraya, de donkere wraakgodin.
Om vijf voor twaalf die nacht, als hij nog geen oog heeft dichtgedaan, laat hij zich
zo zacht mogelijk uit bed glijden en buigt zich geruisloos voorover door de canvas
afscheiding van het slaapcompartiment naar de eigenlijke tentruimte. Daar in het
donker ligt zijn condoomloze kleding op het fornuis al klaar. De halfronde ritssluiting
naar buiten heeft hij slechts gedeeltelijk gesloten, maar moet toch nog enkele tientallen
centimeters verder open, om zonder onnodig geritsel de tent te kunnen verlaten. Hij
doet dit als een dief in de nacht, bielsje voor bielsje op de dikke plastic rails.
Als hij eindelijk buiten staat zuigt hij de koele nachtlucht diep in zich op.
Hij is licht nerveus, nu zal hij het weten.
Hij denkt aan haar oliegladde borsten en aan de weeë geur van haar warme buik,
waarin hij geheel verdwijnen wil, verdwijnen moet, verdwijnen zal.
Langs de paden branden witte ballonnen op palen. Om geen enkel geluid te maken,
blijft hij eerst op het gras, steekt dan pas het pad dwars over en begint daar aan de
lange glooiing van het veld naar de rivier.
Zo verdwijnt hij in de duisternis.
Dan, halverwege de oversteek, hoort hij in het donker achter zich, zacht maar
dwingend, de stem van zijn zoontje.
‘Pappa...’
Hij blijft staan en kijkt geschrokken om.
Het duurt nog even voordat hij hem ontwaart.
‘Pappa, wat ga je doen?’
‘Ik kon niet slapen...’
‘Ik ook niet...’
‘Heb je me horen weggaan?’
Er valt een korte stilte.
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In de verte roept een uil.
Dan zegt hij: ‘Zullen we naar de rivier gaan?’
‘Oké’
Hij legt zijn arm om de jongen heen en samen lopen zij in de richting van de rivier.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

EPISODE 7 - Waarin Daan Schrijvers louter uit goedertierenheid een doodzieke patiënt

als Bladendokter bijstaat, en er zelf bijna beter van wordt.
De portier is een invalide - was door mijn hoofd geschoten, toen ik neuriënd de
burelen van het zieke blad betrad. ‘Goedendag. De naam is Schrijvers, Daan
Schrijvers. Ik ben uw bladendokter,’ had ik mij opgewekt bij hem vervoegd.
Even had hij mij vorsend aangekeken. Toen wendde hij zijn blik hoofdschuddend
af. ‘Dat kan wel zijn, maar heeft u een afspraak?,’ gromde de invalide portier
onaangenaam onaangedaan.
‘Euhhh... ik ben anders wél gestuurd door de voltallige Raad van Hoeders, zoals
benoemd door het Hoogheemraadschap der hoofdredacteuren,’ riposteerde ik snedig.
De portier geeuwde geroutineerd. ‘Ach ja, de Raad van Hoeders. Nou, gaat u daar
maar even zitten.’ Hij wees naar een oranje zithoek, die bijkans aan het oog werd
onttrokken door een mangrovewoud aan pretenties en onverkochte exemplaren.
Hemeltjelief! - de bladendokter komt hier geen moment te vroeg, sprak ik
diagnosticerend. Deze patiënt kan wel een kwaliteitsinfuus gebruiken. Andere
bladendokters waren in het verleden helaas te laat gekomen aan het sterfbed van
respectievelijk De Krant Op Zondag, De Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Tijd,
Intermagazine, Carrière, O, Skoop, HP / De Tijd Op Zondag, de Typhoon, de
Waarheid, Muziek Express, Accent, Avenue, Nieuwsnet, Trouw en Het Vaderland
zelve, en al die andere onvergankelijke voorvechters van het vrije woord die niet
langer onder ons waren, deze Kerst. Sedertdien stond onze professie in een kwade
reuk Dat zou mij niet overkomen!
Mijn eervolle promotie naar het mediamedische metier was volkomen onverwacht
geweest. ‘Walter, jij hier?’ had ik de vorige avond nog à l'improviste gestotterd,
terwijl ik op de bodem van mijn ziel naar warme woorden had gezocht. Op de drempel
stond mijn voormalige hoofdredacteur Walter Decheiver, in wie ik zo lang mijn
beminnelijke vriend en gelouterde collega had gezien. Dat was voordat hij mij in de
vorige episode zo'n dekselse streek had geleverd, financieel gesproken dan. Daarmee
was Daans Diepgravend Onderzoek Naar De Stand Der Dingen (en hoe het zover
had kunnen komen) lelijk in het ongerede geraakt.
‘Ha, Die Daan,’ had Decheiver op joviale toon door het avondlijk donker gebulderd,
alsof hij de diabolische dolkstoot die hij mij had geleverd alsnog wilde kapitaliseren.
En dat was ook zo. Het kwam er in het kort op neer dat het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren uw Ombudsman had uitverkoren om een van de peilers van het
wankelende platform onder hun existentie vakkundig te repareren. Ze hadden een
Bladendokter nodig, en wel als den donder! Dit was een spoedgeval!
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Na deze mededeling had Decheiver heel even met samengeknepen ogen de kwaliteit
van de loopgraven rond mijn zelfrespect getaxeerd.
‘Maar Walter - ik ben al Ombudsman,’ had ik gestotterd, ‘Hier dreigt een
dubbelfunctie!’
‘Is dat een bezwaar?’ had hij op amicale toon gesnauwd alsof de zaak allang
beklonken was. En zo zat ik hier in de oranje zithoek als Bladendokter. Ik kon niet
anders. Maar ik wilde niet ontkennen dat dit huisbezoek ook een mooi gevoel gaf,
ik bedoel het gevoel dat men kan redden wat niemand wil lezen. Met verwarmd hart
bladerde ik door mijn mediamedisch handboek. Ter voorbereiding van het consult
bestudeerde ik nog snel even de hoofdstukken Terug naar tabloid; E-mailen met de
uitgever (in het geheim en zonder zorgen); Pijnloos redacteuren ontslaan; Een
schoktherapie met human interest; Hoe houd ik mijn oplagecijfers onder de pet? en andere heilzame tips, die mij evenwel na 31 jaar journalistieke pre-pensioenopbouw
al te bekend voorkwamen.
Nee, Daan, wij gaan iets nieuws doen om deze prachtige periodiek, al stammend
uit die donkerste oorlogsjaren, vrij te maken van die typisch Nederlandse kwaaltjes,
journalistiek gesproken, dan. Bladendokter. Het woord alleen al deed het bloed in
Daans aderen sneller vlieden. Mijn hervonden levensvreugde maakte dat ik wel zou
kunnen neuriën. Pom, pom, pom, The girl from Ipanema goes walking... Euhh.
Hola, wat was dat nu? Uit het belendende vertrek galmde plots een afgrijselijke
kreet. En nog één. Ik voelde een rilling over mijn ruggengraat trekken. Dit klonk als
een operatie zonder narcose, zoals die in die donkerste dagen van de oorlog wel
werden uitgevoerd. Toen werd het stil. Doodstil. De deur zwaaide open, en op de
drempel stond mister Apax zelve. Om zijn lippen speelde een triomfantelijke glimlach,
en in zijn hand hield hij een bebloed slagersmes.
‘Je bent laat, Daan,’ sprak de Britse Bladencollectioneur op vriendelijke toon. ‘Té
laat.’
(Wordt vervolgd)
Ook uw bladendokter! - daanschrijvers@hotmail.nl
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binnenkant voorplat

[684]
[Medewerkers]
- geboren in 1956. Beeldend kunstenaar, dichter zonder
woorden en wereldkampioen kookperformance, alsmede voorzitter van de
stichting ‘Een graf voor Marinus van der Lubbe’.
FREDIE BECKMANS

GERRY VAN DER LINDEN - geboren in 1952. Dichter, schrijfster alsmede docente

poëzie en schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar
meest recente dichtbundel is Goed volk (2004).
BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). Eind 2004 verschijnt
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan. Maakt in deze Hollands
Maandblad zijn poëziedebuut.
- geboren in 1980. Voltooide in 2002 de schrijfopleiding
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Winnares van de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza) voor haar eerdere publicaties
in Hollands Maandblad. Begin 2004 verschijnt haar roman De eenling.
CATHELIJN SCHILDER

MARIA STAAL -

geboren in 1960. Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
- geboren in 1974. Publicist, columnist, journalist en
festivalorganisator. Winnares van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
2003-2004 (Poëzie). Onlangs verscheen van haar de dichtbundel Vitrine. Begin
volgend jaar verschijnt de roman Twaalf.
VROUWKJE TUINMAN

- geboren in 1947. Schrijver en beeldend kunstenaar.
Publiceerde onder meer Moenie kyk nie (1993), Tikoes (1996) en Een mond vol
glas (2001). Ontving in 2001 de Sunday Times Fiction/ Alan Paton Award en
in 2003 de Frans Kellendonk-prijs.
HENK VAN WOERDEN
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Deze maand
Indien beschaving bestaat - en het is nimmer in de geschiedenis een sinecure geweest
zulks voetstoots aan te nemen - dan rust ze op slechts twee pijlers. Ik bedoel het besef
van de eigen feilbaarheid, en het besef van de eigen absurditeit. Wie niet twijfelt aan
zichzelf en niet om zichzelf glimlacht, kan moeilijk aanspraak maken op een
beschaafde geest. Het gaat om deze lakmoesproef, en om geen andere.
Beschaving is geenszins een komedie, maar evenmin een tragedie. Beschaving
komt neer op de struikelgang temidden van de chaos die men onbedoeld aanricht
terwijl men waardig probeert vooruit te komen op weg naar onbekende bestemming.
Een ieder heeft daarbij het recht op zijn eigen dwaalleer, maar dat neemt niet weg
dat het waarschijnlijk juist is om aan te nemen dat we leven in een tijd van
cultuurstrijd. Die clash of civilizations woedt niet tussen de Arabische wereld en het
Westen, noch tussen moslims en christenen. De enige strijd die het waard is om te
strijden, gaat tussen degenen die de eigen bespottelijkheid onder ogen kunnen zien,
en degenen die daartoe niet in staat zijn. Wie deze dagen oplet, merkt hoe groot de
overeenkomsten zijn tussen de fundamentalisten en extremisten van alle gezindten.
Hun ergste vijand is evenwel niet de andersdenkende. Die kan nog altijd worden
bekeerd, opgesloten of uitgeroeid. Neen, hun ergste vijand is de lach, die alles bevrijd
en iedereen gelijk maakt, en de onherroepelijke vergeefsheid van elk menselijk
streven onderstreept. Vijfentwintig jaar geleden verscheen de film The Life of Brian,
gemaakt door de Britse Monty Python groep, en gefinancierd door ex-Beatle George
Harrison. De film ging over de buurjongen van Jezus die door een kettingreactie van
misverstanden geheel tegen zijn zin wordt aangezien als Messias. Hier en daar werd
de film even verboden en enkele kerkvaderen stonden op hun achterste benen. Maar
deze laatste stuiptrekkingen van bijgeloof, intolerantie en fanatisme waren tevergeefs.
In het algemeen reageerden Westerse religieuzen gelaten, en beseften dat hun geloof
een strikte privé-aangelegenheid was geworden.
De film uit 1979 was zo in velerlei opzicht een mijlpaal in de cultuurstrijd van de
onschuld der absurditeit tegen de gesloten denkramen. Op 18 maart van dit jaar
verwees Theo van Gogh in een column ook naar deze film, die hij - niet ontypisch
- de verkeerde titel en het verkeerde jaar van verschijnen meegaf. Waarschijnlijk had
hij wel gelijk dat de wereld een betere plaats wordt zodra The Life of Brian een
islamitische pendant krijgt. Men hoeft alleen de namen te wijzigen en te glimlachen:
BRIAN: ‘I am NOT the Messiah!’
ARTHUR: ‘I say you are Lord, and I should know. I've followed a few.’
BRIAN: ‘I'm not the Messiah! Will you please listen? I am not the Messiah, do you
understand? Honestly!’
GIRL: ‘Only the true Messiah denies His divinity.’
BRIAN: ‘What? Well, what sort of chance does that give me? All right! I am the
Messiah!’
FOLLOWERS: ‘He is! He is the Messiah!’
BRIAN: ‘Now, fuck off!’
[stilte]
ARTHUR: ‘How shall we fuck off, O Lord?’
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Hier wordt de existentiële vraag gesteld waarvoor de mensheid zich sedert Adam
en Eva gesteld ziet. Wie het antwoord weet, kan er met een gerust hart verder het
zwijgen toe doen - BB
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Een Nederlands gevaar
De radicalisering van de middelmatigheid
door Bastiaan Bommeljé
Wij Nederlanders besteden in een gemiddelde week bijna twintig uur aan de media.
Dat geldt zowel vermaak als informatie. Zo'n 66 procent van die tijd wordt gekeken
naar de televisie en zo'n twintig procent wordt gelezen in gedrukte media zoals
kranten. Overigens neemt het lezen van kranten vrij snel af: nog maar 62 procent
van de Nederlanders leest regelmatig een krant, tegen 84 procent in 1975. En
bovendien zijn het vooral de hoger opgeleiden die de krant raadplegen als belangrijke
informatiebron, en zelf zij doen dat minder dan vroeger. Zeker is overigens wel dat
in tijden van maatschappelijke beroering zowel de kijkcijfers als de leescijfers (even)
beduidend omhoog gaan.
Nieuwsvoorziening is kort gezegd een algemeen belang en dat brengt een niet
geringe verantwoordelijkheid mee voor de media als instituties en voor de individuele
journalist in het bijzonder. Wij als kijkers en lezers moeten erop kunnen vertrouwen
dat een journalist ‘feiten’ van ‘oordelen’ kan scheiden, de ‘feiten’ die hij bericht
zorgvuldig heeft gecontroleerd en zich in zijn toon en woordkeus niet laat meeslepen
door de waan van de dag en de adrenalineroes van de actualiteit. De mate waarin hij
daarin slaagt, bepaalt mede de kwaliteit van het medium waarvoor hij werkt.
Dit klinkt misschien wat hoogdravend, maar de bedoeling is simpel en banaal.
Men dient door de media in staat gesteld te worden zich ten minste een soort beeld
te kunnen vormen van de gebeurtenissen en verhoudingen in de wereld. Het helpt
daarbij als televisierubrieken en kranten zelf vangnetten hebben om de kwaliteit van
dat beeld te bewaken. Zoals een strenge eindredacteur of een scrupuleuze ‘fact
checker’, die de journalistieke bouwmaterialen van de verslaggevers (de namen, de
plaatsen en de data) tegen het licht houdt alvorens deze aan de openbaarheid worden
prijsgegeven.
Wat dit laatste betreft, biedt het buitenland treffende voorbeelden van hoe zoiets
kan werken. In het Duitse weekblad Der Spiegel (oplage: 1.050.000) dient elk stuk
voor publicatie voorzien te worden van een paraaf door de afdeling Documentatie.
Deze afdeling telt ongeveer 80 onderzoekers die de artikelen controleren op de
onderbouwing en juridisch houdbaarheid van beweringen, op de vermelde feiten en
op de opgevoerde bronnen. Gemiddeld is een documentalist bij dit tijdschrift twee
tot vijf uur bezig met het onderzoeken van een artikel. Op de redactie van Der Spiegel
is de verhouding tussen onderzoekers en verslaggevers één op vijf.
Bij het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker lopen bijna twintig full-time ‘fact
checkers’ rond. Toen Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, in 2002 inzake
de moord op Pim Fortuyn werd geïnterviewd door The New Yorker duurde het
interview met de journalist anderhalf uur. Daarna volgde nog een gesprek van twee
uur met de fact checkers van het blad (waarna nog een correspondentie per e-mail
volgde om de laatste feiten te verifiëren).
En bij het persbureau Associated Press wordt elk bericht dat men verspreidt
vergezeld van vijf telefoonnummers zodat eindredacties van de media die het verhaal
gebruiken overal ter wereld de feiten zelf kunnen checken.
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Nu de situatie in Nederland. Stel dat een historicus over een jaar of tien de
geschiedenis wil schrijven van Nederland in de twee weken na de moord op Theo
van Gogh op 2 november jongstleden. Stel dat hij bij de Nederlandse media te rade
gaat voor zijn bronnenmateriaal. Dan zou hij de volgende krantenkoppen tegenkomen
die hij als informatie moet gebruiken:
‘Afgeslacht’ (De Telegraaf) - ‘Er is een Amsterdammer vermoord’ (Trouw) ‘“Doe het niet, doe het niet” riep hij nog’ (NRC Handelsblad) - ‘Genade, genade’
(Algemeen Dagblad) - ‘Hij riep: ‘Niet doen! Niet Doen!’ (Trouw) [N.B. woorden van
deze strekking bleken later door een getuige
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te zijn geroepen hetgeen nergens is gerectificeerd] - ‘Die jongen riep: ‘Ik onthoofd
jullie’ (Algemeen Dagblad) - ‘Moord begin heilige oorlog in Nederland’ (de
Volkskrant) - ‘Tot hier en niet verder’ (Spits) - ‘Dit pikken we niet’ (Algemeen
Dagblad) - ‘Dodenlijst’ (Telegraaf) - ‘Link met Al-Qaeda steeds duidelijker’
(Algemeen Dagblad) - ‘Nederland wordt bedreigd door een groep islamitische
zelfmoordcommando's. Er staat een brigade islamitische jongeren klaar die opgeleid
is om zelfmoordacties te plegen.’ (De Telegraaf) - Moslimraad wankelt na zwijgen
over Van Gogh' (Trouw) - ‘Majesteit, spreek alstublieft uw volk toe’ (Algemeen
Dagblad) - ‘Waarom zwijgt EU over Van Gogh?’ (NRC Handelsblad) - ‘Islamgroep
dreigt Nederland’ (Algemeen Dagblad) - ‘Jihadstrijders onder ieders ogen opgeleid’
(de Volkskrant) - ‘Justitie bevestigt: Moord op kamerleden beraamd’ (NRC
Handelsblad, dat de volgende dag als ‘verbetering’ meldde dat Justitie elk commentaar
weigerde) - ‘Naar verluidt zijn tot de tanden toe bewapende Noord-Afrikanen
verschanst in huis vol explosieven’ (Nu.nl) - ‘Nederland staat in brand’ (NOS
Journaal).
Zij aan zij met deze als feitelijk bedoelde informatie, kwam onmiddellijk na de
gebeurtenis ook de duiding op gang. Naast melk en snijbloemen produceert Nederland
immers nog een artikel in overstelpend grote hoeveelheden: meningen. Geen wonder
misschien - de fabricatie van opinies, commentaren en stichtelijke overwegingen is
een bedrijfstak die ons als kooplui en dominees van nature nu eenmaal na aan het
hart ligt. En dat was te merken aan de talloze praatprogramma's en de oeverloze
opiniestukken de kranten. Een vrij nieuw verschijnsel is echter dat kranten weinig
moeite meer doen deze duiding te scheiden van hun verslaggeving. Voornoemde
historicus zal althans over tien jaar deze krantenkoppen op de nieuwspagina's
aantreffen:
‘Dit wil geen zinnig mens’ (Trouw) - ‘Angst overheerst’ (Algemeen Dagblad) ‘Langs het ravijn van chaos en haat’ (de Volkskrant) - ‘“Haat in Nederland neemt
toe”’ (NRC Handelsblad) - ‘Het is hier oorlog’ (Trouw) - ‘“Dodelijke haat in
Nederland”’ (Algemeen Dagblad) - ‘Bloedige botsing van beschavingen’ (NRC
Handelsblad) - ‘Geschokt en verslagen’ (Trouw) - ‘Samenleving voorgoed veranderd’
(Algemeen Dagblad, dat vervolgde met de diagnose: ‘Na de moord op Theo van
Gogh is de samenleving ten prooi aan diepe angst en vertwijfeling’).
U zult begrijpen dat deze bloemlezing slechts een fractie is van alle persstemmen
die hebben geklonken. Uit mijn ooghoeken heb ik - vooral in regionale bladen - nog
veel meer niet-gecheckte feiten en geruchten als informatie, en lachwekkend
psychosociaal gebabbel als opinie voorbij zien komen. Bovendien heb ik de televisie
en radio links laten liggen uit zelfbescherming tegen de journalistieke Verelendung
daar.
Desalniettemin moet ik toegegeven dat de moord op Theo van Gogh inderdaad
duidelijk heeft gemaakt dat de Nederlandse samenleving voorgoed is veranderd. De
afstand tussen de ‘kwaliteitspers’ en de ‘populaire pers’ is nooit eerder zo gering
geweest. Niemand kan nog serieus beweren dat de media in Nederland ‘linkse’
bolwerken van ‘de intelligentsia’ zijn. Integendeel: het zijn steeds meer speerpunten
van de algehele maatschappelijke concurrentie in holle clichés, radicale
middelmatigheid, schaamteloze behaagzucht en debiliserende sensatiedrift.
Hiervoor zijn vele oorzaken aan te geven. De vaak bekritiseerde opleidingen voor
journalisten zijn zo'n oorzaak. Een andere oorzaak is de door financiële nood gedreven
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uitholling van eindredacties en gebrek aan senior editors. Weer een andere oorzaak
is dat als erfenis van de verzuiling Nederlandse journalisten zich naast verslaggever
ook hoeder van de samenleving achten, met een speciale verantwoordelijkheid tot
diepere duiding en maatschappelijke massage om ‘de boel bij elkaar te houden’.
Een belangrijke oorzaak is wellicht ook dat moderne journalisten duidelijk
doordesemd zijn van een esthetiserend wereldbeeld, waarin gebeurtenissen slechts
begrepen kunnen worden in de taal van fictie en entertainment. ‘Tot de tanden toe
bewapende Noord-Afrikanen verschanst in huis vol explosieven’ is een typische
platitude uit een modale Hollywoodfilm (Diehard II of iets dergelijks) en een
scriptschrijver daar zou zich al moeten schamen voor zo'n beeld, laat staan een
journalist in Nederland.
Media hebben macht en macht schept verantwoordelijkheid. In het geval van de
media ligt die verantwoordelijkheid bovenal op het gebied van betrouwbaarheid,
integriteit en kwaliteitsbewaking. De berichtgeving en opinievorming in de maand
november 2004 hebben laten zien dat het daarmee teleurstellend middelmatig is
gesteld.
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Mijn ouders
Bas van Putten
Ik weet dat jullie bange mensen zijn
ik ken de redenen, gevaren overal
de leugen en het lot die het alleen op ons hebben gemunt, de onvoorstelbare toevalligheden die
gebeuren om het te bewijzen
zijn nu vererfd in mij, het leven dat de angst ontvluchtte door te sterven waar geen angst mij
vinden kan
hier in dit huis ben ik het toeval, ik de leugen ik het lot
ik schrijf het op de muur en van de muren leer ik wat ik moet verduren
ik ik ik

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

6

haar lach
De nacht was luid, schandalig vrij erkennend zondig
en dan was zij te mooi haar lippenstift te roze voor mijn hooggeschoolde ogen
Ze sprak de kleur van anderen vanaf de overkant waar schoonheid schreeuwt, ik durf, en dat
alleen
het daar waar schoonheid zich zo hartverscheurend argeloos te mooi maakt dat men wenen
moet als men zo dronken is als zij toen was met mij
Ik denk dat ze me zoende bij vergissing
het was haar niet om mij begonnen, dronken toeval was het of een afschrikwekkend onbegrepen
biologisch willen
doel en dankbaarheid zocht zij maar later belde ik alsof het hoorde en ik vroeg bijna gelijkwaardig
om herhaling, meer, een recht, de eer
zij lachte onbeneveld
lachen maar, zo vrij
dat ik jaloers was op die vrijheid niet op haar
dus dank, genadige geliefde
dat je me hebt laten zien hoe jullie leven, anderen
wat heb ik niet van je gehouden roze nacht
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Plan B
door Maria Staal
Na onze bespreking lopen we samen terug naar de auto. Als ik wil instappen, houdt
Jimmy me tegen. We staan in het donker op de lege parkeerplaats. Hij haalt een
opengescheurde envelop uit zijn binnenzak en schudt een kogel in mijn handpalm.
Het is een kogel waarvan de naam klinkt als die van zacht snoep, maar waarmee je
een gat in iemand kunt schieten dat groot genoeg is om je hoofd doorheen te steken.
We zwijgen. De vijfde kogelbrief in een maand. We weten dat Jimmy vijanden
heeft. Van het soort dat geen waarschuwing stuurt. Maar dit is sarren. En wij kennen
niemand die zoiets doet.
We zijn eraan gewend dat onze telefoons regelmatig worden afgeluisterd. Dat is
niets nieuws. We zijn er op gespitst, voor elk product waarin we handelen hebben
Jimmy en ik codes. Die codes wisselen op even en oneven data. Eens in de week
verzinnen we nieuwe codes, in een uur leren we ze uit ons hoofd. Het is een spel.
We gaan ervan uit dat de Inlichtingendienst meeluistert. Meestal wint de ID. Soms
wij. Maar de Inlichtingendienst stuurt geen kogels.
Om ons op te vrolijken rijdt Jimmy naar het casino op het Leidseplein. Ik speel
Amerikaans, want dat gaat snel en brengt me in een goed humeur. Dan schuift er een
Chinees meisje aan met de mooiste Aziatische jongen die ik ooit heb gezien. De
jongen gaat recht tegenover mij zitten. Ik kan me niet meer concentreren op het spel.
Meteen zie ik ons samen, naakt, en bezig. Voor het gemak vergeet ik het meisje.
Mijn fiches raken op. Jimmy is nergens te bekennen. Het wordt tijd dat ik ga, maar
ik kan mijn ogen niet van hem afhouden.
Hij merkt dat ik hem aanstaar. Vriendelijk zegt hij dat hij geboren is voor het
geluk. Een Nederlander, zelfs met Amsterdams accent. Lachend schuift hij mij een
deel van zijn fiches toe. Het meisje knikt. ‘Ja, zegt ze, ‘Shen-Li wint altijd.’
Als ik 's nachts thuiskom staat Martin voor mijn deur. Godallemachtig, Martin. Hij
heeft staan wachten in het donker en wilde net weggaan omdat hij dacht dat ik weer
op reis was. Ik was niet op reis, alleen laat, omdat Jimmy en ik moesten vergaderen
over leveranties aan een groep in plaats van een regering. We kwamen er niet uit.
Toen liet Jimmy mij die kogelbrief zien, en daarna sleepte hij me mee naar dat casino,
waar ik Shen-Li ontmoette en Jimmy zoveel geld verloor dat hij morgen waarschijnlijk
erg zijn best moet doen om wapens te verkopen aan iedereen die ze nodig heeft.
‘Hallo Maria’, zegt Martin. Zes maanden heb ik hem niet gezien.
Ik zet stekels op. Wil niet blij zijn. Ik ga hem voor, maak overal licht met mijn
jack nog aan. Ik merk dat zijn ogen zoeken naar spullen die hij achterliet en lang niet
heeft kunnen aanraken. Ze zoeken ook naar mij, ik voel het als ik koffie zet.
Ondertussen kabbelt er een gesprek voort waar ik nauwelijks naar luister. Het gaat
over alles behalve over Jimmy of mijn werk. Waarom heb ik hem in godsnaam
binnengelaten?
Mijn antwoord heb ik als ik later, branderig van alles wat we nog weten te doen
met elkaar, in slaap val.
's Ochtends gaat de telefoon. Martin doet beleefd in het Engels.
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Ik neem de hoorn over.
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‘Well well, Maria,’ zegt Jimmy, ‘een oude bekende...? Was dat voor één nacht?’
Ik vraag kortaf wat er is. Hij nodigt me uit voor Thanksgiving bij zijn familie, en
om zijn verjaardag daar te vieren. Hij wordt 48. Het lijkt me dat ik niet kan ontbreken.
Ik hang op en zeg: ‘Ik ga vanavond naar Canada, met Jimmy.’
Een lullige test. Maar Martin trapt er niet in. Prima, zegt hij, en dat hij nu naar
huis gaat, zodat ik tijd heb om te pakken. Pas als ik terug ben, wil hij praten, zonder
ruzie. Hij heeft veel nagedacht de laatste tijd. Het zijn woorden waarop ik niet meer
durfde hopen, maar die ik ook al vaker hoorde. Als hij weg is, sta ik aarzelend voor
de spiegel. Martin wil mij terug. Is dat nu mooi? Of niet?
Jimmy Liu's ouders wonen in Scarborough, Toronto. Hun huis staat aan het
Ontariomeer. Ik kom er regelmatig. Er wordt al jaren niet meer met stokjes gegeten,
maar met Thanksgiving wordt de kalkoen nog wel steeds met vijfkruidenpoeder
bereid.
Ik omhels Joe, Robert, Tony en hun vrouwen en sla verrast mijn handen in elkaar
bij het zien van hun baby's. Jimmy's vader is een geweldige opa. Jimmy's moeder is
de baas. De jongens worden brave zonen in haar bijzijn. Jimmy wil na één dag altijd
weer weg. Hij vertelt dat hij net bij Sander is geweest in Thailand. ‘Ik kan hem niet
vergeten,’ zegt hij.
Jezus, wat zwak. Weet Jimmy's familie eigenlijk iets van zijn liefdesleven met die
gigolo?
Na het diner is er taart. Er wordt gezongen. Jimmy blaast in een keer alle kaarsjes
uit. Zijn familie wil dat hij een wens doet.
Als we teruggaan naar Nederland, kom ik Shen-Li voor de tweede keer tegen. Hij
staat bij de kassa van de tax-free winkel op de luchthaven van Toronto. Jimmy koopt
drank en sigaretten en ziet hem niet. Ik wel. Shen-Li komt lachend op me af en vraagt
waarom ik vrijdag zo snel verdween uit het casino en zijn fiches niet wilde aannemen.
Ik zeg vriendelijk dat ik niets van vreemde heren aanneem. Hij antwoordt dat hij nu
niet vreemd meer is. Ik vraag waar zijn Chinese meisje is. Misschien is het zijn nichtje
of een collega. Ik betrap mezelf erop dat ik daarop hoop. Maar hij zegt: ‘In
Amsterdam.’ Op een toon of ze daar op hem wacht. Jimmy komt erbij. De jongen
stelt zich beleefd aan hem voor: Shen-Li de Jong.
Eenmaal in het vliegtuig ruilt hij van plaats tot hij naast mij zit. Hij is achtentwintig,
bioloog en Teamleider Soortenbescherming bij het Wereld Natuurfonds. Hij is
woordvoerder bij nieuws over de handel in bedreigde diersoorten. Jezus, de ideale
schoonzoon. Aan de andere kant van het gangpad probeert Jimmy te slapen.
Ik vraag Shen-Li welke bedreigde diersoort hij zou willen redden.
‘Zeepaardjes,’ zegt hij.
Hier ben ik niet op voorbereid. Het woord ‘zeepaardjes’ heeft voor ons een speciale
betekenis. Jimmy is ineens klaarwakker en mij breekt het zweet uit. Shen-Li schijnt
niks te merken en somt de feiten op waarmee Jimmy al sinds ik hem ken de spot
drijft: elk jaar worden er twintig miljoen zeepaardjes gevangen; ze worden gedroogd
verkocht in Hong Kong en China tegen vijfhonderd dollar per pond. Milieuactivisten
willen dat er straf op komt te staan, maar dat zal moeilijk gaan, want Aziaten denken
dat gedroogde zeepaardjes de potentie verhogen.
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Hij vraagt wat wij zoal doen voor de kost. Ik vertel hem dat wij in defensiematerieel
handelen. Dat is altijd goed voor een stilte. De meeste mannen zijn daarna meteen
vertrokken. Maar Shen-Li blijft rustig zitten. Hij glimlacht. Ik herinner mij vluchtig
dat Martin straks thuis op mij wacht, voor dat gesprek. Shen-Li geeft mij zijn
telefoonnummer.
Later op Schiphol sommeert Jimmy: ‘Trek hem na Maria. Twee ontmoetingen
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binnen een week is teveel. Hij reageerde op onze handel alsof hij dat al wist...
trouwens, wat zoekt zo'n godvergeten milieuactivist in het casino?’
Ik mompel geïrriteerd dat hij paranoia is. Hij zegt dat vijf kogelbrieven in een
maand mij ook paranoia zouden maken.
De volgende dag schakel ik eerst iemand in die wel vaker klusjes voor ons doet. Dan
bel ik Martin om te zeggen dat ik het de komende tijd erg druk heb en dat het ge-
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sprek even zal moeten wachten. Hij probeert tevergeefs zijn teleurstelling te verbergen.
Moedeloos hang ik op.
Dan bel ik Shen-Li. We gaan uit eten. Het zal géén romance worden. Dit is werk.
Aan het eind van de avond moet ik meer van hem weten dan hij van mij.
Misschien had ik mijn klusjesman moeten afbellen. Nu moet ik toezien hoe hij op
Jimmy's kosten een paar tafeltjes verder een biefstuk en een dure fles wijn wegwerkt.
Shen-Li vist naar wetenswaardigheden over Jimmy maar ik omzeil alles, daar ben
ik bedrevener in dan hij. Dan vertelt hij over het Chinese meisje, Suze, zijn
tweelingzus.
‘Je zús?’
De tweelingzus is wiskundig ingenieur. Ze werkt op de Marinekazerne in
Amsterdam. Jezus, de ideale schoondochter. Dan zegt hij: ‘Als hoofd van het
Wiskundig Centrum.’ Hij peilt duidelijk mijn reactie.
De Inlichtingendienst scant de ether en tapt de lijnen op gecodeerde berichten. In
het Wiskundig Centrum worden ze vertaald. Iedere wapenhandelaar weet dit en is
er bang voor. Wat wil Shen-Li van mij? Ik moet dringend mijn gedachten ordenen.
Mijn mobiel redt me. Het is Jimmy. Zijn moeder heeft een beroerte gehad. Hij vliegt
morgen naar Canada en laat alles voorlopig aan mij over.
Ik stamel: ‘O god, Jimmy, ja natuurlijk, ga maar gauw.’
Wat een klotenavond. Mijn eten is inmiddels koud.
Shen-Li vraagt of alles oké is en net als ik probeer te knikken, stapt er een goede
vriendin van Martin binnen. Als zij mij hier zo ziet zitten weet Martin vanavond nog
dat ik niet alleen was.
Middernacht. Jimmy belt weer. Hij vertelt dat zijn moeder tijdens haar geliefde
bezigheid, vissen, ineens niet meer wist hoe ze haar hengel moest ophalen en dat er,
toen ze om Jimmy's vader riep, alleen rare klanken uit haar keel kwamen. Ze was al
bewusteloos voor de dokter arriveerde. De broers en hun vader kibbelden over de
keuze van het hospitaal en de dokter moest iedereen tot de orde roepen. Jimmy zucht:
‘Parents and their offspring should never be in the same family.’
Half een 's nachts. Slapen is uitgesloten. Ik zit op mijn bankstel in het donker en
probeer te denken. Wie zijn Shen-Li en zijn tweelingzus? Vormen zij een bedreiging?
Op een marinekazerne weet men hoe je aan dumdumkogels kunt komen. Wist Shen-Li
van Jimmy's illegale import van zeepaardjes? Maak ik deel uit van hun plan Jimmy
te beschadigen? Wat is er gaande?
De telefoon gaat. Het is Martin. Hij weet dat ik nooit voor tweeën slaap. Hij zegt
vriendelijk dat hij niet gaat vragen waar ik vanavond was. Dat hij mij vertrouwt.
Weet ik dat wel?
Vroeger zou ik mijn schouders hebben opgehaald om zo'n mededeling, maar nu
ben ik blij om wat hij zegt. Ik vraag hem geduld te hebben. Hij zegt dat ik mij geen
zorgen hoef te maken. We hangen op.
Ik staar in het donker. Wat bedoelt iemand als hij zegt dat hij de ander vertrouwt?
Dat hij kan zien dat de ander niet liegt? Kun je zoiets zien of voelen?
Langzaam begin ik te begrijpen wat me dwarszit: Shen-li heeft steeds meer de
indruk gemaakt van iemand die iets wil bekennen dan iemand die iets wil weten.
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Daarom kan ik niet geloven dat hij Jimmy kwaad wil doen. Godallemachtig, hij is
waarschijnlijk te vertrouwen. Dat geldt dan ook voor zijn zusje. De vraag is nu: Wat
probeert Shen-Li mij duidelijk te maken?
Want dat onze ontmoetingen geen toeval zijn, daaraan twijfel ik niet meer.
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De volgende ochtend belt Jimmy. Hij is somber. Zijn moeder is bij kennis maar niet
goed. Ze is veranderd. De dokter zegt dat ze moeten afwachten. De enige van de
familie die dat woord kent, is Joe.
‘Haar mond hangt scheef,’ zegt Jimmy. ‘En Maria, nog iets; er is een aanslag
gepleegd in Thailand, op Sander. Een brandbom in zijn bar, vannacht na sluitingstijd.
Hij kon maar net ontkomen. Weet je al iets meer van die jongen, die bioloog?’
Ik zeg aarzelend dat ik er vrijwel zeker van ben dat die er niets mee te maken heeft.
Met de kogels of met Sanders bar. Jimmy vraagt met behulp van welk lichaamsdeel
ik tot die conclusie ben gekomen. Ik zwijg gepikeerd. Hij biedt zijn excuses aan. We
moeten het hoofd koel houden.
Ik zoek contact met Shen-Li. Ik wil hem spreken samen met zijn zus. ‘Het is
belangrijk,’ zeg ik. Hij reageert gelaten. We spreken af in een rustig café in Utrecht.
Diezelfde avond.
Nog voor die tijd krijg ik een telefoontje van onze klusjesman. Hij bevestigt dat
Shen-Li de waarheid over zichzelf heeft verteld.
Ze zitten tegenover me. Ik vraag rechtstreeks waarom ze contact met mij hebben
gelegd. Ik weet niet precies waarop ik voorbereid ben. In elk geval niet op het
antwoord dat ze geven.
‘Je gelooft dit vast niet, Maria,’ zegt Suze. ‘Maar we weten het zeker. De ID heeft
ons geholpen Jimmy Liu op te sporen. Hij is onze vader.’
Ik staar hen aan.
Shen-Li vertelt dat hun moeder niet meer leeft. Ze was maar kort met Jimmy. Ze
heeft hem nooit over zijn vaderschap verteld, maar haar kinderen wel.
‘We hebben hem al een tijd terug gevonden,’ zegt Shen-Li, ‘maar we durfden hem
niet te benaderen. We weten dat hij jou als familie beschouwt. Wil jij hem over ons
vertellen?’
Ik denk na. Jimmy zal roepen dat hij al een leven heeft. En een familie. En genoeg
profiteurs die op zijn geld uit zijn. Hij zal alles ontkennen. Hij zal de tweeling
uitmaken voor bedriegers. In het gunstigste geval zal hij een DNA-test eisen waarvan
hij de uitkomst zal betwisten. Daarna zal hij een maand ongenietbaar zijn - minstens
een maand. En dan zal hij zich vanachter zijn bureau oeverloos beklagen over wat
hem allemaal overkomt. Dat is het moment waarop ik discreet een briefje zou kunnen
achterlaten met het adres van Shen-Li of Suze. Misschien zal hij contact zoeken.
Heel misschien. Zeker weten doe je niets met Jimmy Liu.
Ik beloof dat ik mijn best voor hen zal doen.
Wat is een goed moment? Er is geen goed moment. Al knapt Jimmy's moeder op en
al draait Sanders bar weer. Er gaan vijf dagen voorbij, tien. Eindelijk zit hij tegenover
me. Ik vertel, mijn ogen strak gericht op iets net achter hem, mijn stem is rustig. Als
ik klaar ben, kijk ik hem aan. Geen reactie.
Misschien heeft hij het niet begrepen.
Hij staat op, pakt een tijdschrift, bladert wat. Ik zie zijn handen niet trillen, ik hoor
geen schorre stem. Ik schaam mij omdat ik zoiets blijkbaar had verwacht. Maar
Jimmy legt het blad netjes terug op de stapel en zegt rustig: ‘Hun moeder herinner
ik mij nog. Ze was knap, voor een meisje.’
‘Wil je hen ontmoeten?’
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‘Zij weten niet wie ik ben.’
‘Hun váder, Jimmy.’
Hij schudt zijn hoofd en zegt dat hij hen niet wil ontmoeten.
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Ik bel met Ontario. Jimmy's broer Joe vindt nooit iets gek. Eindelijk een Chinees die
niet om gezichtsverlies geeft. Hij zegt dat ik op Jimmy moet blijven inpraten. Het
zou toch jammer zijn als het niet tot een hereniging kwam? En anders weet hij nog
wel iets.
‘Maar dat is grof geschut, Maria. Dat doen we pas als niets wil lukken.’
Er verstrijkt een maand. Ik krijg medelijden met de tweeling.
Martin zegt: ‘Snap Jimmy dan! Ik bedoel, hij handelt in wapens en in gedroogde
beschermde diersoorten en zijn zoon is bioloog. Hij ontduikt het ene wapenembargo
na het andere en zijn dochter werkt voor de regering. Waar gaan ze het over hebben
tijdens het kerstdiner?’
Na zes weken vraag ik Joe naar Plan B. Moeten we er wel mee doorgaan, werp ik
meteen tegen. Als Jimmy echt niet wil... ‘Hij wil wel,’ zegt Joe vastberaden, het zijn
goddomme z'n eigen kinderen!’
Voor Plan B reis ik met Shen-Li en Suze naar een hotel in Scarborough, Toronto.
Joe betaalt.
Eerst heb ik een gesprek met Jimmy's moeder, alleen. Het is middag, wit licht. Ze
zit in een stoel aan het water en vist met een hengel van bamboe. Moeizaam draait
ze zich om, lacht scheef maar vrolijk, en wenkt.
Die avond belt ze Jimmy en vraagt hem haar te bezoeken. Ze wil met hem praten.
Hij vertrekt nietsvermoedend uit Amsterdam. De dagen erna wacht ik met de tweeling
in het hotel, op een seintje van Joe. Het is tien uur 's ochtends als hij belt. We zijn
alledrie op van de zenuwen.
‘Hopelijk is hij niet boos, Maria,’ zegt Suze.
Moeder heeft geëist dat ze haar nieuwe kleinkinderen te zien krijgt. Jimmy is ziedend,
maar hij bewaart zijn razernij voor mij en ik ben de enige die ziet hoe kwaad hij is.
Tegen de tweeling is hij correct en charmant en nodigt hen uit voor de lunch en het
diner. Mij negeert hij. Jimmy's moeder kan tevreden zijn. Ze kust haar kleinkinderen
welterusten. Jimmy's vader schudt hen de hand. Shen-Li en Suze stralen, ik snap niet
waar Jimmy zich druk om maakt. Ze knikken blij als hij vraagt of ze blijven logeren.
Na middernacht vind ik hem op de steiger, zijn handen in zijn zakken. Ik reik zijn
glas aan, maar hij beweegt niet.
‘Je stelt je aan,’ zeg ik, ‘er is niks om je over te schamen. Over een poosje ben je
me dankbaar.’
Ik ben niet voorbereid op de woede waarmee hij het glas uit mijn hand rukt en in
het meer werpt. Hij drijft me twee stappen achteruit.
‘Wil je weten waarom dit niet kan, nu niet, nooit niet?’
Voor ik kan weglopen, grijpt hij mijn bovenarm en drukt me in zijn moeders stoel.
Hij heeft te veel gedronken. Hij houdt mijn arm in een stalen greep, trekt een envelop
uit zijn broekzak en schudt hem met één hand leeg in mijn schoot. Twee kogels en
een onscherpe foto van Shen-Li en Suze samen op een terrasje. In de foto zijn twee
ronde gaten geboord. In de voorhoofden van de kinderen. Op de achterkant staat:
‘Parents and their offspring should never be in the same family.’
Hij zegt dat hij hen morgen gaat vertellen dat hij hun vader niet kan zijn.
Ik kan geen woord uitbrengen. Door mijn tranen heen staar ik naar het zwarte
water beneden mij. Ergens op de bodem van het meer ligt nu een glas van de familie
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Liu. Ik vraag me af of iemand het morgen mist; of alle glazen in dit huis regelmatig
worden geteld.
Als ik eindelijk durf op te kijken, is Jimmy verdwenen.
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Tessa
door Gerry van der Linden
De armen van Jelmer lagen stil naast zijn sweater. Toen de zoemer ging en zijn
handen niet bewogen, rende Tessa naar de juf.
‘Jelmer is gestikt,’ zei ze.
‘Rustig, jongens,’ zei de juf, terwijl ze toekeek hoe de kinderen elkaar door de
deuropening duwden.
‘Job zat met zijn vingers om zijn nek,’ zei Tessa, ‘zijn hoofd zag helemaal paars.’
Juf Floor keek vluchtig de kant van het klimrek op.
‘Jelmer opstaan,’ riep ze ongeduldig, ‘kom op!’
Tessa begon te huilen. De juf zuchtte, terwijl ze met haar voet de deur tegenhield.
‘Kom Tes, anders gaat-ie dicht,’ zei ze.
Jobs vinger draaide kringetjes spuug op het tafelblad.
‘Waar is Jelmer, Job?’
‘Buiten.’
‘Ga hem halen,’ zei de juf.
Langzaam stond Job op, zijn wijde broek was tot over zijn heupen gezakt. Hij
haalde een baseball pet uit zijn broekzak en zette hem op, de klep schoof hij naar
achteren.
‘Niet in de klas, Job.’
‘Bitch,’ mompelde hij zacht.
Toen hij Tessa passeerde, keek hij haar strak aan. Alsof hij wist dat zij wist dat
hij haar bedoelde, niet de juf.
Tessa zat in de kamer van de meester, die als een bokser zwaaiend met zijn armen
voor haar voeten draaide. Zijn gezicht was rood.
‘Basisschool! Jezus, ik heb het hier over groep acht van een basisschool!’
De stem van de juf zei niets. Ze had haar gezicht afgewend en Tessa kon niet zien
of ze haar geloofde. Of ze geloofde dat de vingers van Job niet dezelfde vingers
waren die kringetjes hadden gedraaid op het tafelblad, maar dat ze knepen en knepen
totdat Jelmer...
‘Ik wil naar huis,’ zei ze zacht.
Juf Floor keek haar opeens aan. De meester ook.
‘Wat heb je precies gezien, Tessa?’
‘Job die op Jelmer zat en zijn keel dichtkneep,’ zei ze, terwijl ze aan haar been
krabde waar het eczeem zat. Lucia wilde niet meer dat ze naar het zwembad ging.
Ook niet toen de badmeester had gezegd dat ze echte aanleg had. Nu mocht Job de
pop opduiken als beste zwemmer van de groep. Nu ze niet meer mocht zwemmen,
was de zee weg. De zee was in het water, en wanneer ze borstslag zwom, spatte het
om haar heen, als op de poster met de blauwe surfgolf die in haar slaapkamer aan de
muur hing. In het water werd ze licht, licht als de pop die ze meetrok naar boven en
optilde als een drenkeling. Die pop weegt net zoveel als jij, had de badmeester gezegd.
Méér, denk ik, want jij bent geen dikzak. Job, bijvoorbeeld, die is stevig, maar je
zou hem kunnen redden als hij in het water lag. Je bent sterk genoeg. Zo'n jongen
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kan kramp krijgen, zei de badmeester, of iemand kan als grap zijn hoofd onder water
houden. Allemaal mogelijk.
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Een man en een vrouw in blauw uniform stapten de kamer binnen.
‘Goedendag,’ zei de agent, terwijl hij iedereen ernstig toeknikte en zijn pet afnam.
Zijn blonde haar stak recht omhoog. De vrouw ging wijdbeens in een hoek van de
kamer staan.
‘Ga even naar de gang, Tessa,’ zei de juf.
De gang was leeg. Sommige tekeningen hingen scheef aan de muur en hadden
omgekrulde hoeken. Op twee jashaken lagen roze sneakers met de zolen naar boven.
Ze waren van niemand, want ze lagen daar al lang. Ze waren haar te klein. Het kon
best zijn dat Lucia naar de supermarkt was gelopen om te kijken of Tessa
boodschappen deed, want Lucia kon niet altijd alles alleen doen. Dat vindt niemand
leuk, áltijd alles alleen doen. Dat zei ze vaak en ook tegen Koen, maar Koen was
niet de vader van Tessa en hoorde Lucia alleen wanneer ze zei dat hij moest oprotten.
Rot op, zei ze, ga maar bij een ander op de bank liggen. Ik heb al een kind. Ik kan
nog genoeg kerels krijgen. Dan trilde zijn mondhoek, alsof iemand een haakje in zijn
lip had geslagen en aan de hengel trok.
‘Kom maar weer binnen,’ zei de juf met haar hoofd om de deur.
In de kamer van de meester zat de moeder van Jelmer. Ze huilde. Ze wilde opstaan,
maar de politieagente duwde haar zachtjes terug in de stoel. De moeder van Jelmer
staarde naar Tessa zoals Jelmer had gedaan toen hij nog bewoog. Zoals Lucia had
gedaan toen ze op de grond lag en de vingers van Koen om haar nek zaten en haar
gezicht paars werd en het leek alsof ze zou verdrinken en niet gered kon worden,
omdat er geen water was. Geen zee.
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Uitslag
door Cathelijn Schilder
‘Wanneer is het begonnen?’ vraagt de dokter, zijn hoofd een paar centimeter van het
mijne, bril op het puntje van zijn neus.
‘Een week geleden,’ zeg ik. Hij kijkt op.
‘Verdomme,’ zegt hij. Dat zegt hij wel vaker, ik schrik er nog steeds van. Je mag
‘je en jij’ zeggen, draagt een versleten spijkerbroek, en hij scheldt de hele praktijk
bij elkaar als de pleisters niet op de goede plek liggen. Ik kan er niet aan wennen.
‘Waarom ben je niet eerder gekomen?’ vraagt hij.
‘Ik dacht dat het gewoon puistjes waren. Als ik voor ieder puistje naar de dokter
ga, zit ik hier twee keer in de week. Drie keer.’
‘Je ziet toch wel dat dit geen gewone puistjes zijn. Ze jeuken zeker als de hel?’
‘Ja,’ zeg ik. Ik lach. ‘Ik trek het liefst mijn gezicht eraf.’
‘Ik zie je hier veel te vaak.’
Hij heeft doktershandschoenen aangetrokken en duwt met zijn wijsvinger zachtjes
in mijn wang. Zijn vinger laat te lang een witte afdruk in mijn vel achter.
‘Sorry,’ zeg ik.
Toen ik drie was, heb ik een dokter in zijn buik geschopt toen hij met een lampje
in mijn oor wilde kijken. Van de vechtlust van toen is niets terug te vinden.
‘Ik kan in mijn medische horrorboeken foto's laten zien van wat je hebt, maar ik
denk dat je zelf wel weet dat het ernstig is.’
Dokterswoord: ‘ernstig.’ Zelfs deze dokter gebruikt het.
‘Je krijgt antibiotica en zalf. Ik wil dat je overmorgen terugkomt voor controle.’
Hij heeft een keer eerder één van die boeken opengeslagen. Waarschijnlijk leest hij
ze 's avonds voor het slapen. Ik was dronken thuisgekomen, had het koud, deed de
kachel aan terwijl ik mijn broek uittrok. Toen de broek op mijn knieën hing, zag ik
dat ik mijn schoenen nog aanhad. Bij de worsteling die toen ontstond, verbrandde
ik mijn bovenbeen en knie. Ik plakte er twee pleisters op. Toen ik die er een dag later
afpeuterde met mijn ogen dicht, kwamen stukken vel mee. De foto's die hij toen liet
zien waren van oude mannen met verwaarloosde brandwonden. Daar deed het hem
aan denken, zei hij. Hij keek heel boos, maar ik dacht toch een grijns te zien in zijn
mondhoek. Volgens mij vindt hij me wel stoer.
Nu heb ik een bacteriële infectie en een probleem. De dokter zit achter zijn bureau
en tikt zachtjes met zijn pen op tafel. Hij kijkt me aan met iets van bezorgdheid.
Omdat hij gewend is streng te kijken, ziet dat er raar uit. Als een vis die wil lachen
terwijl er een haakje in zijn bek zit, zoiets. Zijn pen tikt in hetzelfde tempo door. Ik
glimlach om hem gerust te stellen. Mijn wangen voelen leerachtig.
‘Dat wordt voorlopig niet naar de disco,’ zegt hij, terwijl hij een briefje volkrabbelt.
‘Nee,’ mompel ik, mijn mond voelt alsof er een pak watten in is gepropt. Ik wil
ze eruit hoesten, maar ben bang dat hij dan nog bezorgder zal kijken.
Hij is klaar met schrijven en staart naar het papiertje. Wel een minuut. Ik heb nog
nooit zo lang bij de dokter gezeten. Ik kijk naar het plafond. Dezelfde witte platen
als die op school waar we op vrijdagmiddag potloden in gooiden. Sommigen zaten
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zo goed vast dat ze pas op dinsdag naar beneden vielen, in het aquarium, in de
plantenbak, op het hoofd van Fabian.
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‘Ik denk dat het ook goed is als je eens met een psycholoog gaat praten,’ zegt hij.
‘Oké,’ zeg ik aarzelend.
Ik staar naar mijn voeten terwijl ik op mijn handen zit. Ideaal tegen het krabben.
Voor ik het weet slaat de buitendeur achter mij dicht. Ik heb twee witte briefjes in
mijn hand. Een voor de apotheek en de andere met daarop: hierbij verwijs ik mijn
patiënt E. de Wijs door naar de psycholoog. Verwijs, de Wijs. Ik ben gek.
Ik mag de komende twee weken niet werken. Ik heb twee, nee drie dingen: zalf,
antibiotica, psycholoog. Zalf, antibiotica, psycholoog. Ik loop naar buiten met mijn
sjaal zo ver mogelijk over mijn gezicht. Ik ga naar de apotheek en dan naar huis. De
pillen zijn enorm. Ze zijn langwerpig en hebben een rode en een witte helft. Alsof
je een raket doorslikt. Geld, telefoon, agenda, kleren. Ik ga naar mijn ouders.
Mijn moeder zegt dat ik niet naar een psycholoog hoef als ik het niet wil. Dat het
goed bedoeld is van de huisarts, en dat hij natuurlijk te weinig tijd heeft om dit goed
met mij te bespreken. Anderzijds, zegt mijn moeder meteen daarna, is het misschien
toch wel een goed idee. En dat ze er zelf ook wel eens aan heeft gedacht.
‘Hoe bedoel je, je hebt er zelf ook wel eens aan gedacht. Voor jou of voor mij?’
Voor mij. Het leek haar wel goed voor mij.
Zijn er meer mensen die hieraan denken? Hebben ze vorige week met zijn allen
over mij vergaderd? Heeft er ergens een rode telefoon gerinkeld, heeft het geheime
teken via een enorme lichtbak in de lucht geschenen? Ik zeg niets. Ik zit op de bank,
mijn moeder pakt een deken van boven.
‘Wordt het nou iedere keer roder in je gezicht, of zit je toch te krabben?’
‘Nee,’ zeg ik. Het voelt alsof een wondje is gaan bloeden.
De zalf moet twee keer per dag over mijn hele gezicht gesmeerd. 's Ochtends en 's
avonds. De zalf is lichtgeel. Pas na een uur is het ingetrokken, en je gezicht houdt
de hele dag een chemische gloed. Ik doe het alleen 's avonds voor ik naar bed ga.
Daarna droom ik dat mijn hoofd gaten in mijn bed brandt. Het liefst zou ik mijn
gezicht de hele dag in een bak met veel te heet, of te koud water duwen. In de spiegel
zie ik alleen bultjes. De een groter dan de ander. Ik mag niet krabben. Ik mag niet
uitknijpen. Ik doe het toch. Zoals een alcoholist zijn flessen te voorschijn haalt als
zijn vrouw de afwas doet, knijp ik in een puistje op de tast in het donker bij de spiegel
in de gang.
‘Hoi Mam!’
De voordeur gaat met een klap dicht. De deur van de kamer zwaait open. Het is
Anna.
‘Hé, jij ook hier?’ vraagt ze en loopt naar me toe.
‘Hoi,’ zeg ik. ‘Toevallig.’
‘Jezus,’ zegt ze. ‘Wat heb jij?’ Haar hoofd komt steeds dichter bij het mijne. Ze
inspecteert. Zoals je naar je bord kunt kijken als je het eten niet vertrouwt.
‘Ik heb iets raars,’ zeg ik. ‘Een bacterie.’
‘Heb jij weer. Doet het pijn?’
‘Het jeukt,’ zeg ik. ‘Als de hel.’
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Ze zucht, laat haar twee grote tassen op de grond vallen. Ze heeft een bruin rokje
aan. Elke keer als ik haar zie, is ze mooier geworden. En langer.
‘Wil je ook thee?’ vraagt ze en loopt naar de keuken.
Ik sta op en loop met haar mee.
‘Anna!’ roept mijn moeder uit. De tranen in haar ogen komen van de ui die ze
snijdt, maar het ziet er toch dramatisch uit.
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Ze omhelst Anna met het aardappelschilmesje nog in haar hand.
‘Ik moet over vier dagen een enorm werkstuk afhebben, kan ik hier komen werken?’
‘Tuurlijk kind. Gezellig. En Elian is er ook, toevallig hè?’
‘Ja, Jezus,’ zegt Anna. ‘Het ziet er heel dramatisch uit.’
‘Het is ook helemaal niet goed,’ zegt mijn moeder, veel te serieus ineens. Normaal
gesproken zegt mijn moeder altijd dat het allemaal best meevalt. Zoals toen in de
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auto naar het ziekenhuis terwijl mijn duim nog maar met één peesje vastzat aan de
rest van mijn hand: ‘Het valt best mee, het valt best mee, het valt best mee,’ zei ze
steeds, totdat de dokter mompelde dat het vrij ernstig was en ik triomfantelijk naar
haar opkeek.
De laatste keer dat mijn moeder zei dat iets helemaal niet goed was, moet jaren
geleden zijn geweest. Ze riep ons bij elkaar om te vertellen dat opa gevallen was.
‘Dat valt best mee,’ zei ik. ‘Vallen is niet zo erg.’ Wij vielen achtendertig keer per
dag. Mijn knieën zijn nog steeds paars van de schaafwonden van toen. ‘Nee,’ zei ze.
‘Als oude mensen vallen, is dat erg. Het is helemaal niet goed.’ Ik was diep
verontwaardigd. Het bleek uiteindelijk mee te vallen met mijn opa, maar het duurde
nog jaren voor ik oude mensen geen aanstellers meer vond.
Mijn moeder en Anna staan met zijn tweeën met hun armen over elkaar naar mij te
kijken. Ik heb de rood geruite pyjama aan van toen ik vijftien was.
‘Ik ga niet dood hoor,’ zeg ik. ‘Ik zie er gewoon niet uit.’
We eten macaroni.
‘Pasta,’ zegt Anna.
Voor het eerst in maanden eten we met zijn zessen. Het journaal staat aan. Ik voel
me schuldig als een bomaanslag in Egypte me niet de lust tot eten ontneemt.
De telefoon gaat. Mijn moeder neemt op. Haar stem slaat om in Limburgs dialect.
Dan is het mijn opa.
‘We zijn aan het eten.’
‘Elian is nu hier bij ons. Dan kan ze beter uitrusten.’
‘Zal ik zo even terugbellen?’
Terwijl ze belde keek ze naar mij.
‘Staat het in de krant of zo?’ zeg ik met volle mond.
Mijn moeder begint te huilen.
‘Je moeder maakt zich zorgen!’ roept mijn vader. Het eerste wat hij zegt. Hij staat
op en zet zijn bord met nog veel te veel eten in de afwasmachine.
‘Sorry,’ zeg ik en begin ook te huilen. Anna staat op, gaat achter mijn stoel staan
en slaat haar armen om mij heen.
‘Ook sorry,’ zegt ze.
Mijn broertjes staan luid zuchtend op en gaan boven tv kijken. Te veel vrouwen
in huis.
Ik kan mijn gesnik niet onder controle krijgen. Ik geloof dat er de afgelopen vijf
minuten acht bultjes bijkwamen.
‘Komt er vanavond nog iets leuks op televisie?’ zegt Anna. Ze heeft nog steeds
haar armen om mij heen. Haar armen zijn hetzelfde als mijn armen. Alsof je jezelf
omarmt, terwijl je nog twee armen over hebt. Anna kan er niet tegen als onze handen
elkaar raken. Ik vind het juist grappig. Je ziet je hand over je andere hand aaien, maar
voelt het niet. Alsof je hand dood is.
‘Sorry,’ zeg ik (‘Ik zeg te vaak sorry,’ denk ik), ‘maar jullie denken dat het veel
slechter met mij gaat dan het gaat. Het is gewoon een infectie, geen kanker of zo.’
‘Vanavond komt een oude James Bondfilm,’ zegt mijn vader vanachter de krant.
‘Yes,’ zegt Anna.
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De film is al begonnen. Sean Connery skiet in een zwart pak van een steile helling,
achtervolgd door twintig engerds in witte camouflagepakken. Op de achtergrond is
een vrouw aan het zingen.
‘Heb je hem vorige week op tv gezien?’ vraagt Anna.
‘Wie,’ vraag ik.
‘Sean Connery,’ zegt Anna.
‘Nee,’ lieg ik.
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‘Hij droeg een kilt. Hij was onweerstaanbaar.’
‘Hij is zeventig,’ zeg ik.
‘Niet,’ zegt Anna. ‘Echt waar? Hij is al zijn hele leven met dezelfde vrouw
getrouwd. Net als Tom Jones, cool hè?’
Soms lijken Anna en ik zoveel op elkaar dat ik er zelf van schrik.
Mijn moeder had vanmorgen het briefje met het nummer van de psycholoog naast
de telefoon gelegd. Mijn broertje pakte het om het boodschappenlijstje op te schrijven.
‘Neee!’ riep mijn moeder nog. ‘Dat is van Elian!’ Ik zag mijn broertje voor het eerst
zuchten zoals mannen kunnen zuchten als ze vrouwen niet begrijpen. Hij is tien.
‘Wat heb je te verliezen,’ zegt Anna.
‘Ik heb geen zin om zo'n zuurpruim te worden,’ zeg ik.
‘Dat ben je al.’
Ik lach, Anna ook.
‘Sorry,’ zeg ik. ‘Je begrijpt wel wat ik bedoel. Die mensen die zogenaamd voor
zichzelf kiezen, met die assertiviteitstrainingen en zo, ze worden er niet grappiger
van.’
‘Ik ken ze,’ zegt Anna.
‘Voor je het weet werk je in zo'n natuurwinkel. Uitgedroogd en grijs, maar helemaal
in je centrum en ongelooflijk blij met jezelf.’
‘Je kunt er toch meteen mee kappen als die vent een eikel is, of als je ook maar
het gevoel krijgt als dat je zelf een krent word.’
‘Oké.’
‘Ga ja dan nu bellen?’
‘Misschien.’
‘Anders bel ik.’
‘Beloof je me dat je me tegenhoudt als ik ooit in een natuurwinkel wil gaan
werken?’
‘Ik beloof het. Ik sleep je aan je haren naar buiten.’
‘Oké dan.’
Ik vertel dat ik hier ben omdat ik last heb van een overbezorgde huisarts.
‘Hij is nog erger dan mijn moeder.’
De man lacht niet. Vraagt: ‘Waarom?’ En slaat zijn rechterbeen over zijn linker.
‘Ik had uitslag in mijn gezicht,’ vertel ik.
‘Ik dacht eerst dat het puistjes waren, maar dan meer dan ooit, een soort verlate
pubertijd.’
Ik lach weer, de man niet. Hij wisselt van been, linker over rechter.
‘Het werden meer en meer puistjes, het jeukte en deed pijn, je kunt het nog steeds
zien, ik kreeg ook hoofdpijn. Toen ben ik naar de huisarts gegaan.’
Ik glimlach, geen reactie. Nog niet eens een vinger om zijn grote bruine bril strakker
op zijn neus te zetten.
‘En nu zit ik hier.’
Stilte
‘Dus, eigenlijk komt het erop neer: Ik ging voor een zalfje, en ik kwam thuis met
een psycholoog. Ik ga nooit meer naar die huisarts.’
Stilte.
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‘Grapje, hoor.’
Het aller-aller-ergste zijn de mensen die niets zeggen.
Dan zegt hij: ‘Ik kan je niet gelukkig maken, maar ik kan je wel helpen weer een
beetje op het goede spoor te komen, zodat je zelf weer verder kunt.’
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‘Braak,’ denk ik en ik wil roepen: ‘Ik wil niet op het goede spoor!’ Ik wil niet in een
te duur nieuwbouwhuis met senseo crema en drie net niet leuke kinderen en een
schoonmoeder. Ik wil niet elke dag om half acht in de trein naar Gouda. Bij sommige
mensen werkt het niet op die manier. Misschien is het beter als ik dood ga. Er zijn
genoeg mensen die jong doodgaan.
‘Nee, natuurlijk niet,’ zeg ik.
‘Wat natuurlijk niet,’ vraagt hij.
‘Natuurlijk kunt u me niet gelukkig maken. Dat moet ik zelf doen.’
‘Ja,’ zegt hij. ‘Je zegt het wel heel stellig.’
‘Sorry,’ zeg ik.
‘Met die man valt niet te praten,’ denk ik. Ik moet grijnzen om mijn eigen grap.
‘Waarom lach je?’ vraagt hij.
‘Niets hoor,’ zeg ik. Wat moet je vragen bij de balie van het RIAGG: ‘Ik wil een
psycholoog, maar wel een beetje een grappige.’
Hij vraagt of ik mezelf wil tekenen op het bord dat aan de muur hangt.
‘Ik kan niet tekenen,’ zeg ik.
‘Dat hoeft ook niet,’ zegt hij. ‘Ik ben benieuwd hoe jij jezelf ziet.’
Ik sta voor het bord met een stift in mijn handen. Ik denk na over hoe ik mijzelf
moet tekenen, maar de moed zakt me in mijn schoenen. ‘Hoe leg ik het hem uit,’
denk ik.
De klok aan de muur tikt verder. Tien minuten verstrijken.
‘Waar denk je aan?’ vraagt hij.
‘Nou,’ zeg ik. ‘Ik kan echt niet tekenen.’
‘Ik zei net al dat het daar niet om gaat.’
‘Ja, maar, het probleem is, dan teken ik mezelf en dat is al niet zo mooi, want ik
ben niet zo mooi, maar omdat ik het teken en ik niet kan tekenen, is het nog lelijker.
En ik wil niet dat u denkt dat ik mezelf zo lelijk vind, want zo erg is het niet. Dan
lijkt het veel erger dan het is.’
‘Kom dan maar weer zitten.’
‘Hoef ik niet meer te tekenen?’
‘Nee hoor. Als je niet wilt tekenen, hoef je niet te tekenen.’
Ik moet hier weg.
De telefoon gaat. Ik kijk op de klok. Sinds ik terug ben van die man zit ik in mijn
stoel voor me uit te staren. Het is donker geworden. De telefoon rinkelt opdringerig.
Ik weet dat het mijn moeder is. Dat maakt het rinkelen nog dwingender. Als ik opneem
zeg ik ‘Hoi mam.’
‘Hoe wist je dat ik het was?’ zegt ze verbaasd.
‘Dat kon niet anders,’ zeg ik.
‘Ik bel je om te vragen hoe het was, bij die meneer,’ vraagt ze.
‘Bij die meneer,’ vind ik wel prettig klinken. Anders wordt het helemaal zo serieus.
‘Hij zegt dat ik depressief ben,’ zeg ik. ‘Dat er erg veel gebeurd is de afgelopen
maanden dat de dood van Harry een veel grotere indruk heeft gemaakt dan ik wil
toegeven. Hij is wel heel serieus, hij doet me denken aan zo'n schaker uit het
Oostblok.’
‘Hij hoeft ook niet grappig te zijn,’ zegt mijn moeder geïrriteerd. ‘Het is niet niks.
Je bent depressief. Dat moet je serieus nemen.’
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‘Ik denk dat het allemaal wel meevalt,’ zeg ik. ‘Mensen gaan nou eenmaal dood.
Dat kan ik dan wel oneerlijk vinden, maar het is nou eenmaal zo.’
‘Huil je?’
‘Nee, ik ben gewoon verkouden.’
‘Alweer?’
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‘Nog steeds. Ik weet niet of ik terug ga naar die man. Hij vroeg of ik een eetstoornis
had. Zie ik eruit alsof ik een eetstoornis heb? Hij is gewoon dom. Hij vroeg of ik een
nare herinnering kon vertellen en het enige waar ik op kwam, was de keer dat ik
tegen de schooltaxi op reed en dat ik me schuldig voelde omdat alle kinderen in die
bus te laat thuis kwamen. Dat was het enige traumatische wat ik kon bedenken. Nou,
dan is er toch niks met je aan de hand. En dan vraagt-ie of ik vind dat jullie genoeg
aandacht aan mij hebben besteed. Hij zit gewoon te stoken! Dalijk zeg ik
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nog: Ja, dat vind ik. En dan weet hij genoeg en zegt: Je ouders hebben dus genoeg
aandacht aan je besteed. Sta ik weer voor lul. Volgens mij komen we er na
achtendertig sessies gewoon achter dat er niets met me aan de hand is.’
‘Maar het is waar!’ huilt mijn moeder door de telefoon.
‘Wat is waar?’ vraag ik.
‘Anna was altijd haantje de voorste. Anna kreeg altijd haar zin.’
‘Misschien vond ik het wel helemaal niet zo erg om niet mijn zin te krijgen,’ zeg
ik.
Ik hoefde nooit wat. Ik vond alles best. Een groene trui, een rode trui, een trui met
bloemetjes, het maakte mij geen bal uit. Anna stampvoetend over veel te dure truttige
jurkjes. Ik ga echt niet op mijn eenentwintigste naar de psych omdat Anna wel een
jurkje kreeg en ik niet. ‘mam jij bent degene die altijd zegt dat het allemaal best
meevalt. Jij zegt altijd dat er ergere dingen zijn op de wereld. Nou, ik denk dat we
nu echt kunnen zeggen: er zijn ergere dingen op de wereld.’
‘Maar je bent niet gelukkig. Mijn kind is niet gelukkig,’ snikt mijn moeder.
Bij ‘mijn kind’ begin ik ook te huilen. Ik heb haar nog nooit zo horen praten. Ze
heeft nog nooit zoveel gehuild om mij. Verdomme, niet huilen, zeg ik tegen mijzelf.
Er zijn zoveel tranen dat ik niets meer zie. Het is minuten lang stil.
‘Moet papa je met de auto komen halen,’ vraagt ze.
‘Ja!’ denk ik. ‘Ja, ja, ja.’ Maar ik zeg: ‘Ik denk dat het beter is als ik hier blijf.’
Dat heb ik nog nooit gezegd. Het is ook niets voor mij om te zeggen.
Ik ben nu voor de tweede keer bij die meneer. Ik weet niet hoe ik hem aan moet
spreken. Met ‘u’ en ‘meneer’, en dan zijn achternaam? Hij is nog niet oud, ik schat
eind dertig. Jonger dan mijn ouders, maar alles in dit huis is jaren zeventig bruin. In
de kamer is het licht altijd hetzelfde. De luxaflex half dicht en de lamp aan.
Hij zegt: ‘Ik ben geen specialist op het gebied van identieke tweelingen.’
Ik zeg: ‘Hoeft ook niet, het is helemaal niet moeilijk.’
Hij: ‘Hoe bedoel je?’
Ik: ‘Nou, er is geen speciale studie voor nodig. Dat zou ik behoorlijk overdreven
vinden.’
Ik zit in een klote stoel. Je kunt er niet rechtop in zitten. De rugleuning hangt naar
achteren waardoor het voelt alsof je tegen je eigen kin zit te praten. De eerste keer
ging ik op het puntje van de stoel rechtop zitten, maar dat mocht niet. Ik moest
ontspannen. Ik hoefde niemand te overtuigen, zei hij.
Hij vraagt of ik boos ben op Anna.
‘Hoezo,’ vraag ik.
‘In de verhalen die je over haar vertelt, is er altijd sprake van een strijd tussen
jullie twee en zij wint altijd.’
‘Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik ook niet hoefde te winnen. Ik denk dan: als
jij het zo graag wilt, en ik niet zo graag, dan ga jij maar. Dan vind ik het goed.’
‘Ben je nu boos op Anna?’
Ik denk: ‘We zijn allemaal wel een kutwijf soms. Zij ook, ik ook. Ik vooral ben
ook niet altijd op mijn best. Ik ben vooral jaloers.’
Ik zeg niets. Ik doe alsof ik nadenk. Het is een halfuur stil.
Hij zegt dat ik in een rouwproces zit.
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‘Er is iemand uit je leven die heel erg belangrijk voor je is geweest. En dan bedoel
ik niet Harry, maar Anna. Ze is niet dood, maar ze is wel weg. Normaal gesproken
duurt rouw zes maanden. Daarna heb je ook nog verdriet, maar kun je verder. Bij
jou duurt het te lang, daarom ben je hier. We gaan proberen erachter te komen waarom
het langer duurt.’
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Als hij nu een arm om me heen geslagen had. Als hij ook nog gevraagd had of ik in
zijn grote huis kwam wonen. Als ik bij hem had mogen blijven eten. Dan had hij me
geholpen.
Nu niet.
Zo gemakkelijk is het nou eenmaal niet. Ik betaal die man ervoor. En toch moet
ik in mijn eentje in de regen naar huis fietsen. Dat helpt niet.
We maken een afspraak voor over drie dagen. Ik zie hem op de klok kijken terwijl
ik er nog maar een halfuur zit. Hij lacht niet om mijn grappen. Hij verveelt zich dood.
Ik ben niet eens een interessant geval. Ik heb hem zelfs een keer zien gapen.
Dit is pas deprimerend. Ik heb geen psych nodig. Ik wil niet iemand die knikt op
alles wat ik zeg en aantekeningen maakt die ik niet mag lezen. Ik wil geen ei. Ik wil
iemand die iedereen uitscheld die ik irritant vind. Die namens mij de KPN belt als er
iets niet klopt. Ik wil iemand die voor mij de huur overmaakt, de telefoon opneemt,
mijn band plakt. Iemand die voor mij achter de fietsendief aanrent, iemand die voor
mij de pan met aangebrande boerenkool schoon borstelt. Alle dingen waar ik
doodongelukkig van word. Ik hoef niet te praten over vroeger. Ik wil geen
gezinstherapie. Waar moet ik mijn vader van beschuldigen? Wat moet ik tegen mijn
moeder zeggen? Wat heeft Anna verkeerd gedaan? Ze zijn hun eigen weg gegaan.
Ze hebben een keer bedacht: wat wil ik het liefste doen? Met wie wil ik dat het liefste
doen? Waar? Hoe? En ze zijn het gaan doen. En dan zou ik klagen waarom ik niet
nog steeds voorop in het kinderzitje met ze mee kan?
Ik ben hier de aansteller. Ik ben de trut. Ik moet wat gaan doen. Niet zij. Zij doen
genoeg.
Maar als ik dat zeg tegen die gladiool zegt hij: ‘Ik vind dat je erg streng bent voor
jezelf.’
Erg streng voor jezelf. Tja. En dan? Ik heb iemand nodig die zegt: Ga jij donderdag
met me mee tennissen. Of: Ga leraar worden en kom dan op mijn school lesgeven.
Het kan mij niet schelen wat ik doe. Maar als er mensen zijn die me willen hebben,
dan doe ik het graag. Maar als je niet minstens één keer in je leven op televisie wilt
komen, lijd je aan een motivatieprobleem. Ze verwijten je laksheid en luiheid. Het
baantje waar je best blij mee bent is niet goed genoeg. Dat kun je geen veertig jaar
doen. Je kunt veel meer. Je bent het de wereld verplicht gebruik te maken van al je
capaciteiten. Waarom? Nee, echt, waarom toch? Niemand is toch blij met wat hij
doet. Tenzij je beroemd bent. Dan ben je automatisch gelukkig.
Soms weet ik zeker dat alles is mislukt. Ik loop over straat en ik denk: dit hele
project ‘mens’ is een volledig fiasco. We zijn allemaal mislukt. Wij kunnen dit niet.
Het is te hoog gegrepen. God, verlos ons uit ons lijden. En vergeef ons onze schulden.
En vooral: beëindig dit pretentieuze experiment.
Mijn plan voor de komende weken is dat ik absoluut naar niemand ga luisteren. Ik
zeg alleen: nee. En geen sorry. Niet als er iemand tegen mij aanfietst, niet als de
slager vraagt of het een onsje meer mag zijn, niet als die meneer vraagt of ik iets
over mezelf wil vertellen. Niet als de presentatrice vraagt: we gaan er even uit voor
de boodschappen, blijf bij ons voor de uitslag van de... ...Nee.
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Buxus
Vrouwkje Tuinman
Hij laat me zijn graf zien. Nummer twaalf, tegenover
nummer zestien: zijn familie. Opa ligt er al
en mensen die hij niet kent en ik niet. Drie kisten in één
put, ze worden opgeschud, tot drie rusten
in één doos. Hij is dan dood. Stel ik me voor:
knielend aan de rand. Met mijn harkje en mijn
schepje en de gieter zwaar van water.
Hij heeft er buxus geplant. Moeizame centimeters
groei per jaar. Misschien dat ik handschoenen met
bloemetjes neem. Vraag ik maak ons dooreen.
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Kiwi
Vandaag legt hij me uit: het steekslot. De deur als
hij thuis is voortaan met de langste sleutel dicht.
Wie zich verontrust kan zo naar binnen en daar
brandt dan het licht. Verbaasd, het bellen niet verstaan.
Later aan tafel bereken ik hoeveel statistisch ik hem
ga overleven. Zestien jaar plus een stuk of zeven
want hij is man ik niet en dan zijn er nog de vitamines.
Lachend weigert hij de vrucht die ik hem voorhoud
die hem een extra dag voor mij behouden moet.
Onrustige woorden drukken mij tegen hem aan.
's Nachts druipen tranen snot tegen mijn borst.
Wil hij niet gaan. De telefoon klinkt ongehoord.
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Naar Kerkyra
Een bericht
door Henk van Woerden
Zaterdag 12 juni 2004 - Bij aankomst: groen. Meer groen dan ik op was voorbereid.
Sapgroene velden. Doodshoofdgroene cipressen. En blatende schapen. Hanen ook,
achterdochtig en roodgekuifd, en koerende duiven als aan de Kaap:
Namaqualandduiven. Geen geluid van krekels. Geen krekel te bekennen hier in Agios
Ioannis op Kerkyra. Wél Hollandse fietsers die op het dorpsplein bij gebrek aan beter
‘Vader Jacob’ zingen. Talrijk blond kroost met de bekjes wijd open.
Wij missen de krekels, een gemis dat door duizenden zwaluwen wordt
goedgemaakt: zwaluwen vlechten de schaduwen aan elkaar, nestelen in de oksel van
het gebouw waar wij slapen, zwaluwkuikens piepklagen om voedsel buiten het
appartement. Groen, meer groen en een waas van vocht in de lucht. Hier geen
vertrouwde droogte of hard licht. Geen Johannesbroodbomen en klanken als gebeente:
zelfs het Grieks is hier groen omfloerst. Zelden zoveel muggen gezien. Nic. hijst een
onmetelijke klamboe boven het dubbelbed, wij varen weg in een sluier van vocht,
begeleidt door talloze zwaluwen op hun 's zondags best. Diep in de nacht roept een
uil zijn beminde. Zij antwoordt een terts hoger.
Zondag 13 juni 2004 - Blonde kroost schreeuwt jip en janneke bij dageraad. Aanvallen
van lichte pedofobie. We wandelen door velden met individuele erven en zelfs een
woning met een gazon. Een Gazon! Alsof de Korfioot door de Brit is besmet. Gelukkig
staat alles in bloei; hier zal het altijd lente zijn. Nog steeds geen krekels. Ja, één
verroest exemplaar laat zijn schorre stem uit de boomgaard horen. Het vergelijken
met het echte Griekenland gaat door: geen rode aarde hier, geen rotsen, kalksteen,
grijs van olijven en knetterende ruis. Wel katten - natuurlijk katten. Een hoogzwangere
poes ligt op het terras van Hotel Merinda. Nic. ziet de kleintjes in haar buik bewegen.
In de minimarkt schaft Nic. voor €1,38 een fles afwasmiddel aan. Het spul heet
‘Endless’ en heeft de kleur van giftig bessensap. Wij overwegen het kinderlokken.
Bij zware aanvallen van pedofobie kan Endless Zeepsiroop waarschijnlijk dienst
doen.
's Avonds danst een jongen op het plein. De jongen is tenger, leptosoom, met een
smal hoofd en ongeveer tien jaar oud. Hij danst zonder toeschouwers, geheel in
zichzelf gekeerd, dromerig, verstrooid. Hij draait pirouetten op straat, zet een voet
naar achteren, een voet naar voren, op de tonen van een deuntje dat met flarden uit
Kostas' restaurant klinkt. Zo te zien is het lied in zijn hoofd hoger gestemd, meer
dramatisch en dan weer komisch. Niemand kijkt. Er is geen denkbare noodzaak voor
deze dans. Er is niet om gevraagd, het zal hem niet wapenen tegen ongeluk, het is
geen oefening voor later. Hij danst zoals een hond droomt: met trekkende pootjes,
verzonken in een fantasie.
De jongen is Albanees en voor het weekeinde in Agios Ioannis op bezoek. Zijn
moeder woont hier, een vluchtelinge van het vasteland. ‘Zij is arm,’ fluistert de
dochter van Kostas, ‘Van de allerlaagste rang.’ En dan zegt ze achteloos: ‘Tien jaar
geleden hadden we er last van, van de Albanezen. Nu is dat opgelost, want de meeste
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zijn verdwenen. Er zijn er hier nog maar een paar. Zijn moeder zorgde een paar jaar
voor
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een oude man die stervende was. Nu hij dood is, doet ze dingen voor een andere
dorpeling.’ De jongen zelfleeft in een weeshuis in de stad, een orfanotroféia. Daar
wordt hij Grieks geschoold. Eén keer per week mag hij naar buiten. Nu - terwijl een
Hollandse fietstoerist haar kind in een wandelwagen op de kiek zet - danst hij als
een vuurvliegje in de vlam van zijn verbeelding.
Maandag 14 juni 2004 - Een andere mogelijkheid: eens was heel Griekenland zo
groen. Aan het einde van de negentiende eeuw was het westerse beeld van het antieke
Hellas smaragdgroen. Het oude Griekenland moest en zou vol cipressen staan, wij
voelden de drang om naar de hemel te wijzen. Op Kerkyra wordt veel naar de hemel
gewezen. Het landschap plooit zich naar de Spätromantik. Zo wandel je voortdurend
in een schilderij van Arnold Böcklin. Dat heeft een prettige en een nare kant. Wij
ervaren de prettige kant, wandelen een paar kilometer langs een steile onverharde
weg naar het zandstrand van Mirtiótissa. In de inhammen tussen de rotsen is
Aktdarstellung en Körperkultur de regel. Op zeer grote hoogte boven de zeespiegel
verschijnt een regenboog. Een meisje waadt poedelnaakt ver het water in. Haar hond
gaat erachter aan, zwemt met veel moeite naar haar toe, wordt liefdevol in haar armen
opgevangen. Blote vrouw met hond onder regenboog: een iconografische noviteit.
In de vrije lucht scheren tegen de zonsondergang twaalfhonderd zwaluwen, kydónia.
Kostas, de bejaarde eigenaar van de taverna die zijn naam draagt, legt uit dat de
zwaluw in het voorjaar komt en zes maanden blijft. Tijdens zijn verblijf eet hij
170.000 muggen. De muggenverdelger zij geprezen. Een wereld zonder zwaluw is
niet goed voorstelbaar, zegt Kostas. Het afgelopen decennium zijn tien vogelsoorten
uit het eiland verdwenen. Hij tuurt bezorgd naar de plataan op het plein, een hand
boven zijn ogen.
Om 20.00 uur schuiven Anneke van D. en Jaap H. aan tafel. Anneke verdraagt
geen ui, Jaap geen voetbal. Wij spreken een voorkeur voor kiezelstrand boven
zandstrand uit. Dat brengt Jaap op de loopgraven van Vlaanderen. Nic. vertelt dat
ze vandaag veertig muggen heeft dood geklapt, plus veertien vliegen en geheel per
ongeluk één bij. Dat van die bij is jammer. Morgen speelt Oranje tegen de
Oosterburen, fluistert Anneke. De oude Kostas zit in een hoek van het terras en krabt
aan zijn rug met de vliegenmepper. Wij stellen vast dat respect voor ouderen onder
Nederlanders plaats heeft gemaakt voor een soort kinderverering. Het doet Jaap
onmiddellijk aan de loopgraven van Vlaanderen denken.
Dinsdag 15 juni 2004 - Met een half oog de wedstrijd bekeken. Nic. juicht een paar
keer voor de mof maar het helpt weinig. ‘Pech met die Fangooidoek van jullie,’ zegt
Kostas, en wijst met zijn vliegenmepper naar Van Hooijdonk op de beeldbuis. Hij
krabt er ook zijn hoofd mee, wanneer het spannend wordt. En dan weer zijn rug. Het
strand was vanochtend geen succes. Zand en zongebrande Engelsen.
Woensdag 16 juni 2004 - Wij worden door de burgemeester van Agios Ioannis,
tevens taxichauffeur, naar Korfoe-stad gereden. De Grieken spreken over ‘Kerkyra’.
De stad met de twee Venetiaanse forten doet Italiaans aan, vooral de brede Esplanade
waar in de negentiende eeuw een neoklassiek geval werd opgetrokken dat dienst
deed als zomerpaleis voor het Britse Koningshuis. Een façade vol kogelgaten, inslag
van granaten. We dwalen door de nauwe straten. Nic. is op zoek naar cadeautjes (nu
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al!) en ik speur narrig van het ochtendlicht naar de gevels. Littekens genoeg. Onder
het westelijke bolwerk ligt Evraïikí, ‘de wijk der Hebreeuwen’, het voormalige getto.
Een synagoge is bewaard gebleven. Aan de overkant staat het gebouw van de
plaatslelijke communistische partij, de KKE; een rode vlag met hamer en sikkel
wappert lusteloos aan de pui. Het hoger gelegen deel van deze buurt is bouw-
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vallig en sinds het Duitse bombardement in september 1943 schijnbaar ongemoeid
gelaten.
De Venetianen besloten in 1571 tot uitzetting van alle joden in hun koloniën, maar
de oude gemeenschap op Korfoe werd ontzien. ‘Deze Hebreeuwen zijn van nut voor
de stad en het eiland gebleken,’ liet de senaat weten. In 1602 werd echter een decreet
uitgevaardigd dat hen dwong zich van de rest van de bevolking te onderscheiden.
De mannen moesten voortaan een geel kalotje te dragen, de vrouwen een gele
hoofddoek, of een geel vignet dat zichtbaar aan de kleding moet worden bevestigd.
Aan het tweederangs burgerschap kwam pas een einde met de Napoleontische
bezetting. Toen de Engelsen vervolgens het eiland veroverden, werden de
antisemitische maatregelen in ere hersteld.
In het voorjaar van 1891 - Korfoe is dan bij de nieuwe Griekse staat ingelijfd vond in de stad een grote pogrom plaats. Aanleiding was de dood van een kind. Het
slachtoffertje - Rebecca Sardas - bleek zelf joods, maar de geest was uit de fles. In
de wijk waar wij souvenirs aanschaffen, werden huizen gebrandschat en winkels
geplunderd. Er vielen tweeëntwintig doden en in de jaren daarna vertrok meer dan
de helft van Kerkyra's vijfduizend joden. Ze vestigden zich voornamelijk in
Alexandrië en Cairo, waar hun nazaten later door Nasser zouden worden verjaagd.
Alleen de armste ‘Hebreeuwen’ bleven. Ftochoí, apo ta pió chamilá: zij van de
‘allerlaagste rang’.
Op de zonnige grasweide van de Esplanade werden op 10 juni 1944 nog krap
tweeduizend van Korfoes overgebleven joden bijeen gedreven. Na een nacht in de
kerkers van het fort werd de groep in kleine schepen naar Athene vervoerd en daar
op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau. De burgemeester van Kerkyra
ondertekende een proclamatie waarin hij de Duitse bezetter dankte voor de ‘zuivering
van joodse elementen’. Op het gras van de Esplanade wordt tegenwoordig geen
cricket meer gespeeld. Men ondervindt teveel hinder van het verkeer, of andersom.
Er is een stadion aan de rand van de stad gebouwd waar ook de Britten, de
West-Indiërs en Sri-lankezen komen spelen. Het cricketteam van Korfoe is tevens
de nationale equipe, vertelde de burgemeester-taxichauffeur trots.
Terug in het dorp zingen wij voor Anneke en Jaap ‘Was sollen daß für Bäume sein
/ wo die großen / Elephanten spazieren gehen / ohne sich zu stoßen.’ Jaap brengt
nog enkele belangwekkende feiten over de Vlaamse loopgraven te berde. Kostas
klaagt over zijn knieën, maar loopt als een kieviet met een dienblad vol drankjes. Na
twaalven is bijna alles gratis. Na enen gaat het regenen.
Donderdag 18 juni 2004 - Jaap rijdt. Voor een man van zevenhonderd lentes rijdt
hij poepiehard. Voor we het weten, bevinden we ons boven op een berg. Tegenover
het casino ligt het Achilleion, het fantasiepaleis van Sissy, dat na haar dood in 1898
door Wilhelm II in gebruik werd genomen. In de tuin staat een reusachtig
Biedermeierbeeld van Achilles, bronzen speer, helm, zwaard; groen bronsroest druipt
langs het marmer van het piëdestal. Binnen is geen enkel object van belang te vinden,
een paar brieven van Wilhelm en twee olieprenten van Arnold Böcklin daargelaten.
Böcklin werd niet veel later de lievelingskunstenaar van Adolf Schickelgrüber. Hier
zet de cipres een rouwrand om het landschap.
Wij zitten achterin en ik lees kaart. Het gaat erbarmelijk. De geografische dienst
van het Griekse leger heeft deze kaart ontworpen om de Turken om de tuin te leiden.
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In plaats van recht op ons doel afkoersen, voeren mijn aanwijzingen ons door de hel
van het hedendaags toerisme, Benítses en Moraïtika. Birmingham aan zee: geur van
plastic sandalen, zonnebrandolie, discotheken, buikloop en benzine. Niet kijken, niet
kijken. Arme Jaap. Wanneer we na Moraïtika het heuvelland inslaan, moet hij dertig
kilometer terug langs bochtige paden vol gaten. Hij toetert, praat, toetert - een kleine
keizer, zo van achteren gezien: ‘A propos de Vlaamse loopgraven...’ Om-
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streeks hongertijd bereiken we de uitkijkpost van Wilhelm, Parateretério Káïzer.
Bemerkungswert. Erstaunend. Regen plenst statig neer.
's Avonds verbaast Kostas zich dat wij niet zullen dineren, althans niet uitgebreid
na onze enorme lunch. Hoe het met zijn knie gaat? Knie kapot, knie wil operatie.
Wanneer? In de winter. Lijkt vandaag wel winter, opperen wij. De regen? De regen
komt uit Afrika, zegt hij. Hebben we het stof gezien, dat uit de regen neersloeg? Daar
is het bewijs: allemaal de schuld van Khadaffi. Die Khadaffi breng ons zomerbuien.
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Over de winter zullen we niet praten. Liederen uit 1953 daveren over het plein:
Tsitsánis, Vamvakáris, Kazantzídes. In de plataan gaan de lichtjes aan. Kostas grijnst,
werpt het dienblad in een hoek en gaat ineens dansen. Een man van zeventig die
danst als de avond valt. Hij nadert ons tafeltje, slaat met de vlakke hand naar zijn
voet, en dan rakelings over Nic.'s hoofd. Als de muziek wegsterft, krijgt hij applaus
en loopt naar binnen. In de deuropening draait hij zich om, kijkt ons aan en bijt op
een gekromde middelvinger. De knie plaagt hem, wil hij zeggen. Hoe oud zal dat
gebaar zijn?
Vrijdag 19 juni 2004 - ‘Old as the hills,’ zeggen de Engelsen. Tijdens de siësta
vervang ik de snaren van Kostas' oude bouzouki. Dat wil hij graag. Zelf knapt hij
een uiltje. Zijn dochter vertelt. Haar vader wil helemaal niet geopereerd worden. Hij
is een keer naar het hospitaal geweest voor een röntgenfoto, en snel weer vertrokken.
Hij had er een man van zijn leeftijd gezien die ook met een zere knie was
binnengekomen en na een summier onderzoek terminaal ziek werd verklaard.
Ziekenhuisangst, aanstellerij, een eigenwijze man, die Kostas, zegt zijn dochter. En
de foto van Willy Brandt achter de toog? ‘Hij is...,’ ze zucht. ‘We zijn wat je noemt
links.’ Tijdens de junta werden ze in de gaten gehouden. Ze is nu vierenveertig. Toen
was ze tien, twaalf jaar oud. Op de dorpsschool werd ze regelmatig ondervraagd.
Hoe gaat het er thuis aan toe? Waar wordt over gesproken? Wie zegt wat? Ze hield
zich op de vlakte. In het huisje aan het plein werd een verklikker geïnstalleerd. Je
wist dat je moest zwijgen.
Na de val van de junta in 1974 kwam de socialist Papandreou een keer op bezoek
met Willy Brandt. Dat ze juist bij Kostas koffie kwamen drinken, is niemand ontgaan.
Anna hangt een socialistische visie op het toerisme aan: de vreemdeling als gast.
‘Daarom is er geen menukaart. Ik schrijf niets op. Ik ben geen ober. Wij koken. Er
wordt gegeten. De buitenlander herstelt, hij wordt in balans gebracht.’
‘En de zigeuners?’
‘De zigeuners zijn in een apart dorp ondergebracht.’
Wij bezoeken tegen zes uur in de middag de begraafplaats achter het kerkje van
Johannes de Doper. Het leigrijs van wolken op de achtergrond, de graven worden
door strijklicht in reliëf geworpen, alsof de lage zon er een schijnwerper op richt, de
zwartgroene spiesen van de cipressen daarboven. Nic. zwerft tussen de graven. Veel
familiesarcofagen, namen uit het dorp. Spiridon Kourkoulos werd geboren op 20
februari 1959 en overleed op 1 juni 1990, eenendertig jaar oud, te Maichingen, West
Duitsland, aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij wordt door zijn moeder
om zijn ‘aanbiddelijke jeugd’ herdacht: apo tin manna tou sto latrevtó tis guió.
Maichingen ligt in Baden-Würtemberg. Mijn moeder ligt in Kaapstad. Mijn vader
ligt in Cornwall. Mijn broer in Amsterdam. Kruisjes in een atlas.
Slapeloze nacht. Luister naar geluiden in een Grieks dorp. Onweer. Twijfel. Wat doe
ik in Europa? Wat kan ik ooit weten van Baden-Würtemberg, van Cornwall of van
Kerkyra? Achttien maande geleden vlogen Nic. en ik terug uit Johannesburg naar
het noorden. In de volle lengte over het door onweer en bliksemschichten geteisterde
donkere continent in minder dan een half etmaal.
Als gisteren: tegen de ochtendschemering passeerden we de Noord-Afrikaanse
kustlijn. Een tijd later doemde de Italiaanse Rivièra onder ons op. Zie daar,
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kristalhelder: de lichtjes van Genua. Ach, Genua! De plek waar Indische Hollanders
voor het eerst in Europa voet aan wal zette om per trein naar de de Noordzee af te
reizen. Ze kwamen er na een scheepstocht door de Middellandse Zee. Een zee die
verstild onder ons voorbij beweegt. Een zee die ooit geheel Grieks was, toen geheel
Romeins en daarna vrijwel geheel Arabisch. Een zee, ook, waardoorheen nu de
scheidingslijn tussen de Islam en het christendom loopt. Op tienduizend meter hoogte
boven Ge-
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nua zakte ik onderuit in mijn vliegtuigstoel en vroeg me af: hoe lang nog? Hoe lang
nog voordat Europa en Noord Afrika zullen worden herenigd?
Een megalomane vraag, ingegeven door een verzoek van het Zuid-Afrikaanse blad
Insig om de Europese ‘stemming’ te beschrijven, aan de vooravond van de
Angelsaksische bezetting van Irak. Eén Europese stemming (‘Zeitgeist’, noemde
Insig het) is er niet, probeer ik duidelijk te maken. Evenmin als er één Europees leger
bestaat, of één richting in de Europese beeldende kunst of literatuur. De Fransen
zingen hun deuntje, de Duitsers stampvoeten als vanouds, maar godzijdank niet
langer streng in de maat, de Italianen schurken tegen de macht, maar vechten zullen
ze niet, want daarvoor zijn ze te goed gekleed. Holland? De Nederlanders zijn zich
rot geschrokken van een politieke moord en hebben de blik naar binnen gekeerd. De
Grieken, ach - hield ik mijn Zuid-Afrikaans lezerspubliek voor - wat zijn de Grieken
in de laatste twintig jaar welvarend, eensgezind en volwassen geworden.
Zo kan je misschien evenveel tijdgeesten bij elkaar optellen als er leden van de
Europese Unie zijn, dacht ik tienduizend meter boven Genua. De een ziet dit voor
verdeeldheid aan, de ander voor diversiteit. Het is in elk geval een prettige chaos. Is
die niet te verkiezen boven monocultuur en het schrale simplisme van een zwijgende
meerderheid? Toch is er wel degelijk een soort omwenteling in de sfeer op het
continent. Meer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog voelen wij ons
verlost van het verleden. Het gevoel van dankbaarheid aan de verlosser - de VS verbleekt. Het Europese schuldbesef kwijnt. Er is een nieuwe zorg: wat als er opnieuw
een scheuring in de oude wereld ontstaat? Maar dan tussen nieuwe Europeanen moslimemigranten en hun nazaten - en de rest, de Europese blanken?
Er was geen woning, geen straat, geen stadswijk, geen streek, tot in de uithoeken
van het continent, waar een jaar geleden geen verontrusting bestond over Irak. De
Amerikanen kunnen straks naar huis, was de vrees. De Amerikanen zijn geen echte
imperialisten, ze gaan graag naar huis, ze noemen dat hun ‘exit strategy’. Europa
heeft geen ‘exit strategy’. Er is geen ander thuis dan dit, het verdeelde huis van
Europa, met de bidonville van de verpauperde islam op de voorstoep en in de
achtertuin. Alleen al de aanwezigheid van miljoenen Turken, Koerden en
Noord-Afrikanen in onze steden, schrijft nuance in het oordeel voor, en een mate
van - ten onrechte verfoeide uitdrukking - solidariteit.
En dan is er de economische gelijkschakeling. Van Ierland tot Kreta, van Cadiz
tot Berlijn is in drie of vier decennia niet een samensmelting van cultuur of taal
bereikt - godzijdank niet - maar wel ongeveer hetzelfde peil van welvaart bereikt.
Daarmee is een vaag gevoel van saamhorigheid ontstaan. Wij zijn vergeten hoe arm
en achterlijk het naoorlogse Zuid-Europa ooit was, veel armer en achterlijker dan
Marokko nu. Als je dertig jaar geleden van Amsterdam naar Athene reisde, ging je
van ogenschijnlijke beschaving naar een boerenkinkeldictatuur, van een
vooruitstrevend naar een achtergebleven land, van de metropool naar de provincie,
van een redelijk volk naar een op hol geslagen natie.
Dat was na de moord op Fortuyn ineens andersom. Amsterdam wankelt en twijfelt;
Athene blaakt van zelfvertrouwen en kooplust. De mensen zijn aardig voor elkaar,
fatsoenlijk. Zelfs de straathonden van Griekenland delen in de nieuwe redelijkheid,
worden geaaid, gekoesterd door de lokale bevolking, gevoed, bij stoplichten over
drukke straten geholpen. (Eerst, in de jaren tachtig, werd de vrouw geëmancipeerd,
daarna kregen de huisdieren namen; zal het in Rabat, Algiers en Izmir anders gaan?).
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Natuurlijk, ik weet het, de Europese redelijkheid is broos, broos als het geluid dat
uilen maken. Maar gelukkig is er geen geloof meer dat ons bindt. Wij hebben afgeleerd
patriottisme te belijden. Er valt niets te verdedigen dan onze verdeeldheid, het recht
om af te wijken.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

32
Tienduizend meter boven Genua kon ik ook al de slaap niet vatten. Vóór ons lagen
de met lentesneeuw bedekte pieken van de Alpen in het vaalblauwe ochtendlicht.
Ver naar het oosten, ergens achter Cyprus, vuurde een Amerikaans oorlogsschip
raketten af die als vlammende nagels naar Bagdad klauwden. Wraakzucht van de
herboren christen? Als er al iets te zeggen valt over het tijdsgewricht, dan is het juist
dat Europeanen voorlopig liever een soort verlichte heidenen willen blijven.
Zaterdag 20 juni 2004 - De regen komt uit Spanje, verklaart de burgemeester van
Agios Ioannis vanochtend op officiële toon. ‘Twee dagen terug stortregende het in
Madrid en Barcelona. Noodweer. Er werden auto's de weg afgespoeld. Dan weten
wij wel hoe laat het is. Daar kan je donder op zeggen. Dan zal het hier twee dagen
later ook bij bakken neerstorten zoals vannacht. Een zondvloed. Wie het weer op
Kerkyra wil voorspellen, kijkt naar Ispania, niet naar Libië.’
In een ouderwetse tabakszaak in de stad schaf ik voor Jaap cigarillo's aan van het
merk ‘Hamlet’. Tegen zonsondergang ensceneren we enkele foto's op het kerkhofje.
Wat heet ensceneren? Nic. staat er met een sluier aan tussen de graven en het licht
valt tegen. Er scheert telkens een antiek vliegtuigje boven het dorp en ronkt dan over
de vallei in zuidwestelijke richting.
's Avonds roken wij Hamlet onder de plataan. Hamlet smaakt naar een matras
waarop onlangs een oude man is overleden. Alas, poor Yorrick: lichte misselijkheid.
Zondag 21 juni 2004 - De laatste volle dag, morgen gaan we naar huis. Vandaag naar
de stad, die verlaten is; dat wil zeggen: er ontbreken toeristen, er rijden geen bussen
af of aan, alsof de Korfioten met elkaar hebben afgesproken dat de hoofdstad 's
zondags bevrijd gebied is. We bezoeken de voormalige Britse residentie aan de
esplanade, waarin het museum voor Aziatische kunst is gehuisvest. We sloffen
omhoog naar de top van de citadel. Prachtig uitzicht, samenraapsel van pastelkleurige
gebouwen als blokkendoos langs de kust gestrooid; Albanië in de verte en een miljoen
zwaluwen in de lucht.
Twee jaar geleden vond in de wijk hieronder een reünie van Korfoe's joden plaats.
De overlevenden en de nazaten, zo'n honderd uit alle hoeken van de wereld, Buenos
Aires, Melbourne, London, Mexico, Zürich, Buffalo, Athene en New York via Cairo.
Niet Grieks of sefardisch Spaans of Hebreeuws is nu de taal die hen bindt, maar het
Engels.
Laat op de middag gebruiken we aan de Esplanade een overvloedig maal. De ober
vindt ons te mager. Type ‘yes, we have no bananas’. Serveert eerst uitgebreide sla
met hompen gekruide feta, gebakken geitenkaas en pasteitjes. Dan een schotel met
zestien grote garnalen, de tentakels van een aanzienlijke inktvis en een half pond
pijlinktvis de man. Alles uit eigen geit en zee, merken we aan de smaak en de
rekening. We eten ons bordje leeg. Meer vis dan mens verlaten we de verstilde stad.
Nacht van zondag 21 juni op maandag 22 juni 2004 - Alweer slapeloos, maar minder
erg dan gisteren. Ik verzin het volgende verhaal voor geliefde Nic:
‘Er was eens een vrouw van een jaar of zesendertig. Laten we haar Rebecca
noemen. Rebecca slentert alleen langs de boulevard van de havenstad Anátoles. Ze
heeft kastanjekleurig haar en een bleek gezicht. Nu en dan staat ze stil en staart over
zee, of kijkt naar de kinderen die hier aan het spelen zijn. Sommige kennissen vinden

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

haar schuw, anderen afstandelijk. Vast staat, dat ze thuis is in twee werelden. Enkele
jaren geleden keerde ze terug naar deze kustplaats, de stad van haar voorouders. Het
was geen gemakkelijke beslissing. Ze is in het verre westen geboren en getogen, aan
de andere kant van het continent. Oosterse gewoonten waren haar vreemd. Nu is ze
er mee vertrouwd. In de avonduren geeft Rebecca les aan een van de vele schooltjes
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waar de mensen hier worden voorbereidt op de tocht naar het westen. Haar
middaguren zijn leeg. Dan dwaalt ze door de stad en drinkt thee in de tuinen achter
het fort. Dat is een vaste gewoonte geworden. Tijdens de wandeling kan ze haar
gedachten ordenen.
Ook vanmiddag overdenkt ze de verschillen tussen het land van herkomst en haar
nieuwe thuis. Die verschillen worden tegenwoordig op de spits gedreven, terwijl ze
voor haar in belang leken af te nemen. Anátoles is overwegend arm, Ditikópolis druk
en welgesteld. Daar is het klimaat nat, de winters donker. Hier trof ze licht en warmte,
en na het regenseizoen langdurige, felle hitte. Hier zijn bergen en baaien, en alles
waar haar ouders over vertelden: de sinaasappelboomgaarden, de witte huizen, de
lauwe ziltlucht uit de oceaan. Maar bepaalt het landschap het karakter van de mensen?
Bepaalt het klimaat de sociale vormgeving? Dit zijn vragen die Rebecca kwellen.
Het verschil zit dieper, leert ze elke dag. Commentatoren menen zelfs dat Ditikópolis
en Anátoles binnenkort met elkaar in oorlog zullen raken. Dat komt door wat die
commentatoren omschrijven als de Ideologische Frontalzusammenstoßder
Zivilisationen, de Clash of Civilizations. Tja. Dat twee beschavingen kunnen botsen,
klinkt aannemelijk. Dat twee beren broodjes smeren ook. Er is nooit precies uitgezocht
welke broodjes.
Rebecca wordt in de flanerende menigte opgenomen. Gezinnen met veel kinderen,
vrouwen in groepjes, vrolijke, giechelende meisjes. De jonge mannen zoeken elkaars
gezelschap, lopen gearmd of houden handjes, hoewel het houden van handen onder
kerels nu uit de mode raakt. Het lijkt of de teloorgang van dit gebruik komt door
druk uit het westen. Maar welke druk? Sinds de illustraties van blote boezems en
schaamte ook hier de ronde doen - altijd in het geniep, altijd in het donker - zijn de
mannen met elkaar aan het wedijveren. Ze zijn ineens minder in staat sympathie
lichamelijk uit te drukken. Rebecca heeft niets tegen zulke plaatjes. Ze vindt
vrouwenlijven mooi, ze houdt van haar lichaam, zelfs nu ze wat ouder wordt. Maar
ze voelt wat de aanblik van schaamte mannen aandoet. De verschrikking van het
verlangen waar ze aan bloot worden gesteld. De mannen hier kunnen er niet mee
omgaan, ze zijn getergd. Ze zien persoonlijke delen prijsgegeven aan het daglicht,
huid openbaar gemaakt. De persoonlijke delen van de meest dierbare beminde, en
van hun moeder. Het is het beeld dat mannen uit elkaar drijft, hun eer vernietigt - en
hun eerbied voor vrouwen. Daarom houden ze geen handjes meer, vermoedt Rebecca,
en omhelzen ze met steeds meer schroom. Broederliefde verdwijnt en ze begrijpen
niet waarom. Daarom zoenen ze - verbeten - de vlag met het woord, liever dan elkaar.
In haar geboortestreek heeft niet het woord maar het beeld de overhand. Het beeld
is er nu heilig. Dat was niet altijd zo. Het geloof dat beelden de werkelijkheid
spiegelen, echt zijn, is er in de loop van eeuwen ontstaan. Die overtuiging is heel
geleidelijk in de hoofden van de bevolking geslopen. Het visuele is in Ditikópolis
ondertussen de grote gemene deler geworden. Misschien zou het leven daar zelfs
onverdraaglijk zijn zonder beelden. Bij gebrek aan illustratie zou niets meer worden
uitgewisseld. Geen goederen, geen gevoel of hunkering, geen besef van waarde, geen
zelfbewustzijn.
De kinderen spelen voornamelijk nog beeldspelletjes, meestal met zichzelf.
Wanneer zij met elkáár spelen, doen zij dat door middel van beeldprojectie. Het leven
van jonge volwassenen richt zich geheel op voorstellingen, afbeeldingen van hun
bezit of hun begeerte. En ook op voorstellingen die vroeger verborgen werden: blote
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meisjes, vrouwen die naakte mannen vernederen, mannen die vrouwenlichamen
binnendringen, mannen die andere mannen de keel doorsnijden. Wanneer in
Ditikópolis het beeld zou worden uitgewist, zouden de kinderen en de jonge
volwassenen opnieuw moeten leren denken. Rebecca is zich nu pas bewust dat ze er
nimmer be-
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zwaar tegen aantekende. Ze zou voor preuts of reactionair zijn uitgemaakt. Iemand
die het gesternte van De Verlichting nooit zal zoenen.
Ze bereikt het volkspark naast het fort en wandelt in de richting van het café waar
zij meestal de siësta doorbrengt. Hier in het oosten ligt het heel anders, overweegt
ze. In Anátoles is men in afwachting. Het tijdperk van het beeld is nog niet
aangebroken, hoewel het gerucht over de onvoorstelbare verlokking van de beelden
wel is doorgedrongen (rolprenten met onverslaanbare helden, koelkasten als huizen
zo groot, luxueuze rupsvoertuigen). In de stad van haar adoptie kuiert de bevolking
gezinsgewijze over de brede grasweide, en neemt de zee in zich op. Niet de indruk,
de kleur of het licht van die zee, maar haar adem. Alles wat ademt, lijkt hier
waarachtig. En wat gemeenschappelijk ademt, is het meest echt. De idee dat een
beeld zou kunnen ademen vindt men in Anátoles bespottelijk. Een beeld is een
spiegeling, in het gunstigste geval. In het minst gunstige geval is een beeld de
verstoffelijking van de jaloezie, klare afgunst.
En ook dit: in Anátoles vertelt men elkaar verhalen. De jonge mannen die over de
muur van de zeewering leunen, praten en vertellen. Een enkeling citeert. Voor het
citaat bestaat veel ontzag. De meest voorlijke onder de burgers van deze stad kunnen
drie avonden achtereen vertellen, vaak in versvorm, zonder dat het gaat vervelen. Ze
bewijzen daarmee natuurlijk ook trouw aan het woord dat wet is. Maar dat wordt
volgens de traditie doorgaans niet al te nauw of letterlijk opgevat.
Aan de andere kant - dit maakt Rebecca bang - zijn er onder de mannen ook die
de adem van Het Woord tot op de letter ernstig nemen. Met verstikkende
nauwgezetheid. Zij willen woorden die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Ze
willen steeds minder woorden en steeds minder uitleg. Ze merkt dagelijks dat de
uitleg van het woord verstart, dat het sterft. Ze weet dat er tegen die verstarring weinig
in te brengen is. Wie tegen Het Woord in opstand komt, wordt hoererij aangewreven,
en verraad.
Of ligt het ingewikkelder? Het ligt ingewikkelder.
Rebbeca neemt plaats achter een gebutst metalen tafeltje in de tuin van het café.
Uit een portiek achter haar worden schotels naar andere tafels gebracht. Drie of vier
gezinnen zitten aan, de generaties door elkaar, bejaarden, kleuters, tienermeisjes en
hun ouders, tantes, verre neven. De koelte waait uit de bomen; een doorkijkje in het
struikgewas biedt zicht op een schip dat de haven nadert. Het tafereel zou in het
westen tamelijk ongewoon zijn, vindt Rebecca. Deze gezinnen kennen geen
privé-ruimte. Alles wordt gedeeld, ook de gevoelens. Het privé-domein strekt zich
over de hele familie uit, grenst tot aan de meest verre verwanten. Ze heeft zelden een
vrouw meegemaakt die afzondering zocht om zich over te geven aan haar particuliere
binnenwereld, zoals in Ditikópolis gebeurt. Narcisme is hier vrijwel onbekend. En
iemand die zich wentelt in zijn innerlijke gevoelens, is een zonderling. In Anátoles
beleef je gemeenschappelijke emoties, binnen de grenzen van het gezin.
Met intimiteit heeft ze hier geen ervaring opgedaan. Maar de innigheid tussen de
mannen onderling lijkt beter geregeld dan die tussen de geslachten. Aan de intieme
gemeenschap met een vrouw wordt door de man nog even veel betekenis
toegeschreven als aan het sterven. Hij heeft evenveel eerbied voor de dood als voor
haar - een ontzag dat in minachting omslaat, zodra losbandigheid in het spel is. De
vrouw moet hem volgen in deze gedachte. Naar haar opvattingen wordt zelden
geïnformeerd.
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Rebecca haalt uit haar tas een blocnote tevoorschijn. In het westen heerst de
‘quarantaine van het individu’, schrijft ze op. In haar geboorteland bestaat nauwelijks
gevoel voor historie, voor de opeenvolging van generaties. Elke generatie sukkelt in
isolement door. En de verhouding tussen jong en oud is er omgekeerd. In het westen
wordt met kinderen onderhandeld alsof het volwassenen zijn. Dáár worden
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jongeren geëerd, hier de alleroudsten, die wijs heten te zijn. En er is meer: in
Ditikópolis wordt het wegvallen van schaamte graag geëtaleerd. Bloot wordt er hoog
aangeschreven. ‘Bloot gaan’ en ‘bloot geven’ worden beschouwd als tekenen van
vrijheid. Aan de oostkust domineert eer en goede naam. Eer en goede naam zijn van
smeedijzer; de inwoner van Anátoles wordt aan de naam van zijn familie geketend.
Anderzijds: een westerling is nooit op zijn woord te vertrouwen, want het is slechts
zijn woord. Het is niet het woord van een gemeenschap - die verantwoordelijkheid
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hoeft de westerling niet te torsen. Het woord van de westerling is voortdurend aan
erosie onderhevig, het gevolg van de besluiteloosheid in het overleg met anderen,
van particuliere beslommeringen en het baden in innerlijke gevoelens.
Rebecca zou graag willen opschrijven dat het gebrek aan loyaliteit en het zwakke
eerbesef bij westerlingen te wijten is aan de schijnwereld van het beeld - het westen
lééft immers van de veranderlijkheid, van reproducties, van het ogenschijnlijke, en
dat sijpelt door alles heen - maar ze doet het niet. Ze aarzelt over de vraag of de
banden van eer meer of juist minder waard zijn dan oeverloze vrijheid.
En dan is er de kwestie van weemoed. De weemoed van Anátoles is moeilijk onder
woorden te brengen. Rebbeca weet dat het begrip onvertaalbaar is. Haar studenten
vragen bijvoorbeeld hoe dérti, dertlesmeg en kaïmós in het westen heten. Maar de
bevolking in het westen kent deze gevoelens niet, deze passies. Je kunt net zo goed
het landschap proberen te vertalen. Misschien is dat nog niet eens zo'n gekke
vergelijking, denkt ze. In Anátoles hangt men een zekere onaantastbaarheid in het
landschap aan, ook van het feilbare menselijke landschap. En zo hangt men
uiteindelijk onveranderlijkheid aan, trouw. De wetenschap dat dit vergeefs is, een
begoocheling, heeft smart tot gevolg: een groot en humaan verlangen dat uit de
muziek, de verhalen en de idealen van Anátoles niet weg is te denken. Het zijn dikke
woorden en ze onderstreept ze: onaantastbaar, onveranderlijk, smart, verlangen.
In het westen is weinig of niets onaantastbaar of onaanraakbaar. Vrijwel alles is
veranderlijk en onderwerp van afbeelding en bezit, van de afgunstige en van de
onderzoekende blik. In Ditikópolis is het verlangen niet melancholisch maar onstuimig
- een niet te stuiten hunkering om na te jagen, te verbruiken en te verkennen. Een
honger die met beelden niet te stillen is.
Rebecca werpt een suikerklontje in haar thee. Er is iets dat haar dwarszit, een
onopgeloste vraag, een korzelig feit. Wat is de werkelijke reden van haar vertrek uit
Ditikópolis? Hoe langer ze het overpeinst, des te duidelijker tekent het zich af: ze
wilde niet meer gezien worden. Ze was niet langer opgewassen tegen de tastbaarheid,
de manier waarop ze door vreemden met plaatjes werd vergeleken. Ze voelde hun
blikken en niets beschermde haar ertegen. Ze keken door haar heen, schamper,
onderzoekend of begerig. Alsof ze langzaam werd verteerd. Alsof ze dun als licht
geworden was.
Maar is zij hier beter af? Anátoles is arm en lijkt vredig, maar leeft in bange
afwachting. Iedereen weet het: de invasie uit het westen - goed of kwaadschiks - is
allang begonnen. De hoofddoekjes en de gewaden die veel van de vrouwen weer
dragen, zullen ten slotte niet meer dan een lapmiddel zijn tegen het grote verteren
dat ook hier straks algemeen zal worden.
Wie zal dat tegenhouden? Rebecca heeft niet lang geleden zelf ook een fraaie
hoofddoek uitgezocht. Een zwarte mousseline sjaal die zij om haar hoofd schikt nu
een loom windje uit zee opsteekt.’
Nic. ligt achter muggenwerend gaas zacht met de benen te trekken. Slaap zoet,
beminde.
Maandag 22 juni 2004 - Afscheid van Anneke en Jaap. Ik haat afscheid. Alsof je
een streep door het gezicht van vrienden trekt. Vanavond staan ook wij weer in de
polder. De lucht betrekt. We gaan nog een laatste keer naar zee, hebben we besloten,
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om te zwemmen, waar dan ook. Op dezelfde dag gewichtloos in het water dobberen
en dan door een vliegmachine tien kilometer hoog de lucht in gesleurd. Het wordt
het strand van Ermones. De burgemeester van Agios Ioannis zal ons brengen en weer
halen. Hij is vrolijk, opgewonden en verward.
‘Hoe is het strand bij Ermones?’
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‘Prachtig. Prachtig. Ik breng mijn kinderen altijd naar Ermones.’
‘Kiezel of zand?’
‘Ja, ik zwem al mijn hele leven daar. Nog steeds, als ik tenminste niet hoef te
burgemeesteren.’
‘Loopt de kust geleidelijk af, of plotseling?’
‘Prachtig. Het kan er wild zijn. Met een bepaalde golfslag kan er...’ Een gebaar
maakt zijn zin af.
‘Hoezo wild?’
‘Wild van de golfslag. Is soms - hoe zal ik het zeggen? - ongunstig maar meestal
prachtig.’
Ermones ligt aan een lieflijke baai, steile heuvels die een smalle strook kust omsluiten,
als een natuurlijk amfitheater. Uit het gebergte stroomt een riviertje naar de oever,
een bruggetje geeft toegang tot het zandstrand. Het gezicht wordt ontsierd door twee
levensgrote puisten tegen de bijna verticale hellingen. Links en rechts twee
monsterlijke vakantiecomplexen: het Goedendag Strandhotel (‘Kalimera’) en het
Sunmarotel, met een eigen kabelbaan naar het strand beneden. Het riool loopt direct
in zee. De golfslag is - hoe zal ik het zeggen? - ongunstig. De branding is zwart. Het
vuil spoelt met lome slag terug naar het strand, met een aan de zwakzinnigheid
grenzende berusting gadegeslagen door de enkele badgasten die zich naar beneden
waagden uit hun viersterren-oord met luxe zwembassin.
Na een omelet en een biertje is Nic. niet langer kwaad, wel teleurgesteld. Aan de
andere kant van de inham voert een smal pad naar een kaap in de verte. Daar staat
een kerkje dat op de kaart als Panaghia Ambelitissa wordt aangegeven, de maagd
van de wijnrank. Een wandeling moet een doel hebben anders lijkt het teveel op
vrijetijdsbesteding. Wij klimmen omhoog, hoe ver is moeilijk te zeggen. Het is niet
meer dan een geitenweggetje tussen het struikgewas, beneden glinstert de zee, de
takken zwiepen in ons gezicht. Na een kilometer glinstert de zee erg ver beneden,
maar wordt door de bomen en struiken nog steeds aan het zicht onttrokken. Ik wandel
voorop.
Vlak voordat wij het kerkje bereiken, gebeurt het. De bossage valt weg. Aan de
linkerkant van het pad gaapt een afgrond. Aan de rechterkant geeft de bergwand geen
houvast. Zal het honderd meter recht naar beneden zijn? Honderdvijftig? Ik weet dat
ik zonder nadenken door moet lopen. Mijn lichaam weet het niet. De benen van dat
lichaam denken hard na en vinden het nodig om te gaan zwabberen. De armen en
een deel van de borstkas van dat lichaam zijn het rechtstreeks met de benen eens.
Zij gaan trillen van de te verwachten inspanning. Daar voegt zich nog een hersenschors
bij, het bestaan waarvan ik slecht op de hoogte was. Het schors heeft onmiddellijk
ingezien dat ik zal vallen. Ondertussen ben ik zwaaiend en trillend halverwege. De
boel in het gareel houden, is een onbegonnen zaak. Ledematen, hart, longen, schors
en ingewanden gieren de verkeerde kant op. Ik wil vooruit. Maar de zak prut die je
een lichaam noemt, denkt het beter te weten.
Ik zie mijn broer Hans voor me. We zijn weer jongens aan de Kaap. We beklimmen
de steile rotswanden aan de kust bij Swartklip, niet ver van het heiligdom van Shayk
Yusuf van Makassar. Onder ons glinstert de Indische oceaan. Ze glinstert steeds
verder beneden. De kliffen zijn hier verraderlijk. Zandplaten, rulle massa's die
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gemakkelijk kunnen gaan schuiven en brokkelen. Hans krabbelt onbekommerd
vooruit, waagt zich aan de rand van de afgrond. Ik waarschuw hem en hij luistert
maar half. Ik heb moeder beloofd goed voor hem te zorgen, hij is pas elf.
Het denkbare gebeurt. Langzaam glijdt hij op een losliggende plaat de diepte in.
Op die puntige basaltrotsen daaronder wacht de dood. Ik zie hem al liggen, wit als
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een vogellijk te Swartklip. Op het laatste ogenblik schuif ik ook naar beneden en pak
zijn hand. Trek hem omhoog, sleur hem mee naar boven en maak dat ik van de rand
wegkom. We zeggen niks. Hij staat schaapachtig te lachen. Het zoveelste avontuur.
Ik ga pas een klein beetje trillen wanneer het tot me doordringt dat het op het nippertje
was. Ik verberg het trillen. Hans struint vrolijk door, een dag vrij uit het weeshuis,
op zoek naar de eieren van de wilde rotsduif. Het is veertig jaar geleden. Roekeloos
toen, strak van de angst nu. Mijn lichaam accepteert het vallen niet. Hoe iets te zeggen
zonder omhaal van woorden? Hans zijn jeugd was aanbiddelijk. Onlangs is hij
overleden. Zijn val gebroken door het koord om zijn hals.
‘Ik heb een slang gezien!’ Nic. komt verschrikt vanachter het kerkje tevoorschijn.
‘Een grote dikke slang. Ik sprong een meter achteruit. Hij lag te zonnebaden, zeker
anderhalve meter slang.’
De slang is weg. Mijn angst blijft. Hoe overleef ik de terugweg?
‘Hij was bruin, bruin gevlekt en dik. Zou die gevaarlijk zijn? Wel een mooi punt
om te liggen.’
Het kerkje staat in de luwte van een ruïne hoog boven de zee. Het is op slot. Niet
de maagd van de wijnrank. De maagd van de levensbron, staat op een bordje. Een
bron is niet te bekennen, maar zal er wel zijn geweest. Ik klamp me vast aan een
muurtje. Het uitzicht is adembenemend.
‘Trouwens, wat stond jij raar te zwalken tijdens dat laatste stuk. Wilde je in hurkzit
verder?’
‘Ik durf niet terug.’
‘Ik bind je vast met mijn sjaal. Lopen we met z'n tweeën.’
Ze reikt me haar sjaal. Een zwarte mousseline sjaal.
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Hart voor poëzie?
Repliek inzake ‘Op het slagveld’ van Anton Gerits
(hm 681/2 aug.-sept. 2004, p. 11-15)
door Jos Joosten en Thomas Vaessens
‘Werkelijk inzicht komt met weinig woorden,’ luidt de slotzin van het artikel ‘Op
het slagveld; poëziewetenschap in de Lage Landen’ van Anton Gerits in het
augustus-september nummer van Hollands Maandblad over het thema ‘Poëzie, strijd
& hartstocht’. In zijn stuk wil Gerits de Hollands Maandblad-lezers blijkbaar inlichten
over de stand van zaken in het (academische) poëziedebat in Nederland en Vlaanderen.
Erg vrolijk zullen zij van Gerits' aaneenschakeling van negatieve oordelen niet
worden: ‘betekenisloze grootspraak’, ‘prietpraat’, ‘onnodig ingewikkeld’ en ga zo
maar door. Het grootste deel van zijn beschouwing wijdt Gerits aan het boek
Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen dat wij najaar 2003 publiceerden.
Gerits begint zijn bespreking van ons boek met de mededeling dat hij er vrijwel
niets van begrepen heeft. Dat lijkt ons nou niet echt iets om aan de grote klok te
hangen. Maar natuurlijk ligt de fout niet bij Gerits maar bij ons, en voor een niet
onaanzienlijk deel aan onze ‘kromme zinnen vol innerlijke tegenspraak die zich op
krukken van het ene quasi-geleerde woord naar het volgende slepen’. Voorbeelden
te over, vindt Gerits.
Hij schrijft: ‘Vaessens en Joosten delen ons mede wat de postmoderne dichters
“eigenlijk” voor ogen staat: lezers “uit hun doen halen”, “leesmethoden ontwrichten”,
de “authenticiteit onderuithalen”, de “oorspronkelijkheid ontmaskeren”, de “intuïtie
ter discussie stellen”, de “onmogelijkheid en zelfs de onwenselijkheid van
volmaaktheid aantonen”, de “autonomie ontkrachten”.’
Toegegeven: het zijn fraaie staaltjes jargon, die Gerits daar citeert. Wat dat betreft,
zijn we het helemaal met hem eens - zij het dat we ons genoodzaakt zien tot een
kleine maar in dit licht essentiële kanttekening: afgezien van het geciteerde woord
‘eigenlijk’ (dat inderdaad maar liefst tien keer bij ons voorkomt) staat niets van wat
Gerits tussen aanhalingstekens zet in ons boek. Soms is de herkomst ons onduidelijk
(‘uit hun doen halen’?), soms zijn de vage contouren herkenbaar van wat we wel
schreven, maar nooit, helemaal nooit, citeert Gerits correct.
Al bij de eerste de beste gelegenheid na voorgaande passage, gaat het weer mis.
De poëzie van Dirk van Bastelaere, schrijft Gerits, ‘refereert volgens de schrijvers
“aan zoveel andere teksten dat daarmee impliciet de authenticiteit van het eigen
gedicht wordt onttakeld”.’
Opnieuw: wat Gerits hier aanhaalt, staat niet in ons boek. Ook het correct citeren
van langere passages heeft de auteur niet onder de knie. Zo verwijst hij naar ons
hoofdstuk over de bundel Goede manieren van Robert Anker. In ons boek staat het
volgende (p. 91):
‘Goede manieren is een gedicht over de postmoderne conditie. Het
thematiseert het probleem van de moraal en negeert daarmee de in de
postmoderne cultuur misschien dominante, maar wat naïeve opvatting dat
wij leven in een tijd zonder ethische of levensbeschouwelijke hiërarchieën.
Soms lijkt het erop dat het verzet tegen een dergelijk denken bijna
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reactionair is. Alsof de verteller in het gedicht terug wil naar de tijd die
helder was van moraal. In deze regels uit de veertiende episode,
bijvoorbeeld...’ [waarna het voorbeeld uit Goede manieren volgt en onze
toelichting erop.]
Dat het in deze regels met jargon misschien wel meevalt, moet ook Gerits hebben
ingezien. Kijk maar wat hij er op p. 12 van zijn stuk daarom maar van maakt (we
citeren de context erbij):
‘In dat mooie heldere Nederlands dat in NRC Handelsblad zo werd
geprezen, lezen we dat Anker iets negeert. Wat zou dat kunnen zijn? Het
antwoord volgt weldra: “De in de postmoderne cultuur misschien
dominante, maar wat naïeve opvatting dat wij leven in een tijd zonder
ethische of levensbeschouwelijke hiërarchieën. De taak van de dichter is
de nu in volle omvang tot gelding komende eigen verantwoordelijkheid
te verhelderen”.’
Hola! Hier neemt het citaat halverwege een wending die ons minstens zozeer
verbijstert als Gerits. Andermaal staat de geciteerde tekst nergens in ons boek. Dat
weerhoudt hem er niet van dezelfde woorden nog maar eens te herhalen (inzicht
komt met weinig woorden), wederom met aanhalingstekens:
‘“Misschien dominante”, maar “wat naïeve” opvatting - u leest het goed
- die ertoe leidt dat “nu” de “ei-
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gen verantwoordelijkheid” van de dichter “in volle omvang” tot gelding
komt zodat het zijn taak is die “te verhelderen”. Tsja, zou het niet een
schonere taak zijn deze kromtaal te verhelderen?’
‘U leest het goed,’ zegt Gerits er smalend bij. Minstens zo smalend is hij in het
volgende commentaar:
‘De dichter Tonnus Oosterhoff zou dan ook de “geschoolde eis van
volmaaktheid aanvallen”. (Zijn er dan ook “ongeschoolde eisen” van
volmaaktheid?)’
Reuze geestig dat laatste, natuurlijk. Alleen, het wordt eentonig, nérgens in ons boek
hebben wij het over wat voor ‘geschoolde eis’ dan ook. ‘Het staat er echt’, luidt zijn
commentaar nota bene op een ander ‘citaat’ uit ons boek (eveneens zwaar verminkt,
kijk maar naar het eind van de derde alinea op p. 12 van Gerits' artikel en op p. 132
van Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen).
U leest het goed. Het staat er echt. Is dit ultiem cynisme? Of extreme domheid?
(‘Niemand gaat die citaten van die dikdoenerige academici toch checken...’) Hoe dat
ook zij: Gerits, zoveel maakt zijn artikel duidelijk, heeft niet veel op met het
academische debat over poëzie. Maar ook buiten academische kringen geldt volgens
ons als minimumeis dat je correct citeert wat je bekritiseert.
Wie begint met te zeggen dat hij van een besproken boek zo goed als niets begrepen
heeft, en daarna, om te bewijzen dat dit niet aan hem ligt, zonder een uitzondering
foute citaten produceert, kan niet claimen dat hij inhoudelijk serieus genomen moet
worden. En dat is spijtig. Wij vragen in ons boek nadrukkelijk om discussie en vinden
het dan ook jammer dat bij het debat op een prominent en serieus discussiepodium
als Hollands Maandblad, de meest primaire zorgvuldigheid niet in acht wordt
genomen. De status van een polemist stijgt met het aanzien van het podium vanwaar
hij zijn opinies verkondigt - maar als hij het aantoonbaar ál te gek maakt, moet je als
redactie oppassen dat het niet andersom gaat werken. Of werkelijk inzicht nu met
weinig woorden komt of veel, het moeten te allen tijde wel de juiste zijn.
antwoordt: Vaessens en Joosten zijn verontwaardigd over enkele
slordigheden die tot mijn spijt in mijn stuk over hun boek zijn geslopen, wellicht
door het gevoel van zeeziekte die hun stijl me bezorgde. In één geval staat het
sluitteken van de aanhalingstekens een zin te ver en ben ik dan al in een door mijzelf
geschreven parafrase beland. In een tweede geval spreek ik abusievelijk niet over
‘het gevecht tegen de fixatie en de volmaaktheid van het gedicht’ bij de dichter
Oosterhoff (pag. 163), maar over ‘de geschoolde eis van volmaaktheid’ die hij zou
aanvallen (dit citaat komt ergens anders vandaan.) Mijn excuses hiervoor.
Van hun terechte verontwaardiging over deze uitglijders maken Vaessens en
Joosten gebruik om de kern van mijn artikel geheel te negeren. Die kern is mijn
ergernis over het voor normale lezers dikwijls onbegrijpelijke jargon van sommige
literatuurwetenschappers, hun veelvuldig niet-Nederlandse taalgebruik inclusief
vaktermen uit andere takken van wetenschap en hun ergerlijke grootspraak. De enige
reactie van deze academici is de vaststelling dat ik blijkbaar niet veel op heb met
ANTON GERITS
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‘het academisch debat’ over poëzie. Dat is een wel heel eigenaardige conclusie als
iemand zich enige pagina's lang over de kwaliteit daarvan opwindt.
Ondertussen is hun vrolijkheid over mijn bekentenis dat ik ‘vrijwel niets van hun
boek heb begrepen’ geheel ten onrechte. Het eerste deel van mijn zin daaromtrent
laten zij wijselijk weg. Die luidde: ‘Zij beweren veel, maar...’ etc. Het verband tussen
hun beweringen (zonder duidelijke uitleg, zoals ik later preciseer) en mijn onbegrip
over het beweerde is daarmee handig weggemoffeld. Over ‘primaire zorgvuldigheid’
gesproken!
Ook hun boosheid over mijn gebruik van aanhalingstekens ‘om bepaalde bijzondere
benamingen als zodanig aan te duiden’ (zoals de Grote Van Dale één van de functies
van aanhalingstekens omschrijft) zonder dat het hier om letterlijke citaten hoeft te
gaan, is bevreemdend. Zij gebruiken in hun boek aanhalingstekens zelf ook diverse
malen in deze functie. En bovendien slaat hun bewering dat ‘niets’ van wat ik tussen
aanhalingstekens plaatste in hun boek te vinden is, nergens op: de door mij
samenvattend genoemde ‘ontmaskering van oorspronkelijkheid’, ‘ter discussie stelling
van intuïtie’, ‘onmogelijkheid van volmaaktheid’ en ‘het ontkrachten van de
autonomie’ is allemaal te vinden op de pagina's 119 e.v., 143 e.v., 157 e.v., 175 e.v.
Als ik erop wijs dat postmoderne dichters volgens Vaessens en Joosten lezers ‘op
het verkeerde been willen zetten’ (zie hun pag. 46), tot een ‘andere leeshouding
willen bewegen’ (pag. 51 en 69), de lezer wil ‘provoceren’ (pag. 53), ‘ontregelen’
(pag. 179), etc., weten zij ineens niet meer waar dat staat, want ik som dat
samenvattend in één zin op.
‘Wij vragen in ons boek uitdrukkelijk om discussie...’, beweren de schrijvers dan
met droge ogen. Dat moge zo zijn, maar voor weerwoord door mensen buiten het
‘academisch debat’ lijken zij niet veel te voelen. Wanneer de niet beroepsmatige
poëzieconsument zijn vinger opsteekt en zegt: ‘Ik kan u dikwijls, door uw
holklinkende jargon en vreemde woorden waarvoor u blijkbaar geen Nederlandse
equivalenten kent, niet volgen - wat bedoelt u eigenlijk?’ weigeren de docenten
daarop in te gaan. Dat vind ik minstens zo teleurstellend als het boek.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

8 - Waarin Daan Schrijvers een onschatbare dienst bewijst aan het vrije
woord door een oud-Hollandse traditie in ere te herstellen
EPISODE

‘Volk van Nederland,’ sprak ik op majestueuze toon, terwijl ik soeverein in de spiegel
keek. ‘'s Levens felheid heeft ons zoëven ingehaald, het herfsttij is gevallen, en
zachtzinnig ging dat niet. Nimmer tevoren had alles scherper uiterlijke vormen dan
nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, schijnt de afstand in ons
tijdsgewricht groter dan ooit.’
Hier zweeg ik veelbetekenend, om de vorstelijke woorden goed op mijzelve te
laten inwerken. Toen vervolgde ik gedecideerd: ‘Ik begrijp de marktkoopman en de
taxichauffeur die hun opgekropte rancune over onbegrepen nieuwkomers,
concurrenten annex onderkruipers, uitvreters, de vrije loop laten. En ik begrijp de
verongelijkte moslim die zich als vijand in het isolement gebracht en als potentiële
moordenaar beschimpt voelt. Ik begrijp zelfs de Columniste Met Het Rode Haar die
reflexmatig haar stellingen betrekt, haar gelijk van de daken schreeuwt. Echter, als
uw Ombudsman zeg ik: wij...’
Ding-dong!
Hola, wat was dat nu? In deze bange tijden keek ik voorzichtig door het gluurglaasje
in de deur van mijn vrijgezellenflat aan de rand van de Randstad. Ik zag een dikke
man met een tulband en een ringbaard en een geit.
‘Euhhh... niemand hier!’ probeerde ik uitermate koelbloedig te blijven, terwijl ik
wankelde op het slappe koord dat mijn ethische en etnische integriteit heette.
‘Hoezo, niemand hier? Is dat een bezwaar? Schiet op, Daan! Open die deur,’ klonk
het kort aangebonden vanachter de kettingsloten. Ik haalde opgelucht adem. Die
stem herkende ik. De man met de tulband en de ringbaard en de geit was helemaal
geen Korancolporteur. Het was... het was... mijn eigen eeuwige hoofdredacteur, mijn
beminnelijke vriend en gelouterde collega Walter Decheiver, wiens inspirerende
greep op de werkelijkheid ik juist de afgelopen weken zo node had gemist.
‘Walter, jij hier?’ sprak ik, terwijl ik de deur uitnodigend openzwaaide. ‘Waaraan
verdien ik deze eer...?’
‘Daan,’ fluisterde hij gejaagd, ‘noem mij Achmed vanaf nu.’
Ik keek hem onderzoekend aan.
‘Ik zal aan jou hoop ik alles kunnen toevertrouwen,’ vervolgde Walter... euuhhh...
Achmed Decheiver, ‘zoals ik dat nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een
grote steun voor me zult zijn.’ Even was het stil.
‘Het is oorlog, Daan,’ vervolgde Decheiver, terwijl hij en passant zijn tulband
afnam en zijn ringbaard verwijderde en de geit buitensloot. ‘Wij voorvechters van
het vrije woord moeten gespaard worden, dat is van eminent belang. Voor straks,
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Daan, voor tijdens de Wederopbouw. Daarom komen we naar oud-Hollandse traditie
onderduiken. En wel op de veiligste plek in de Randstad, zo hebben de Raad van
Hoeders alsmede het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren tijdens het
crisisberaad besloten.’
‘Maar Achmed, overdrijf je niet een beetje,’ sputterde ik tegen, terwijl ik
beschermend voor de drankkast ging staan.
‘Daan, weet je, voor ons fabrikanten van het vrije woord en handelaren in opinies
van diverse pluimage is het altijd vijf-voor-twaalf. À propos, doe mij maar rood. En
geef hun ook wat.’
Grote Goden, Donnerwetter, net op het moment dat ik mij omdraaide, zwaaide de
deur met prozaïsch gemak open. Een vloedgolf aan helden van het vrije woord spoelde
naar binnen, velen gehuld in kogelvrije vesten. Ik herkende al mijn vrienden uit de
columnistencorner van nachtproeverij Le Clochard, en ook de voltallige Raad van
Hoeders zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, alsmede
de reeds vermeld Hoogheemraadschap zelve.
‘Vrinden, vrinden,’ probeerde ik de situatie te redderen. ‘Het wordt nu wel erg
druk in mijn flatje.’
‘Mooi gesproken, Daan. Dapper ook,’ klonk het even unisono als welgemeend.
Vol is vol! was het laatste dat ik hoorde, voordat de deur achter mij in het slot viel.
Hier stond ik dan. Ik kon niet anders. Het was oorlog, zoveel begreep ik nu wel.
Glazig keek ik de geit op de gang in de ogen. Terwijl we gezamenlijk naar buiten
liepen, leek het wel alsof hij mompelde: ‘Ja, voor de aarde zelf is de zaak eenvoudig
genoeg. Die draait maar om z'n as en vervolgt z'n baan om de zon en heeft er geen
weet van. Maar de mensen erop tobben met moeite en zorg en veel verdriet door de
rijstebrijberg van opinies en religies en misverstanden dienaangaande, alsof 't zonder
die moeite, die zorg en dat verdriet geen oudjaar zal worden.’
Ik keek de geit niet-begrijpend aan, maar ergens voelde ik dat hij gelijk had.
Daan Schrijvers@hotmail.com - ook uw onderduikadres!
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binnenkant voorplat

[685]
[Medewerkers]
- geboren in 1961. Studeerde aan de kunstacademie
Minerva in Groningen. Is werkzaam als beeldend kunstenaar en illustrator.
Publiceerde o.a. met Anne Vegter Het Veerde (1991).
ANNELIES ALEWIJNSE

JAN DE BAS - geboren in 1964. Historicus en dichter. Recentste bundel: Dat zijn

zo de dingen waar het hier om gaat (2002). Publiceerde ook Een mijter zonder
kruis; Sint-Nicolaas en de protestantse pers (2003). Werkt nu aan Hervormd
op wielen, een biografie over zijn opa, wielerkampioen Cees Erkelens.
WIM BRANDS - geboren in 1959. Als journalist werkzaam bij de VPRO. Recentste

bundel: De schoenen van de buurman (1999). Publiceerde op zijn weblog
(boeken.vpro.nl/avond.log) Tussen twee kachels.
MARC DEN ELZEN - geboren in 1967. Algemeen econoom; werkzaam als docent

op een hogeschool in Rotterdam. Binnenkort verschijnt zijn verhalenbundel
Blanke mannen.
- geboren in 1970. Dichter, journalist en literair organisator.
Zijn meest recente bundels zijn Sta op en wankel (1999), Aan de bruid (2000),
Het ging over rozen (2002) en de overzichtsbundel Alle goeds (2001). Begin
2005 verschijnt zijn Schaduwboekhouding met poëzie en prozaminiaturen.
INGMAR HEYTZE

SAM KOEK - geboren in 1928. Was zijn hele werkzame leven verbonden aan de

universiteit en is nu gepensioneerd.
ANTOINE DE KOM - geboren in 1956. Psychiater en directeur zorg bij De Meren
Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. Onlangs verscheen bij
Querido zijn nieuwe bundel Chocoladetranen.
M.A.C. PAANAKKER

- geboren in 1962. Studeerde Japans en klassiek Chinees
in Leiden en Kanazawa (Japan). Was lang actief als ondernemer en werkt nu
als HR-manager voor een Japanse multinational.
BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). Eind 2004 verschijnt
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
- geboren in 1967. Studeerde Engels en Amerikanistiek aan
de Universiteit van Amsterdam. Werkt sinds enkele jaren als parttime docente
bij een Amsterdams informaticabedrijf en wijdt zich daarnaast o.a. aan het
schrijven. In 2000 begon zij metposeren voor de schilder Aat Veldhoen.
NATASJA RIETDIJK
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A.L. SCHNEIDERS - geboren in 1925. Oud-ambassadeur; publiceerde onder meer

de verhalenbundels Langs het schrikdraad en Het verbrokkeld paradijs (1991).
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
- geboren in 1944. Was tussen 1984 en 1999 lid van het
Europese parlement voor de VVD; is thans senior adviseur, o.a. bij European
Public Policy Advisors.
FLORUS WIJSENBEEK
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Deze maand
Men zegt wel dat een literair tijdschrift het kleine wisselgeld van de literatuur is. Nu,
dan heeft men deze maand die gedachte moeten bijstellen. Onlangs bleek dat Apax
Partners (Venture Capital & Private Equity) het oog heeft laten vallen op Hollands
Maandblad als een niet te missen investment opportunity. Dat zijn mensen naar mijn
hart! Het is misschien jammer dat men behalve Hollands Maanblad ook de rest van
het Veen Bosch & Keuning-bedrijf moet kopen van de huidige eigenaar van dit
tijdschrift, CVC Capital Partners (International Private Equity), maar zo wordt het
spel nu eenmaal gespeeld in de uitgeefwereld. Take your losses and run.
Het plan, zo mag ik mededelen namens deze liefhebbers van het geschreven woord
die respectievelijk 12 en 9 miljard dollar aan investeringen beheren, is als volgt.
Apax koopt Hollands Maandblad (inclusief de rest van het VBK-bedrijf) van CVC
Capital Partners om het samen te voegen met PCM Uitgevers. Dat betekent dat met
alle uitgeverijen van het PCM-concern (omzet 650 miljoen euro, inclusief de kranten)
en van het VBK-concern (omzet 130 miljoen euro, inclusief Hollands Maandblad)
bijna 70 procent van de Nederlandse uitgeefwereld in één hand komt. Daarna worden
alle literaire uitgeverijen weer snel buiten de deur gezet. Dat geeft Apax Partners de
kans om alleen de educatieve fondsen in te lijven bij PCM, waar de raad van bestuur
al jaren mijmert over een andere core business.
Het PCM-concern is nu voor een kwart afhankelijk van boeken (waaronder veel
laagrenderende literaire boeken) en voor driekwart van de kranten, die weer voor de
helft afhankelijk zijn van de (catastrofaal ingestorte) advertentiemarkt. Dat alles
maakt PCM extreem conjunctuurgevoelig. Bovendien is er geen zicht op verbetering.
Hier zit een nijpend probleem voor Apax Partners. Men kan dan wel Hollands
Maandblad willen acquireren (‘We look for entrepreneurs that have the maturity
and stamina to build outstanding companies’), maar over een paar jaar wil men toch
met een leuke winst van het 52 procents aandeel in PCM-uitgevers af. De aloude
plannen om dat bedrijf naar de beurs te brengen blijven even idioot als utopisch. De
rendementen in zowel de boekenbranche als de krantenbrache zijn - zeker in deze
tijd - structureel veel lager dan op de beursvloer wenselijk wordt geacht.
In elk geval vrees ik dat de vijftien ‘bekende schrijvers’ (onder wie Nelleke
Noordervliet, Renate Dorrestein, Karel Glastra van Loon, Geert Mak, Adriaan van
Dis en Marcel Möring) die in een brandbrief hun ernstige zorgen hebben geuit over
de een mogelijke overname van ‘hun’ Veen Bosch & Keuning-uitgeverijen door PCM
de plank enigszins misslaan. Zij dreigen met ‘vertrek’ als de verkoop doorgaat, maar
het PCM-concern ziet dit soort schrijvers straks liever gaan dan komen. Bovendien
betreft het hier de auteurs van de ‘Groep Mak’ die enkele jaren geleden met veel
tamtam hogere royalty's en meer zielsmassage van hun uitgevers bedongen. ‘Na de
topvoetballers en de topmanagers schreeuwt opnieuw een beroepsgroep om
gerechtigheid,’ noteerde de Volkskrant destijds ironisch, hoewel ze volledig het beeld
onderschreven van de uitgeverijen die slapend rijk worden van de boeken van hun
topauteurs.
Het is grappig dat dit misverstand gedeeld wordt door investeringsmaatschappijen,
auteurs en journalisten. Het zou wel eens kunnen zijn dat een aanzienlijk deel van
de chaos en neergang in boekenland terug te voeren is op dit abuis. Maar voorlopig
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laat ik mijn nieuwe vrienden van Apax Partners (Venture Capital & Private Equity)
nog even in de waan dat gouden bergen hun deel worden - BB
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Nut en nadeel van de liefdespoëzie
door Ingmar Heytze
Mensen hebben de menselijke, al te menselijke behoefte om te schrijven. Ze willen
hun verhalen, hun afspraken, hun geschiedenis, hun ervaringen, hun ideeën, hun
plannen, hun gedachten en hun emoties kenbaar maken en bewaren door ze op te
schrijven. Daarom schrijven we wetten, dagboeken, brieven, kranten, romans, essays,
sagen, testamenten, toneelstukken, geloofsbrieven, weblogs, beleidsnota's, sprookjes,
emails en boodschappenlijstjes.
Maar waarom schrijven we gedichten? Van bijna alle schrijfgenres is zonder moeite
aan te geven wat ongeveer het nut ervan is, behalve van poëzie. Dat is niet altijd zo
geweest. Ooit was poëzie een amalgaam van geschiedschrijving, propaganda, public
relations en amusement. Maar moderne poëzie heeft geen functie. Die is zo autonoom
dat ze zelfs geen vraag naar het nut verdraagt, en dat is maar goed ook. ‘Poëzie moet
niks,’ schrijft Gerrit Komrij terecht in Poëzie is geluk. En de dichter, muzikant en
romancier Arjan Witte antwoordde op de vraag waarom hij dichtte al even terecht:
‘Omdat ik liever niets beters te doen heb.’
Alleen met liefdespoëzie is iets anders aan de hand. Een liefdesgedicht heeft wel
degelijk een functie. Hoe men het ook wendt of keert - en hoe stellig menig dichter
het ook zal ontkennen - liefdespoëzie gaat het veroveren van een geliefde (en als dat
is gelukt, over het veroverd blijven van die geliefde). Dit is poëzie met nut: het is
een smeermiddel voor relaties.
De moderne liefdesdichter staat of hij het wil of niet in een spagaat tussen literaire
en persoonlijke doelen. In de tijd van de Tachtigers gingen persoonlijke en literaire
effectiviteit nog hand in hand, maar anno 2004 zijn het ongelijke leggers. Het gedicht
waarmee de dichter zijn liefdesprooi (m/v) aan de haak slaat, is vaak noodgedwongen
zo persoonlijk dat andere lezers worden buitengesloten - nog afgezien van de
omstandigheid dat het tegenwoordig geen literair pluspunt meer is wanneer je in
dichtvorm je gevoel verwoordt. En anderzijds wordt een gedicht dat het persoonlijke
overstijgt vermoedelijk weer niet in dank afgenomen wanneer je het met omfloerste
stem aan het object van je begeerte voordraagt, nachtblind door het kaarslicht en met
bloedend verhemelte van de roos in je mond.
Dit is in een notendop het probleem van liefdespoëzie. Je vriendinnetje wil je
vriendinnetje zijn, niet je muze - en een eventuele muze wil meestal niet je
vriendinnetje zijn, omdat ze ook wel weet dat het snel is afgelopen met de poëzie als
ongenaakbaarheid is veranderd in aanraakbaarheid. De muze dien je, met je vriendin
lééf je, ook als dichter. Je wilt geen engel die haar gewaad in de kookwas doet en
haar vleugels staat te strijken.
Dit alles neemt niet weg dat liefdespoëzie zo ongeveer het enige genre is dat bijna
iedereen wel eens heeft beoefend. Elke jongeling die begint met dichten, schrijft
liefdesgedichten waarin romantische gevoelens met emmers tegelijk worden uitgestort.
Dit is de puberpoëzie waarin voornamelijk wordt gesmacht naar iemand die
onbereikbaar is. Deze gedichten hebben één grimmig doel: een wanhopige poging
om de onbereikbare toch te bereiken. Dat lukt natuurlijk zelden, omdat een
liefdesgedicht een onvoorstelbaar laffe manier is om aandacht te vragen. Als je
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iemand leuk vindt, stap je er op af; als je verlegen bent, schrijf je een email; en alleen
als je helemaal niets durft, schuil je achter een gedicht.
Soms - heel soms - is puberpoëzie een opstap naar dichterschap, maar dat betekent
niet dat je kansen op liefde opeens gestegen zijn (dat komt veel later pas, als je
publiceert en optreedt en in de krant en op de televisie mag poseren). De chemie
tussen twee mensen heeft weinig te maken met het vermogen van één van die twee
mensen om te dichten, hooguit met het vermogen van de
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ander om dat te tolereren. Maar dat weet je allemaal nog niet als je vijftien bent.
In bijna alle gevallen loopt het liefdesoffensief per gedicht gênant af. Ofwel je
schrijft iets prachtigs en je object van begeerte ziet dat niet eens (de dichter knapt
verbitterd af op de liefde én de dichtkunst). Ofwel je maakt iets waardeloos en het
wordt nog niks ook - dan heb je jezelf tevergeefs belachelijk gemaakt.
Als de liefde wel opbloeit en beklijft, in welk volgend leven dan ook, kan de dichter
het verlangen krijgen om dat wonder vast te leggen in zijn werk. Dit betreft dan
volwassen liefdespoëzie, en die is niet alleen voor de liefste bedoeld, maar ook voor
andere lezers. Toch ligt hier dezelfde onontkoombare vraag op de loer als bij
puberpoëzie: who cares? Volwassen liefdesgedichten werken alleen bij mensen die
geen idee hebben wie je bent - voor mensen die je wél kennen, wordt het snel een
peepshow die ze liever bespaard was gebleven.
Gert de Graaff verfilmde ooit het gedicht ‘Gulliver onder de reuzen’ van Rutger
Kopland als volgt: hij maakte één lang shot met een camera die aan de onderkant
van een langzaam opstijgende luchtballon was gemonteerd. Er is iets bijzonders met
het shot aan de hand: hoe hoog de ballon ook komt, je ziet geen mens beneden, alleen
leeg polderland dat wordt doorsneden door kaarsrechte wegen. De filmer heeft ervoor
gezorgd dat er zo'n twintig minuten lang geen mens te zien is. Waarom? Zodra er
ook maar één boer in zijn weiland zou staan, of één auto als een dinky toy door het
lege landschap zou rijden, gaat het gedicht onherroepelijk over die boer of over de
inzittenden van die auto. Door de afwezigheid van mensen krijgt de film een magische,
diep ontroerende werking, zonder dat het voorgelezen gedicht en het beeld elkaar in
de weg zitten.
De vraag voor de schrijver van liefdespoëzie is dus: hoe schrijf je een gedicht over
raken en geraakt worden, zonder dat iemand zo hinderlijk in beeld komt dat de
beleving wordt bedorven? Hoe maak je het persoonlijke universeel zonder dat het
zijn persoonlijkheid verliest? Is het mogelijk om het persoonlijke en het literaire te
verzoenen zonder dat de lezer zich geneert of buitengesloten voelt?
Met deze kwesties heb ik geworsteld tijdens het schrijven van de bundel
Schaduwboekhouding die 16 februari a.s. verschijnt. Het boek gaat over het eeuwige
gesjoemel met essentiële posten als liefde, dood, verraad en andere valkuilen van
het leven. Diverse gedichten en miniaturen gaan over een F. of een M., en daarbij
moest ik steeds op zoek naar het beste compromis tussen poëzie, protagonist,
personages en lezer. Die F. en die M. bestaan echt, en sommige dingen die ik over
ze schrijf zijn behoorlijk intiem. Natuurlijk heb ik hun namen veranderd, en ik
verschuil me achter diverse uitvluchten: een gedicht hoeft niet realistisch te zijn, laat
staan waar gebeurd, de ‘ik’ in een gedicht is nooit gelijk aan de dichter, laat staan
dat de ‘jij’ iemand anders zou moeten zijn dan een fictief karakter. Bovendien is er
nog de smoes dat een literaire ‘ik’ en de ‘jij’ altijd door het leven kunnen als Romeo
en Julia.
Maar toch knaagt er iets; enerzijds vind ik dat de F. en M. uit de bundel niets te
maken hebben met de twee mensen die ik voor me zie als ik over ze schrijf, maar
anderzijds ziet iedereen als de ‘ik’ in een gedicht slaapt met de ‘M.’ toch de dichter
en zijn meisje in bed liggen. Er is een gedicht dat de bundel niet gehaald heeft omdat
een van de betrokkenen het niet gepubliceerd wilde zien. Ik kan dan wel roepen dat
de kunstenaar een god in zijn eigen universum is, maar ik vind dat mensen die ik
ken het laatste woord hebben als de dichter in mij een stukje van hun ziel heeft
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gestolen. En of F. en M. nu wel of niet bestaan, de gedichten over hen bestaan in
ieder geval wel.
Desalniettemin is de verhouding tussen werkelijkheid en fictie niet mijn probleem,
maar dat van de lezer. Voor de armzalige die zwelgt in de moderne egomane
dramliteratuur over mensen die het moeilijk hebben door ongelukken, rottige ziektes,
dood en ander verderf, zal ik koket elke betrekking tussen gedicht en werkelijkheid
ontkennen. De literair geschoolde snob zal ik juist behulpzaam alle plaatsen wijzen
waar de tekst volstrekt autobiografisch is, en kijken of hij er inderdaad rode oortjes
van krijgt. Een peepshow is immers geen peepshow zonder voyeur.
De ideale poëzielezer, voor wie ik uiteindelijk schrijf, wil ik maar één vraag stellen:
vond u het mooi?
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Bedvriendin
door M.A.C. Paanakker
Ineens was er iemand die mij troostte. Waar zulke mensen vandaan komen, snap je
niet. Het was belazerd gesteld met mij en geslagen door de hartstocht kletste ik hem
de oren van zijn kop. Hij gaf me te eten en luisterde en keek hoe ik at als een
bouwvakker.
En omdat hij een man was en ik zo graag wilde begrijpen, vroeg ik hem hoe die
dingen dan zaten. Hij legde mij uit, dat hij hield van een vrouw en daarnaast een
bedvriendin had. Ik heb over die constructie nog lang nagedacht. We schreven een
tijdje, en kregen per e-mail bijna slaande ruzie. Daar schrokken wij allebei van en
we maakten het goed met een paar gesproken woorden. Toen werd de verbinding
stilzwijgend verbroken.
Een jaar later zag ik hem weer. Het is een vreemde jongen, dacht ik, hij is niet
door de war. Hij leeft zijn leven in evenwicht, nog steeds, misschien zocht ik hem
daarom. Ik heb in zijn bijzijn twee avondmaaltijden genuttigd, het is mij niet gelukt
om een pakje sigaretten te legen, en dronken ben ik ook al niet geworden. Wij hebben
geluisterd naar het vallen van de nacht in de Haarlemmerhouttuinen. Weer kwamen
wij te spreken over de liefde en ik heb hem gezegd, dat ik het niet meer wou. Dat ik
het niet aankon. Hij sprak mij niet tegen, maar lachte om mij, omdat het nooit zou
helpen wat ik wou, zei hij. Toen heeft hij mij uitgekleed en neergelegd. En naast mij
leunend op zijn elleboog mompelde hij bedachtzaam als bekeek hij een heerlijk maal:
‘Hmm.’
Hij vroeg mij nog wel naar de oorzaak van mijn plotselinge verkoudheid en naar
andere zaken. Maar toen ik niet spreken kon, liet hij mij. In alles was hij beheerst.
Al is het repertoire in mijn archief niet erg divers van aard, hij was toch de eerste die
zijn levering zonder geluid bezorgde. Met langzame zorgvuldigheid en een mengeling
van sulligheid en trots bestudeerde hij het zakje wit spul in de lucht. Hij haalde een
slokje water voor mij en zei dat ik hem moest wekken als hij iets voor mij moest
doen. Ik wist niet wat en heb maar liggen kijken hoe hij rustig sliep.
Toen het licht werd, ben ik naar huis gefietst, heel langzaam, door lege straten,
langs grachten ontdaan van stadsleven. Het was volop zomer zoals volop zomer in
herinnering is. Ik vroeg mij af of ik nou een bedvriend had en of na laveloos mislukte
liefde de schreeuwende dorst van de één toch gelest kon worden met de honger van
de ander. Het was geen dichter, maar een fijne vent. Hij heette Guy, op z'n Frans.
Na drie maanden, als elk spoor van verliefdheid de nek is omgedraaid en alle
voorzichtige gedachten over samen in de kiem gesmoord zijn, neemt hij per mail
contact op: ‘Kwam je briefje van maanden geleden tegen. Hoe lief! Ik dacht aan jou,
aan toen en wou je nog wat vragen.’ Ongelofelijk denk ik, dat je drie maanden nodig
hebt voor het formuleren van zo'n zin.
We spreken af in de kroeg, slaan een en ander achterover en spreken onderwijl
over de praktische zaken des levens. We bevestigen nog eens dat wij beiden dik
tevreden zijn met de huidige inrichting van onze respectievelijke levens en geen
enkele behoefte hebben aan iemand die de boel door de war komt schoppen. En dat
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is precies de reden waarom we allebei niet op zoek zijn naar een m/v. We kunnen
gerust samen dronken worden. Dan vertrouwt hij mij toe hoe bedreigd hij zich voelt
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door vrouwen van zijn leeftijd, die nog geen kinderen hebben en naar zijn zeggen in
schandalig minieme verhulling uit zijn op het strikken van een man.
‘Je denkt toch niet dat ik hier met jou zou zitten als jij nog geen kinderen had?’
zegt hij en als ik zwijg op deze retorische vraag: ‘Natuurlijk zal ik op een dag gewoon
een vrouw en kinderen hebben.’
Hoe een en ander in elkaar past, is me een raadsel, maar het is mijn zaak gelukkig
niet. Het idee van de bedvriendin had ik ook al niet begrepen. Ik informeer naar wat
hij mij nog vragen wou.
‘Je keek me niet aan,’ zegt hij. ‘Waarom?’
Dat het mannelijk brein uit onontwarbare kluwen van onbegrijpelijke logica bestaat,
was mij al lang duidelijk, maar toch, steeds als enkele losse draden mij getoond
worden, suizen ze weer als onverwachte bommen langs mijn oren.
‘Ervoor of erna?’ Ik probeer een grap, wat moet ik in godsnaam zeggen?
‘Tijdens,’ zegt hij glashard en voegt er terloops aan toe: ‘Niet dat ik me afgewezen
voelde of zo, helemaal niet.’
Ik ben stupéfait, en voel schuld waar ik die niet vermoeden kon. Nu kan ik hem
weer niet aankijken en mompel wat in de lucht, dat ik het niet gewend ben om het
bed met iemand te delen, dat ik mij schaam, dat ik maar het liefste niet thuis ben als
er een vreemde in mijn huis rondloopt, zoiets warrigs.
‘Het geeft niet,’ zegt hij vaderlijk. ‘Seks moet je oefenen,’ en ook nog: ‘Nu moeten
we naar huis want morgen is het vroeg dag.’ Na die wijze woorden stappen we op
de fiets en rijden de kou in, in tegengestelde richting. Het was een nuttige avond om
zaken die zeker zijn nog eens te verifiëren: het was niks, het is niks, en het zal nooit
wat zijn.
Vijf maanden later meldt hij in een kort bericht dat het tijd is om weer eens iets
‘spannends’ te gaan doen. Na veel vijven en zessen van onbestemde weerstand over
het hoe en wat van dit schijnbaar misplaatste woord, bel ik hem toch en stel voor om
vroeg in de avond ergens samen te gaan eten. Daar kan ik me geen buil aan vallen,
het is tenslotte volkomen duidelijk dat het hier een zakelijke doch trouwe vriendschap
betreft en dat is ook wat waard. Ik spreek af hem thuis op te halen. Verstrikt geraakt
in het verkeer kom ik een uur te laat, pleur mijn auto ergens op een gracht, vertrouw
op de afwezigheid van parkeerwachters en ren over bruggen naar zijn huis. Het begint
al niet eerlijk, de frisse lucht, de nauwelijks waarneembare mist en het gedempte
licht van de lantaarns op de door kou verlaten straatkeien hangen een zelfde tijdloze
sfeer over die plaats, als toen ik hier de laatste keer in de ontspannen gaap van een
ontwakende zomerdag naar huis fietste.
Van eten komt niets. Een tijdje praat ik en luister naar hem, maar het duurt niet
lang voor ik niet meer hoor wat hij zegt en alleen nog maar kan kijken naar het
mannenlichaam dat voor mij zit. Ik zie nog net hoe mijn verstand de achterdeur
uitglipt. Ondertussen hoor ik uit de geluidsboxen de stem van Nico, beurtelings laag
en bruut, dan weer hoog en breekbaar.
‘Waarom vind ik haar stem toch zo onverdraaglijk mooi?’ vraag ik.
‘Omdat zij zo treurig en kwetsbaar is,’ zegt hij.
Het is haar schuld ook denk ik later, ze maakte me huilerig.
We verplaatsen ons naar de keuken om drank te halen. Het is maar weer bewezen:
in een (te kleine) keuken begint altijd alles en ga je per definitie onderuit. Van daar
verhuizen wij naar de smalle sofa, waar ik steeds vanaf val, dan verder naar het bed,
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waar wij de rest van de avond in verwarmde naaktheid doorbrengen. Ik voel me thuis
in zijn uit de krachten gegroeide studentenkamer waar alles - het bed, de kast en de
tafel - verrijdbaar is (‘dan kan je alle kanten op’). En bij hem, die ruikt naar eerlijk
zweet van een dag in de bouw. Er branden kaarsjes naast het bed, die moet hij
aangestoken hebben voor ik binnenkwam. Door het grote raam zie ik tegen een
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nachtblauwe lucht scherpe silhouetten van daken uit oude plaatjesboeken met hier
en daar een licht verdeeld in vakjes, dat schijnt in een andere zolderkamer. Natuurlijk
ga ik weer nat - Nico blijft maar zingen! - maar als ik tranen op zijn gezicht knoei,
is hij zo goed om niets te zeggen dan: ‘Meisje toch, alweer verkouden?’
Dan gaan we kletsen en wordt hij mijn broertje. Ik vertel over onze
Sinterklaasavond, dat ik heerlijke Japanse pannenkoeken heb gemaakt, van meel en
water en kool en schelpdiertjes, en dat de goed heiligman ons tot slot, na heftige
ruzies in de ochtend over een tekort aan schone onderbroeken en sokken, geen groter
plezier had kunnen doen dan met de twee manden vol schone netjes gevouwen was
die hij ons schonk. Hij vertelt over de financiële constructie die hij heeft bedacht
voor zijn gehandicapte vriend en over zijn vriendin die zwerfster is. Ik glimlach
voldaan bij de gedachte dat hij mij vast geplaatst heeft in de rij van zijn
liefdadigheidsprojecten. Voort gaat het over de geslaagde oogst van zijn
hennepplantjes, en over zijn recent opgevatte plan een woonbootcasco te kopen en
daar een huis van te bouwen. Goed idee vind ik, maar hier is het ook fijn volgens
mij.
‘Ja, maar dit hou ik ook, die woonboot is voor mijn kinderen later.’ Weer vat ik
hem niet.
‘Het lijkt me wel ingewikkeld, je kan toch niet op twee plaatsen tegelijk zijn?’ zeg
ik.
Hij lacht en ik vermoed hij wel. Tegen twaalven kleed ik me voor de derde keer
weer aan.
‘Ik stap eens op. Het is tijd om te gaan slapen want morgen is het vroeg dag. Ik
zie je vast weer over een maand of wat.’
Op weg naar huis word ik overvallen door vertwijfeling en schuldgevoel. Ik hou
toch ook van een man - onbereikbaar, onbekend, dat is waar - obsessief en weinig
reëel misschien, maar oprecht! Wat is hier aan de hand? Ik vergis me toch niet?
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Wanneer gaat men een grens over en kan iemand rechten doen gelden? Worden ze
al op-
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gebouwd na één keer? Nee, de eerste keer kan een ongeluk zijn, een vergissing, een
slip of the tongue zal ik maar zeggen. Na twee keer dan? Nee, niet als geen van beiden
verliefd is. Maar dat men zich een tweede keer door iemand laat verleiden, dan zet
dat de eerste keer wel in een ander daglicht. Ik draaf door en stel mij weer een leven
voor geklonken aan een man. Deze bijvoorbeeld. Ongetwijfeld de meest zachtaardige,
verstandige man die ik ken en die het mij toonde. Een door en door betrouwbaar en
goed mens, besluit ik.
Maar wat moet ik met een goed mens? Ik zou weer absolute trouw eisen van
mijzelf, zoals ik die gaf aan de vader van mijn kinderen. Maar nu met de kennis dat
ik absoluut onbetrouwbaar ben. Dat ik slechts trouw ken aan de hellebaarden van de
hartstocht, waartegen elk verzet zinloos is gebleken, die elke nooduitgang afsluiten
en mij op enig moment opnieuw zouden dwingen van hem weg te dwalen in
aanwezigheid, terwijl mijn fysieke verschijning niet zou kunnen verhinderen de
vlucht van mijn ziel te verraden. Dan zou hij pijn hebben, maar niet kunnen bewijzen
dat het mijn schuld was, en dan zou hij bang worden, daarna kwaad en ten slotte zo
woedend dat hij bereid zou zijn mij dood te slaan.
Ik denk aan de mannen die ongevraagd mijn hartstocht wekten en wisten te
onderhouden zonder ooit iets tastbaars te geven, en mij achterlieten met een hopeloos
gevoel van tekortschieten. En ik vervloek ze in gedachten. Of is deze man nog erger?
Is het een berekenende schoft die mij op slinkse wijze nu ook nog heeft opgezadeld
met een schandelijke zin in seks en in twee slagen duidelijk heeft gemaakt dat achter
mijn schuchterheid een schaamteloos lustbeest schuilt?
Die nacht heb ik een droom. In mijn slaapkamer hangt een monoprint van Aad de
Haas, die hij maakte ter gelegenheid van mijn eerste communie. Het toont een
gesluierd bruidje dat in zuivere verwondering opkijkt naar een eng spook met één
oog. Zij is vrij van angst en in zorgeloze afwachting van de Heilige Geest die haar
spoedig zal inwijden.
Ik droom dat ik wakker word gekust. Heel teer, en omdat het fijn is wil ik niet
wakker worden. Ik doe vooralsnog of ik slaap, maar weer voel ik de aanraking van
zacht kussen. Het schiet door mijn hoofd: dit kan niet, ik ben alleen, ik ben naar huis
gegaan, er is hier niemand. Wie komt mijn huis zomaar binnen? Mijn ex? Nee,
alsjeblieft niet, ik wil geen tederheid voelen van hem.
Ik doe mijn ogen open, en zie een blonde jongen met halflang haar, zo'n brutale
mooie jongen van pakweg vijfentwintig, maar het is onmogelijk dat ik hem zie want
de gestalte voor mij is gehuld in een plastic kap over zijn hoofd en een plastic cape
om zijn schouders. In het midden van die kap zit een gat waardoor één oog mij
aankijkt. Malicieus. In een flits beoordeel ik de situatie. Dit is zo'n seriemoordenaar,
die in de film altijd bij een ander komt en die nu hier naar binnen is gekomen. Ik
mag niet bang zijn. Angst zal mij verlammen en mij van mijn verstand beroven. Ik
moet contact met hem zien te krijgen, dan zal ik tijd winnen, weer kunnen bewegen
en een manier vinden om uit zijn buurt te komen. Maar er staan met zwarte viltstift
teksten op zijn witte cape geschreven, bedoeld om mij nog banger te maken. Niet
lezen! beveel ik mijzelf. Maar ik voel hoe zijn handen zich al sluiten om mijn nek,
hoe zijn gestalte overal dicht om mij heen is, en ik weet dat er geen uitweg meer is.
Eenmaal wakker is al wat ik vind een heldere winterdag. Ik loop mijn rondje door
het bos, drink mijn koffie en rook een sigaretje in de zon. De hele dag ben ik omgeven
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door warmte en veiligheid, al weet ik niet van waar zij komen. En ik hoop maar dat
mijn bedvriend gauw een vrouw vindt, dan kan hij kinderen krijgen en hoef ik me
niet meer bezig te houden met niet te ordenen gedachten. Het zal wel jammer zijn
als ik nooit meer bij hem kan slapen. Ik vrees namelijk dat zijn vrouw het concept
van de bedvriendin ook niet zal snappen.
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Wim Brands
In het voorportaal: als elke bezoeker Jezus
kan zijn, waarom hij dan niet
en betrapt zichzelf
terwijl hij tegen zichzelf praat
en herinnert zich
dat
in het universum geen lach bestaat
Misschien is dit moment
een huis
en brachten de opgeschrikte
vogels zijn lach
thuis.

Hollands Maandblad. Jaargang 2004 (674-685)

10

Ruimtevaart
Mijn grootouders geloofden niet dat een mens
op de maan kan lopen. Verzonken bij
de mogelijkheid van daar wonen
in stilzwijgen. Mijn grootvader zag als kind
bij het inspecteren van zijn strikken
eens een engel vallen.
Hij had haar gekalmeerd en verteld dat
een van zijn eenden het vliegen
ook was verleerd.
Mijn ongeloof beantwoordde hij
met schouderophalen en
zei dat ik te jong was
om het verschil te begrijpen tussen
vruchteloos opstijgen en
noodgedwongen
afdalen.
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De schilder door zijn model
door Natasja Rietdijk
De eerste keer dat ik voor Aat Veldhoen poseerde, was in de zomer van 2000 in het
atelier van Rembrandt. Een wederzijdse vriend had mij al eens naar Veldhoens huis
meegenomen, waar ik een rondleiding kreeg door het sprookjesland van polaroids
en fotokopieën, slingers, bronzen beelden, poppenkoppen, wereldbollen en fel
gekleurde schilderijen. Sommige daarvan bleken fluorescerend toen hij blacklight
tl-buizen aandeed.
Ik kreeg de catalogus van zijn vroege grafische werk in handen gedrukt en keek
een uur lang gefascineerd naar de portretten. De vrienden praatten over wat Aat zou
gaan doen in het Rembrandthuis waar het atelier die zomer een tijd tot zijn beschikking
zou staan. De maand juni etste en schilderde hij daar onder grote publieke
belangstelling en ik mocht een keer zijn model zijn. Met de tong uit zijn mond en
bezweringen prevelend kraste hij die middag kleine lijntjes in een etsplaat, terwijl
hij steeds weer opkeek onder het loephoofddeksel door naar zijn werk en dan weer
door de loep en daarna weer naar mij. Het werd een ingetogen beeltenis van de
bovenste helft van mijn lichaam en we waren beiden zeer tevreden met het resultaat.
‘Wil je nog een keer voor me poseren?’ had hij gevraagd. Ik zei ja en beloofde
hem te bellen.
Een paar maanden later kwam ik voor de tweede keer bij hem thuis. De open haard
brandde terwijl de deuren naar het terras openstonden. Het geluid van klaterend water
in de fontein buiten vermengde zich met de muziek van ‘De Dodendans’ van Liszt.
Na het einde klonk die opnieuw, en weer opnieuw, want de cd-speler stond op de
herhaalstand. Hij begon die dag aan een schilderij van mij waar hij lang aan zou
werken. Sindsdien ben ik een van zijn vaste modellen.
Voor we aan het werk gaan - hij zegt altijd ‘we’, als in ‘Wat hebben we hard gewerkt,
hè?’ - drinken we in zijn keuken thee en eten taartjes van het door hem met echt goud
beschilderde servies. Hij drinkt dapper met mij mee van de sterrenmixthee die hij in
huis heeft voor types als ik die geen koffie drinken.
‘Wat is het leven ingewikkeld, hè,’ zegt hij vaak terwijl hij bordjes en schone
vorkjes haalt uit de vaatwasser, de kast en een klemmende lade.
‘O-o-o-o-o-o-o, het-leven-is-niet-zo-maar-zo,’ dicht hij ook regelmatig.
‘Vind je niet, Natas?’
‘Ja.’
‘Toch?’
‘Ja.’
Ik bekijk intussen de tegeltjes met Oudhollandse tafereeltjes, opgevrolijkt door
neukende stelletjes, straaljagers en harlekijnen ‘naar Tiepolo’ die een gouden drol
doen in een weiland. In de hoek bij het fornuis hangt een schilderij van likkebaardende
zwervers bij een hoopje vuilniszakken op een stoep. Aan een andere muur lees ik
onder een doek van twee parende leeuwen: ‘Neukende leeuwen bijten niet.’
Beneden babbelen we door terwijl hij het doek klaarzet, het ‘verforgel’ (een bij-
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zettafeltje op wieltjes dat vol ligt met tubes verf) naar achteren rijdt en de reusachtige
keukenrol binnen handbereik zet die de redding is bij menig ongelukje. Soms is hij
het kacheltje kwijt, soms de haspel en ik help mee zoeken door het hele huis waarbij
ik word afgeleid door een poppenhuis dat ik tegenkom en foto's van hem en zijn
kinderen en hun moeders, en een prent van koningin Juliana als glimlachend
middelpunt van een erotisch tafereel met enkele ministers uit haar tijd. Toen ik jaren
geleden nietsvermoedend op deze prent stuitte tijdens een formele receptie in de
Agnietenkapel, was ik al in lachen uitgebarsten.
Hij heeft intussen een doek voor de achtergrond gehaald en de verwarming op 29
gezet. Als de ezel en de stoelen op hun plaats staan, kunnen we beginnen. Hij doet
beleefd alsof hij nog iets te doen heeft als ik mijn kleren uittrek en ze op de kruk leg,
bij de vleugel.
Aatje - hij wil graag dat ik hem zo noem omdat hij Aat geen mooie naam vindt geeft weinig instructies over de positie die ik moet innemen, is gauw tevreden en
gaat aan het werk. Het kacheltje aan mijn voeten blaast warme lucht naar mij en ik
zeg nee als hij vraagt of ik het koud heb.
‘Wat een gezellig kutweer buiten, hè,’ zegt hij.
En dan: ‘Ik ben begonnen! Ik ben begonnen!’
Is het een ets, dan is de inspanning van zijn gezicht af te lezen en maakt hij me af
en toe deelgenoot van zijn lijden. ‘Je ziet wel dat ik totaal in paniek ben, hè’ of ‘De
schilder is helemaal gèk geworden!’
Als hij schildert of met pastel werkt, is hij ook geconcentreerd maar lijkt het hem
minder zwaar te vallen. Hij hoeft dan niet zo'n moeilijke, voorovergebogen houding
aan te nemen als bij het etsen waarbij hij een loepbril nodig heeft om de lijntjes in
de plaat goed te kunnen zien.
‘Je zegt het hè, Natas, als je even wil stoppen. Jíj moet het zeggen. Ja?’
‘Ja.’
‘Zul je het echt zeggen?’
Ik knik.
Tijdens het werken wordt er niet veel gepraat al blijft de schilder prevelen, blazen
en steunen. Ik wil zijn concentratie niet verstoren, die hem vanaf het moment dat hij
zijn eerste lijn zet als een soort geobsedeerde zenuwachtigheid overvalt.
Als we even pauzeren, becommentarieert hij het werkstuk. ‘Die mond moet anders,’
zegt hij bijvoorbeeld. ‘Vind je niet? Hij is iets te wulps.’ En hij zet nog wat streekjes.
‘Zo. Zo is het beter, toch? Je leek wel een temeier - Hoe vind je het?’
‘Oooooh,’ kreunt hij ook vaak tijdens het werken. ‘Het is zóó móeilijk.’ Maar
daarna weer: ‘Wat een leuk beroep heb ik, hè?’
Nadat we zijn opgehouden, kijkt hij lang naar het werk en loopt er daarna steeds
weer naar toe. Soms is hij tevreden maar het komt ook voor dat hij me opbelt als ik
alweer thuis ben en zegt: ‘Het lijkt wel of het door een mongóól geschilderd is!’
‘Ik vind je heel mooi hoor,’ zegt hij geruststellend. ‘Maar ik zeg altijd, hoe mooier,
hoe moeilijker.’
Intussen leer ik de schilder steeds beter kennen; hij vertelt vaak openhartig over
zijn leven. Meestal welt een verhaal bij hem op door een werk dat ik aanwijs - soms
naar aanleiding van een telefoongesprek dat hij in mijn aanwezigheid voert. Zo hoor
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ik over een feest bij Xaviera Hollander, dat in enkele minuten in een orgie veranderde
en waar hij naar eigen zeggen veel geleerd heeft over de menselijke natuur. Hij vertelt
ook over zijn poging zich vermomd tussen junks en dealers op de Zeedijk te begeven.
De avond begon met een opgewekte groet van een klasgenootje van zijn
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dochter dat hem moeiteloos herkende en eindigde met een vlucht voor zijn leven.
Zowel de orgie als de junks en de dealers zijn op zijn doeken vastgelegd.
Soms wordt Veldhoens levensgeschiedenis ook op andere wijze geïllustreerd. Als
ik op een dag naar hem op weg ben, staat Robert Jasper Grootveld dicht bij zijn huis
op de brug met een plastic tas vol blikjes bier. Hij is in die periode een plaag voor
zijn omgeving en vijandig tegen Aatje en houdt zich behalve op de brug ook vaak
bij de ingang van supermarkten op.
‘Arie Geldpoen!’ schreeuwt hij daar een keer naar Aatje als die hem niet op tijd
gezien heeft. ‘Dat is niet leuk, toch?’ peinst de schilder als hij het mij vertelt. Hij
vindt het vooral naar voor zijn oude vriend ‘Grootje’. ‘Hij is heel belangrijk geweest
in mijn leven. Ik heb veel aan die man te danken gehad.’
Met Grootveld gaat het intussen beter en hij is naar verzorgingshuis St. Jacob
verhuisd. Veldhoen is hem daar al een keer gaan bezoeken. De oude vrienden kunnen
(de anti-rookmagiër inmiddels met rollator) weer redelijk goed samen door één deur.
Ik heb niet alleen veel over maar ook veel van de schilder geleerd. Ik weet nu dat
olieverf wel over acryl kan maar niet andersom en hoe de kleuren en diktes
verschillen. Ik snap hoe een rotaprent gemaakt wordt en een litho en wat het procédé
is van een ets. Ik leer van hem dat je witte loodverf beter niet aan je handen kunt
krijgen ter-
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wijl hij het spul afveegt van zijn vingers en handpalm en vergeefs van zijn mooie
nieuwe broek.
Geboren uit een schooljuffrouw die ervoor koos in de vroedvrouwenschool te
bevallen - een feit dat zijn pedagogisch elan moet verklaren - probeert hij ook op het
gebied van de klassieke muziek, de sterren en planeten, de literatuur, de mythologie
en de kunst de gaten in mijn kennis te vullen. Zijn lessen vallen in vruchtbare aarde,
al heb ik Bukowski nog steeds niet gelezen en Céline's Reis naar het einde van de
nacht nog maar half uit. Ik deel zijn ontzag en verrukking voor Rembrandt en Ingres
en kijk enthousiast met hem in het Daumier platenboek mee.
Vaak drinken we na afloop van het werk een biertje bij café Maritiem of in zijn
voorkamer. We praten dan over zijn alcohol-, en rookverslaving en over andere
dingen die hij erg vindt, zoals de monarchie en het christendom (‘die nare Jezus,
zegt-ie dat-ie de zoon van God is. Wat een trút!’), over Spinoza en Socrates. ‘Hij
dronk wel die gifbeker! Omdat hij niet geloofde in die God op die berg!’
‘Ik geloof wel dat er een God is,’ zei ik toen, op het gevaar af weer voor ‘innocent’
te worden versleten. ‘Volgens mij moet jij dat als kunstenaar toch ook voelen.’
‘Maar hij zát er níét!’ riep Aatje triomfantelijk.
Op een keer ging de deurbel toen we daar zaten na te praten. Een groepje allochtone
jongetjes uit de buurt wilde weten waarom Veldhoens koperen deurknop de vorm
van een penis heeft.
‘Dat is een grapje,’ zei hij. Tevreden met dit antwoord liepen ze verder.
Bij het afscheid vraagt hij altijd bezorgd of ik mijn fietslampjes wel bij me heb en
of ik nog wil bellen als ik thuis ben en zwaait hij mij nog een tijd lang na. Eén keer
was hij zo geconcentreerd aan het werk dat ik mezelf maar uitliet. ‘Trek je de deur
goed dicht?’ vroeg hij nog. Beneden trok ik met beide handen de deur achter me in
het slot, liet toen weer gauw los en haalde lachend het slot uit mijn wiel.
De afgelopen vier jaar heb ik geposeerd voor veel van Veldhoens tekeningen, etsen
en schilderijen. De schilder noemt mij één van zijn ‘Rembrandtmodellen’. De standen
zijn in die tijd vrijer en onconventioneler geworden en van mijn lichaam blijft bijna
niets ongezien.
Ik protesteer een beetje als een stand in mijn ogen een onflatteus beeld van mij
geeft - terwijl hij niet ophoudt de lof erover te zingen: ‘Die ónderkant van die vóéten,
dat is zó móói!’ - maar doe er niet moeilijk over als ze een onbelemmerde kijk geven
op mijn anus of mijn ‘kut’, zoals hij het noemt. Ik blijf zelf stug ‘vagina’ zeggen en
schiet nog altijd in de lach wanneer hij dingen zegt als ‘Die kut is ook goed geworden’,
op precies dezelfde toon als een ander zegt ‘Dat oor is ook goed’.
Het vrouwelijk ‘ruimteschip’ blijft hem biologeren en die opening in het vrouwelijk
lichaam waar kinderen uit worden geboren en die de poort is naar het orgasme
intrigeert hem oprecht.
Misschien is Veldhoen niet de vrouwenschilder die hij het liefst zou willen zijn
of waar anderen hem voor zouden kunnen houden. Zijn themakeuze is in elk geval
veel breder dan vrouwelijk naakt. Hij schildert winnaars en verliezers, skeletten en
monsters, ridders op paarden en afweergeschut. Natuurlijk ook een heleboel vrouwen,
met politieagenten en kinderen en mensen met maskers en beschermende pakken,
en altijd een vliegtuigje hoog in de lucht.
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Op de vraag wie een persoon is op een schilderij of een foto, antwoordt hij dikwijls
dat die dood is, jong gestorven bij een auto-ongeluk, dan wel aan een snel of langzaam
moordende ziekte. Johnny van Doorn, de zus van zijn tweede vrouw, sommige
dierbare vrienden. Doordat hij de dood zo vaak in zijn lelijkste vorm van dichtbij
heeft gezien (zoals in het ziekenhuis waar hij eind jaren vijftig maandenlang
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etste en tijdens zijn omzwervingen met ambulancepersoneel) is hij er bang voor
geworden. Niet voor het dood zijn, zegt hij en citeert ‘Men moet niet van het lieve
Doodzijn ijzen...’ van Willem Kloos, maar voor het dood gaan, een thema dat hij met
enige regelmaat aansnijdt.
Veldhoen geeft bloemen in zijn huis altijd stervensbegeleiding in de vorm van een
plastic roos in de vaas (die bloem heeft nooit geleefd, wil hij ermee zeggen), maar
voor mensen ziet hij in deze tijd maar weinig troost. Hij heeft het idee dat, als hij nu
asiel zou aanvragen op een andere planeet met alleen een voorpagina van de krant
als zijn documentatie, hij zonder omhaal verwelkomd zou worden. Maar hij is geen
cultuurpessimist. ‘Het wordt wel een keer beter, denk ik. Niet over honderd jaar of
duizend, maar over dertigduizend jaar of zo.’
Het is november 2004. Op de eerste dag van deze maand, zijn zeventigste verjaardag,
was de feestelijke opening van een tentoonstelling van een selectie van Veldhoens
schilderijen en tekeningen in Het Rembrandthuis. De maanden die eraan vooraf
gingen, waren uiterst dramatisch voor de kunstenaar. Midden augustus werd hij
getroffen door een beroerte waarna hij wekenlang moest revalideren in een kliniek
aan de Overtoom. Zijn schildersarm raakte verlamd en aanvankelijk praatte hij met
grote moeite. Met enige scepsis is hij met zijn linkerhand gaan tekenen, in het
ziekenhuis al. Hij portretteerde in potlood zijn ernstig beschadigde mede-revalidanten.
De resultaten waren verrassend goed en deden denken aan zijn etsen van
ongevallenslachtoffers uit de vroege jaren zestig. Er zijn er op de tentoonstelling
enkele van te zien.
Het is voor hem geen aangename tijd geweest, al wordt hij door zijn vriendin Hedy
d'Ancona en zijn kinderen met alle liefde en zorg ondersteund. Inmiddels kan hij
zelfstandig lopen en zelfs weer een trap op en af. Hij is vooral erg blij dat hij weer
thuis is. Een week geleden heb ik ook weer voor het eerst voor hem geposeerd.
‘Het is heel erg goed!’ roep ik enthousiast als ik de aardewerk schaal bekijk waarop
hij mij geportretteerd heeft. Hij is ook niet ontevreden en glimlacht naar me met een
lach die al iets meer meeneemt van de verlamde kant van zijn gezicht. Als hij opstaat,
hangt zijn rechterarm slap langs zijn lijf en hij gaat op zoek naar zijn mitella. In de
rechterduim zit al weer wat beweging en er is goede hoop dat zijn schildersarm zich,
net als zijn been, weer herstelt. Tot die tijd werkt Veldhoen gewoon door - met links.
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Op visite
Jan de Bas
Hij kwam op bezoek om te praten,
maar hoorde honderd uit.
‘Ik doe onderzoek naar mezelf
en leg mijn oor bij mijn mond te luisteren.
Weet ik wie ik ben,
vertellen mijn lippen hoe het eigenlijk zit.’
- Zo ben ik een dichter,
eerst lees ik mijn verzen,
dan schrijf ik ze op.
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Gedicht om te onthouden
Ik las een gedicht
om er zelf ook een te schrijven,
zoals ik naar een vrouw keek
om van jou te houden.
Ik zette een streep door een woord
om de rest van de zin over te houden,
zoals ik mensen aftelde
om bij jou uit te komen.
Ik zocht naar een speld in een hooiberg
om de hooiberg te vergeten,
zoals ik jou vond
om voor altijd te onthouden.
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De zaak N.
door Antoine de Kom
Verdachte is veeleisend en dwingend. Elke dag laat hij mij bij zich roepen. Wil dat
ik met hem wandel. Over de galerij op de eerste verdieping zal hij lopen, nee:
schrijden. Hij wil uitzicht op de grote tuin tussen de grauwe muren. Hij voelt zich
hier erg opgesloten. Hij grijpt elke gelegenheid aan om met me mee te lopen naar
de buitentrap. Ondanks de warmte is hij gehuld in zijn witte deken. Bovenaan de
treden blijft hij staan en kijkt als een onbetwist heerser om zich heen.
Verdachte voelt zich de vleeswording van de zonnegod. Hij heeft me verzekerd
het niet te zullen toestaan dat ik hem onderzoek. Niet hier in de kliniek, noch elders.
Toch praat hij onophoudelijk. Hij is overtuigd van zijn onschuld. Nee, hij is niet
verantwoordelijk voor de dood van zijn zwangere vrouw. Hij ontkent ten stelligste.
Alle ter kennisneming in het dossier bijgevoegde oude zaken, waarvoor hij al
veroordeeld is, doet hij af als kwaadsprekerij. Ik mag er niets van geloven.
Verdachte is van gemiddelde lengte, staat op zeer dunne beentjes met de buik
vooruit, zijn lichtblonde haren vallen in een waterval van krullen tot in zijn nek. Die
is nogal dik. Zijn gezicht is eerder knap dan innemend. Hij heeft blauwe ogen die
me even hunkerend als verwijtend aanstaren. Hij is een man die eigenlijk nergens
echt goed in is en die dat feit niet kan aanvaarden.
Verdachte, 27 jaar oud, is thans als moord c.q. doodslag ten laste gelegd dat hij
zijn 32-jarige zwangere vrouw na een woordenwisseling in de buik heeft geschopt
waardoor zij is overleden. Hij was dol op haar. Nu is hij niet te troosten. Mijn
pogingen om over dit delict te spreken lopen stuk op zijn intense en onophoudelijke
gesnik. Hij heeft haar leren kennen toen zij nog met een ander was getrouwd.
Verdachte spreekt over een beeldschone intelligente vrouw. Twee jaar geleden is zij
bevallen van hun eerste kind, een dochtertje, dat na enkele maanden stierf. Verdachte
vereert zijn vrouw idolaat. Ze was zijn ruggengraat.
Ondanks zijn vele gepraat is verdachte niet echt mededeelzaam. De gesprekken
gaan wat hem betreft meer over wat hij nastreeft dan over wat hij deed en bereikte.
Hij is een dromer van grootse dromen waarin hij als een beroemde zanger wordt
toegejuicht. Hij eist mijn aandacht volledig op. Hij wil dat ik hem bevestig en kijkt
fel wanneer ik hem daarin teleurstel. Hij blijft vaag in zijn antwoorden. Ga ik, dan
moet ik me loswringen en voel ik me door hem beschuldigd.
Ik vraag me af of hij niet veel te veel was vergroeid met het slachtoffer. Ze was
zijn tweede vrouw. Van zijn eerste vrouw wil hij niets weten: hij hield niet van haar.
Hij moest van zijn moeder met haar trouwen. Verdachte heeft geen goed woord over
voor zijn moeder en kan niet ophouden zich tegen haar af te zetten. Ze laat hem niet
los. Ze is de belichaming van zijn angst en woede. Zij is voor hem de drassige basis
van zijn bestaan. Zijn vader was wreed en onberekenbaar. Hij stierf toen verdachte
drie jaar oud was. Zijn moeder was in die tijd maandenlang weg en verdachte bleef
berooid bij een tante achter. Er waren twee mannen die bij tante over de vloer kwamen
en veel met hem speelden: de een was een kapper, de ander een danser.
Zijn stiefvader was een bangelijke, meegaande, verstrooide man die niet tegen
verdachtes moeder op kon. Verdachte werd door hem geadopteerd toen hij twaalf
jaar was. Hij kreeg er een drie jaar jongere stiefbroer bij die hij niet mocht, mede
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omdat die stiefbroer hem soms de loef afstak. Diens zuster Claudia Octavia, twee
jaar jonger dan verdachte, werd later zijn eerste vrouw. Verdachte, geboren als Lucius
Do-
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mitius Ahenobarbus, kreeg bij zijn adoptie een nieuwe naam: Nero Claudius Caesar
Drusus Germanicus, en wisselde later nog de naam Drusus voor Augustus. Hij werd
bekend als Nero.
Ik resumeer het onderhavige dossier.
Nero is opgegroeid onder omstandigheden die wij extreem zouden noemen. In
zijn milieu had het verkrijgen en behouden van macht het karakter van een gevecht
op leven en dood. Niemand was te vertrouwen en wie in ongenade viel mocht met
een verbanning al blij zijn. Nero is als jong kind overgeleverd geweest aan een wrede,
onberekenbare vader en zijn machtsbeluste, even onberekenbare harde moeder
Agrippina minor die geen grens respecteerde. Zij huwde haar oom Claudius, hetgeen
destijds als verwerpelijk gold. Claudius is door Nero's moeder aan een voortijdig
einde geholpen door middel van een vergiftigde paddestoel. Godenspijs, vindt Nero.
Zijn stiefvader was door het eten van die spijs gestorven en werd als overleden keizer
tot de goden gerekend.
Vergoddelijking was een gewoonte en vergoddelijking kon politiek ingezet worden.
Het wonderlijke van Nero is dat hij daarvoor in aanmerking wilde komen zonder
directe politieke of militaire verdiensten. Over de eerste vijf jaren van zijn bewind
zijn weinig klachten te noteren; onder invloed van zijn opvoeder Seneca en de
praefectus praetorio Afranius Burrus regeerde hij in de trant van Augustus en met
inachtneming van de rechten van de senaat.
Hij profileerde zich als een keizer-kunstenaar die van alle markten thuis was:
citerspeler, zanger, danser, acteur. Als een Apollo was hij de zonnegod, de god van
het licht, beschermer der kunsten. Nero liet zich graag zien als een Olympisch
beoefenaar van sport, als een wagenmenner, net als de zonnegod. Hij vatte zijn
artistieke bezigheden als staatszaken op. Hij wilde excelleren. Gevierd worden. De
jury's durfden niet anders dan hem te loven en bevestigden hem in zijn illusie.
De stad was zijn huis en zijn huis de stad. In dat huis stond een kolossaal beeld
van hemzelf. Hij neigde tot het gebruik van de publieke ruimte als privébezit en
daarmee haalde hij het volk te dicht naar zich toe. Het was alsof er aan de saturnaliën,
het feest waarbij slaven mochten wat anders aan hun meester was voorbehouden,
geen einde kwam. Hij ging 's nachts als slaaf gekleed op zwerftocht door de stad en
hield daar huis. Hij is bekend vanwege zijn banketten op het water, alsof de wellust
van zijn favoriete badplaats Baiae en daarmee Baiae zelf naar de stad Rome was
gehaald.
Nero vergreep zich gehuld in de huid van een wild beest aan de onderlichamen
van mannen en vrouwen en werd daarna ‘afgewerkt’ door de vrijgelatene Pythagoras,
aan wie hij zich als een vrouw gaf. Zulke keizerlijke seksuele onderwerping was in
zijn tijd een schandelijke omkering van machtsverhoudingen. Nero's neiging tot
incorporatie van het publieke, tot overgave aan het volk, tot omkering van sociale
en seksuele verhoudingen komt voort uit een gebrek aan afgrenzing ten opzichte van
de ander. Hij ging en gaat daarin op.
In zijn kleine, kale maar stijlvolle kamer hier in de kliniek staat Nero vaak voor
het raam en kijkt dan naar de trekvaart waar roeiers door het water glijden. Er is dan
geregeld een blik van herkenning waar te nemen. Die duurt vaak heel even slechts,
maar is onmiskenbaar vol verlangen.
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Meteen nadat verdachte princeps was geworden eerde hij zijn moeder Agrippina
door haar de leiding te geven van alle particuliere en openbare zaken. Dan vindt zij
dat Nero in de liefde te zeer zijn eigen koers gaat volgen. Ze schuift zijn stiefbroer
Britannicus naar voren. Daarop laat verdachte hem al een jaar na zijn troonsbestijging
vergiftigen. Naarmate Nero verder zijn eigen gang gaat, ervaart hij zijn moeder
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steeds meer als een bedreiging en laat haar uiteindelijk vier jaar nadien ombrengen.
Datzelfde lot is daarna zijn eerste vrouw Octavia beschoren, van wie hij zich eerst
liet scheiden. Zij stond een tweede huwelijk in de weg.
Verdachte ontkent beslist dat het huidige slachtoffer, de tweede vrouw van
verdachte, Poppaea Sabina, bij de dood van zijn moeder en Octavia betrokken is
geweest.
De verklaring van getuige T. inzake de moederdoding luidt: ‘De moordenaars
kwamen om haar bed staan. Als eerste sloeg de kapitein haar met een knuppel op
het hoofd. Al toen de centurio zijn zwaard trok om haar de doodssteek te geven, had
ze hem haar moederschoot aangeboden: “In mijn baarmoeder, ga je gang!” riep ze.
Ze bezweek onder haar vele verwondingen.’
Met deze daad hoonde Agrippina haar zoon Nero: hij zal, voortgekomen uit haar
orgaan, uiteindelijk met haar de dood in gesleurd worden.
Als ik tracht met hem deze zaken te bepraten, blijft Nero stil. Hoogstens haalt hij
zijn schouders op, draait zich om en zegt met zijn advocaat te willen bellen. Pas
daarna praat hij verder - ‘misschien’, mompelt hij dan.
Getuige T. zegt over de dood van het slachtoffer in de huidige zaak dit: ‘Toen het
festival was afgelopen, kwam Poppaea te overlijden als gevolg van een plotselinge
aanval van woede van haar man: ze was in verwachting en hij had haar een trap
gegeven. Het verhaal dat hij haar zou hebben vergiftigd geloof ik niet [...] hij wilde
immers heel graag kinderen en hield zielsveel van zijn vrouw.’
Getuige S. legde een overeenkomstige verklaring af en voegt toe dat zij verdachte
met verwijten had overladen toen hij laat thuiskwam van een wagenrace. Getuige C.
zegt dat hij haar in de buik trapte. Er is hier sprake van een plotseling, woedend
uithalen dat, indien bewezen, de dood tot gevolg heeft gehad van de aanstaande
moeder en haar ongeborene. Misschien was de geboorte voor verdachte wel een
persoonlijke bedreiging. Wilde hij als enige met Poppaea vergroeid blijven? Was hij
behalve afhankelijk ook bang van haar?
Nero wil hier niets van weten. Hij put zich uit in excuses en ontkenningen. Hij
heeft zijn raadsman nog niet kunnen bereiken. Toen ik vandaag de kwestie weer
aanroerde, is hij voor het eerst onaangenaam nors geworden. Ik heb geen respect
voor zijn ontkenning, zo vindt hij.
Uiteindelijk moet ik vaststellen dat Nero een man zonder bestaansgrond is. Adoptie,
het vaderloos zijn en stiefzoon worden, het wel en geen zoon zijn, het wel en niet
verbonden zijn, werd overdekt door macht. Nero werd princeps, de machtigste der
machtigen, maar was nog steeds onderworpen aan zijn moeder. Dat was hij tijdens
zijn jeugdjaren steeds geweest: zijn leven in zijn jongensjaren stond in het teken van
haar pogingen tot vergroting van haar macht, en zij werd gedurende zijn vroege jeugd
door verbanning van hem gescheiden. Nero heeft in zijn jeugd geleefd met de
indringende dreiging van moederlijke intriges en misdaden.
Nero's bewind werd een pathologische zoektocht naar die ontbrekende
bestaansgrond. Gevoed door zijn angst en onzekerheid, raakte het op onderdrukkende,
groteske en exhibitionistische wijze gericht op populariteit. Slechts in de ander kon
Nero zijn.
Met de doding van Agrippina rukte Nero zich los uit een verzwelgende,
vernederende dominantie. In geval van Poppaea komt zijn gevoeligheid voor de
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losmaking uit zijn verbondenheid met haar meer naar voren. Beide vergrijpen dragen
de sporen van versmelting met en vernietiging van de ander.
Nero leefde met een innerlijk conflict tussen het sterke verlangen naar en de hevige
vrees voor de in zijn beleving almachtig overheersende, alomtegenwoordige vrouw.
Het volk was voor hem zo'n vrouw en door het volk verkwistend en ver-
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kwanselend te vleien heeft Nero gepoogd om daarin op te gaan, in de hoop gevierd
en veilig te zijn en zich daarin te kunnen koesteren.
Misschien ging het aldus. Verdachte wilde grip op het slachtoffer houden terwijl zij
als aanstaande moeder juist aan hem zou gaan ontglippen. Nero's eerste kind was
een meisje geweest. Als er nu een zoon kwam, een troonopvolger dus, dan stond
Nero bovendien tegenover een doortastende vrouw die een enorme troef in handen
had. Net zoals zijn stiefvader Claudius had gestaan tegenover Nero's moeder. Al met
al voor Nero een zeer bedreigende stand van zaken, hoezeer hij ook van Poppaea
hield. Dit heeft hem in al zijn machteloze afhankelijkheid angstig en geladen gemaakt.
Hij was dermate dol op zijn vrouw dat hij zijn angst en woede niet kon toelaten. Die
werden hem uiteindelijk te machtig en braken los met dodelijk gevolg.
Toch kan ik niet tot een klinisch oordeel komen over de toerekeningsvatbaarheid
van verdachte. Ik blijf noodgedwongen steken in diagnostische hypotheses: sinds
enkele dagen blijft Nero roerloos liggen onder zijn deken wanneer ik langskom. Hij
wil niets meer zeggen. ‘Het staat allemaal te lezen in de stukken’, sneert hij alleen,
en hij voegt daar spottend aan toe dat ik het allemaal wel zal begrijpen, hetgeen niet
het geval is.
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Het kleinste kamertje van Plein 23
door Florus Wijsenbeek
‘Udink, je zult hem vannacht naakt met zijn secretaresse op het Plein moeten
betrappen, anders geef ik je niet veel kans.’ Ongeveer vijfendertig jaar geleden sprak
minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns deze woorden met het hem
kenmerkende stemgeluid. Het was zijn laconieke antwoord op het dringende verzoek
van B.J. Udink, de aan zijn ministerie toegevoegde minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet de Jong (1967-1971), om
directeur-generaal Jan Meijer te ontslaan, omdat die hem naar zijn idee niet serieus
genoeg nam. Meijer - die afgelopen jaar op 82-jarige leeftijd overleed - was sedert
1956 de hoogste ambtenaar van Luns, en ook landelijk bekend als een van de
oprichters van Het Parool en de bijbehorende verzetsgroep. Het was dus niet erg
waarschijnlijk dat hij naakt met zijn secretaresse betrapt zou kunnen worden, hoewel
op het Plein te Den Haag zonderlinge voorvallen niet ongewoon waren.
Het Plein herbergt een wonderbaarlijk mengsel van functies: het is de plek voor
een antiekmarkt, voor demonstraties van allerlei aard en omvang, voor diverse
terrasjes, voor een paar winkels, voor een McDonalds en voor het andere uiterste
van het horecawezen daartegenover, Sociëteit de Witte met het gesloten front van
exclusiviteit. Daarnaast is er nog een parkeergarage onder, en dat is misschien jammer
want toen de auto's nog op het Plein zelf stonden, werden die door een parkeerwachter
op een ladder naar lege plekken gedirigeerd. En dan is er de politieke functie met
één huidig (Defensie) en drie voormalige ministeries (Justitie, Koloniën en
Buitenlandse Zaken), waarvan de burelen nu in gebruik zijn door de Tweede Kamer.
Aan dat laatste pand, Plein no. 23, bewaar ik een breed scala aan persoonlijke
herinneringen. Het deed me dan ook iets toen het niet zo lang gelden na vele jaren
van verwaarlozing en verbouwing weer in gebruik werd genomen. Nu ja, de
LPF-fractie werd er door het presidium van de Kamer in quarantaine geplaatst. Want
het verblijf in een ander gebouw dan het Binnenhof waar het centrum van de
parlementaire activiteiten zich bevindt, mag best als zodanig worden beschouwd. Ik
kan daar over meepraten want in de loop van mijn carrière heb ik in heel wat
parlementskantoren verbleven, en Plein 23 ligt in het gevoel van haar bewoners
mijlenver van de beslissingen en besluiten, en ook van het duwen en trekken in de
achterkamertjes.
Misschien is het nog net niet zo ijzingwekkend afgelegen als de andere dependance
van de Tweede Kamer, waar ik ooit werkzaam was, het gebouw ‘Vijverhof’ aan het
Buitenhof, dat nu weer gedeeltelijk gesloopt moet gaan worden. Terecht hebben de
directeuren van de daarnaast gelegen musea, de Gevangenpoort en de
Schilderijengalerij van Willem V hun zorgen daarover geuit. In die nu te slopen
bijbouw van Vijverhof hadden wij het eerste voorlichtingsbureau van het Europees
Parlement in Den Haag, alvorens wij - tezamen met het Voorlichtingsbureau van de
Commissie - een eigen vestiging aan het Lange Voorhout kregen. Naast ons verbleef
Joris Voorhoeve, toen nog gewoon kamerlid nu Staatsraad, maar al wel de ietwat
afstandelijke kamergeleerde die meer genoegen beleefde aan het lezen van een
gedegen studie over de internationale verhoudingen en aan het verorberen van grote
in zilverpapier verpakte pakketten bruine boterhammen, dan aan de hitte van het
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politieke debat. Die zat daar in Vijverberg dus behoorlijk op zijn plaats, want hij
werd daar nimmer gestoord door het gewoel in de wandelgangen van het parlement.
Het is misschien aardig te weten dat Plein no. 23 in 1743 werd gebouwd als het luxe
Logement van de afgevaardigden van de stad Amsterdam naar de Staten Generaal,
en dat het tot aan de Bataafse Republiek als zodanig in gebruik is geweest.
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Het Wapen van Amsterdam boven aan de voorgevel herinnert nog aan deze functie,
die voortkwam uit de behoefte de geachte afgevaardigden uit de gewone herbergen
en logementen te houden, waar ze zich toch alleen maar overgaven aan drank,
vrouwen en politieke achterklap. Later werd het ook nog Koninklijk paleis,
achtereenvolgens van de weduwe van stadhouder Willem V, van prins Frederik, de
broer van koning Willem I, en van de kroonprins, de latere koning Willem III. Daarna
diende het als onderkomen van het Algemeen Rijksarchief. Vanaf 1912 werd het
gebouw het Departement van Buitenlandse Zaken.1.
Aan het begin van mijn politieke leven kwam ik er regelmatig over de vloer. Dat
was uitzonderlijk voor iemand die geen ambtenaar van dat departement was. Ooit
als student had ik wel diplomaat willen worden, maar toen ik mijn latere echtgenote
tegenkwam, weigerde die - verstandig als zij is - dat van hot naar her zwervend leven
met mij te delen. Na mijn afstuderen ben ik toen met een Fulbrightbeurs samen met
haar naar de universiteit van North Carolina in Chapel Hill getogen. Na mijn eerste
jaar als wetenschapper in de Verenigde Staten werd ik overgeplaatst naar Harvard,
en ik was nog maar nauwelijks aangekomen of ik ontving een brief van de toenmalige
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.J. de Koster, die een politieke assistent
zocht. In een eerste opwelling - ik werkte immers aan een hoogst belangrijk
proefschrift! - deponeerde ik dat verzoek in de prullenmand. Maar bloed kruipt waar
het niet gaan kan, en 's avonds doken mijn echtgenote en ik allebei die prullenmand
weer in. En zo werd het toch maar de politiek in plaats van de wetenschap der politiek!
Achteraf is dat geen beslissing waar ik spijt van heb gekregen. In elk geval heb ik
geleerd dat de relatie tussen de politieke wetenschap en de politieke praktijk vrijwel
niet bestaat. Soms heb ik bij het stemmen in het Europees Parlement nog wel eens,
indachtig het op de universiteit geleerde, mij proberen te realiseren of ik bezig was
met de democratische praktijk volgens het Canadese, Zwitserse of Amerikaanse
federale model, maar dat leidde zelden tot een meer overdachte stembepaling.
Zo kwam ik dus terug in Den Haag en werd, omdat politieke assistenten op
ministeries nog niet bestonden, ingekwartierd op het privékantoor van De Koster
aan het Lange Voorhout. Dat optrekje onderhield deze puissant rijke industrieel
samen met een nog rijkere vriend voor de behartiging van zijn zakelijke belangen.
De Koster was bepaald niet voor de politiek voorbestemd: hij was een telg uit een
geslacht van eigenaars van maalderijen en bakkerijen, en van moeders kant ging het
om de eigenaars van krantenuitgeverijen. In de oorlog had hij in het verzet gezeten,
daarna werd hij als broodfabrikant mede verantwoordelijk voor de voedselvoorziening
en reisde veelvuldig naar Amerika en Canada om graan in te kopen.
Net als de latere premier Lubbers kwam hij met de politiek in aanraking als
bestuurder, later voorzitter van een van de, toen nog strikt naar zuilen gescheiden,
werkgeversverenigingen. En net als Lubbers maakte De Koster in de politiek een
bliksemcarrière. Hij werd vrijwel direct na zijn beëdiging als Tweede Kamerlid
benoemd tot staatssecretaris voor Europese zaken onder minister Luns.
Beide heren kenden elkaar al wel. De Koster had een tijdje in Amsterdam economie
gestudeerd en daar in het corps Luns al ontmoet. Ook als werkgeversvoorzitter had
hij wel met Luns te maken in de zin dat de werkgevers aanvankelijk de Europese
eenwording met aanzienlijke argwaan bezagen. Zij waren bang dat het proces de
banden met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zou verzwakken, en
dat daardoor de doorvoerfunctie van Rotterdam naar Duitsland nadelig zou worden
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beïnvloed. Bovendien vreesden ze de concurrentiekracht van de Duitse industrie, die
zo redeneerden zij, door de Marshallhulp de verwoestingen van de
oorlogsbombardementen veel te snel te boven was gekomen met een geheel vernieuwd
machinepark.
De Koster werd derhalve aan de vooravond van het Verdrag van Rome door zijn
collega-ondernemers naar Luns gestuurd met de boodschap dat het Europees proces
maar getemporiseerd moest worden. Maar al heel snel na 1958 kwam het bedrijfsleven
tot de ontdekking dat de EEG juist zeer gunstig voor de Nederlandse export was, en
nu stuurden ze De Koster opnieuw naar Luns, ditmaal om te vragen of het allemaal
niet een beetje sneller kon.
Als staatssecretaris onder Luns werd hij als gevolg van deze eerdere ontmoetingen
misschien iets minder dan anderen door zijn chef ontgroend.
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Luns was zijn carrière ooit begonnen als minister zonder portefeuille onder J.W.
Beyen en had, als hij het vaderland alleen mocht vertegenwoordigen, van deze vaak
op spottende toon te horen gekregen: ‘Joseph, gedraag ons wel.’ Misschien daarom
haalde hij soortgelijke streken uit met zijn staatssecretarissen en niet in de laatste
plaats met de bij hem op Plein 23 ingekwartierde ministers van Ontwikkelingshulp.
De minister en de staatssecretaris waren op de begane grond van het ministerie
naast elkaar gehuisvest in prachtige zalen, die met echte schilderijen en antieke
meubelen waren ingericht. Maar het oude en krakkemikkige gebouw had ook wel
een nadeel: de twee bewindslieden moesten een WC delen. En nog onhandiger: de
ingang daarvan was een deurtje pal achter het bureau van de staatssecretaris. Die
plee stak in feite uit op de binnenplaats en was niet verwarmd, met als gevolg dat
het er in de winter niet echt aangenaam toeven was en het water in de stortbak zelfs
wel eens bevroor. Dat was voor Luns dan ook een reden om voor zijn sanitaire noden
meestal de trap af te dalen naar de wat moderner uitgeruste voorzieningen voor
bezoekers. De bewindslieden-WC werd in de wintermaanden dan gebruikt als
bewaarplaats voor oesters en andere bederfelijke etenswaar. Dat was handig als Luns
wat hapjes voor het diner wilde meenemen naar huis, toen nog een ambtswoning aan
het Plein 1813, waar tot voor kort de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid was gehuisvest.
Toch maakte Luns regelmatig op malicieuze wijze van de bewindslieden-WC
gebruik. Bezoekende buitenlandse politici die hem niet konden bekoren en aan wie
hij geen tijd wilde verdoen, stuurde hij door naar de staatssecretaris. Die moest dan
bij de ontvangst de minister verontschuldigen met, voor het eergevoel van de gasten
noodzakelijke, uitvluchten als zou de minister voor crisisberaad in het buitenland
verkeren of voor hoogst gewichtige zaken naar het parlement zijn geroepen. Op het
moment dat iedereen dan neerzeeg in de sofa en discussie over de buitenlandse
politiek werd aangesneden, ging de tussendeur open en kwam Luns op zijn sokken
en met een plaid om zijn aanzienlijke buik langs geschuifeld, om na een vriendelijk
wuifje achter het bewuste pleedeurtje te verdwijnen.
Daar verbleef Luns dan niet weinige, noch discrete, momenten om na een
donderend geraas van de ouderwetse gietijzeren stortbak, weer even vriendelijk
wuivend terug naar zijn eigen bureau te gaan. Daarmee had hij zijn staatssecretarissen
- en zijn gasten - letterlijk te kakken gezet.
Ooit heb ik zelf op Plein 23 een close encounter met Luns gehad. Op een goede dag
was ik ter voorbereiding van een politieke bijeenkomst in het bureau van de
staatssecretaris, maar De Koster werd weggeroepen en gaf mij de opdracht tot zijn
terugkeer te blijven zitten en de tekst van zijn redevoering voor te bereiden. Ik
installeerde mij voor dit schrijfwerk aan zijn bureau. Het duurde niet lang of de deur
ging open en daar verscheen Luns om naar de WC te gaan. Hij keek onaangenaam
verrast naar dit ventje, dat geheel alleen aan het bureau van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken zat te schrijven. Met zijn karakteristieke stemgeluid vroeg hij
mij wie ik was en wat ik daar deed. Ik noemde mijn naam en antwoordde dat ik daar
de politiek zat te bedrijven. Zijn antwoord was geheel conform zijn reputatie: ‘Achter
dit bureau behoort de diplomatie bedreven te worden.’
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Ik wilde mij niet laten kennen en repliceerde met alle overmoed die de jeugd eigen
is: ‘Maar Excellentie [dat zei je toen nog], U weet toch wel dat de politiek meester
is over de diplomatie.’
Dat beviel hem allerminst, maar omdat ik geen ambtenaar was, kon hij me toch
weinig maken. Omdat hij toch het laatste woord wilde hebben, vroeg hij naar mijn
leeftijd. Toen ik, al wat minder zelfverzekerd, antwoordde dat die 26 was, luidde
zijn commentaar dat ik zijn kleinzoon had kunnen zijn. Ik zweeg, maar het klopte
niet, want zijn zoon Huib zat een klas onder mij op de middelbare school.

Eindnoten:
1. Zie Van Logement tot Parlement, 1617-2004; een nieuw gebruik van het Logement van
Amsterdam en het Algemeen Rijksarchief; red. ir. H.F. Ambachtsheer en drs. N. de Boer (De
Nieuwe Haagse 2004).
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Twee levens
door Sam Koek
Mijn ouders verdienen het dat ik over ze schrijf, maar tegelijkertijd voel ik aarzeling
en schroom. Aarzeling, omdat ik denk dat je als kind geen scherp beeld van je eigen
ouders kunt hebben. Schroom, omdat hun leven mij niet toebehoort en ik niet het
recht heb om te schrijven over hun bestaan waarvan ik als hun kind deelgenoot ben
geworden. Het gaat volgens mij niet aan om je het hele hebben en houden van je
ouders zomaar toe te eigenen, de hele mikmak van hun leven en hun tijdsbeeld, en
daar een mooi verhaal van te maken. Ik wil voorzichtig te werk gaan, en hun
persoonlijkheden respecteren. Zij hebben mij nooit bedrogen, en op mijn beurt mag
ik hen ook niet zo maar aan derden uitleveren.
Mijn ouders waren beide erg gesteld op eerlijkheid, zij het ieder op een eigen
manier. Voor mijn vader ging de waarheid boven alles, ook als het onnozele
kleinigheden betrof (en die waarheid had hij vaak in pacht). Mijn moeder had ook
een scherp oog voor wat waar is, en wat niet, maar zij gaf meer om discretie: zij
begreep dat de waarheid niet altijd luid en duidelijk behoeft te worden verkondigd.
Ik zal mij daaraan houden; er blijft genoeg over om hun levens te schetsen in het
tijdsbeeld van hun generatie.
Mijn moeder werd in 1886 in Zwolle geboren in een gezin uit de gegoede burgerij;
haar vader was directeur, of firmant, van een likeurstokerij en wijnhandel. In die tijd
betekende het nog iets als iemand uit Zwolle kwam, of uit Groningen of uit Arnhem
of uit Den Bosch. Doorgaans had je hele familie dan generaties lang in die stad
gewoond, en alle kennissen en vrienden woonden er ook. Op zondag ging je
theedrinken bij je tante en als er kermis was, bezocht je die met je neven en nichten.
Zeker beperkte dat de gezichtskring, maar het leverde ook een hechte en veilige
omgeving op om in op te groeien, zoals men zich die nu niet meer kan voorstellen.
Ik denk overigens dat het ook nu nog bijdraagt aan een gelukkig leven als je tot je
eindexamen in de provincie woont (ver weg, dus niet in het Gooi), en daarna in de
grote stad. Mijn moeder volgde dit patroon en het verschafte haar een gelukkige
jeugd. Haar vader zei: ‘Een gelukkige jeugd is het beste geschenk dat ik je kan geven,
want die kan je nooit meer worden ontnomen.’ Mijn moeder haalde dat gezegde later
instemmend aan als ze mij weer eens schandelijk had verwend.
Zij was een ernstig kind met een goed verstand. Welbewust werd zij opgevoed
om een ‘mevrouw’ te worden, op een kostschool te Hilversum, met een halfjaar in
Brussel voor het Frans. Zij had een groot verlangen naar een betere opleiding, zij
zou wel willen studeren, maar dat was haar aardige vader toch te machtig: hij verbood
het niet, maar hij bedacht zoveel bezwaren, waarschuwingen, voorwaarden, dat mijn
moeder er ten slotte maar van afzag.
Toch was zij op haar twintigste in Amsterdam bij Oom Anton in huis om er, zij
het als toehoorster, de colleges geschiedenis van H. Brugmans te volgen. Zij ontmoette
een student in de medicijnen, knap, charmant, en briljant. Hij zou later huisarts
worden en zij zijn echtgenote. De doktersvrouw had destijds doorgaans de zorg voor
de apotheek, en mijn moeder leerde alvast etiketten op medicijnflesjes te plakken en
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de kleurige papiertjes te vouwen voor de hoedjes die om de kurk passen. Maar haar
verloofde kreeg kanker en stierf binnen het jaar, en zij keerde terug naar Zwol-
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le en trok weer in bij haar vader (die intussen weduwnaar was geworden) en ging
voor hem het huishouden doen.
Ze was vijfentwintig jaar oud, en ze dacht: mijn leven is voorbij. Acht jaar lang
woonde zij zo als ‘ongehuwde jongedochter’ bij haar vader in de kleine stad. Toen
kwam mijn vader op bezoek en vroeg haar twee dagen later ten huwelijk.
Mijn vader had een heel ander karakter en een heel andere geschiedenis. Hij werd
in 1879 geboren als jongste zoon van een predikant, die het enkele jaren later tot
hoogleraar in Amsterdam bracht. Hij was assertief (een term die toen natuurlijk nog
onbekend was), in het geheel niet zwijgzaam of terughoudend, vol anekdotes, en
altijd bereid tot debat, waarin hij vrij heftig tekeer kon gaan. Toen hij zestien jaar
oud was en zijn eigen vader, weduwnaar geworden, hertrouwde, werd hij wegens
onhandelbaarheid voor de laatste jaren van het gymnasium uit huis gedaan bij een
bovenmeester in Haarlem.
Hij studeerde biologie in Amsterdam, een rumoerig maar briljant student, en werd
assistent van de botanicus Hugo de Vries. In die tijd, zo omstreeks 1900, schreef de
universiteit nog wetenschappelijke prijsvragen uit, en mijn vader won de gouden
medaille met een verhandeling die later onderdeel van zijn dissertatie werd. Hij was
als student heel ondernemend, zeker voor die tijd: hij reisde met een vissersboot mee
naar IJsland, om er 's zomers bij de hooioogst mee te helpen, en hij verbleef enkele
maanden in het klooster van Maredsous (vast ook om zijn vader te plagen, want die
was natuurlijk helemaal niet gesteld op het roomse geloof).
Eenmaal afgestudeerd vertrok mijn vader naar de Plantentuin in Buitenzorg, naar
de wereld van de grote tropische cultures, de proeftuinen en de plantages. Hij trok
ook graag het oerwoud in, en ruilde met zijn collega in Suriname van standplaats
voor een expeditie in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika, op zoek naar
nieuwe variëteiten van Hevea Brasiliensis (de rubberboom). En later, toen hij al tegen
de vijftig liep, trok hij nog eens dwars door Afrika van Kongo naar Ethiopië met
hetzelfde doel. Ik denk dat hij zich in die groene wereld van de tropen meer op zijn
gemak voelde dan in Europa. Van Nederland hield hij al helemaal niet.
Toen hij mijn moeder ontmoette was hij eenenveertig jaar oud en vrijgezel. Wat
er in al die koloniale jaren in de tropen in zijn persoonlijk leven is omgegaan weet
ik niet. Er is wel een foto uit Suriname die hem met een collega toont op de voorgalerij
van hun gezamenlijke woning. De twee heren zitten in stijve witte pakken op
schommelstoelen, en om hen heen staan drie prachtige negerinnen, piekfijn uitgedost
in kleurige kleding met grote gevouwen kappen op het hoofd. Op de achterkant van
de foto staan hun namen en de functies die zij vervulden: een was er voor ‘het koken’,
een voor ‘het huis’ en een voor ‘de tuin’ - maar daar zal het wel niet bij gebleven
zijn.
Hoe dit ook zij, toen mijn vader veertig jaar was, kwam hij met ‘Indisch verlof’
naar Holland met de vaste bedoeling een vrouw te zoeken. Al zijn vrienden en
kennissen en zijn oom Jacob kwamen natuurlijk met geschikte kandidaten. Het werd
allemaal niets, en in zijn dagboek schreef hij op oudejaarsdag 1920 dat hij er schoon
genoeg van had, en dat hij zo gauw zijn verlof om was als vrijgezel naar Indië zou
teruggaan. Maar enkele dagen later ging hij eten bij mijn latere grootvader, een oude
kennis uit de tijd dat zijn vader predikant in Zwolle was, hij ontmoette daar mijn
moeder, en hij was onmiddellijk reddeloos verliefd. Die avond ging hij terug naar
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den Haag (de vaste standplaats van Indische verlofgangers) en hij schreef in zijn
dagboek: ‘Ik had een krant gekocht om in de trein te lezen, maar ik kwam er niet toe
omdat ik alleen maar aan haar kon denken.’ Zonder aarzeling trok hij daaruit de enig
juiste consequentie, en twee dagen later reisde hij terug naar Zwolle en vroeg haar
ten huwelijk, waarbij hij zich bereid verklaarde alle voorwaarden te accepteren die
ze
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aan een huwelijk zou stellen. Ik ben het geheel met deze handelwijze eens. Als je
eenmaal van iemand houdt, is iedere verdere afweging onzinnig.
Mijn moeder heeft, meen ik, nog om veertien dagen bedenktijd gevraagd, maar
ze was overrompeld en verkocht. En alles moest heel snel gebeuren, het huwelijk,
de uitzet, het inpakken in kisten en hutkoffers, want mijn vaders verlof was bijna om
en zij moesten binnen enkele maanden naar Buitenzorg op Java afreizen.
Het werd een gelukkig en hecht huwelijk. Het heeft grote voordelen pas op latere
leeftijd, als volwassene, te trouwen; mijn ouders namen elkaar serieus en behandelden
elkaar eerlijk en met respect. Het waren beide sterke mensen, met intelligentie en
met gezond verstand, en met een kritische blik, ook jegens elkaar. Als kind kon ik
ze altijd vertrouwen, zoals ze ook elkaar volledig konden vertrouwen. Ze waren het
niet altijd eens, maar ze hadden nooit ruzie.
Eens, in de jaren dertig, kreeg mijn vader onenigheid over geld met een zakenman
waarmee hij een bedrijfje had willen opzetten. Deze zakenman verlangde drieduizend
gulden van hem, in die tijd een groot bedrag. Mijn vader kon dat wel betalen, maar
hij meende dat hij het geld niet schuldig was. Over deze kwestie en de gemeenheid
van zijn schurkachtige compagnon wond hij zich bovenmatig op. Hij dacht aan niets
anders meer terwijl hij allerlei processen beraamde waarin hij de an-
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der mores zou leren. Ik twijfel er niet aan dat hij in zijn gelijk stond, maar het nam
hem veel te veel in beslag. De verjaardag van mijn moeder was aanstaande, maar
zijn hoofd stond er niet naar een cadeau voor haar uit te zoeken (toch al niet zijn
sterkste punt). ‘Zeg maar wat je hebben wilt,’ zei hij, ‘en je krijgt het.’ Mijn moeder
vroeg eerst of hij dat echt meende, en daarna zei ze: ‘Mijn grootste cadeau is dat je
die drieduizend gulden betaalt en er nooit meer over spreekt.’ Mijn vader hield zijn
woord. Hij betaalde, en hij heeft nooit meer een woord over de kwestie gesproken.
Ik vind vooral dit laatste een prestatie van formaat, en een krachtig bewijs van zijn
liefde.
Hun huwelijk duurde dertig jaar - tot mijn vader overleed -, maar het waren geen
gewone jaren. Eerst vier jaar in de tropen, tot vast stond dat mijn moeder het klimaat
echt niet kon verdragen. Die jaren in Buitenzorg vroegen voor beiden een grote
aanpassing, mijn vader was opeens geen vrijgezel meer, en mijn moeder kwam van
een herenhuis in Zwolle in een witte villa met zes bedienden terecht. Ik weet van die
tijd eigenlijk alleen dat hun eerste kind enige dagen na de geboorte overleed. Enkele
jaren later werd mijn oudere zuster geboren; dat was een ‘moeilijk kind’, maar wat
dat in dit geval betekende weet ik niet.
Mijn moeder kreeg spruw, een tropische ziekte, en zij moesten naar Europa
terugkeren. Mijn vader nam ontslag om verder zijn brood te verdienen als een soort
consultant, hoewel die term toen nog niet bekend was. Hij wist langdurige opdrachten
te verkrijgen van Engelse en Franse cultuurmaatschappijen met grote plantages in
de tropen. Na enige tijd werd ik geboren. De dertiger jaren van de vorige eeuw braken
aan en brachten een economische crisis, maar mijn ouders waren vrij welgesteld.
Ik denk dat ze toen heel gelukkige jaren hebben beleefd.
Mijn moeder leefde als ‘mevrouw’ in Wassenaar, met een dienstbode, en met vage
gezondheidsklachten, ten dele een gevolg van de spruw. Mijn vader was vaak weg,
geheel en al onbereikbaar op zijn verre reizen. Hij moest nu eenmaal geregeld op
inspectie naar Indochina en Malakka, het huidige Vietnam en Maleisië. Die reizen
werden per boot gemaakt, en hij was zeker een derde van de tijd weg van huis. Tijdens
zijn afwezigheid schreef hij mijn moeder elke dag, al was het maar een briefkaart
waarin hij vertelde dat hij op het station op de trein zat te wachten, en dat het erg
warm was.
Op de ochtend van 10 mei 1940 vloog mijn vader tijdens een zakenreis van Parijs
naar Londen. Toen hij daar aankwam las hij op de aanplakbiljetten van de kranten
dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen. Hij kon niet meer terug. De
oorlogsjaren hebben mijn ouders dus volledig gescheiden beleefd, beide niet zonder
avonturen. Mijn moeder kreeg onmiddellijk te maken met een bominslag, die het
huis beschadigde, en in de jaren daarna werd zij, door een speling van het lot, vier
keer uit haar huis gezet, telkens op kortere termijn. Bovendien had zij twee
opgroeiende kinderen om voor te zorgen. Zodra het in mei 1940 duidelijk werd dat
ze er alleen voor stond, verdwenen haar kwalen, kocht ze een fiets en werd ze een
flinke moeder die vastbesloten was zich er doorheen te slaan. En zo is het ook gegaan.
Achteraf bedenk ik dat dit vijf erg moeilijke jaren voor haar moeten zijn geweest.
Vanaf het begin brachten de oorlogsomstandigheden haar in hoog tempo de ene
onverwachte moeilijkheid na de andere. Ze heeft ze alle weten te overwinnen, en wij
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als haar kinderen hebben heel weinig gemerkt van de problemen waar ze voor werd
gesteld. Misschien vond ze er in haar hart ook wel bevrediging in dat ze nu eindelijk
volledig gebruik kon maken van haar grote gaven, haar goede verstand, haar scherpe
inzicht en haar mensenkennis. Pas toen wij bevrijd waren en haar werk voltooid was
stortte ze in, maar niet langer dan een of twee dagen.
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Mijn vader was in Londen gestrand met alleen een klein koffertje bij zich en hij
moest maar zien waar hij terecht kwam. Hij reisde al spoedig door naar Indië dat
korte tijd later door de Japanners werd bezet. Daar verbleef hij bijna drie jaar in een
Japans interneringskamp, met als bijzonderheid dat hij op grond van zijn leeftijd hij was in de zestig - in een vrouwenkamp werd ondergebracht. Zo erg veel vertelde
hij daar later niet over, en klagen deed hij al helemaal niet.
In 1946 werden mijn ouders herenigd. Mijn vader was toen 66 (maar door zijn
Indische jaren en het verblijf in het kamp eigenlijk ouder), mijn moeder was 59. Nu
denk ik dat ze enige moeite hebben gehad om weer aan elkaar te wennen; toen vond
ik, als blaag van 18, voornamelijk dat ze beiden heel erg oud waren, eigenlijk te oud
voor sterke emoties. Maar ik ging spoedig uit huis en had het te druk met mijn eigen
leven om erg op ze te letten.
Mijn oudere zuster, het ‘moeilijke kind’, had in de oorlog met haar gezondheid
gekwakkeld en kon in 1946 naar Zwitserland om er in de heilzame ‘hoge lucht’ aan
te sterken. Na enkele maanden kregen mijn ouders het bericht dat ze een psychotische
aanval had gekregen en in een psychiatrische inrichting was opgenomen. Dit was
het begin van een lange lijdensweg, want de medicatie waarmee deze episodes kunnen
worden bestreden of voorkomen is pas veel later uitgevonden. Toen het telegram
kwam is mijn moeder direct naar Zwitserland vertrokken, en mijn vader is pas weken
later gevolgd; de reis was destijds nog vol moeilijkheden van paspoortenkwesties en
geld.
Maar zoals na elk drama hernam het dagelijkse leven ook toen zijn gewone loop.
Mijn zuster werd naar Nederland gebracht en was na een tijdje voldoende hersteld
om naar huis te komen. Mijn ouders vatten geleidelijk aan de oude draad weer op,
mijn vader werd bijzonder hoogleraar in de ‘Grote Cultures’ (destijds de gangbare
benaming voor rubber, koffie, thee en suiker). Zijn vitaliteit was evenwel verdwenen
en zes jaar na zijn thuiskomst is hij aan een hartstilstand overleden. Hij ging op
zondagavond nog even naar zijn werkkamer, mijn moeder hoorde een bons, en toen
ze ging kijken lag hij dood op de grond.
Zij heeft hem nog achttien jaar overleefd. Die jaren waren voor een groot deel
vervuld van zorgen om mijn zuster, die zij manmoedig heeft gedragen. De aandacht
voor anderen (zoals voor mij en later voor mijn gezin) heeft er niet onder geleden.
Mijn moeder was een verstandige vrouw met een lief karakter, en de raarste mensen
namen haar in vertrouwen en kwamen haar om raad vragen. Het leven van een oude
weduwe in haar eentje is niet gemakkelijk. ‘Weet je,’ zei ze eens tegen mij, ‘ik denk
altijd zo slecht van de mensen - en het blijkt altijd waar te zijn.’
Kun je de balans van deze twee levens opmaken? Voor mijn vader: zelfontplooiing,
een interessant bestaan, niet zonder successen, en een gelukkig huwelijk, zij het wel
erg laat gevonden. Ik weet niets van wat hij daarvóór heeft meegemaakt. Zijn laatste
jaren vond hij, denk ik, niet zo aangenaam. Voor mijn moeder: verlies van haar eerste
geliefde, hetzelfde gelukkige huwelijk (ook laat aangegaan), het verlies van haar
eerste kind, groot en langdurig verdriet om haar tweede kind, en in de laatste jaren
de voldoening van kleinkinderen.
Mijn ouders hebben beiden een bewogen leven gehad, vol grote en onverwachte
wendingen, maar hoe uitzonderlijk dat is durf ik niet te zeggen. Wie zal het zeggen
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of andere keurige bejaarde echtparen, die vredig in hun huiskamer van een kop koffie
en een gebakje genieten, niet ook een verleden achter zich hebben met stormachtige
affaires en dramatische episodes, met overspel, met moord of met zelfmoord in de
nabije omgeving. Leeft men lang genoeg, dan worden alle wonden door de tijd
geheeld.
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Groet aan mijn kinderen
Bas van Putten
Dag kinderen
ik heb het recht niet jullie te begroeten
ik groet alleen in mijn gedachten
hoe ik van jullie heb gehouden zeg ik niet
ik zou mij schamen zo te spreken
niets van liefde heb ik jullie kunnen tonen
of soms genoeg was het te voelen dat ik kon
als ik gewild had
had ik liefgehad zoals het moest
dan was ik rijk geweest en edelman en alles
maar nee ik kon het niet
wanneer ik de besloten lieve woorden sprak
die jullie in mij wakker keken dacht ik
nee zo klinkt de liefde niet
zo klinkt de poging de verdienste te beminnen
maar de toon die liegt
en de geheimen van de liefde ken je niet
je zou ze willen kennen daar begint het al
je voelt de liefde in je handen
proeft de liefde op je lippen
maar spreken nee dat kon je niet
mijn arme kinderen kom hier wat zingen jullie mooi
zacht ademend in lucht van goud
zacht van mij af
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Van blauw
Het is de kleur die je laat breken is me opgevallen
in je blauwe trui huil je het meest
het is de schuld van blauw dat je verdriet hebt
niet de mijne
alleen de eerste keer
toen jij je blauwe trui droeg
heb je om mij gesnikt
sindsdien om blauw
om de herinnering aan blauw
en alle blauwe dingen die nog komen gaan
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Moedervlekken
door Marc den Elzen
We zouden gaan wandelen. Frank, Hans en ik. Twee dagen voor het vertrek belt
Hans. Hij zegt: sorry. Hij zegt: het gaat niet. Zijn knieën. Lopen in de bergen mag
niet van de dokter.
‘Maar we hebben ons er zo op verheugd,’ zeg ik. ‘Wandelen en elke dag schaken.
Shit, Hans. Shit.’
‘Schaken doe je met z'n tweeën. Mij hebben jullie niet nodig. Ga.’
Ik vloek, hij vloekt. Maar wij moeten gaan. Frank en ik. De bergen in.
De avond voor het vertrek loop ik door de binnenstad. Ik heb vijftig euro bij me. Vijf
jaar heb ik het niet gedaan. Vijf hele jaren. Kan ik het nog wel? Krijg ik hem nog
wel stijf als ik een blote vrouw zie? Een blote vrouw van mijn leeftijd. Slappe billen,
een slappe buik. Ik zie een vrouw in witte lingerie. Bijna van mijn leeftijd. Ze volgt
me met haar blik. Nee, denk ik, niet doen. Ik draai me om. Weer kijkt ze me aan. Ik
loop het trapje op. Het gaat vanzelf.
De volgende dag zitten Frank en ik in zijn auto. We luisteren naar een live
uitvoering van ‘Under pressure’ van Queen. Hij wil weten waar het lied over gaat.
Ik zeg dat ik alleen naar de muziek luister. Vertalen doe ik niet.
‘Volgens mij gaat het over verboden liefde,’ zegt hij. ‘Twee mannen die van elkaar
houden en de druk die ze voelen. Het gaat gewoon over twee vieze homo's.’
‘Maar die Freddy Mercury had een goeie stem.’
‘Ja, dat had hij zeker. Jezus, rij door, stom wijf. Geef dan gas, mens. Zie je dat,
ze hoeft alleen maar gas te geven, dat shitwijf.’
‘Je mag hier maar 120.’
‘Nou ja, ik wil er alleen maar even langs. Hè, hè, eindelijk. Kuthoer.’
Ik staar naar buiten. Had hij dit ook gezegd als Hans erbij was geweest? Misschien
moet ik meedoen. Misschien moet ik ook schelden. Welke woorden zijn er? Hufter?
Nee, dat telt niet meer mee. Hoerenzoon? Misschien kan ik dat gebruiken. Hard maar
literair. Ik denk aan mijn nacht. Anna, een Russische. Klaarkomen deed ik niet. Op
weg naar huis vloekte ik, zei ik ‘Gedver.’ Maar toch had ik het gedaan. Ik had het
gedaan.
Na anderhalve dag rijden komen we aan op de camping. Hier zullen we beginnen
met wandelen. Als we de tent hebben opgezet, trekt Frank twee blikjes bier open.
‘Chips?’ zegt hij.
‘We gaan zo eten.’
‘Ik heb nog geen zin om te koken. Ik pak de paprikachips.’
‘Ik wil anders wel koken,’ zeg ik.
‘Zal ik anders een fles wijn gaan halen?’
‘Nee nee. Ik wil niet te veel zuipen. Ik heb veel boeken bij me. Ik wil veel lezen.’
‘Jezus, we gaan toch alleen maar schaken en wandelen en drinken? Je bent zo gek
als een deur. Je hebt je pilletjes toch wel bij je?’
‘Natuurlijk. En extra. Als het mis gaat. Maar het gaat niet mis. Op vakantie is er
geen stress.’
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Frank trekt zijn shirt uit en zakt onderuit met een blikje bier. Zijn blote bast zit
onder de haren. Een mannige man, denk ik. Moet ik ook mijn shirt uitdoen? Maar
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ik heb een dikke buik. Een witte dikke buik met veel moedervlekken. Ik kijk naar
zijn armen. Ook die zijn gespierder dan die van mij. Hij hoeft niet naar de hoeren,
denk ik. Waarom heb ik het gedaan? Moet ik het tegen hem zeggen? Zeggen dat ik
fout zat. Dat ik alleen maar wilde weten of ik nog kon neuken.
‘Potje schaken?’ vraagt hij.
Ik knik. In elke hand neem ik een pion. Hij wijst mijn linkerhand aan. Wit.
‘Ik ga winnen,’ zegt hij grijnzend. ‘Ik voel het.’
Tegen twaalven poetsen we onze tanden. Daarna druk ik één pilletje uit een strip en
slik het door.
‘De pillenman,’ zegt Frank lachend. ‘Vind je het niet vervelend dat je moet
slikken?’
‘Het hoort erbij.’
‘Jawel, maar toch. Elke dag.’
's Ochtends eten we stokbrood met kaas en honing. We luisteren naar de
wereldomroep. Weer heeft een Nederlander niks gewonnen in de Tour.
‘Het zijn luie donders,’ zegt Frank. ‘Ze moeten gewoon fietsen. Ze moeten iets
doen voor hun geld.’
‘Precies,’ zeg ik, ‘het is lui kutvolk.’
Ik kijk naar zijn gezicht. Heb ik het goed gezegd, heb ik de juiste woorden gebruikt?
Hij breekt een stuk stokbrood af. Hij wil een partij schaak spelen. Ik schud mijn
hoofd. We moeten nu weg, anders lopen we straks op het heetst van de dag.
Ik trek de haringen uit de grond.
‘Zullen we dan een uurtje gaan zwemmen?’ vraagt hij.
‘Frank, het wordt heet. We moeten zo op pad.’
‘Shit man, we moeten ook genieten. We hebben een lange rit achter de rug. Laten
we vandaag een dagje camping doen.’
‘Ik heb net de tent afgebroken.’
‘Dat is stom van je. Ik stel voor dat we hier blijven.’
‘Oh, oké. Ik moet de tent weer opzetten?’
‘Kan later wel. Maakt mij geen reet uit, hoor.’
Hij trekt zijn T-shirt uit. Waarom hebben sommige mannen meer borstharen?
Waarom hebben sommige mannen een kleinere lul dan andere mannen? Ik wil mijn
T-shirt aanhouden. Ik wil mijn blote buik met moedervlekken niet laten zien. Maar
zo blijft hij wit. Ik trek hem toch uit. Frank kijkt me even aan. Zal hij er iets van
zeggen? Wat een witte buik! Wat is hij dik! En wat een moedervlekken!
‘De medicijnen,’ begin ik verontschuldigend.
‘Wat?’
‘Die buik. Door die medicijnen komt dat.’
‘Oké,’ zegt hij. ‘Jezus man, je zou wel wat meer aan sport kunnen doen.’
‘Jij wilt nu anders voor de tent gaan hangen,’ zeg ik enigszins geïrriteerd.
‘Ik wil lezen. Lezen is altijd goed. Zet jij koffie?’
‘Ik heb net al de tent afgebroken.’
‘Ja, en dat was niet nodig. Maar ik zet wel koffie als jij het niet wilt.’
De volgende dag beginnen we aan onze tocht. Frank loopt voorop. Ik probeer harder
te lopen om hem bij te houden, het lukt niet. Hij moet op mij wachten.
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‘Het is zwaar hè,’ zegt hij. ‘Pauzeren?’
‘Nee, laten we doorgaan. Ik wil anderhalf uur lopen. Dan wil ik pauze houden.’
‘Wat jij wilt. Is het goed als ik vooruit loop? Pakken we ieder ons eigen tempo.’
‘Prima. Ga je gang.’
Ik neem een paar slokken water uit mijn fles. Ik geef het aan hem. Ik zie hem kij-
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ken. Denken. Mijn hand even over de opening halen of niet? Hij laat het. Hij neemt
een groot aantal slokken en begint weer te lopen. Een sterke man, denk ik. Een sterke
man in een mooi lichaam. Waarom denk ik zulke dingen? Mijn eigen dikke buik?
Ik begin ook te lopen. De afstand wordt weer groter. Op een gegeven moment zie ik
hem niet meer. Straks is hij weg. Straks gaat hij alleen vakantie houden. Ik voel dat
ik zweet. De druppels vallen van mijn hoofd op de stenen. Heb ik gisteren mijn
medicijnen wel ingenomen? Zoiets vergeet ik niet. Trouwens, ik word niet meteen
gek als ik het vergeet. Ik zie Frank op een rots zitten. Hij lacht, hij zegt dat hij al een
half uur op mij zit te wachten.
‘Hier pik,’ zegt hij. ‘Water. Drink maar op.’
‘Ik ben geen pik.’
‘Een lullo dan.’
‘Frank, ik geniet van de omgeving. Ik vind het mooi hier.’
‘Je kunt gewoon niet harder. Dat komt door die buik van je.’
‘Frank, ik slik medicijnen. Ik kan er niets aan doen.’
‘Het is de alcohol. En je zit de hele dag achter de computer. Zal ik even koffie
zetten? Kun jij uitrusten.’
Hij hangt zijn T-shirt in een boom te drogen. Hij kan elke vrouw krijgen. Ik niet.
Verdomme, ik moet niet aan mezelf gaan twijfelen. Ik kan iets dat hij niet kan.
Schrijven. Maar kan ik dat wel? Ben ik niet iemand die alleen door de medicijnen
stabiel blijft? Iemand die anders gek zou worden...? Die dan denkt dat hij Marek van
der Jagt is, of W.F. Hermans...?
Frank heeft zijn handen in het gras gezet en drukt zichzelf omhoog. Ook dat nog,
denk ik. Ik durf niet te kijken. Maar hij telt hardop. Bij vijftig houdt hij op.
‘Nu jij,’ zegt hij. ‘Nu moet jij die buik van je omhoog zien te krijgen.’
‘Dat doe ik niet,’ zeg ik. ‘Sorry. Het water kookt.’
Ik pak zijn waterfles. Schoonmaken of niet? Ik neem een groot aantal slokken. Hij
wil na mij de fles hebben. Hij twijfelt niet meer. Ik denk aan de Russin. Het was
veilig. Dat wel. Geen AIDS. Maar was het die vijftig euro waard? Neuken met een
hoer, dat doet iedereen wel eens. Iedereen. Ik kijk naar Frank. Nee, denk ik, bijna
iedereen.
's Avonds kamperen we bij een bergmeer. Hij ligt voor de tent. Ik denk aan thuis.
Geen vriendin. Misschien moet ik aan een vriend beginnen. Iemand die ook een
dikke buik heeft. Iemand die ook medicijnen slikt. Ik ben toch geen homo, denk ik
verschrikt. Ik hoor een vrouw te krijgen. Geen man. Vijf jaar. Vijf jaar. En ik was
niet eens geil. Ik speelde het, net als zij.
Om elf uur gaan we slapen. Hij trekt zijn broek uit. Groot geschapen, denk ik in
een vlaag. Hij wel. Was Hans hier maar geweest. Die had met Frank in de tent
geslapen. Dan had ik niets van zijn naaktheid gezien. Zijn borstharen, zijn bruine,
gespierde armen.
‘Zo, lekker slapen,’ zegt hij.
‘Ja,’ zeg ik enigszins hees, ‘lekker maffen.’
Ik sluit mijn ogen. Ik denk aan hem, ik denk aan haar en mij. Ik ga op mijn zij
liggen, daarna weer op mijn rug. Ik mag geen homo zijn. Ik ben eenenveertig. Ik kan
nu niet opeens met een jongen thuis komen. Mijn moeder zal er niets van snappen.
Zo hebben we je toch niet opgevoed?
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‘Shit man, draai niet zo,’ zegt Frank. ‘Ik word er wakker van.’
‘Sorry,’ zeg ik zacht. ‘Sorry Frank.’
Heb ik mijn medicijnen ingenomen? Het zal toch niet zo zijn dat ik hier gek word?
Nee, gek worden doe ik niet. Ik ga op mijn andere zij liggen.
‘Wat zei ik nou,’ zegt Frank.
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‘Sorry.’
Nog anderhalf uur lig ik wakker. Maar ik draai niet. Als we opstaan, zegt hij dat
ik kleine oogjes heb.
‘Kom,’ zegt hij, ‘naar het meer. Wassen.’
‘Jezus, Frank, dat water is ijskoud.’
‘Daar word je wakker van, lullo. Ga mee.’
Uit mijn rugzak pak ik mijn zwembroek.
‘We springen er zo in, man. Hier is niemand die je ziet,’ zegt hij. ‘Naakt zwemmen,
lekker vrij.’
‘Nou,’ zeg ik.
‘Doe niet zo flauw, joh. Er is hier geen hond.’
Hij trekt zijn slip uit. Ik zie zijn geslacht. Ik voel dat ik een erectie krijg. Een
onvervalste. Nee, denk ik, nee. Hij ligt al in het water. Ik draai me om en doe mijn
short uit. Hij mag het niet zien. Ik spring het water in.
‘Je hebt een stijve,’ zegt hij. ‘Je hebt een stijve lul.’
‘De kou,’ zeg ik.
‘Shit man, je bent gewoon een homo,’ buldert hij van het lachen.
‘Nee nee, ik dacht aan een vrouw. Een meisje. Een wijf. Toen gebeurde het.
Zwemmen, lekker. Vet.’
‘Ik ben verdomme met een homo op vakantie. Een fucking homo.’ Zijn gierende
lach echoot over het meer.
‘Ik dacht aan een wijf,’ zeg ik opnieuw. ‘Een blond wijf met grote tieten. Voordat
we weg gingen, ben ik naar de hoeren geweest.’
‘Nee, echt!? Je hebt met een hoer liggen neuken. En ik drink uit dezelfde fles.
Lul.’
‘Zwemmen vent,’ zeg ik. ‘Laten we naar het midden van het meer zwemmen.’
Ik begin te zwemmen. Borstcrawl. Hij volgt mij niet. Na afloop zet ik bij de tent
koffie. Heb ik mijn medicijnen wel ingenomen? Natuurlijk heb ik dat. Zoiets vergeet
ik niet. Een gek die homo is. Een gek met een dikke buik die naar de hoeren gaat en
die zich schrijver noemt. Een Marek van der Jagt met moedervlekken. Frank drinkt
zwijgend zijn koffie op. We staren naar de col die we gaan beklimmen.
‘Ik heb er zin in,’ zeg ik monter.
Hij kijkt me aan en schudt zijn hoofd.
‘Met jou de bergen in,’ zegt hij. ‘Ik denk dat we beter maar naar huis kunnen gaan.
Dit wordt niets.’
Ik moet slikken. Verdomme, denk ik, verdomme. Ik zie dat hij opstaat. Hij trekt
de haringen uit de grond. In gedachten vloek ik, maar ik sta op en help hem. Lullo,
denk ik, ik ben een lullo.
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Afscheid van de burgemeester
door A.L. Schneiders
Ik heb geaarzeld alvorens de pen te zetten in mijn broer Frederik, die vrij recent is
overleden. Is het niet een vorm van lijkenpikkerij? Aan de andere kant: hij was nooit
afkerig van enige publiciteit rond zijn omvangrijke persoon. Toen zijn zoon met mij
overlegde over de begrafenis, waren we het snel met elkaar eens dat Frederik een
grote bijeenkomst wilde, met alle toeters en bellen.
Toch weet ik niet zeker of hij gelukkig zou zijn geweest met wat ik hier ga
schrijven. Bij hem moest het allemaal positief zijn, opbouwend - hij was een echte
bestuurder, burgemeester van een flinke stad. Misschien als uiting van postuum
misnoegen dook hij onlangs ineens op in mijn droom, struikelend en vloekend in
wat een verlaten werkplaats leek - het was er stikdonker en de vloer was bezaaid met
oud roest. Ik lag in een hoek achter een gordijntje, muisstil te luisteren naar zijn boze
stem die riep en riep. ‘Aap, Aap!’ Hij was de enige die mij zo noemde. Dichter en
dichter naderde hij, een verschrikkelijke bedreiging, totdat ik gerinkel hoorde en dan
het geluid van een zware val. Het werd en bleef stil, goddank. Zo is hij ook
neergesmakt op de mat tussen z'n slaapkamer en de badkamer.
De gebeurtenissen in die donkere werkplaats vormen wel een gave weerspiegeling
van onze relatie in mijn vroege jeugd. Drie jaar ouder dan ik, groot en sterk, was hij
voor mij in die jaren een constante bedreiging. Hij hield mij vast aan mijn haren, zo
hard dat hele plukken loslieten. Hij zat mij achterna met enge dingen, larven of een
lange kronkelende worm.
Ik moet een jaar of twaalf zijn geweest toen daaraan vrij plotseling een einde
kwam. Frederik en ik waren onderweg op een van die eindeloze fietstochten die ik
met hem moest maken. Dit keer ging het naar onze grootouders bij Haarlem, vanuit
Rotterdam dus zo'n vijftig kilometer. Het was een natte zondagmiddag in het najaar,
kort voor de oorlog, in de polder onder Zoeterwoude. Verschrikkelijker
zondagmiddagen vind je in de hele wereld niet. Het land was half verdronken in mist
en mest, het stonk naar rottend stro, naar stremsel, naar varkenspoep. Toen de mist
wat optrok, ging het meteen regenen, zo hard dat het water mijn schoenen in siepelde.
Dit was het, ik kon niet meer. Ik riep naar Frederik dat ik niet meer kon en terugging.
‘Ha ha, geen sprake van. Je gaat mee!’ riep hij. Dreigend stapte hij naar mij toe. Ik
hield mijn fiets als een schild voor m'n buik. Bij Frederik was een moment van
aarzeling, het was niet eerder voorgekomen dat ik zo voet bij stuk hield. Toen ging
het erop los, schoppen natuurlijk, en de gebruikelijke aanval op mijn haren. Ik bleef
weigeren, als een muilezel bleef ik staan. Toen pakte hij zonder een woord mijn fiets,
liep ermee naar de brede vaart en smeet hem in het water, zo ver mogelijk van de
kant. Daarna stapte hij op en vertrok in de mist, richting Haarlem. Na lang zoeken
vond ik een afgebroken tak waarmee ik de fiets uit de vaart kon vissen. Druipend
verdween ik ook in de mist, richting Rotterdam. Het was mijn ‘finest hour’ in de
relatie met Frederik - nooit heeft hij meer geprobeerd mij zo grof te koeioneren.
Erg vaak denk ik niet aan hem, maar soms voel ik hem even als een naamloze,
vormeloze aanwezigheid tegen mijn rechterschouder, mij afschermend tegen de
gapen-
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de afgrond verder naar rechts. Misschien komt dit ook doordat mijn zoon, altijd
tactvol, had opgemerkt: ‘Pa, nu ben jij dus aan de beurt.’
Een ander, vervelender verschijnsel is dat ik de laatste tijd steeds meer op hem ga
lijken, inclusief omvang en zware stap. Ik had tegen hem opgekeken voor z'n rusteloze
ondernemingsdrift en het vermogen mensen naar z'n hand te zetten, maar voelde
afkeer voor zijn bolle buik en onhandige motoriek. Burgemeester Dickerdack,
noemden we hem. Zelfs de gewoonte om z'n rechteroog dicht te knijpen als hij in de
verte keek, heb ik nu van hem overgenomen; ik weet niet waarom want er is niks
mis met mijn brillenglazen. Frederik had er wél een goede reden voor: z'n linkeroog
was zwaar beschadigd door een stuk glas dat erin was gekomen toen onze vader met
z'n Renault achterop een bus was gebotst. De Renault stamde uit 1926 en de remmen
hadden geweigerd. Het was een auto met een onzinnig veelhoekige neus die helemaal
verkreukelde. Wij gingen een grote gele vaas aan mijn grootmoeder brengen die in
Alkmaar in het ziekenhuis lag. Ik zie voor mij hoe de vaas in kleine stukjes uit elkaar
brak en hoe mijn vader en Frederik zich uit de auto en naar het hospitaal haast-
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ten, een klein bloedspoor achterlatend. Ik bleef alleen achter, naast het stuur, in een
grote stilte.
Mijn broer heeft het mijn vader nooit vergeven. Hun relatie is altijd zo beroerd
gebleven dat hij na mijn vaders dood weigerde z'n geschilderd portret aan te nemen.
‘Zet het maar bij het oud vuil,’ zei hij. Toch kon mijn vader het ongeluk niet helpen;
kort tevoren had de Renault nog een onderhoudsbeurt gehad bij de Gebroeders
Beentjes in Beverwijk.
Het vertroebelde linkeroog verleende Frederik uiteindelijk een wat mysterieuze
blik, het rechteroog keek juist koel en kritisch op de wereld neer. Misschien daardoor
scheen hij nogal wat aantrekkingskracht op meisjes te hebben - meer dan ik althans.
Mysterieus waren ook zijn omzwervingen tijdens onze schooltijd. Ik zag hem heel
weinig, alleen laat in de avond of 's nachts hoorde ik hem thuiskomen. Je kon hem
zelfs geen huisgenoot meer noemen nadat hij de deur was uitgelopen na een van de
vele botsingen met mijn vader, ook een moeilijke, opvliegende man. Mijn vader
overhoorde hem Latijnse vervoegingen en woorden, en als het niet goed ging, zeilden
al gauw woordenboeken en andere voorwerpen door de kamer.
Bij hun laatste grote botsing sprong mijn vader zelfs met een broodmes achter
hem aan. Met zijn gevoel voor theater, dat hem later van pas moet zijn gekomen in
zijn raadsvergaderingen en lobbygesprekken, stormde Frederik dwars door een glazen
tussendeur en daarna de trap af, molenwiekend met z'n armen, zodoende de loper en
muren royaal met z'n bloed besproeiend. Hijgend en spierwit bleef mijn vader achter.
Waar Frederik toen gebleven is, weet ik niet, net zo min als waar hij in de maanden
en jaren daarna zijn eten haalde. Er werd thuis met geen woord over gesproken.
Slechts nu en dan, wanneer hij gebeld had, maakte mijn moeder een paar pannetjes
klaar die ze op de trap naar boven zette.
Mijn afstand tot Frederik was des te groter doordat wij naar andere scholen gingen,
hij naar het Rotterdams Lyceum, dat heel wat meer glamour had dan mijn
gemeenteschool. Blijkbaar had hij mijn vader toch behoorlijk gechanteerd. Zelfs zijn
fiets, een Fongers met Sturmy Archer versnellingen, was veel mooier dan mijn
‘Benzo’, het huisproduct van een fietsenmakertje in de buurt.
Ik heb wel eens horen zeggen dat potentaten hun succes min of meer te danken
hebben aan diep verborgen psychopatengenen. Zeker is dat tijdens de oorlog Frederiks
gedrag nog raadselachtiger werd. Wekenlang verscheen hij helemaal niet meer. Ik
vermoedde dat hij iets in het verzet deed, al was het maar om z'n rusteloze energie
kwijt te raken. Later begreep ik dat hij een groot aandeel had in de distributie van
bonkaarten en persoonsbewijzen voor onderduikers. In elk geval was hij voor de
Sicherheitspolizei belangrijk genoeg om te zoeken. Op een grauwe winterochtend
werd ik in alle vroegte opgeschrikt door dreunende mokerslagen op de voordeur
beneden en het gillen van mijn moeder. Een ogenblik later hoorde ik boven mij, op
de smalle trap die naar ons dak leidde, mijn broer stampend naar boven hollen (ik
wist niet eens dat hij thuis was). Toen verschenen in mijn kamertje twee zware
gestalten in olijfgroen en pothelmen, met op hun borst aan een kettinkje het
halvemaanvormige schildje van de Feldgendarmerie. Op niet eens erg onbeleefde
toon werd gevraagd of ik wist waar mijn broer was. Ik hield mij half slapende en
antwoordde dat ik het niet wist. Zonder een woord draaiden zij zich om en verdwenen
naar beneden. Ik geloof dat zij er niet zoveel zin in hadden - te vroeg opgestaan
misschien - ze zijn niet eens naar het dak gegaan.
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Pas een halfjaar later zagen we Frederik terug. Dat was tijdens de intocht van de
Canadezen. Uit een lange colonne van jeeps en halftrucks maakte zich ineens een
hemelsblauwe Ford V8 los, met op de portieren de grote witte ster van de
invasietroepen. De prachtige auto draaide weg van de colonne en stopte voor onze
deur; de bestuurder was mijn broer Frederik, gebruind en in een keurig grijs pak. Hij
stak fleurig
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af naast ons halfverhongerde armoezaaiers. Het bleek dat hij was uitgeweken naar
Breda, daar werd bevrijd en al gauw bij het Militair Gezag was gekomen. Typisch Frederik zou altijd wel een of ander Gezag zoeken. Het MG had hem al snel bevorderd
tot vertegenwoordiger van de NICA, de ‘Netherlands Indies Civil Administration’,
die ambtenaren moest rekruteren voor uitzending naar het nog te bevrijden
Nederlands-Indië. Later werden die ambtenaren door de Indonesische rebellen
‘NICA-honden’ genoemd en ook wel vermoord.
Zelf naar de Oost gaan was niets voor mijn broer, die niet aan de tropen moest
dénken, maar mensen rekruteren en wegsturen, dat was prima. Zo vorderde hij een
door de Duitsers achtergelaten kantooretage aan de Rotterdamse Coolsingel, op eerste
stand dus. Frederik interviewde de sollicitanten, geassisteerd door een niet meer zo
jonge maar toch ook niet al te oude, goudblonde assistente. Op mooie dagen
verdwenen zij in lunchtijd met de Ford V8, ik geloof naar Scheveningen.
Zijn eerste burgemeesterspost was in een nogal fundamentalistische protestantse
gemeente. Hoewel hij, meen ik zeker te weten, daarvoor nauwelijks een gebedshuis
van binnen had gezien, werd hij nu een trouwe kerkganger. Na een paar jaar kreeg
hij een grotere gemeente en toen een nog grotere, een echte stad. Zijn vrouw overleed
plotseling en hij bleef met drie kinderen achter. Meer dan ooit zocht hij daarna zijn
toevlucht in commissies, adviesraden, commissariaten en andere gelegenheden voor
langdurige en gewichtige praat. Zijn favoriete club was de Nationa-
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le Brandweerraad. Op feesten bij hem thuis waren vaak een paar brandweerauto's en
werden gasten op lange magirusladders omhooggeschoven, tot in de kruinen van de
bomen.
Maar hoe hard hij ook vergaderde, hij kon de ouderdom niet verslaan. Geleidelijk
werd het stiller en was hij zelfs wel eens in z'n tuin te vinden, met z'n vette labrador,
twee pauwen en een pils. Hij was nog wel voorzitter van de plaatselijke
zwemvereniging geworden, hoewel ik hem nog nooit had zien zwemmen en me zelfs
afvroeg of hij het wel kon. Maar blijkbaar vond hij het gezellig in weekeinden in dat
bad te zitten, temidden van de chloordampen en het gegil van jonge zwemmers.
Inmiddels was hij ereburger van de stad geworden en drager van de gouden
eremedaille. Dat is niet voor iedere burgemeester weggelegd.
In de aula van de begraafplaats was het bomvol, er stonden nog mensen buiten. Er
waren veel en mooie toespraken. Zijn beste vrienden, Bolsma de beschuitfabrikant
en Bulk van de zware ‘speciaaltransporten’, hadden tranen in de ogen. Ik voelde mij
een koele kikker, een vreemde bezoeker. Ik hield mijn toespraakje zo luchtig mogelijk;
waar ik de meer autoritaire trekken van mijn broer aanroerde, zoals die fiets in de
vaart bij Zoeterwoude, werd beleefd gegniffeld.
Die ochtend had ik Frederik nog even opgezocht, voordat de kist werd gesloten.
Doordat de kist wat hellend was opgesteld, zag ik bij binnenkomst een
angstaanjagende, grote witte ballon oprijzen uit het hoofdeinde van de kist. Ik schrok
enorm maar bij het nader komen vielen de dingen in proportie. Ik had niet beseft dat
hij zo'n groot en rond voorhoofd had. Overigens bewees mijn schrik weer hoe altijd
een zweem van vrees over mijn kant van onze relatie had gezweefd. Ik keek op z'n
grote gezicht en probeerde het geheim van de dood daarvan af te lezen. Zijn lippen
waren geplooid in de wat laatdunkende uitdrukking die hij kon tonen wanneer de
ogen niet op hem waren gericht.
Ik slenterde naar een vers gedolven graf, dat het zijne moest zijn. Het was een
prachtige begraafplaats, licht golvend, met mooie boompartijen en uitzicht op een
meer. Tot mijn grote verrassing stuitte ik op een rij van zes kruizen, hoog en van
graniet, op een heuveltje vlak bij het graf van mijn broer. Ze waren getooid met het
embleem van de Royal Air Force met daaronder de namen en functies van de vliegers
die boven Nederland hun laatste vlucht hadden gemaakt. Het was de voltallige
bemanning van een in maart 1944 neergekomen bommenwerper, van captain tot
staartschutter. De naburigheid van Frederik en de RAF-vliegers is tamelijk bizar,
gezien zijn panische angst voor geweld uit de lucht. Zodra het om bommen ging
sloegen bij hem de stoppen door. In het begin van de oorlog werden wij in Rotterdam
geregeld bezocht door een of twee lichte Engelse bommenwerpers die op grote hoogte
wat rondzoemden om dan uiteindelijk een bom in een weiland of een volkstuintje te
laten vallen. Die futiele acties waren tekenend voor het amateurisme waarmee de
Engelsen hun oorlogen altijd schijnen te beginnen. Ik sliep ongestoord door die
dingen heen, maar niet zo Frederik. Bij het eerste gerucht hoorde ik hem al naar
beneden sluipen, en kwam het dichterbij, dan hoorde ik de kelderdeur.
En nu ligt hij dan naast zijn oude kwelgeesten van de RAF. Ik zou ze zo graag op
een stille nacht, in maanlicht, even naar boven zien komen, mijn broer gewichtig
gebarend en zwaar, de RAF-jongens wat slungelig, twee van hen trappend tegen een
oude bal.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

9 - Waarin Daan Schrijvers de heuglijkste van alle heuglijke dagen des
jaars noodgedwongen in een stal doorbrengt met drie wijzen uit het Westen en een
geit.
EPISODE

‘Dit is een politiebericht. Op de avond van 23 december is uit zijn vrijgezellenflat
aan de rand van de Randstad de heer D. Schrijvers weggelopen, in kennelijk verwarde
toestand. Sindsdien is hij vermist. De man waant zich 's Werelds Ombudsman en
moet gevaarlijk worden geacht voor zijn omgeving. Hij gaat gekleed in een
beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de journalist pur sang. Zijn gelaat
draagt zichtbaar de sporen van 31 jaar journalistieke pre-pensioenopbouw.’
‘Donnerwetter,’ mompelde ik, terwijl mijn eigen hoofd mij in kennelijk verwarde
toestand aanstaarde vanaf circa 146 breedbeeldschermen in de hoofdstedelijke
vestiging van de Media Markt. De geit naast me knikte begrijpend. ‘Ja, voor de aarde
zelf is de zaak eenvoudig genoeg. Die draait maar om z'n as en vervolgt z'n baan om
de zon en heeft er geen weet van. Maar de mensen erop tobben met moeite en zorg
en...’
‘Ja, dat weten we nu wel,’ beet ik de geit toe. ‘We moeten weg uit deze mallemolen
van het moderne medialeven.’
Zo verdwenen we opnieuw in de anonimiteit van de grootstad, op de vlucht als
we waren voor de ongezouten werkelijkheid die nu al wekenlangs als een klamme
deken over de samenleving hing. Mijn inspiratie was dood, om te beginnen mijn
inspiratie als 's Werelds Ombudsman. Hieromtrent bestond niet de geringste twijfel.
Mijn inspiratie was zo dood als een deurnagel (hoewel ik geenszins uit eigen ervaring
wist hoe dood een deurnagel is).
Daantje, Daantje, dacht ik, hoe nu verder? Gisteren alweer hadden al mijn vrienden
uit de columnisten-corner en ook de voltallige Raad van Hoeders van onze op drift
geraakte natie mijn vrijgezellenflat in gebruik genomen als onderduikadres. ‘Het
wordt nu wel erg druk,’ had ik nog geroepen. Waarna men mij met een welgemeend
‘Vol = vol’ buiten mijn deur had gezet, tezamen met de geit die mijn gasten als
maatschappelijke afleidingsmanoeuvre hadden meegenomen.
En daarom liepen wij hier, op die heuglijkste van alle heuglijke dagen des jaars,
op de dag namelijk dat Mister Apax de kerstpakketten zou gaan uitdelen aan de
trouwe reporters van het Algemeen Dagblad, het Rotterdams Dagblad, de Rijn en
Gouwe, De Dordtenaar, het Utrechts Nieuwsblad, de Haagsche Courant, de Goudsche
Courant alsmede de Amersfoortse Courant, die wel niet zo'n gezellige kerst zouden
hebben, deze kerst.
Buiten was het guur en bijtend koud, en mistig bovendien. De stadsklokken hadden
zojuist drie uur geslagen, maar het was al helemaal donker - het was trouwens de
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hele dag niet licht geweest - en voor de vensterruiten flakkerde het zwakke licht van
elektrische feestkaarsen. Hola, wat was dat nu? Plotseling stonden we tot onze enkels
in het stro, een os en een ezel keken ons vijandig aan. Op de achtergrond klonk
zachtjes Nu zijt wellekome... euhh... pom-pom-pom. In de hoek stond een morsige
kribbe, met daaromheen drie duistere figuren.
‘Je bent laat, Daan!’ snauwde de eerste Wijze uit het Westen, in wie ik ondanks
zijn aangeplakte ringbaard en tulband eenvoudig mijn eeuwige hoofdredacteur Walter
Decheiver herkende. Naast hem stonden de overige leden van het Presidium van het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, en ondanks hun feestgewaden keken ze
niet erg opgewekt de kribbe in.
‘Lacht-ie al?’ vroeg ik, terwijl vaderlijke gevoelens in mij opwelden.
‘Hij is dood, Daan. Net als jouw inspiratie,’ riep Walter, terwijl hij zijn mirre,
wierook ende klatergoud woedend op de grond smeet. ‘Oei, oei, wat zal Mister Apax
boos zijn.’
‘Dood?! Hoe bedoel je? Kerstmis moet nog beginnen,’ riposteerde ik snedig.
‘Kerstmis, kerstmis... waar heb je het over? Hier ligt het doodgeboren kindje van
onze Beursgang, Daan! We hebben er echt alles aan gedaan. De kranten gefuseerd,
de uitgeverijen weggesneden, en nog krijgen we het hartje niet aan het kloppen. Het
lijkt wel alsof er in de hele Pers Media Concentratie geen ziel meer zit!’
Even was het stil. Toen wendde het voltallige Presidium zich tot mij.
‘Daan...,’ klonk het op weinig christelijke toon, en ik besefte dat mijn vrolijk
kerstfeest eraan was. ‘Jij bent onze Ombudsman. Nog voor het einde van het jaar
verwachten we nu eens eindelijk Daans Diepgravende Diagnose naar de Stand Der
Dingen (en hoe het zover heeft kunnen komen) op ons bureau.’
‘Euhh,’ stamelde ik, en ik voelde dat er iets knaagde aan mijn inborst. Het was dit
keer niet mijn geweten, het was de geit. (Wordt vervolgd)
Daan Schrijvers@hotmail.com - ook uw ombudsman!
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