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[Medewerkers]
- geboren in 1957. Historicus, thans werkzaam als
onderwijsadviseur bij het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP).
Winnaar van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2003-2004 (Essayistiek)
voor zijn eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
THOMAS BERSEE

- geboren in 1969. Werkzaam als boeker van popgroep ‘De
Dijk’. Tevens tweedejaars proza- en scenariostudent aan de Schrijversvakschool
Amsterdam (voorheen 't Colofon). Maakt in dit Hollands Maandblad haar
prozadebuut.
WANDA BOMMER

- geboren in 1942. Afrikaniste. Recente poëziebundels van
haar hand zijn Zand-orakel (1994), Zwerftaal (1995), Dansen met een vos (1998)
en Golf (2003).
EMMA CREBOLDER

COR GORDIJN - geboren in 1969. Studeerde Nederlands, Frans en filosofie; thans

werkzaam als docent Frans en filosofie aan een gymnasium te Den Haag.
Winnaar van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2002-2003 (Poëzie) voor
zijn eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
- geboren in 1966. Kunsthistorica, werkt als freelance
‘adviseur kunst en het publieke domein’, tot voor kort voor het Amsterdamse
Fonds voor de Kunst, en publiceert regelmatig over het onderwerp.
TANJA KARREMAN

- geboren in 1942. Studeerde Nederlands en
Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was werkzaam in het voortgezet
onderwijs, als redactrice, en als galeriehoudster te Amsterdam. Publiceerde
eerder in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

- geboren in 1960. Beeldend kunstenaar en dichter.
Freelance docent bij Centrum voor Beeld en Cultuur MK24 te Amsterdam in
o.a. modeltekenen. Exposeert regelmatig en publiceerde de bundel met
tekeningen en gedichten Desperate Vrouwen Zijn Niet Leuk (2000).
MARGERITE LUITWIELER

DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
- geboren in 1946. Debuteerde in 1975 met de roman De
gedachte; meest recent verschenen van hem de romans Een zomer voor later
(1999), Sporen in de winter (2001) en Weerloos (2003).
FRANS STÜGER

NACHOEM M. WIJNBERG

- geboren in 1961. Schreef negen bundels poëzie meest recent Eerst dit dan dat (2004) - en drie romans - meest recent Politiek
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en liefde (2002). Zijn werk werd onderscheiden met de Herman Gorterprijs en
de Paul Snoekprijs. Hij is ook werkzaam als hoogleraar industriële economie
en organisatie aan de Universiteit van Groningen.
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Deze maand
Dit is de maand van de grote opluchting. De stille ongereptheid van de toekomst
lonkt weer, en de jaarwisseling is reeds bijna vergeten. Het meest rampzalige aspect
van zo'n jaarwende - behalve dat ze bewijst dat de tijd inderdaad verglijdt - is wel
de kakofonische tsunami aan geestrijke woorden, moralistische terugblikken en
maatschappelijke diagnoses die vanuit de media meedogenloos neerdaalt. Dit jaar
waren veruit favoriet: ‘Nederland is in de war’ (ik telde deze tussen kerst en oudjaar
liefst 38 keer; ‘De wereld is op drift’ (22 keer) en ‘Het was een bewogen jaar’
(recordhouder met 63 door mij gesignaleerde optredens op radio, tv, internet en in
landelijke kranten).
En dat was nog vóórdat Arnold Heumakers in NRC Handelsblad over de ramp in
Azië betoogde dat de aarde zo ‘vreemd’ is. Erger nog, schreef hij: ‘Omdat we er deel
van uitmaken, zit het vreemde van de aarde ook in onszelf.’ De slotsom was voor
hem duidelijk: ‘Vandaar dat onze praktische theodicee nooit echt een veilig en
betrouwbaar “thuis” zal worden, of we het nu proberen met de religie, met de cultuur,
met de wetenschap, met de techniek of desnoods met al die middelen tegelijk.’
Waarom stemt deze taal nu zo droevig? Komt het door dat parmantige ‘theodicee’?
(dit betekent ‘een poging de co-existentie van God en het Kwaad te verzoenen’).
Komt het door de zalvende domineestoon? Komt het door de quasi-intellectuele
imponeerpoging? Of komt het gewoon omdat het pretentieuze prietpraat is?
Neen, wat waarschijnlijk hier zo tegen de borst stuit, is hetzelfde als datgene wat
weerzin wekt in alle andere geestrijke woorden, moralistische terugblikken en
maatschappelijke diagnoses. Men wordt geheel en al ongevraagd binnengezogen in
de wereld van de ‘wij’-dwingelandij. ‘Nederland is in de war’, ‘De wereld is op
drift’, ‘Het was een bewogen jaar’ en ‘we’ moeten ‘het vreemde van de aarde ook
in onszelf’ accepteren. Maar hoezo? Ik ben in het geheel niet in verwarring, noch
ben ik op drift, en mijn jaar werd helemaal niet bewogen door wat dan ook.
Toegegeven, menigeen zal het afgelopen jaar soms de wenkbrauwen hebben
opgetrokken bij bepaalde gebeurtenissen. En ook zal er wel eens achter een oor zijn
gekrabd, en zelfs zal deze of gene af en toe oprecht verbaasd zijn geweest. Maar
helemaal niets rechtvaardigt de kwaal van het imperialistische ‘we’. Indien men zoekt
naar een verklaring voor deze zucht tot verplichte deelname aan het collectief, is het
gemakkelijk te wijzen op de verzuiling en de verankering van moraaltheologie in
het alledaagse geestesleven van de Lage Landen. Bovendien - en dat maakt het nog
ondraaglijker - is het een symptoom van een soort Veronica-intellectualisme.
Ik bedoel daarmee dat alom het onvermogen om argumenten van opinies te
onderscheiden in onze oren tettert, en de strijd om het eigen ‘ik’ te vrijwaren van de
expanderende ‘wij’ teloor gaat in de luidruchtige beeldtaal van deze tijd. Toch is díe
strijd het wel degelijk waard om te strijden. Vooral in een samenleving waarin tijdens
de secularisatie vergeten werd de religieuze geneigdheid af te schudden, waarin
individuele bevrijding niet hand in hand ging met het loslaten van groepsdenken, en
waarin tolerantie heerst zonder argumenten over wat er om welke reden getolereerd
dient te worden. De jaarlijkse tsunami aan geestrijke woorden en moralistische
terugblikken is niets anders dan een signaal dat niemand mag ontsnappen aan de
kudde.
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Voor mensen met een afwijkende levensovertuiging is dit geen gemakkelijk land
om te integreren. Gelukkig wordt in Hollands Maandblad ‘wij’ met evenveel argwaan
bekeken als ‘ik’ - BB
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Geen angst voor clichés
Het Rapport Literaire Tijdschriften 2003 is wel erg mild
door Bastiaan Bommeljé
In Nederland wordt elk jaar zo'n 850.000.000 euro overgemaakt door de overheid
aan de publieke omroepen. Die maken daarvoor programma's zoals ‘Lingo’, ‘Ik mis
je’, ‘Goedenmorgen Nederland’, ‘Sponsor Loterij Winnaar van de Week’,
‘NOS-Sport’, ‘Sportjournaal’, ‘Z@pp-sport’ en natuurlijk Het Journaal, waar
tegenwoordig - het is echt waar - journalisten zelfgemaakte gedichten voordragen
om het nieuws te duiden.
Van dat geld worden ook de omroepdirecteuren betaald (veel omroepen hebben
er diverse; de VARA heeft er zelfs vijf). Deze omroepdirecteuren zijn verantwoordelijk
voor programma's als ‘Lingo’, ‘Ik mis je’, ‘Goedenmorgen Nederland’, ‘Sponsor
Loterij Winnaar van de Week’, ‘NOS-Sport’, ‘Sportjournaal’, ‘Z@pp-sport’, en Het
Journaal, waar journalisten zelfgemaakte gedichten voordragen. Geen wonder dat
ze behoren tot de best betaalde functionarissen die wij uit de publieke middelen
betalen. Gemiddeld verdient een omroepdirecteur meer dan 200.000 euro per jaar.
In Nederland wordt ook elk jaar 292.000 euro overgemaakt door de overheid aan
het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (kortweg ‘Productiefonds’)
om te verdelen onder literaire tijdschriften. Van dat bedrag wordt 238.000 euro
gebruikt voor productiesubsidies en 54.000 voor de aanvulling van de honoraria der
medewerkers. Met dit geld - iets meer dan het jaarsalaris van één omroepdirecteur worden thans twaalf landelijke en drie Friese literaire tijdschriften gesubsidieerd.
Begin januari 2005 verscheen het nieuwe Rapport Literaire Tijdschriften van de
Commissie ‘Literaire Tijdschriften’ van het Productiefonds. Misschien moet men
zeggen: het verscheen ten langen leste, omdat het hier het rapport over de jaargang
2003 betrof van de door de Commissie beoordeelde bladen, terwijl de eerste nummers
van jaargang 2005 reeds in de schappen lagen. Maar het gaat slechts om een
‘tussenrapportage’ zonder consequenties voor de bladen met subsidiëring, die voor
een periode van drie jaar vaststaat. Dit zijn De Gids, Raster, Armada, Bunker Hill,
Bzzzlletin, Liter, De Parelduiker, Parmentier, De Revisor, Tirade en De Tweede
Ronde, alsmede de Friestalige periodieken Hjir, De Moanne/Trotwaer en het Jaarboek
Farsk.
Begin dit jaar zal de commissie zich buigen over jaargang 2004, waarbij dan wel
gevolgtrekkingen worden geformuleerd voor de volgende subsidieperiode
(2005-2007). Nu ja, voor Bzzzlletin zal het geen consequenties hebben, want dit blad
ging afgelopen jaar ter ziele. Evenals trouwens Literatuur, Optima, Nymph,
Renaissance, Toendra en Vlaamse blad Kreatief, en ook evenals eerder Maatstaf,
Millennium, Zoetermeer, Lust & Gratie en anderen waarvan de naam reeds is vergeten.
Alleen voor het tijdschrift met een jaarlijkse ‘stimuleringssubsidie’ (Passionate)
was deze tussenrapportage’ van belang. En natuurlijk voor de tijdschriften die een
nieuwe aanvraag deden (Awater, Tzum en Hollands Maandblad). Van die laatste
drie was Hollands Maandblad de enige die subsidie kreeg toegekend.
De verdeling van het beschikbare geld onder de tijdschriften komt tot stand op basis
van dit Rapport. Het advies van de Commissie ‘Literaire Tijdschriften’ wordt steevast
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overgenomen door het Productiefonds. Wel beklemtoonde NLPV-directeur Henk
Pröpper in een begeleidend schrijven dat de jaargangen 2003 van de tijdschriften
door de Commissieleden ‘zorgvuldig gelezen’ waren. Die leden waren Tom van Deel
(dichter, criticus en universitair Neerlandicus), Maria Heiden (van Boekhandel v/h
Van Gennep te Rotterdam), Martin Reints (dichter, essayist) en Yra van Dijk
(recensent en literair jurylid), aangevuld met Rien Verhoef (vertaler en Nijhoffprijs
winnaar), die inmiddels is vervangen door
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Christa Widlund (beter bekend als Anna Enquist).
Deze commissieleden zijn geen onbekenden in de wereld van de literaire
tijdschriften en geen onbekenden van elkaar. Zij publiceerden in elk geval in tal van
thans door hen gesubsidieerde tijdschriften (Yra van Dijk schreef bijvoorbeeld onder
meer in De Gids, Parmentier en Raster; Van Deel publiceerde vroeger in Hollands
Maandblad, recent in Raster en voorheen veel in De Revisor, waarvan hij een tijd
zelf redacteur was). Van Dijk kent Van Deel trouwens sinds 1998 toen beiden in de
jury van de VSB Poëzieprijs zaten. Van Deel en Martin Reints kennen elkaar nog
beter: Reints schreef een bijdrage aan de exclusieve feestbundel die Van Deel in
1995 bij de viering van zijn vijftigste verjaardag ontving, en op zijn beurt gaf Van
Deel tijdens een cursus ‘Moderne poëzie voor volwassenen’ voor De Rode Hoed
een avondvullend college over ‘de boeiende dichter’ Reints.
Dit is in Nederland - een literair dorp - onvermijdelijk. Toch stip ik hier aan, sine
ira et studio - zonder rancune of wrok, zoals Tacitus dat verwoordde - doch ter
vermijding van misverstanden. Net zoals het wellicht nuttig is om te memoreren dat
Van Deel in Trouw over literaire tijdschriften opmerkte: ‘De enige twee die mij
vertrouwen inboezemen, zijn Raster en Dietsche Warande & Belfort.’ Dat laatste
blad is Vlaams en van dat eerste blad is Van Deels vrouw Marjoleine de Vos
redactrice. Beide zijn overigens bovengemiddeld van kwaliteit.
Opvallend in deze jaargang van het Rapport Literaire Tijdschriften, is de bijzonder
positieve en welwillende toon. In eerdere jaargangen werd niet zelden berispende,
vermanende en soms ronduit dreigende taal gebezigd. Over Literatuur werd in
jaargang 2002 bijvoorbeeld onverbloemd geschreven dat het blad ‘steeds overbodiger’
werd, dat de rubrieken ‘achterhaald’ en ‘onvolledig’ waren en dat ‘de vaak dorre
inhoud’ elke ‘eventuele enthousiasmerende functie’ smoorde. Over De Revisor heette
het dat het tijdschrift ‘steeds minder uitstraling’ kreeg en dat de kwaliteit ‘niet altijd
goed’ was. In jaargang 1999 werd het doodvonnis over Maatstaf voltrokken met het
oordeel dat het tijdschrift ‘ongeïnspireerd gemaakt en vormgegeven’ was en dat de
nummers ronduit ‘teleurstellend’ waren. In dezelfde jaargang werden Bzzlletin, Lust
& Gratie en Optima zonder verdere poespas tot de overgangsregeling ‘gedegradeerd’.
Hoe anders klinkt het in de onderhavige Jaargang 2003. Wellicht met het oog op
de slachting die zich heeft voorgedaan onder literaire tijdschriften, of misschien
gezien de steeds maar verder dalende aantallen abonnees bij de meeste bladen, of
indachtig de ontlezing in Nederland en de debilisering van de vaderlandse literatuur,
lijkt het wel of deze leescommissie de overlevende tijdschriften troostend toespreekt.
Daarbij wordt helaas het cliché niet geschuwd. De in dit rapport gesignaleerde
themanummers heten steevast ‘bevlogen’ dan wel ‘prikkelend’, de besproken
tijdschriften zijn erg vaak ‘rijk geschakeerd’ of ‘blinken uit in veelzijdigheid’, debatten
‘worden niet geschuwd’, en hoewel er soms ‘op stilistisch vlak nog veel te winnen’
valt, heeft menige redactie ‘zich met verve aan haar eigen stelregels gehouden’ of
zelfs ‘het uiterste van zichzelf’ gevraagd.
Zelfs de negatieve kanttekening zijn beduidend milder getoonzet dan vroeger.
Over Parmentier wordt opgemerkt dat de gehele jaargang ‘slechts een handvol goede
bijdragen’ opleverde, maar men plakt meteen een pleister op de wonde: ‘De commissie
hoopt van harte dat de redactie hierin vlug verandering kan brengen.’ Alleen De
Revisor kan in de ogen van de commissie weinig goeds doen. ‘Behoorlijke bijdragen
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moeten met een lantaarntje worden gezocht’ en ‘indien het niveau niet stijgt, dreigt
De Revisor in de overgangsregeling te belanden’. De commissie mist ‘het typische
Revisor-proza en laat doorschemeren dat men het blad vroeger - zeg, in de tijd toen
Van Deel in de redactie zat - veel beter vond.
Toch biedt deze jaargang 2003 van het Rapport het beeld dat de literaire
tijdschriften in een bloeiperiode verkeren. Er is blijkbaar veel verbeterd sinds 1996
toen het Productiefonds slecht te spreken was over het niveau van dezelfde bladen.
De meeste zouden ‘kwalitatief te kort schieten’ en ‘een dalende lijn’ vertonen.
Wij ‘zorgvuldige’ lezers blijven achter met de vraag of het thans inderdaad zo
goed gaat met de literaire tijdschriften. Of huivert het Productiefonds soms bij de
gedachte dat zonder bemoedigende woorden er straks niets meer overblijft om te
subsidiëren? En wat dan nog, zou ik de leescommissie een hart onder de riem willen
steken. Men kan nog altijd omroepdirecteur worden.
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Dit heb ik gezien
Nachoem M. Wijnberg
Hemel en aarde, blij samen oud geworden te zijn.
Bliksem achter wolken, steeds de hele hemel kort verlicht.
Op de grond een boom, omgehakt, in stukken gezaagd, liggen gelaten.
Harde regen, daarna opklaring, terwijl het donker wordt.
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Waar is Rome?
De slaven hakken hout voor het vuur van het badhuis.
Geen nieuwe soldaten komen aan om de soldaten in het fort af te lossen.
De barbaren van de winkels rondom het fort vragen: waar is Rome?
Wij hebben geen geld meer, zeggen de soldaten, wij hebben al lange tijd
niets meer uit Rome ontvangen.
De barbaren sluiten hun winkels.
Enkele soldaten laden hun spullen op ossenkarren en verlaten het fort,
de achtergebleven soldaten bespreken wat te doen.
Zij besluiten zelf belasting op te halen en lopen naar het dichtstbijzijnde
dorp.
Achter hen aan lopen de badhuisslaven in de pas als soldaten, maar met
knuppels en messen.
De vertrokken soldaten reizen elke dag verder en als hun voorraden
opraken beroven zij andere reizigers: waar is Rome?
Ten slotte komen zij aan bij een grote stad zonder muren, de huizen en
straten glinsterend in het zonlicht.
Terwijl zij kijken loopt een man naar hen toe, die zegt: kom binnen,
jullie zijn niet met veel en de stad heeft soldaten nodig.
Een van hen gaat de stad binnen, vindt een vrouw, kinderen, door hen
terug te laten zeggen: vooruit, achteruit, linksom, rechtsom, in rust,
gereed; wie zou hem terug willen hebben, ontvangen?
Hij kent nog zijn werk zoals niemand hier het zich kan voorstellen,
kalm naast wie kalm blijft omdat hij kalm blijft.
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Hemel en aarde
Kijken naar wie op het gras zit, alsof ik nog niet geboren ben.
Zo word ik later ook, als uit een ander land gekomen.
Plotseling zien hoe hier de seizoenen zijn, hemel en aarde in vrede.
Ik zeg wat het noorden is, het zuiden, oosten en westen; hierover valt niet
te onderhandelen.
Later kan je niet zeggen dat dit niet duidelijk was.
Daar gaat de zon onder; dat is het westen, net zoals ik zei.
Wennen en missen en zal iemand nog aan iemand kunnen wennen?
En in iemands armen slapen, lopen, rennen, zo snel missen.
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Heksen en terroristen
Amerika en de duivelse vijand
door Thomas Bersee
Salem is een beschaafd kustplaatsje met veel historische gebouwen, zo'n 25 kilometer
ten noordoosten van Boston in Massachusetts. Het was ooit een van de eerste
landingsplaatsen van de Engelse kolonisten, en werd na de Onafhankelijkheidsoorlog
aanvankelijk de belangrijkste haven en het voornaamste handelscentrum van de
Verenigde Staten. De stad is bovendien bekend als woonplaats van Nathaniel
Hawthorne, en nog steeds heerst er een levendig literair leven. Nog veel bekender
is Salem echter vanwege de virulente heksenprocessen die er plaatsvonden aan het
einde van de zeventiende eeuw.
Tezamen met de moord op president Kennedy en de strijd tegen de indianen speelt
die merkwaardige gebeurtenis nog steeds een hoofdrol in de Amerikaanse historische
verbeelding, of misschien moet men zeggen: in de Amerikaanse verbeelding van de
geschiedenis. Tussen mei en oktober van het jaar 1692 werden in Salem plotseling
ruim 150 mensen opgepakt en beschuldigd van hekserij. De aangeklaagden werden
dermate onder druk gezet dat ze valse bekentenissen aflegden en op hun beurt anderen
beschuldigden. In korte tijd ontstond in het rustige stadje zo een massahysterie die
ertoe leidde dat menigeen oprecht meende dat de Apocalyps nabij was.
Uiteindelijk werden na uitvoerige processen veertien vrouwen, vijf mannen en
twee honden veroordeeld en opgehangen. Daarnaast overleden vier vrouwen en een
baby in het gevang en voorts kreeg een man bij het (vergeefse) afdwingen van een
bekentenis zoveel rotsblokken op zijn lijf gestapeld dat zijn borstkas inzakte en hij
de geest gaf. Toen vanaf september 1692 de psychose wegebde, werden alle overige
beschuldigden vrijgelaten.
Vergeleken met de Europese heksenjacht - die vanaf de Middeleeuwen tot de
achttiende eeuw honderdduizenden (misschien wel een miljoen) slachtoffers maakte
- waren de processen in Salem een ‘relatief triviale kwestie’ en een ‘klein incident
in een lange traditie van bijgeloof’, zoals de historicus Keith Thomas dat ooit noemde.1
En het is waar: destijds maakte in die regionen het eerste de beste voorjaarsgriepje
al meer dodelijke slachtoffers. Dat neemt niet weg dat het voor Noord-Amerika een
schokkende ideologische slachting zonder precedent was. Natuurlijk, er waren ook
in New England al voor 1692 heksenprocessen en executies geweest, maar die
betroffen altijd individuele gevallen, en dan vaak alleen randfiguren. Maar in Salem
liepen de beschuldigingen en de paranoia zo uit de hand dat de gehele gemeenschap
bijna werd vernietigd, en dat in een tijd dat heksenprocessen al een anachronistische
bijsmaak begonnen te krijgen.
De hele affaire speelt zich af in een tijdsbestek van nog geen jaar, maar de strijd
van de slachtoffers en hun nabestaanden voor eerherstel en schadeloosstelling zou
echter nog eeuwenlang voortduren. Pas in 2001 kon eindelijk een juridische punt
achter de hele affaire gezet worden, toen de laatste vijf veroordeelden door de
gouverneur van Massachusetts officieel van alle blaam werden gezuiverd. Historici
zijn er evenwel nog steeds niet over uitgepraat, en regelmatig zien dan ook nieuwe
studies en interpretaties het licht. Opmerkelijk hierbij is dat vooral de laatste jaren
het aantal populaire navertellingen explosief is gestegen. En meer dan eens worden

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

deze aangeprezen met flapteksten zoals ‘sinds 9/11 actueler dan ooit’ of ‘voor
tijdgenoten waren de heksen net zo echt als nu voor ons de terroristen’.
Die nieuwe, eigentijdse betekenis van de heksen van Salem is geen verrassing. In
feite zijn ze sinds de zeventiende eeuw in elk tijdvak opnieuw gemodelleerd,
geïnterpreteerd en gebruikt als historisch zinnebeeld. Het meest sprekende voorbeeld
daarvan is waarschijnlijk het toneelstuk The Crucible uit 1953 van Arthur Miller.
Deze vrij losse navertelling van de processen in Salem
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was een overduidelijke allegorie over de communistenjacht die de VS in de jaren
vijftig in z'n greep hield. Het behoorde lang tot een van 's werelds meest opgevoerde
toneelstukken, en ook tegenwoordig is er nog altijd wel ergens een toneelgezelschap
op de aardbol te vinden die het op de planken brengt (zo werd het stuk in 2002 nog
als de hoofdschotel gepresenteerd op het New Jersey Shakespeare Festival onder het
motto ‘the quintessential American morality play’).
Drie jaar na de première werd Miller zelf gedaagd voor de senaatscommissie van
Joseph McCarthy en van on-Amerikaanse activiteiten beschuldigd. Hij erkende dat
hij contact had gehad met linkse groepen, maar weigerde namen te noemen (in
tegenstelling tot zijn grote vriend Elia Kazan, de regisseur wiens gehele verdere leven
daardoor getekend zou worden). In vrijwel dezelfde bewoordingen als de getergde
hoofdpersoon in The Crucible die weigert zijn eigen leven te redden door namen van
heksen te noemen, zei Miller: ‘Ik wil het alleen hebben over mijn eigen zonden. Over
een ander kan ik niet oordelen. Ik kan daar niet over spreken... Ik heb drie kinderen,
en hoe kan ik hen leren om oprecht door het leven te gaan, als ik mijn eigen vrienden
zou verraden?’2
Deze houding leverde hem een aanklacht op wegens minachting van het Congres.
Hij werd veroordeeld tot een boete en gevangenisstraf, die hij alleen ontliep omdat
de veroordeling wegens een technische fout teniet werd gedaan. In 1996, bij het
uitkomen van de verfilming van The Crucible (waarvoor hij zelf het scenario schreef)
keek Miller nog eens terug op de ontstaansgeschiedenis van het stuk. ‘Het was,’
memoreerde hij, ‘niet alleen de opkomst van het McCarthyisme dat me bewoog,
maar iets dat veel griezeliger en raadselachtiger was. Het ging om het objectieve feit
dat een politieke campagne van extreem rechts niet alleen angst en terreur zaaide,
maar zelfs een geheel nieuwe subjectieve realiteit wist te creëren die de mensen van
hun eigen geweten beroofde.’3
Daarna somberde hij verder: ‘Ik weet niet wat The Crucible de mensen nu nog
zegt, maar ik weet wel dat het centrale thema van paranoia nog steeds dezelfde
donkere boodschap uitdraagt als in de jaren vijftig... de blinde paniek die in ons
tijdsgewricht vaak lijkt te schemeren aan de rand van ons bewustzijn.’ Dat het
schrijven van The Crucible voor Miller ook een vorm van therapie was geweest om
in het reine te komen met zijn verhouding en vervolgens huwelijk met Marilyn
Monroe, doet hier even niet ter zake.
Van belang is wel dat in de geschiedenis van de VS 3446 zwarte mannen werden
gelyncht en vele honderdduizenden indianen over de kling werden gejaagd, maar
dat die blijkbaar niet zo op het nationale schuldgevoel werkten als de slachtoffers
van de heksenjacht in Salem. Alleen zij kregen in 1992 bij de 300-jarige herdenking
van de processen van overheidswege hun eigen monument. Het is een sobere muur
die doet denken aan het Vietnam-monument in Washington.4 Uit de muur steken
stenen met daarop de namen van de gehangenen met hun laatste woorden, zoals
‘Well! Burn me or hang me, I will stand in the truth of Christ’ en ‘Amen, Amen. A
false tongue will never make a guilty person’.
Eerder had Arthur Miller de maquette mogen onthullen, en daarna was het de beurt
aan holocaustoverlevende en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel om het gedenkteken
zelf in te wijden. Zijn komst en zijn plechtige woorden (‘Zo lang er religieus fanatisme
is, zo lang zullen er Salems zijn’) was de definitieve bezegeling van Salem als een
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Amerikaans symbool voor intolerantie, vervolging, massahysterie en het menselijke
talent voor wrede achtervolgingswaan. Maar bovenal was het de bekroning van de
jarenlange marketingstrategie van de plaatselijke Kamer van Koophandel om de stad
als historisch pretpark op de kaart te zetten.5
Lastige vragen daaromtrent van een reporter probeerde de wat verbouwereerde
Wiesel nog te ontwijken met: ‘Wie ben ik om tegen toerisme te zijn?’ Maar na hem
schonk de directeur van het lokale heksenmuseum klare wijn. ‘Salem is helemaal
niet vercommercialiseerd,’ betoogde hij, ‘We geven de mensen wat ze willen. Salem
in 1692 verschilt niet van de Holocaust in 1942. Of het nu in Salem om 19 doden
aan de galg gaat, of om 6 miljoen doden in Europa, dat doet er in principe weinig
toe, want de slachtoffers zijn ten slotte allemaal dood.’
Misschien is dat geen erg opzienbarende uitspraak in een stadje dat de zelfgekozen
geuzennaam Witch City draagt, waar de plaatselijke politie een heks op een
bezemsteel als embleem kreeg en waar de viering van Halloween is uitgegroeid tot
een bijzonder profijtelijk soort carnaval dat de gehele maand oktober duurt.6 Met de
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gebeurtenissen in 1692 heeft dit alles natuurlijk helemaal niets te maken. Opmerkelijk
genoeg is namelijk nauwkeurig bekend wat zich toen heeft afgespeeld, dankzij de
overlevering van onder meer talrijke dagboeken en alle transcripties van de processen.7
Het begon allemaal toen een paar jonge meisjes schijnbaar last van stuipen kregen
en schuimbekkend over de grond begonnen te kronkelen. De plaatselijke dokter kon
geen lichamelijke oorzaak vinden en zijn diagnose luidde kort en krachtig dat hier
onmiskenbaar een kwade hand in het spel was. De meisjes zouden zijn behekst en
door onzichtbare voeten en handen worden geschopt en geslagen. Het hielp toen
onder lichte druk de meisjes zelf aankwamen met het verhaal dat ze betoverd waren
door de West-Indische slavin Tituba, van wie bekend was dat ze aan voodoo deed.
Zij werd opgepakt, tezamen met een aantal andere vrouwen uit de rand van de
samenleving.
Tituba was de eerste die bekende. ‘De duivel kwam tot mij en hij gelastte mij zijn
dienares te zijn,’ zo berichtte ze volgens de notulen van haar ondervragers. In
kleurrijke bewoordingen vertelde zij over haar nachtelijke vliegtochten op haar
bezemsteel en noemde daarbij de namen van een paar vrouwen in haar gezelschap
die net als zij het boek van de duivel zouden hebben getekend.
Hierna was het hek van de dam. De puriteinse dominees (die overigens een paar
jaar eerder zwaar gezichts- en machtsverlies hadden geleden toen op last van het
Britse gezag ook niet-puriteinse inwoners stemrecht kregen) kondigden van de kansel
het hoogst mogelijke terreuralarm af. Satan zou zijn apocalyptische aanval hebben
ingezet. De vrome kerkgangers werden opgeroepen waakzamer te zijn dan ooit,
omdat zich onder hen talloze dienaars van het Kwaad zouden schuilhouden.
‘Door een vreselijke beschikking van boven is een heel leger duivels losgebroken
en neergestreken temidden van het volk van God. Op de meest bovennatuurlijke
manier hebben zij het lichamelijke bezit genomen van talloze bewoners van Salem
en naburige plaatsen. Uit de huizen klinkt het indringende gegil en gekrijs van al die
goede mensen die door kwade geesten worden gepijnigd. Alles wijst erop dat de
oorzaak van deze wonderbaarlijke aandoening gelegen is in huiveringwekkende
hekserij.’ Aldus noteerde Cotton Mather, destijds een van de meest radicale puriteinse
dominees in New England, in zijn dagboek.8
Zeker is dat plotseling ook andere jongeren dezelfde epileptische symptomen
gingen vertonen en net als de meisjes allerlei mensen in hun naaste omgeving
begonnen te beschuldigen. Binnen de kortste keren puilde de gevangenis uit van
vermeende heksen. Bij huiszoekingen werd naarstig gespeurd naar gele vogels, rode
katers en voodoopoppen die met naalden waren doorstoken. Verdachten werden
onderworpen aan een minutieus lichamelijk onderzoek naar een tegennatuurlijke
derde tepel. Deze zou zich ergens bevinden op het onderlichaam tussen vagina en
anus, en bestemd zijn voor het zogen van pasgeboren hellemonsters en duivelsjongen.
Tijdens de verhoren ging het er niet zachtzinnig aan toe. Allerhande
stresstechnieken werden toegepast, zoals mensen langdurig in extreme
lichaamshoudingen laten staan en dagenlange slaaponthouding. Bij een van de
verdachten werden zijn voeten aan zijn nek gebonden totdat het bloed uit zijn mond
gutste. Onder het bijbelse mandaat ‘een toveres zult gij niet in leven laten’ stelde de
nieuwe Engelse gouverneur William Phips een Speciale Rechtbank van Onderzoek
in, zeg maar een bovenwettelijk tribunaal met verregaande bevoegdheden.9 Het is
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niet duidelijk of hij werkelijk in de hekserij geloofde of dat hij er slechts op uit was
de overvolle gevangenis te ontlasten.
In elk geval handelde de Rechtbank de zaken vrij vlot af, zeker omdat visioenen
en geestverschijningen als bewijs werden toegelaten. De verdachten die volhardden
in hun onschuld werden al helemaal snel veroordeeld en onder begeleiding van een
joelende menigte op een kar afgevoerd naar de heuvel met de galgen, waarna enige
momenten later hun dode lichamen in het ravijn werden gegooid.
Zo snel de storm was opgestoken, zo snel ging deze ook weer liggen. Toen de
massapsychose volkomen uit de hand begon te lopen en beschuldigingen van hekserij
zelfs werden geuit tegen de schoonmoeder van tribunaalrechter Jonathan Corwin,
ene mevrouw Margaret Thatcher, alsmede tegen leden van de adviesraad van de
gouverneur, twee zonen van de oud-gouverneur, en ook nog tegen de echtgenoot van
de ijverige heksenjager dominee John Hale, was het
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ineens gauw gedaan met de vervolging. Na een conflict tussen enkele rechters en
een paar fanatieke dominees, besloten Phips en Increase Mather (de gematigde vader
van de fanatieke Cotton Mather) een eind aan de vertoning te maken.
‘Het is beter dat tien verdachte heksen ontsnappen, dan dat één onschuldig persoon
wordt veroordeeld,’ oordeelde Mather sr. en hij verordonneerde dat veroordelingen
op basis van de visioenen en geestverschijningen niet rechtsgeldig waren. Phips
verbood verdere arrestaties en kort daarop worden alle gedetineerden vrijgelaten.
Over Salem viel plots weer de rust van het graf.
Uiteindelijk waren zelfs de fanatieke predikanten wel bereid hun dwaling openlijk
toe te geven en zij riepen in 1697 een vastendag voor boetedoening uit. Openbare
spijtbetuigingen kwamen er van enkele meisjes die kennissen hadden beschuldigd
(‘Ik was onwetend en misleid door Satan, ik wens mij nederig in het stof te wentelen
voor de onschuldige families die ik beschuldigde, ik vraag nu vergiffenis van God’)
en van een enkel jurylid (‘ik ben bezoedeld door het vergieten van onschuldig bloed’).
Consequenties werden er overigens niet aan verbonden. Zowel dominees als juryleden
continueerden allemaal hun florissante carrières. De overheid onderstreepte later dat
in de heksenjacht mogelijk onschuldige mensen waren gestorven, en schuldigen
waren ontsnapt, en dat de hele gang van zaken uitermate betreurenswaardig was,
maar dat niemand maar ook iets te verwijten viel.
Het zou nog bijna 200 jaar duren eer er een studie verscheen die een min of meer
wetenschap-
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pelijk licht op de zaak wierp. Het volumineuze Salem Witchcraft; With an Account
of Salem Village and A History of Opinions on Witchcraft and Kindred Subjects uit
1867 was van de hand van Charles W. Upham, die eerst dominee in Salem was,
daarna burgemeester en ten slotte als afgevaardigde een zetel kreeg in het Amerikaanse
congres. In zijn boek beticht hij de beschuldigende meisjes ervan op frauduleuze
wijze de dood van hun buren te hebben bewerkstelligd. Daarbij zouden zij zijn
opgehitst door volwassenen die uit waren op vergelding en persoonlijk gewin. De
ultieme boosdoener was volgens Upham echter de bijgelovigheid van de puriteinse
geestelijken en hun ontstellend gebrek aan rationaliteit. De beginnende Verlichting
was blijkbaar geheel aan hen voorbijgegaan.
Deze visie werd min of meer de standaard-interpretatie die generatie op generatie
in Amerikaanse schoolboeken werd herhaald. Ook Arthur Miller baseerde zich bij
zijn The Crucible op de fraudetheorie van Upham, maar nam daarbij de artistieke
vrijheid - wellicht met een schuin oog op Marilyn Monroe - om daaromheen naar
eigen inzicht een seksuele plot te fantaseren. Hij bedacht een oudere man die zijn
buitenechtelijke affaire met een minderjarig meisje verbreekt en van haar krijgt
nageworpen: ‘Ik weet nog hoe je mij van achteren beetgreep... en hoe je zweette als
een dekhengst als ik maar even bij je in de buurt kwam!’ Uit wraak probeert zij zijn
vrouw als heks gehangen te krijgen.
Overigens was Miller geenszins de eerste die de heksen van Salem in de context
van zijn eigen tijd trok. Kort na de Tweede Wereldoorlog was het de Amerikaanse
voormalige geschiedenislerares Marion L. Starkey die als eerste de parallel trok
tussen Salem en de Endlösung in Hitler-Duitsland. In een soort educatieve halfroman
The Devil in Massachusetts: A Modern Enquiry into the Salem Witch Trials beschreef
zij in 1949 hoe de puriteinen naar Amerika waren gekomen in de stellige overtuiging
dat zij als Gods eigen volk ‘a City upon a Hill’ zouden stichten, een nieuw Jeruzalem
waarop alle ogen van de wereld gericht waren. Het utopische geloofsideaal bleek
echter niet opgewassen tegen de verpletterende werkelijkheid van de Amerikaanse
wildernis. Nog geen generatie later verkeerde Salem al in een diepe crisis. De ene
ramp volgde op de andere: misoogsten, barre winters, pokkenepidemieën, desastreuze
oorlogen tegen de indianen, een overstelpende toevloed van berooide vluchtelingen
en - het ergste van alles - een anti-puriteinse politiek van de Britse machthebbers.
Al die rampspoed vormde een vruchtbare voedingsbodem voor het klassieke
sociaal-psychologische mechanisme van frustratie die afgereageerd wordt op een
zondebok. In Nazi-Duitsland waren de joden de klos geworden, en in Salem de
heksen. Voor de langzame leerlingen vatte Starkey het in haar boek nog even netjes
samen: ‘Een volk wier natuurlijke impulsen sinds lang waren onderdrukt door de
strengheid van het geloof, wier gevoel voor veiligheid was ondermijnd door
ondragelijke angst en terreur, smachtte naar een catharsis. Gefrustreerd door de
duivels van wie zij niets begrepen, smeekten ze om een zondebok. Ze wilden een
lynching en ze kregen die ook.’
Afgezien van de parallel met de nazi's is haar visie trouwens een vrij trouwe echo
van de interpretatie die de befaamde historicus uit Harvard Perry Miller al voor de
oorlog had gegeven in zijn The New England Mind: From Colony to Province (1939).
Daarin had hij betoogd dat het echec van de heksenjacht het einde van het klassieke
puriteinse regime markeerde. De tragiek lag er volgens hem in dat de puriteinen die
in Europa altijd zelf vervolgd waren, naar Amerika waren gekomen om de wereld
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opnieuw te beginnen zonder de gebreken van het oude Europa. Het beloofde land
dompelden zij in hun eigen ultieme nachtmerrie waarin het staatsapparaat onschuldige
burgers vervolgt en executeert. Het was volgens Miller de definitieve genadeklap
voor de theocratische aspiraties van de puriteinen. Later zou het Amerikaanse
optimistische vooruitgangsgeloof - dat niet in de laatste plaats opbloeide onder
Roosevelt aan het einde van de jaren dertig! - de heksenjacht van Salem bijzetten als
een laatste stuiptrekking van het oude Europa in de nieuwe wereld, en zulks deed in
zekere zin ook Perry Miller.
In de jaren veertig werd het Amerikaanse wereldbeeld beheerst door de wereldoorlog,
maar ook door de doorbraak van het Freudiaanse gedachtegoed. Dit had meteen
consequenties voor de visie op de heksenjacht in Salem. Zo stelde in 1943 de klinisch
psycholoog Ernest Caulfield in een artikel in The American Journal of Diseases of
Children dat de behekste meisjes van Salem geleden zouden hebben aan ‘hysterische
conversie’.
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Behalve hun onderdrukte seksualiteit waren er voor de puriteinse jeugd ook genoeg
andere zaken om gestoord van te raken: het strakke opvoedingsregime, de strikte
werkethiek, de monotonie van het dagelijkse bestaan, het drukkende zondebesef, de
angst voor de dag des oordeels, en vooral de verstikkende sociale controle in de
hechte gemeenschap. Ook hier werkte het principe dat als de druk te groot wordt,
het rationele bewustzijn het laat afweten en het irrationele onderbewustzijn de sturing
van het gedrag overneemt, betoogde Caulfield.
Deze psychoanalytische visie werd in de jaren tachtig verder uitgewerkt door John
Putnam Demos. Deze hoogleraar geschiedenis aan de Brandeis Universiteit in Boston
maakte in zijn boek Entertaining Satan; Witchcraft and the Culture of Early New
England uit 1982 een profiel van beschuldigden en beschuldigers. De vermeende
heksen bleken voor het merendeel ongepolijste vrouwen van middelbare leeftijd,
meestal getrouwd maar vaak kinderloos. Onder degenen die behekst waren en
beschuldigingen rondstrooiden, bevonden zich veel pubers en adolescenten, maar
ook opvallend veel vrouwen in dezelfde leeftijd als de ‘heksen’. Deze laatsten
worstelden mogelijk, denkt Demos, met een menopauze-trauma. In Nieuw Engeland,
waar het baren van kinderen als belangrijkste functie van de vrouw gold, kwam de
overgang hard aan. In hun ontzetting zouden vrouwen de schuld van hun
onvruchtbaarheid wijten aan hekserij. Bij de jongeren ziet de historicus als oorzaak
problematische moeder-dochter relaties die hun oorsprong zouden hebben in de
repressieve puriteinse zindelijkheidstraining.
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In dit verband sprak Demos van ‘infantiele regressie’ waarbij de ‘agressieve
pre-Oedipale impulsen’ van de meisjes tegen hun moeders werden geprojecteerd op
vrouwen in hun omgeving. Hoogst opmerkelijk achtte hij het dat in de
heksenverbeelding in Salem de seksuele toespelingen zeer spaarzaam waren. Afgezien
van heksen op een bezemsteel (fallussymbool) waren er geen beschuldigingen van
obscene naaktheid, promiscuïteit of genitaal contact met de duivel. Dit zou er volgens
hem op wijzen dat de drijfkracht van de heksenjacht niet zozeer gezocht moest worden
in verwrongen erotische driften als wel in anaal-obstinate razernij.
Op veel bijval uit feministische kring hoefde Demos natuurlijk niet te rekenen, in
veel opzichten was hij een der laatste psychoanalytische mohikanen onder de
geschiedschrijvers. Kort daarna zouden er juist tal van publicaties van vrouwelijke
historici verschijnen waarin de heksenvervolgingen werden voorgesteld als een
sadistische strafmaatregel van de man om de vrouw op haar sociaal ondergeschikte
plaats te houden.10 Zij wezen erop dat de Heksenhamer (Malleus maleficarum), het
vijftiende-eeuwse handboek over hekserij, druipt van onverholen vrouwenhaat. Dat
gaat dan in de trant van: ‘Alle hekserij komt van vleselijke begeerte, die bij vrouwen
onverzadigbaar is [...] Om hun lusten te bevredigen, trekken ze met de duivel op [...]
Adam werd verleid door Eva, niet door de duivel, en daarom is de vrouw bitterder
dan de dood.’ Sommige feministische historici zagen de middeleeuwse heksenjacht
dan ook als een regelrechte vrouwenmoord, ook wel betiteld als ‘feminicide’ of
‘vrouwen-holocaust’.
Hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Michigan Carol F. Karlsen richtte
zich in haar boek The Devil in the Shape of a Woman; Witchcraft in Colonial New
England uit 1987 specifiek op de heksenjacht in Salem. Zij constateerde (in
tegenstelling tot de bevindingen van eerdere historici) dat de heksen allerminst
marginale en deviante vrouwen waren, maar dat zij juist enig bezit hadden geërfd
en zo financieel onafhankelijk waren geworden. Daarmee verstoorden zij de
patriarchale hiërarchie. Een vrouw die niet rechtstreeks onder supervisie van een
man stond, was onder puriteinen bij voorbaat verdacht.
Maar ook geschiedschrijvers gaan met hun tijd mee en het duurde niet lang of dit
genderperspectief werd alweer ingehaald door een multiculturele invalshoek. Eind
jaren negentig nam Elaine G. Breslaw (hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit
van Tenessee) deze taak voor haar rekening. In het lijvig essay ‘Tituba's Confession:
The Multicultural Dimensions of the 1692 Salem Witch Hunt’ betoogde ze omstandig
dat de heksenjacht geïnterpreteerd moet worden als een cataclysmische confrontatie
tussen de expressieve magisch-realistische Zuid-Amerikaanse verteltraditie en de
naar binnengekeerde religieuze schriftcultuur van de puriteinen.11
Ver voordien waren de heksen van Salem trouwens ook al verzeild in wat later in
de VS ‘the culture war’ is gaan heten als een belligerente omschrijving van ‘de jaren
zestig’ en de naweeën daarvan. Zo wees de socioloog Kai T. Erikson in 1966 in zijn
befaamd geworden Wayward Puritans; A Study in the Sociology of Deviance erop
dat de heksenjacht bewust vanuit de puriteinse elite werd georkestreerd.12 Voorheen
waren de puriteinse leiders altijd prudent omgegaan met beschuldigingen van hekserij:
aanklachten werden zelden ontvankelijk verklaard en slechts sporadisch kwam het
tot een veroordeling. In 1692 sloeg dat plots om. Hun geloof in hun goddelijke
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opdracht was aan erosie onderhevig, en de heksen waren precies wat ze nodig hadden
om hun geloof weer nieuw leven in te blazen. Het vijandbeeld werd volgens Erikson
door de puriteinse leiders welbewust ingezet om de volgelingen een hernieuwde
gemeenschappelijke identiteit en een hernieuwd gevoel van missie te geven.
Althans, dat was de bedoeling. Erikson meent dat de puriteinse gezaghebbers
verstrikt zaten in een paradox. Om de gemeenschap bij elkaar te houden, moesten
ze die uit elkaar scheuren. Pas als eenmaal bloed had gevloeid, de ophangingen waren
opgevoerd, de zondebokken waren geofferd en het volk aldus was gezuiverd van
zijn demonen, dan zou de gemeenschap weer in eenheid het rechte pad kunnen volgen
naar de goddelijke bestemming. Maar het pakte anders uit. Het onheil dat de puriteinse
leiders aanrichtten, kregen zij als een boemerang terug in hun eigen gezicht. De
beoogde catharsis kwam er niet, de gemeenschap raakte meer verdeeld dan ooit en
hun morele gezag kreeg een gevoelige knauw.
Wayward Puritans is nu een klassiek boek over afwijkend gedrag en de puriteinse
levenshou-
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ding. Toch kan de huidige lezer er niet omheen dat het behalve een analyse van de
falende politieke elite en maatschappelijke tweespalt aan het einde van de 17de eeuw
ook een analyse biedt van de falende politieke elite en maatschappelijke tweespalt
in de jaren zestig. Ook hier bleek dat elke historicus vooral de geschiedenis van zijn
eigen tijd schrijft.
Dat gold al evenzeer voor het navolgende decennium. Welke serieuze wetenschapper
had het in de jaren zeventig - het tijdperk waarin de culturele verandering van de
jaren zestig hun maatschappelijke beslag kregen - niet over ‘social change’?13 Het
kon natuurlijk niet uitblijven dat ook de heksenvervolgingen vanuit die benadering
bestudeerd zouden worden. Toegegeven, het brede sociologische raambegrip ‘social
change’ was destijds al veel te modieus, werd dikwijls misbruikt, en fungeerde nog
vaker als een ideologisch paskwil in de handen van babyboomers die prematuur een
vaste baan aan de universiteit hadden gekregen. Desalniettemin heeft het een van de
meest overtuigende verklaringen over Salem opgeleverd. Ik bedoel de studie Salem
Possessed; The Social Origins of Witchcraft uit 1974 van Paul Boyer (hoogleraar
geschiedenis aan de Universiteit van Wisconsin) en Stephen Nissenbaum (hoogleraar
geschiedenis aan de universiteit van Massachusetts).
In dit werk stellen zij de heksenjacht voor als een puriteins achterhoedegevecht
tegen de moderniteit. Zij wijzen erop dat de gebeurtenissen zich in feite afspeelden
in twee nederzettingen: Salem Village (later omgedoopt tot Danvers) in
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het binnenland en de havenplaats Salem Town (het huidige Salem) die op ongeveer
acht kilometer van elkaar lagen. In de loop der tijd groeiden ze uit elkaar en kwam
er tussen hen een diepe kloof te liggen van tegengestelde levenswijzen en culturen.
Salem Village werd nog steeds gekenmerkt door diepe religiositeit en een traditioneel
agrarische levensstijl, terwijl in Salem Town steeds vaker commerciële en wereldlijke
invloeden de boventoon voerden.
De breuklijn van deze ‘social change’ liep tussen vrome boeren en gedreven
dominees aan de ene kant en een nieuwe stedelijke middenklasse van handelslui en
ondernemers aan de andere kant. De crisis over hekserij liep langs dezelfde scheidslijn.
De beschuldigers kwamen allemaal uit Salem Village. Opgestookt door purteinse
geestelijken kanaliseerden zij met hun beschuldigingen van hekserij hun rancune
tegen hun kosmopolitische en meer welvarende buren. Boyer en Nissenbaum
betoogden dat er in feite sprake was van een frontale botsing van twee culturen op
een paar vierkante kilometer: de ordelijke maar benauwde puriteinse boerenwereld
die ten dode was opgeschreven versus de moderne kapitalistische wereldorde waarvan
de opkomst niet meer te stuiten viel.
Het zal niet toevallig zijn dat dit beeld van conflicterende culturen binnen één
gemeenschap enigszins leek op de ‘social change’ die de VS tijdens de jaren zeventig
meemaakten. Het volstaat hier om te wijzen op Vietnam, Watergate, het aftreden
van Nixon, de legalisering van abortus, de economische crisis, de snelle
vrouwenemancipatie, de opkomst van gay rights, de spectaculaire stijging van het
aantal echtscheidingen, de scherpe groei van de migratie uit de Derde Wereld,
enzovoort.
Het is misschien evenmin een wonder dat de wetenschap in de optimistische en
rijke jaren negentig een diametraal tegenovergestelde visie ontwikkelde. Zo betoogde
Richard Godbeer (hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Miami) in zijn
The Devil's Dominion; Magic and Religion in Early New England uit 1992 dat de
heksenjacht niet voortkwam uit de elite maar uit het volk van Salem. Hekserij was
nu eenmaal een diepgeworteld volksgeloof dat verankerd lag in het magische
wereldbeeld van die tijd. Als het bier niet gistte, de boter verzuurde, een koe
verkouden werd, een man erectiestoornissen had, een vrouw een miskraam kreeg of
een baby stierf, dan zocht men de verklaring alras in de vloek van een kwaadwillende
buurman of de invloed van een toverkol.14
Aan het einde van de 17de eeuw was er, zo betoogde Godbeer, een kloof ontstaan
tussen dit weke onderbuikgevoel van het volk en de meer intellectualistische
theologische leer van de elite. Maar in 1692 werd de roep om maatregelen tegen
heksen zo hysterisch, dat de puriteinse bovenlaag wel moest toegeven aan de
destructiedrang van het volk. De uitbarsting in Salem moet volgens Godbeer daarom
gezien worden als een plotselinge inhaalslag van meer dan vijftig jaar inactiviteit
van de puriteinse leiders die het ‘volksgevoel’ hadden miskend en derhalve niet
hadden weten te kanaliseren.
De meest recente bijdrage aan het heksendebat komt van Mary B. Norton,
hoogleraar geschiedenis aan de prestigieuze Cornell Universiteit. En ook haar werk
vertoont sporen van de preoccupaties van de tijd waarin het ontstond. In The Devil's
Snare: The Salem Witchcraft Crisis of 1692 uit 2002 legt Norton een rechtstreeks
verband tussen de heksenjacht en een posttraumatische stressstoornis die de inwoners
van Salem zouden hebben opgelopen. Die was het gevolg van de verwoestingen en
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bloedbaden in het noorden van hun woongebied die werden aangericht door de
Wabanaki indianen en hun katholieke Franse bondgenoten. Hoe kon Gods uitverkoren
volk het onderspit delven tegen heidense indianen en dienaren van het papendom?
Het kon niet anders dan dat Satan hierin de hand had gehad.
Norton wijst erop dat de beschuldigers allemaal oorlogsvluchtelingen waren en
dat hun beschrijvingen van de duivel als ‘een mismaakte zwarte man’ wijzen op een
sublimering van plunderende indianen. De heksenjacht van de getraumatiseerde
inwoners kwam de puriteinse magistraten goed van pas als afleidingsstrategie om
niet zelf het mikpunt te worden van de onvrede over de nakende ondergang. ‘De
autoriteiten probeerden hun eigen verantwoordelijkheid voor de gebrekkige
verdediging van het territorium af te schuiven op de demonen van de onzichtbare
wereld,’ meent Norton.
Het onderzoek naar de gebeurtenissen in Salem is niet ten onrechte wel eens
vergeleken met de inktvlekkentest van Rorschach. Wat je erin ziet, heeft vooral te
maken met de spoken in je eigen
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GEKNIELD

hoofd. Dit geldt zeker voor de ‘natuurwetenschappelijke’ verklaringen van de
heksenjacht, die vaak op enorm veel publiciteit hebben mogen rekenen. In 1976
opende The New York Times zelfs met een vette kop op de voorpagina over de
gebeurtenissen van bijna drie eeuwen eerder: ‘Salem Witch Hunts in 1692 Linked to
LSD-Like Agent.’ Wat bleek? De hippe biologiestudente Linnda R. Caporael had het
verruimende inzicht gehad dat de meisjes in Salem tengevolge van een
voedselvergiftiging ten prooi waren gevallen aan hallucinaties en stuiptrekkingen.15
Het zou gaan om wormgoor of ergotisme (Claviceps purpura), een graanschimmel
waarvan de drogerende werking op die van LSD lijkt.
En een paar jaar terug baarde human interest schrijfster Laurie W. Carlson ook
veel opzien met haar theorie. Na lezing van het boek Awakenings van Oliver Sacks
kreeg zij de ingeving dat Salem getroffen moet zijn geweest door een epidemie van
de slaapziekte (encefalitis letargica).16 De bron van het kwaad was volgens haar een
virus dat wordt overgebracht door de tseetseevlieg. Op den duur wordt het centrale
zenuwstelsel aangetast en de symptomen (gestoorde spraakfunctie en verstijvingen
van de ledematen) zouden lijken op de ziekte van Parkinson en op de stuipen van de
Salem-meisjes.
Nog verder aan de rand van de lunatic fringe staat ongetwijfeld de theorie van
Chadwick Hansen, die Engelse taal en geschiedenis doceerde aan de staatsuniversiteit
van Pennsylvania. In zijn Witchcraft at Salem: were the witch-hunters wrong? uit
1969 bracht hij ronduit naar voren dat er onder de verdachten wel degelijk echte
heksen waren die zwarte magie bedreven en aan satanvere-
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ring deden. De paniek in Salem was volgens hem dan ook volkomen terecht.
Zo heeft elke tijd zijn eigen heksenjacht, en dat is ook in een meer letterlijke zin
waar. De massahysterie en het zondeboksyndroom in Salem waren niet de eerste in
hun soort, en ze zullen ook niet de laatste zijn. Dit is het centrale thema in het verleden
jaar verschenen America on Trial: Inside the Legal Battles That Transformed Our
Nation van de bekende progressief-liberale advocaat en rechtsgeleerde uit Harvard
Alan M. Dershowitz. In zijn overzicht van juridische uitglijders die het aangezicht
van Amerika veranderden, begint hij met Salem om 62 gerechtelijke dwalingen later
te eindigen met het geheime tribunaal tegen de ‘buitenwettelijke strijders’ die op
grond van de Patriot Act in Guantanamo vastzitten. Zij wachten daar op berechting
zonder advocaat, zonder aanklacht en zonder contact met de buitenwereld. Net als
vroeger de ‘heksen’ worden nu ‘terroristen’ (echte en vermeende) zorgvuldig in een
‘andere wereld’ geplaatst, een schemerzone waar de normale verhoudingen en het
normale recht niet van toepassing zijn.
Het boek van Dershowitz maakt opnieuw duidelijk dat bij een heksenjacht altijd
vier partijen betrokken zijn. In de eerste plaats de beschuldigers en de beschuldigden,
maar daarnaast spelen ook de rechters en de omstanders een belangrijke rol. Veel
vertrouwen in de rechterlijke macht boezemt America on Trial niet in. Door de gehele
geschiedenis heen blijken rechters - uit carrièreoverwegingen of gewoon uit menselijke
lafheid - geneigd om hun oordeel te laten hangen naar de windrichting van de
gevestigde orde of van het gesunde Volksempfinden. Net zoals de meeste Duitse
rechters moeiteloos heulden met het Nazi-bewind, zo hielden Amerikaanse rechters
de rassenscheiding decennialang overeind, lieten ze de onteigening van indiaans land
toe, gedoogden in de Tweede Wereldoorlog de internering van de Amerikaanse
Japanners en dreven ze gewillig mee in de communistenjacht van McCarthy. In
Salem wedijverden rechters in bloeddorst met de hysterische bevolking (tot de
beschuldigingen van hekserij te dicht bij hen in de buurt kwamen), en tot op heden
is het ook nog tamelijk stil in de juridische elite van Amerika omtrent de
staatsrechtelijke context van de ‘war on terrorism’.
Dershowits betoogt dat een heksenjacht wordt gekarakteriseerd door een amalgaam
van verdenkingen tegen hele categorieën mensen, de angst voor een onzichtbare
vijand (mogelijk een buurman, collega of zelfs familielid!), een vervaging van de
scheidslijn tussen rechter en aanklager en de vernietiging van de slachtoffers (wat
betreft hun leven of reputatie). Zover is het nu nog niet in de VS, meent hij, maar
het is wel oppassen geblazen.
Die bezorgdheid wordt gedeeld door James A. Morone, hoogleraar politicologie
aan de elitaire Brown Universiteit in Providence, Rhode Island. In zijn ophefmakende
boek Hellfire Nation; The Politics of Sin in American History uit 2003 voert hij aan
dat de puriteinen in Salem dan uiteindelijk aan het kortste eind trokken, maar dat zij
wel een onuitwisbare stempel op Amerika hebben achtergelaten. Het geloof in de
bijzondere roeping van de Nieuwe Wereld zit nog steeds diep in de Amerikaanse
psyche ingebakken.
Sterker nog, stelt Morone, de gehele geschiedenis van de blanke Amerikanen valt
te beschouwen als een aaneenschakeling van kruistochten. Niet voor niets zijn het
woord ‘crusade’ en de uitdrukking ‘war on...’ diep verankerd in het Amerikaanse
geestesleven. Zo waren er the ‘The Temperance Crusade’ (van christelijke vrouwen
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de drooglegging afdwongen), ‘the Crusade against Communism’, ‘the war on drugs’
en niet in de laatste plaats ‘the war on crime’. Het aantal Amerikanen in de gevangenis
is nu de twee miljoen ruim gepasseerd, en daarmee heeft ‘the land of the free’
verhoudingsgewijs vijf keer meer mensen opgesloten dan de meeste andere westerse
democratieën.
Met nog grotere morele geestdrift werd na de aanslagen van 9/11 de ‘oorlog’ tegen
het terrorisme aangevat. Morone ziet verontrustend grote overeenkomsten met de
heksenjacht in Salem. Zoals de puriteinen de strijd aanbonden tegen Satan, zo
groepeert de Amerikaanse natie zich nu tegen de (even ongrijpbare) ‘as van het
kwaad’ die de hele wereld omgordt. Zijn boodschap is weinig opwekkend. Elke
‘oorlog’ die Amerika intern voerde, maakte het staatsapparaat tot een grotere,
oncontroleerbare moloch. Ten tijde van de Koude Oorlog ontstonden de alomvattende
nationale veiligheidsstaat en het militair-industrieel complex; de oorlog tegen de
misdaad baarde een ontzagwekkend justitieel-penitentiair apparaat
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en nu leidt de oorlog tegen het terrorisme tot een bijna onmerkbare opeenstapeling
van aangescherpte regels, verruimde bevoegdheden, stringentere bewaking, speciale
coördinatoren en veiligheidsministers, nieuwe wetten, onzichtbare instituties en
ongrijpbare bureaucratieën, die het voorstellingsvermogen van alle voorgaande
generaties ver te boven gaat.
Het probleem van onze tijd is overigens even duidelijk als ingewikkeld. We zullen
waarschijnlijk - net zoals de inwoners van Salem - pas naderhand kunnen zien en
begrijpen hoe reëel de huidige dreiging van het terrorisme is. Daarom is het ook niet
gemakkelijk te zeggen of Morone een realistisch beeld schetst van de wurging van
de rechtstaat door de rechtstaat dan wel een loze onheilsprofetie verkoopt. Of schuilt
het gevaar juist in het grijze en ongekarteerde niemandsland daartussenin?
Niettemin is het nuttig onder ogen te zien dat de heksen van Salem ons wel degelijk
een les te bieden hebben. Die les werd - in een ander verband - al scherp onder
woorden gebracht in het begin van de 20ste eeuw door de fameuze Amerikaanse
opperrechter Louis Brandeis. Hij zei: ‘Het grootste gevaar voor onze vrijheid schuilt
in de verraderlijk langzame afkalving van de burgerlijke grondrechten door gedreven
mensen die het allemaal wel heel erg goed bedoelen, maar aan verstand toch net even
iets tekort komen.’
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Het zwartste zwart
Emma Crebolder
Een mol duikt op, en terug met
zijn zachtste zwart. Trekt banen
in het zandbad, schudt de bollen.
Een zwarte doos speelt rotonde.
Beregende stammen zonder weerkaatsing. Maar geen zwarter zwart
dan het nesthaar van Olivia Han,
de onlangs toegejuichte boreling.
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Het roodste rood
Men zocht het roodste rood, men
fouilleerde gebeurtenissen. Op weg
naar sintels bood geen bloem
zich aan, zelfs geen drama.
Bijna in koraalrif, aan de wortels
bijna van de avond, van gevecht.
Klaproosveld. Altijd voelt het zich miskend,
overdrijft het. Men rekent het in.
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Zundert, bedankt!
door Wanda Bommer
Ik heb een tijd gedacht dat ik liever met een live band wilde toeren dan moederziel
alleen met een tapeje het land door te schnabbelen. Natuurlijk speel ik liever voor
muziekliefhebbers dan voor dronken malloten in een disco. En natuurlijk wil ik liever
een verwarmde kleedkamer met lampjes om de spiegel en een tourmanager die de
gesprekken met die klojo's van de organisatie voor zijn rekening neemt. Paradiso of
Peters Party Place. Klinkt als een makkelijke keuze. Maar, shit man, ik heb genoeg
gezien om te weten dat het met al die ego's in een band ook niet altijd rozengeur en
maneschijn is. Als ze al niet voortdurend aan de dope zijn, worden ze vroeg of laat
toch allemaal jaloers op de zanger. Je staat als frontman of je wilt of niet meer in de
spotlights dan, pak 'm beet, de drummer. En je krijgt ook meer meiden dan de rest.
En meer royalties. Ik moet er sowieso niet meer aan denken dat ik de royalties zou
moeten delen met andere muzikanten, die elke avond dronken zijn. Om over die
gasten van zo'n hele crew, die er ook van willen eten, nog maar te zwijgen. Nee hoor,
dat heb ik wel gehad, mij niet meer gezien. Dan liever solo. Dan liever alleen.
Ze roepen mijn naam. De stemming zit er goed in. Lekker, ze hebben hier een lichtman
die het nog leuk vindt om een beetje te knipperen. Goed zo jongen, maak de mensen
gek. Minidisk starten. De eerste akkoorden en hup... die armen de lucht in. Net
trekpoppen. Fantastisch. Ik schat dat het zeven stappen is tot middenvoor op het
podium. Nou ja, podium, denk om dat afstapje daar. Eén, twee... nu. Gillen maar,
dames! Net een warm bad. Ik zeg altijd: hier kan geen therapie tegenop. Kijk, meteen
raak: vrouwelijk schoon op de voorste rij.
‘Goedenavond Zundert!’
Precies op tijd. Keurig Joost, keurig. Stem zit goed. Dit wordt een topavond. Leuk
mokkeltje daar. Mooi smoeltje. En die ogen. Daar ga ik straks mijn ballad voor
zingen.
Sodeju! Wat was dat? Ik mis een stukje! Het klopt niet. Hier weer invallen dan.
Klotedisk. Zullen ze het gemerkt hebben? Welnee. Die idioten merken niks. Al ga
ik het smurfenlied zingen. Al valt de bom, hier in Zundert merken ze nooit iets. Tijd
voor wat publieksparticipatie.
‘En nou jullie!’
Waar is ze nu? Oh daar, gelukkig. Hoort die gozer erbij? Nee toch? Blijf met je
poten van - juist ja. Oh wacht, hij is met die donkere. Shit, man, die is hier alleen.
Ze kijkt me aan alsof ik haar al ken. Dat is kat in het bakkie.
‘Ik wil die handjes zien!’
Verdomme, weer mis! Ik flikker dat ding straks gelijk in de prullenbak. Ik sta hier
voor joker. Heeft zij het gehoord? Ze kijkt zo - nee, natuurlijk niet. Ik moet me niet
aanstellen. Niemand hoort hier wat. Die lange uithaal nog en dan ben ik verlost van
deze kwelling. Ja hoor, een kraakje in mijn stem. Daar kon je op wachten. Wat een
zooitje.
‘Zundert bedankt!’
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Fuck, wat duurt het lang. Ze zal toch wel komen? Straks komt er helemaal niemand
naar achteren! Hebben dan toch gezien hoe ik stond te klooien? Voor de zekerheid
alvast een trui over mijn schouders draperen. Zo lijkt de zanger overvallen in zijn
gewone doen. Er zal heus wel iemand komen. Denk ik.
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GEWAPENDE ONSCHULD

Godzijdank, daar komt wat. Hoor dat eens giebelen. Het zijn er minstens drie.
‘Joost! Mogen we je handtekening?’
Bingo! Ze is erbij.
‘Maar natuurlijk dames, komt u verder.’
Dit is een duidelijke zaak. Mevrouw paardenbek en mevrouw koeienreet moet ik
lozen, maar zij valt zelfs in dit felle licht niet tegen.
‘Waar hadden jullie hem gehad willen hebben?’
‘Ik wil hem hier!’
Paardenbek neemt de leiding. De punt van m'n stift blijft steken tussen de plooien
in haar buik. Koeienreet lacht hysterisch en ook zij trekt haar shirtje omhoog. Goeie
grap zeg. Origineel ook.
‘En jij?’
Zij staat nog in de deuropening van mijn opslaghok.
‘Ik hoef niet, dank je.’
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‘Echt niet? Weet je wat, dan signeer ik een fotokaart voor je. Hoe heet je?’
‘Petra. Maar het hoeft echt niet, hoor.’
Shit. Ze is toch niet van de platenmaatschappij of zo?
‘Willen jullie wat drinken dan?’
Petra zit wijdbeens op een doos met grote rollen keukenpapier. Stoer zet ze het flesje
bier weer aan haar mond. Haar vriendinnen staan quasi nonchalant tegen de muur
geleund. De rand van het kratje waar ik op zit begint onaangenaam in mijn benen te
snijden. Het gesprek, dat ik met al mijn kunstgrepen in leven heb weten te houden,
stokt nu echt. Paardenbek doorbreekt de stilte.
‘Hé Peet, zullen we maar weer 's gaan?’
Ze werpt Petra een blik toe. De afgelopen jaren, of waren het decennia, ben ik
vertrouwd geraakt met dit soort meisjes en hun codes. Deze blik betekent zoveel als:
we weten wie de winnares van de avond is, maar we gunnen je de prijs niet. Petra
reageert niet op de waarschuwing. Dit wordt de doolhoftruc. Als ik de juiste toon
aan sla, is het zo gepiept.
‘Ja, goed idee. Ik moet ook gaan rijden. Jullie hebben me al veel te lang opgehouden
met dat gezellige gebabbel!’
Mijn benen prikken nu het bloed weer kan stromen. Ik schop wat in de lucht en
draai mijn voet rond. Paniek glijdt over Petra's gezicht. Ik kijk haar kort in de ogen
terwijl ik mijn tas pak.
‘Als ik de weg uit dit doolhof maar terug kan vinden.’
Alweer bingo. Ze springt op.
‘Ik loop wel even met je mee!’
Paardenbek en koeienkont weten hun plaats en blijven mokkend achter.
‘Wat is dit voor spannends?’
Haar vinger glijdt over het LCD-schermpje van mijn navigatiesysteem.
‘Dat, mooie dame, dat is niet half zo spannend als jij.’
Ze huivert als ik de laatste woorden in haar oor fluister. Onze neuzen stoten tegen
elkaar. Mijn hand glijdt langs een seksloze sportbeha. Maar ze zoent warempel wel
aardig. Het gezoem waarmee de passagiersstoel volautomatisch in de ligstand zakt,
overstemt de natte geluiden die onze tongen maken. Ze giechelt.
‘Het lijkt wel of ik bij de tandarts ben.’
‘Zo. Fijne verhouding heb jij met je tandarts dan.’
Ik zeg maar wat om de aandacht af te leiden van de onelegante beweging waarmee
ik over de versnellingsbak moet klimmen.
‘Nee, ik bedoel door die...’
‘Door die stoel, ja, dat snap ik wel.’
Ik lig half op haar. Ze kreunt als ik mijn tong langs haar hals omhoog laat glijden.
Mijn linkerhand frunnikt aan haar spijkerbroek. Gewoon een ouderwetse ritssluiting.
Een gladde buik, een simpel katoenen slipje.
Telefoon.
‘Shit, verdomme!’
Ik kom half overeind op mijn elleboog.
‘Au! Mijn velletje!’
‘Sorry! Mijn telefoon!’
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‘Je kunt hem toch gewoon niet opnemen?’
Ze kijkt me verontwaardigd aan. Ik stoot mijn knie hard tegen de handrem in een
poging ongemerkt naar mijn eigen stoel terug te glijden. Ik volg haar blik naar mijn
telefoon, waar drie rode hartjes samen met de naam Sharon aan en uit floepen.
‘Dag schat.’
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DE ZIEL REIST TE PAARD

Het is Petra-technisch niet slim om Sharon schat te noemen, ik weet het, maar we
hadden vanavond al ruzie voor ik van huis vertrok en het is voor iedereen beter als
ik dat nu niet nog erger maak.
‘Dat duurde lang. Stoor ik?’ Sharons stem klinkt koel. Nogal een contrast met
mijn eigen verhitte geluid.
‘Een beetje. Ik ben net aan het afrekenen. Kan ik je zo even terugbellen?’
‘Als het niet te lang duurt. Ik ga naar bed.’
‘Tien minuutjes.’
‘Dus dit is wat jij afrekenen noemt en ik heb nog tien minuten, als ik het goed
begrijp?’
Verdorie. Nu is Petra boos.
‘Nee malle meid, dat moet je niet letterlijk nemen natuurlijk.’
Ik hel naar haar over en zet mijn promotiefotogezicht op.
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‘Doe geen moeite hoor. Wat mij betreft zijn we klaar.’
Ze drukt trefzeker op het knopje waarmee haar stoel rechtop komt.
‘Doe niet zo raar. Vond je het niet fijn?’
‘Ik doe niet raar. Ja, ik vond het wel fijn. En nee, ik vind het niet fijn dat je
kennelijk een relatie hebt.’
Ze knoopt haar broek dicht.
‘Je gaat me toch niet vertellen dat je niet wist dat ik getrouwd ben, hè?’
‘Getrouwd? Hoe had ik dat moeten weten dan?’
‘Uit de bladen misschien? Van de tv? Ik noem maar wat geks.’
‘De bladen? Mijnheer gaat ervan uit dat ik “de bladen” lees?’
‘Iedereen leest de bladen.’
Neem je moeder in de maling.
‘Je had het ook gewoon kunnen zeggen in plaats van ervan uit te gaan dat ik het
wel in de bladen zou lezen. Je had het vorige keer al moeten zeggen.’
‘Vorige keer?’
Het is eruit voor ik er erg in heb.
‘Dit meen je niet! Ik dacht dat je deed of je me niet kende, omdat mijn vriendinnen
erbij waren. Maar je bent het gewoon vergeten!’
‘Natuurlijk ben ik het niet vergeten. Ben je gek.’
‘Waar was het dan?’
‘Wat?’
Waar was het in godsnaam? Dit gaat niet goed, verdomme. Denk, Joost, denk!
‘Ik vraag je waar het was. Vorige keer.’
‘In Middelharnis natuurlijk.’
‘Mis gegokt. Klootzak.’
Ze verdwijnt zonder om te kijken in het donker. Zonde.
Shit, Sharon. Die zou ik terugbellen.
‘Ja?’
‘Dag schat. Sliep je al?’
‘Klink ik alsof ik slaap?’
Oh. Nog steeds kwaad. Kan er ook nog wel bij.
‘Nee schatje. Ik bedoel hoe gaat het met jou?’
‘Zeg dan ook 's wat je bedoelt. Wat ben je laat. Was het nog gezellig daar?’
Haar manier om te vragen of ik iets heb uitgespookt.
‘Niks bijzonders. Ik ben nu op weg naar huis. Nog anderhalf uur, denk ik. Het is
een klere-eind vanuit Zundert’
‘Doe zachtjes als je thuiskomt. Ga maar beneden slapen. Ik ben doodop.’
‘Ja schatje,’ zeg ik.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

27

Steen
Cor Gordijn
hoe alles rondom je zich
terugtrekt, je langzaam sluit tot
steen, een ondoordringbare
kiezel die slijt van binnenuit
terwijl ik nog haastig zoek naar
nieuwe woorden voor oude gedachten
voel jij al hoe koud de huid, hoe steen
vergruist, hoe lang we wachten
tot de ander misschien toch
nog iets zeggen zal
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Scherven
ons bed nog vol met
scherven, zachter dan zand
in de douche ook, op de bank, in je
lege schoenen, herinneringen
in alle tinten wit, grijs, groen
aan hoe je tevergeefs
schelpschilfers veegde van je
benen, aan toen we
languit lagen, verstrikt
in onze veronderstelde
vanzelfsprekendheid
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Zoo reist de dichter
Slauerhoff als poëzievertaler
door Margriet de Koning Gans
De poëzie van Jan Slauerhoff is 67 jaar na zijn dood aan een tweede leven begonnen.
Op muziek nog wel. Dat hebben we te danken aan twee fadozangeressen, een uit
Portugal en een uit Friesland. Het begon in 2002 met de fadozangeres Cristina Branco
die de cd Cristina Branco canta Slauerhoff uitbracht waarop ze een aantal in het
Portugees vertaalde gedichten van hem zingt. Het is een prachtige cd, afgezien van
het laatste nummer, dat door een wat vermoeide mannenstem in het Nederlands wordt
voorgedragen. De bedoeling is blijkbaar de suggestie te wekken dat als de muziek
is uitgespeeld en niets rest dan desolate droefenis in een doorrookte nacht, de dichter
zelf de microfoon grijpt in het fadolokaal. De cd heeft Branco in elk geval in
Nederland wereldberoemd gemaakt, en daarmee een nieuwe generatie luisteraars en
lezers van Slauerhoff aangeboord.
Alsof dat niet genoeg is, hebben we afgelopen voorjaar kennis kunnen maken met
Slauerhoffs verzen in het Fries, gezongen door 24-jarige Friese fadozangeres Nynke
Laverman. Haar cd Sielesâlt werd in eigen beheer uitgegeven, maar kwam geheel
op eigen kracht de ‘Mega Charts Album Top 100’ binnen en bereikte daarop afgelopen
september zelfs nummer 41.
Het is niet toevallig dat het hier twee fadozangeressen betreft die zich aan
Slauerhoff wagen. De meeste op muziek gezette gedichten komen uit zijn bundel
Soleares uit 1933. ‘Soleares’ is het Spaanse woord voor ‘saudades’ (de Portugese
verzen van verlangen, ofwel saudade), waarvan de fado de in Portugal en het
noord-Spaanse Galicië gezongen variant is. Een aantal gedichten in Slauerhoffs
bundel heeft inderdaad een Portugese of Spaanse titel en is hetzij uit een van die
talen vertaald (zoals drie gedichten van de Nicaraguaanse poëzieheld Rubén Darío),
hetzij erop geïnspireerd. Een ervan heet zelfs onomwonden ‘Fado’.
Soleares, saudades, fados zijn liedjes van heimwee en verlangen, liedjes vol
eenzaamheid en nostalgie. Slauerhoff was gegrepen door de fadocultuur die hij in
Lissabon leerde kennen en in de fadozangeressen zag hij de onbereikbare geliefden
die hun tragisch lot van gedoemde ontwortelden met hem deelden. De thematiek van
de fado is de thematiek van zijn leven en werk.
Misschien is dat geen wonder bij de op 15 september 1898 te Leeuwarden geboren
Slauerhoff. Nynke Laverman claimt althans dat Friezen even melancholiek zijn als
Portugezen en dat de Friese taal zich bij uitstek leent voor het zingen van de fado.
Zo lijkt de dichter na lange omzwervingen weer teruggebracht naar zijn spirituele
‘thuis’, al sprak hij zelf geen Fries en wilde hij na zijn vertrek in 1916 naar Amsterdam
nooit meer in het benauwde, kleinburgerlijke Friesland terugkomen.
Het vertalen van de gedichten moet overigens niet eenvoudig zijn geweest, zowel
naar het Fries als naar het Portugees. Dat laatste heeft de dichteres Mila Vidal Paletti
gedaan voor de cd van Cristina Branco. Zij woont al meer dan dertig jaar in Nederland,
kent de taal van de fado en bewondert Slauerhoff. In haar korte verantwoording bij
de vertalingen merkt Paletti op dat een strikt letterlijke vertaling uiteraard onmogelijk
is, omdat zang en muziek nu eenmaal andere eisen stellen. Ook het rijm dwong haar
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soms vrije oplossingen te zoeken. Maar zij stelde zichzelf als taak met behoud van
de poëtische boodschap het accent te leggen op de melodische lijn van de versregels
en het ritme van het gedicht als geheel.
Ten slotte wijst Paletti erop ze dat het door Slauerhoff vertaalde gedicht ‘Vida
Triste’ (‘Triest leven’) oorspronkelijk het werk van een anoniem dichter is. ‘Nu is
het weer terugvertaald’ schrijft ze, ‘en zo wordt dit gedicht, dat zevenenzestig jaar
lang in de Nederlandse taal bewaard is gebleven, hier teruggevoerd tot zijn wortels.’
Dat is mooi gezegd, maar toch rijst de vraag
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hoe ver deze nieuwe Portugese vertaling van Slauerhoffs vers afligt van de
oorspronkelijke tekst. Want Slauerhoff zelf nam het niet zo heel nauw met de
gedichten die hij vertaalde. Zijn kennis van de Iberische talen was bepaald niet
optimaal, en het ging hem er bij het vertalen vooral om, de sfeer, het gevoel over te
brengen. Sterker nog: hij vertaalde eigenlijk alleen verhalen en gedichten waarin hij
meende iets van zichzelf herkende. En anders maakte hij dat er wel van.
Slauerhoff leerde een mondje Spaans en Portugees van bemanningsleden op de
schepen waarop hij voer, en tijdens het passagieren in de havens die hij aandeed. Hij
kwam aan dichters en schrijvers uit die taalgebieden via zijn vrienden F.C. Terborgh
en Albert Helman, die beiden liefhebbers van de Iberische en Zuid-Amerikaanse
cultuur waren en in de jaren dertig in Spanje gingen wonen. Het is bekend dat
Slauerhoff altijd hele vrachten boeken mee nam aan boord waarop hij voer en waar
hij als scheepsarts zeeën van tijd had om te lezen. Ongetwijfeld waren daar ook de
vertaalde Spaanse liederen en coplas bij van Hendrik de Vries, die vanaf 1924 elk
jaar door Spanje zwierf en in 1931 met Spaansche volksliederen de eerste van vier
bundels (behoorlijk vrij) vertaalde Spaanse poëzie publiceerde, waarvan Coplas uit
1935 verreweg de omvangrijkste en bekendste zou worden. Slauerhoff bewonderde
De Vries zeer, had in 1932 samen met hem in Forum gepubliceerd, en
correspondeerde vrij uitvoerig met hem. Zo kwamen in zijn hut niet alleen veel van
zijn eigen verhalen en gedichten tot stand, maar ook al dan niet door anderen
geïnspireerde vertalingen.
In Nederland heeft Slauerhoff diverse malen een uitgever benaderd met de suggestie
een in zijn ogen interessante Portugese of Spaanse roman uit te geven, die hij dan in
het Nederlands zou vertalen. Men reageerde nooit erg enthousiast, maar tweemaal
heeft hij zijn zin gekregen. De eerste keer was met zijn vertaling uit het Portugees
van de historische roman Johan Maurits van Nassau van de Braziliaan Paulo Setubal,
die overigens allerwegen werd afgekraakt. De tweede keer was in 1937 toen hij de
roman La sombra del caudillo van de Mexicaan Martín Luis Guzmán vertaalde als
In den schaduw van den leider, een actueel thema in die tijd.
Ook het oordeel van critici over die tweede vertaling was niet best. Slauerhoff was
de eerste om dat ruiterlijk toe te geven, maar, zo wierp hij tegen, het was toch een
goed verhaal geworden? En daar ging het maar om. In werkelijkheid speelde bij deze
vertalingen behalve liefde voor de Iberische cultuur ook nijpend geldgebrek mee als
drijfveer. Zijn vrouw Darja Collin, de danseres en balletschoolhoudster, had een dure
smaak, en zelfs na hun scheiding in 1935 liet zij hem nog steeds opdraaien voor haar
rekeningen.
Hoe losjes Slauerhoff bij het vertalen te werk ging, is goed te zien aan de drie
gedichten die hij van Rubén Darío opnam in Soleares: ‘El cantor va por el mundo’,
‘Aardbeving Nicaragua’ en ‘De piraten’. Het is meer dan waarschijnlijk dat hij in
Darío, die leefde van 1867 tot 1916, al op zijn twaalfde jaar Dichter des Vaderlands
was en op z'n zestiende de prijs voor de beste Zuid-Amerikaanse dichter kreeg, een
geestverwant zag, een poète maudit zoals hijzelf in eigen ogen was (Darío woonde
lange tijd als consul van zijn land in Parijs, waar hij de invloed onderging van onder
andere Victor Hugo en Paul Verlaine). Een jaar na Soleares publiceerde Slauerhoff
nog zes vertalingen van Darío onder de titel ‘Traducciones Rubén Daristas’.
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Vermoedelijk is hij met het werk van het wonderkind uit Nicaragua in aanraking
gekomen via Albert Helman. Die herkende in de Zuid-Amerikaan een dichter die
tegelijkertijd romanticus en modernist was, maar ook een Parnassien en Symbolist.
Helman heeft het grote belang van Darío voor de moderne Spaanse literatuur
onderstreept in zijn inleiding bij De put der zuchten, de bloemlezing van door hem
vertaalde Spaanse poëzie die hij in 1941 publiceerde. Opmerkelijk genoeg nam hij
geen enkel werk van Darío in deze uitgave op. Helman hoopte (naar wij nu weten
tevergeefs) dat hij nog een aparte bloemlezing van Zuid-Amerikaanse poëzie zou
kunnen maken, waarin zijn held de hoofdrol zou spelen.
Slauerhoff koos ter vertaling onder meer het titelgedicht uit Darío's belangrijkste
bundel El canto errante, dat hij voor de Nederlandse omzetting de titel ‘El cantor va
por el mundo’ meegaf. Darío laat zijn gedicht voorafgaan door een niet door
Slauerhoff vertaalde of vermelde polemische inleiding, waarin hij naar voren brengt
dat - anders dan de conservatieve Spaanse critici meenden - waarachtige poëzie niets
met versvoeten en rijmschema's en literaire conventies te
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DE ZEE

maken heeft, maar des te meer met de ontmoeting van het allerpersoonlijkste en het
alleruniverseelste. Dit gezegd hebbend, dicht hij:

El canto errante
El cantor va por todo el mundo
sonriente o meditabundo.
El cantor va sobre la tierra
en blanca paz o en rojo guerra.
Sobre el lomo del elefante
por la enorma India alucinante.
En palanquin y en seda fina
por el corazón de la China;
en automóvil en Lutecia;
en negra góndola en Venecia;
sobre las pampas y los llanos
en los potros americanos;
por el rio va en la canoa,
o se le ve sobre la proa
de un steamer sobre el vasto mar,
o en un vagón de sleeping-car.
El dromedario del desierto,
barco vivo, le lleva a un puerto.
Sobre el raudo trineo trepa
en la blancura de la estepa.
O en el silencio de cristal
que ama la aurora boreal.
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El cantor va a pie por los prados,
entre las siembras y ganados.
Y entra en su Londres en el tren,
y en asno a su Jerusalén.
Con estafetas y con malas,
va el cantor por la humanidad.
El canto vuela, con sus alas:
Armonia y Eternidad.

Letterlijk staat er dit:
/ De zanger trekt door heel de wereld / glimlachend of
peinzend. / De zanger trekt over de aarde / in witte vrede of in rode oorlog. / Op de
rug van de olifant / door het enorme, hallucinerende India. / In een draagstoel en
fijne zijde / door het hart van China; / in een auto door Lutetië; / in een zwarte gondel
door Venetië; / over de pampa's en llano's / op Amerikaanse pony's; / over de rivier
in een kano, / of hij ziet zichzelf op de voorplecht staan / van een stomer op de
uitgestrekte zee, / of in een coupé van de wagons-lits. / De dromedaris in de woestijn,
/ levend schip, brengt hem naar een haven. / In een onstuimige slede / ploegt hij door
de besneeuwde steppe. / Of in de kristallen stilte / waar het noorderlicht van houdt.
/ De zanger trekt te voet door de velden, / tussen de gezaaide en geoogste akkers. /
Hij arriveert in zijn Londen met de trein, / en op een ezel in zijn Jeruzalem. / Met
postbodes en postzakken / trekt de zanger langs de mensheid. / Het lied zweeft op
zijn beide vleugels: / Harmonie en Eeuwigheid.
HET ZWERVENDE LIED

Het gedicht van dertig regels is geschreven in gepaard rijm. De regels van elk negen
of tien lettergrepen hebben met hun drie heffingen per regel een cadans die de sensatie
van weidse verten en de indrukwekkendheid van de schepping duidelijk voelbaar
moet maken. Het gedicht gaat over ‘de zanger’ en ‘het lied’, die in alle gedaantes
overal zijn en overal komen en daarmee de hele mensheid op alle plaatsen ter wereld
het gevoel brengen dat er ondanks oorlog ook harmonie mogelijk is, en dat iedereen
deel heeft aan de eeuwigheid. Dit alles gaat uiteraard in een letterlijke vertaling
goeddeels verloren, en het is aan de dichter die het vertaalt, om de poëzie in de
woorden terug te brengen.
Slauerhoff heeft de eerste regel van het gedicht, ‘El cantor va por todo el mundo’
(‘De zanger trekt door heel de wereld’), als titel voor zijn vertaling genomen. Daarmee
heeft hij meteen de geest en de sfeer van het gedicht veranderd: bij hem gaat het om
de zanger, niet om het lied dat hij de mensen brengt. Het aantal dichtregels, de lengte
van de regels en het aantal heffingen per regel zit in een wat losser jasje; het gepaarde
rijm is gehandhaafd:

El cantor va por el mundo
De dichter gaat de wereld rond,
En zoekt heil dat voor hèm bestond.
De dichter trekt over land en zee
Door rooden oorlog en witte vree.
Op den rug van een olifant
Door Indië, 't angstwekkend godenland.
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In een draagstoel met zij bespannen
Door China's diepste binnenlanden.
Berijdt de pampa's, de stille steppen,
Waar schuwe aguti's zich 't hol inreppen,
Om op een bergponey te verdwijnen
In Gran Chaco's ruigste ravijnen.
Bevaart in een kano lagunenkusten
Om van het mondaine leven te rusten,
Dat hem omstuwde in den luxe-trein
En op de boot van de Cunard Line.
Dan weer draagt hem een trouwe kameel
Als een schip door de zee van oneindig geel
Of is hij, door wolven vervolgd, in een slede
Besneeuwde steppen doorgegleden,
Staart in een stilte van kristallijn
Naar 't Noorderlicht, voorwereldlijk rein,
En gaat weer te voet door de menschenmenigt'
Die andren uitstoot, zich weer verenigt.
Hij komt te Londen aan per trein,
Iedre stad kan voor hèm Jeruzalem zijn.
Zoo reist de dichter, bezwaard door zijn droomen,
Door 't land der menscheid in eenzaamheid;
Zijn lied bereikt, vooruitgevlogen,
Maar zonder hem, de Eeuwigheid.
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OP HANDEN

De verschillen tussen het oorspronkelijk gedicht en de vertaling zijn opvallend.
Slauerhoff laat de landschappen veel meer leven - hij is er in veel gevallen zelf
geweest - en heeft prachtige beelden toegevoegd die de couleur locale versterken en
de reis soms angstig spannend maken. Fenomenaal is de oplossing die hij voor de
moeilijk vertaalbare regels over de kristallen stilte van het noorderlicht heeft
gevonden, en de ‘mondaine’ manier waarop hij de nachttrein en de stoomboot met
elkaar verbindt. Aldus maakt hij voelbaar hoe de zanger steeds andere rollen moet
spelen.
Ook voegt hij nog wat dieren aan het gedicht toe, die kenmerkend zijn voor de
verschillende landstreken en het gevoel van dreiging en verlatenheid in de uitgestrekte
natuur versterken. Alleen tegen het einde heeft hij wat beelden geschrapt: zo is de
ezel gesneuveld en zijn ook de bewerkte akkers en de postbodes verdwenen. Dat
stuk zal hem misschien te huiselijk zijn geweest. Zijn eigen lot was immers dat hij
nergens thuis komt en niet op reis was om anderen te bezielen.
Slauerhoff heeft ook grammaticaal van de opsomming een doorlopend verhaal
gemaakt, zodat er een verbinding ontstaat tussen de opeenvolgende plaatsen en
vervoermiddelen. Op deze wijze wordt het een reisverhaal van de zanger zelf. De
pointe is nu geworden dat de dichter een een-
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zame ziel is, die soms onder de mensen komt maar altijd weer verstoten wordt, en
voor wie de eeuwigheid niet is weggelegd. De andere vleugel uit Darío's gedicht,
harmonie, is bij Slauerhoff helemaal weggevlogen.
De vertaling van ‘El canto errante’ is uiteindelijk een nieuw gedicht geworden, een
typisch Slauerhoff-gedicht. Zo deed hij het met alle gedichten van Darío, uitgezonderd
wat korte gedichtjes voor poëziealbums die hij meer als vingeroefeningen heeft
vertaald. Hij herkent er iets in en gaat er dan op de hem kenmerkende manier mee
aan de haal. Het is niet meer te achterhalen - en misschien ook niet relevant - of dit
gebeurde vanuit een principiële vertaalopvatting of vanwege een te geringe kennis
van het klassieke Spaans.
In elk geval werden zijn vertalingen van Darío onder Nederlandse kenners niet
laag aangeslagen, in tegenstelling tot die van Helman. In 1941 zag Hendrik de Vries
de uit het Spaans vertaalde gedichten van Helman in diens De put der zuchten. Hij
had er geen goed woord voor over en schreef verontrust aan de hispanoloog G.J.
Geers: ‘Hij dreigt echter ook Darío te bewerken - wat Slauerhoff, met al zijn
afwijkingen, met het verdraaien zelfs van de eigenlijke bedoeling soms, toch veel
waardiger deed dan Helman van zijn leven zou kunnen.’
Het is onbekend wat Slauerhoff en Helman van elkaars vertalingen vonden, maar
dat zij elkaar inspireerden is wel zeker. Begin 1934 reisde Slauerhoff samen met
Darja naar Spanje om te logeren bij Helman, die als correspondent van de NRC in
Barcelona woonde. Darja had na drie dagen wel weer genoeg van het drukke,
kinderrijke huishouden en ging terug naar Den Haag. Haar echtgenoot bleef echter
en dook de bibliotheek van Helman in, waar tot zijn verrassing allerlei Chinese
literatuur stond die hij kende. Het plan om met Helman naar Terborgh in Madrid te
gaan, werd niet doorgezet. Slauerhoff schreef Terborch dat hij niet langs kwam:
liever bleef hij in Barcelona, omdat het klimaat er goed was voor zijn astma (hij
bedoelde dat hij de keurige diplomaat niet wilde opzadelen met de communistisch
angehauchte Helman).
Dat nam niet weg dat Slauerhoff en Helman samen enkele maanden naar het zuiden
op reis gingen. Eerst huurden ze een kamer buiten Malaga, waar Slauerhoff verder
werkte aan Het leven op aarde en Helman begon aan Orkaan bij nacht. Daarna staken
ze over naar Marokko, waar ze al schrijvend en gedichten vertalend, een grote rondreis
maakten.
Eind maart besloot Slauerhoff in Marokko te gaan wonen, omdat het klimaat hem
goed deed en het er goedkoop was. Begin april vestigde hij zich, geholpen door
Helman, als arts in Tanger. Als gezelschap nam hij ook het Duitse kindermeisje van
Helman mee, waarover de laatste zeer verbolgen was. Maar Fraulein Annette hield
het al snel weer voor gezien in Tanger, en vertrok met onbekende bestemming.
Intussen was Slauerhoff te verzwakt om het er alleen en zonder verzorging uit te
houden, terwijl hij ook nauwelijks zijn brood verdiende. Zo kwam hij enkele maanden
later op hangende pootjes naar Nederland terug. Maar wel met Het leven op aarde
en zes nieuwe vrije vertalingen van poëzie door Rubén Darío, die hij verzamelde in
‘Traducciones Rubén Daristas’.
Het is dit perspectief misschien niet meer dan passend dat er geen antwoord blijkt
te geven op de vraag wat de oorspronkelijke tekst was van het door Mida Vilal Paletti
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voor zangeres Cristina Branco ‘terugvertaalde’ gedicht ‘Vida triste’ van Slauerhoff.
Het gaat om een traditionele fadotekst, dat net als alle fadoliederen voortdurend aan
verandering onderhevig was en waarvan dus vele varianten in omloop zijn.
Zo bezien was Jan Slauerhoff een echte fadodichter. Niets staat vast, behalve dat
de mens gedoemd is droevig te leven, en elke liefde slechts groot verdriet geeft. Het
wachten is nu nog op iemand die hem in het Nederlands gaat zingen.
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Een aangekondigde ravage
Amsterdam wil geen kunst in de openbare ruimte
door Tanja Karreman
Kunst en de openbare ruimte hebben in Nederland altijd een soort haat-liefde
verhouding gehad. Toegegeven, vlak na de oorlog konden beeldhouwers een tijd hun
geld verdienen met het maken van herdenkingsmonumenten. Toen was de context
van het Nederlandse verzetsheldendom immers nog duidelijk en was de openbare
ruimte gewoon ‘de straat’.
De hausse aan oorlogsmonumenten bracht een generatie aan technisch goede
beeldhouwers voort, maar die opereerde met hun traditionele werkwijze ver buiten
de internationale ontwikkelingen op het gebied van de moderne kunst. Het nadeel
van deze monumentenkunst was bovenal dat ze een atmosfeer creëerde waarbinnen
kunstopdrachten in de openbare ruimte werden gezien als een ambachtelijke wijze
om geld te verdienen, met alle middelmatige gevolgen van dien.
Pas aan het eind van de jaren zeventig kwam hierin verandering, en in onze tijd
leek het punt bereikt waarop het ‘semi-professionele juk’ echt zou kunnen worden
afgeworpen. Dit ging niet vanzelf, en niet alle experimenten bleken even duurzaam
(nog zucht de natie onder een overdaad aan geroeste staalconstructies). In 1989 riep
Sjarel Ex zelfs in wanhoop: ‘Nederland zit vol.’ Hij bedoelde dat het geen enkele
zin meer had door te gaan met de vloedgolf aan ‘gewone’ beelden die overal op
pleinen, kruispunten en straathoeken werden geplaatst. Dit was bombing art: de
overheid bombardeerde de kunst letterlijk de wijken in.
Nadien ontstonden voorzichtig nieuwe - soms nauwelijks zichtbare - verhoudingen
tussen kunst en openbare ruimte. En hier en daar drong ook het besef door dat de
context waarbinnen een kunstwerk in de openbare ruimte functioneert in onze tijd
anders is dan voorheen. In de huidige wereld is de openbare ruimte nu eenmaal een
ambigu terrein, een grenszone tussen openbaar en privé, een overgang tussen fysiek
gebied en virtuele omgeving.
Even scheen het zelfs dat ook in Nederland veel kunstenaars de openbare ruimte
als werkveld gingen prefereren boven het museum. Dit leverde niet alleen goede
kunst op, maar ook kunst die door gebruikers van de openbare ruimte wordt
gewaardeerd. Bij veel van deze kunstenaars is geen enkele vorm puur realistisch,
puur abstract, puur materieel of puur immaterieel te noemen. Bij succesvolle kunst
in de openbare ruimte wordt niets meer op voorhand uitgesloten.
Dit nieuwe a-politieke engagement ontwikkelde zich de afgelopen vijftien jaar
hand in hand met de toonaangevende kunstmanifestaties in de wereld. Dat begon in
1997 met de Documenta 10 van Catherine David en bleek ook weer bij de Biënnale
Do you believe in reality? van 2004 in Taipei met Jeanne van Heeswijk, Rolf Engelen
en anderen als Nederlandse vertegenwoordigers.
Natuurlijk is niet alles wat er gebeurt even geslaagd. Er is behoorlijk wat te veel
naar welzijnswerk riekende ‘proces-kunst’, en ook de bijbehorende vergadercultuur
is soms afschuwelijk. Maar dat er een begin was van een schuchtere bloeiperiode,
staat wel vast.
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Thans is het tij echter op een dramatische wijze aan het keren. En hoewel de
onheilstekenen luid en duidelijk zijn, schijnen ze slechts weinigen ook maar iets te
interesseren. Zo valt in Amsterdam, dat een traditie hoog te houden heeft, het doek
over de meeste initiatieven voor kunst in de openbare ruimte. Het Amsterdamse
Fonds voor de Kunst (AFK), dat in 1994 werd opgericht om de scheiding tussen kunst
en politiek te waarborgen, moet in het op 16 december jl. door de gemeenteraad
aangenomen nieuwe ‘kunstenplan’ zo'n veertig procent van de begroting inleveren.
Met bijna 3 miljoen euro bezuinigingen krimpt het budget van 7,5 naar 4,5 miljoen
per jaar. Omdat het overblijvende geld grotendeels is geoormerkt, zal het AFK geen
opdrachten voor
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beeldende kunst meer kunnen verstrekken, behalve via de regeling ‘kleinschalige
opdrachten’.
De consequenties hiervan zijn tamelijk dramatisch. Het AFK was tot nu toe de
grootste opdrachtgever voor kunstopdrachten in Amsterdam, en die functie valt nu
geheel weg. Bovendien zijn talloze andere kunstinitiatieven ook van het AFK
afhankelijk. Niet voor niets werd tijdens de hoorzittingen over het kunstenplan door
vertegenwoordigers van vele kunstinstellingen beklemtoond dat het fonds ‘water en
voedsel’ is voor initiatieven op een breed cultureel terrein.
De media hebben weinig over deze rigoureuze koerswending in Amsterdam bericht.
Nu ja, NRC Handelsblad publiceerde op de opiniepagina van 27 november een
waanzinnig artikel van de Christen Unie-politici Arie Slob en Simone
Kennedy-Doornbos met de strekking dat kunstenaars maar weer ‘begrijpelijke’ en
‘identiteit versterkende’ monumenten moesten gaan maken.
Deze stilte contrasteert scherp met de nationale kakofonie die een jaar geleden
uitbrak over het Amsterdamse kunstproject Regoned van Martijn Engelbrecht, dat
door het AFK was gefinancierd. Tussen kerst en oudjaar was toen onder een paar
honderdduizend huishoudens een formulier verspreid waarin werd opgeroepen tot
het aangeven van illegalen. Dit wellicht niet erg geslaagde project baarde niet alleen
veel opzien maar maakte ook dat kunst in de openbare ruimte voortaan bij de
Amsterdamse raad als ‘verdacht’ stond geboekt. Het AFK werd ter verantwoording
geroepen en introduceerde daarna de term ‘risicoprojecten’ ter voorkoming van
dergelijke ‘excessen’.
Dit debâcle was het begin van de stille aftocht van kunst in de Amsterdamse
openbare ruimte. In het aanvankelijke beleidsplan 2005-2008, opgesteld door de
toenmalige interim-directeur van het AFK Freek Ossel, was de toon nog optimistisch.
Met de beoogde tien miljoen euro per jaar zou het AFK sterker worden dan ooit, en
kunnen voortborduren op het beleid dat door Henk-Jan Gortzak (directeur van
1999-2002) was ingezet. De aandacht zou meer uitgaan naar ‘de stad’ en minder
naar ‘de kunst’, er zou meer oog zijn voor de multiculturele samenleving, en de
energie zou vooral worden gericht op de ontwikkeling van de Westelijke tuinsteden.
Maar het liep anders. De stemming in de gemeenteraad was omgeslagen, er
dreigden nieuwe bezuinigingen van rijkswege, de eigengereide wethouder Hannah
Belliot had eigengereide ideeën over hoe de politiek kunst moest sturen en bovendien
lag er een negatief advies van de Kunstraad die het AFK beschuldigde van ‘gebrek
aan politieke onafhankelijkheid’. De in juni 2004 aangetreden nieuwe directeur
Andries Mulder sprak nog wel over de bezuinigingen als een ‘dramatisch’ plan, maar
begon al snel op met de sanering van het AFK. Hij noemde kunst in de openbare
ruimte ‘onbeheersbaar’ en pleitte voor ‘marktwerking’ in het kunstaanbod van de
hoofdstad.
Aldus werd nog voor de behandeling van het kunstenplan door de Amsterdamse
raad binnen het AFK al schoonschip gemaakt: adviseurs voor kunst in de openbare
ruimte werden buitenspel gezet, de beoordeling van de subsidieaanvragen werden
‘geprofessionaliseerd’, opdrachten gestopt en budgetten weggestreept. Het project
voor de westelijke tuinsteden verdween, net zoals gereserveerd geld voor de Wester
Moskee en andere projecten, terwijl op verzoeken om advisering voor grote
opdrachten door derden niet langer werd ingegaan vanwege ‘gebrek aan capaciteit’.
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Al spoedig werd bekend dat het bij het AFK dood in de pot was, en enkele
woningbouwverenigingen en stadsdelen gingen alvast zonder het fonds verder met
de verlevendiging van hun openbare ruimte. De initiërende en regisserende rol die
het AFK jarenlang in Amsterdam had gespeeld als opdrachtgever voor bijdragen aan
de kwaliteit van de stedelijke ruimte was uitgespeeld.
Toen op 16 december de Amsterdamse gemeenteraad het kunstenplan van Belliot
goedkeurde, werden de bezuinigingen voor het AFK iets verzacht (er kwam 800.000
euro voor de overgang naar een kleiner budget). Maar in het licht van alle commotie
in de hoofdstedelijke cultuursector en het vernietigende oordeel van de Amsterdamse
Kunstraad op de plannen (‘de wethouder streeft een onaanvaardbaar grote macht
over het kunstleven na’), was de raad tam als een kudde schapen.
Belliot heeft in Amsterdam op fatale wijze een einde gemaakt aan de
Thorbeckiaanse traditie van niet-inmenging door de politiek in de kunsten. In één
klap is de schuchtere bloeiperiode van vernieuwende kunst in de openbare ruimte
de nek omgedraaid en wordt koers gezet richting ‘interculturaliteit en amateurkunst’,
maar nog meer richting populistische machtspolitiek. De ravage die daardoor wordt
aangericht, zal nog lang in Amsterdam en ver daarbuiten te zien zijn.
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De autodidact
door Frans Stüger
Omdat René van mening was dat er anders iets aan zijn opvoeding schortte, besloot
hij naar de hoeren te gaan. Sinds enige maanden had het idee zich in zijn hoofd
vastgezet dat hij koste wat kost niet als knaap het huwelijk in zou gaan. Hij zag de
genante situatie al voor zich, waarin hij, tijdens de eerste huwelijksnacht met zijn
kersverse bruid in de echtelijke sponde, zou moeten opbiechten dat hij de liefde nog
nooit eerder had bedreven.
Nee, hoe langer René erover nadacht, des te duidelijker werd het hem dat er niets
anders opzat: hij moest naar de hoeren, of hij wilde of niet. Om de zaak niet op de
lange baan te schuiven, prikte hij een datum en noteerde in zijn agenda: zondag, naar
de hoeren.
Natuurlijk was René zich er terdege van bewust dat een bezoek aan een vrouw
van lichte zeden niet iets was dat je zomaar deed tijdens een verloren halfuurtje op
een achternamiddag. Hij was niet voor niets student communicatiewetenschappen
en hij besefte dat zoiets een gedegen voorbereiding vereiste. Het ging niet aan zo'n
vrouw op de bonnefooi te bezoeken en dan maar er het beste van te hopen. Behalve
dat je dan jezelf te kort deed, getuigde het ook van een neerbuigende houding
tegenover de dame in kwestie. Daarbij kwam dat het René zijn eer te na was om
onbeslagen ten ijs te komen. Het was niet minder dan geestelijke luiheid, vond hij,
als je naar een prostituee ging, en je had je niet in de materie willen verdiepen. René
besloot daarom om zich eerst terdege in te lezen in de materie.
Al bij zijn eerste bezoek aan de Centrale Bibliotheek, afdeling geschiedenis, vond
hij wat hij zocht: het lijvige boekwerk Hoeren door de eeuwen heen. Op de omslag
was een schilderij afgebeeld van een naakte vrouw. Een kort moment had hij
getwijfeld om eveneens het werk Hoeren anno nu mee te nemen, maar om
onverklaarbare redenen ging zijn voorkeur uit naar Hoeren door de eeuwen heen.
Toen René zich aan de balie vervoegde, vroeg het meisje: ‘Alleen dit boek?’
René kreeg een kleur. Hij mompelde dat het voor zijn studie was en durfde niet
om een tasje te vragen.
Eenmaal op zijn kamer haalde hij opgelucht adem. Hij draaide de deur van zijn
kamer op slot, zette een kop thee en opende de balkondeuren tot op een kier - het
was zacht voorjaarsweer - en installeerde zich aan zijn bureau met zijn boek. Hij
sloeg de eerste bladzijde op en begon aan het voorwoord. Dat beloofde niet alleen
een diepgaand onderzoek naar het onderwerp zelf, maar beslist ook naar de
medisch-sociale, religieuze en geschiedkundige aspecten ervan.
Toen René na een paar uur zijn boek dichtsloeg - hij was niet verder gekomen dan
het eerste hoofdstuk -, besefte hij dat het onderwerp complexer was dan hij had
gedacht. Wilde hij volgende week zondag met succes een hoer bezoeken, dan zou
hij flink door moeten lezen!
In de dagen die volgden, besteedde René ieder vrij moment aan zijn studie: 's
morgens onder het ontbijt, 's avonds als zijn pannetje met eten opstond en na het eten
tot zijn ogen van vermoeidheid dichtvielen en hij in bed als een blok in slaap viel.
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Ik sta met hoeren op en ik ga ermee naar bed, dacht hij op een ochtend toen hij
zichzelf onder het tandenpoetsen aankeek in de spiegel. Niemand kan mij straks
verwijten dat ik mij niet voorbereid heb.
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Naarmate zijn studie die week vorderde, werd hij steeds vaker bezocht door twijfels.
Dan vroeg hij zich af of zijn voorgenomen project aanstaande zondag niet te vroeg
was gepland. Zou hij wel over voldoende kennis beschikken voor een hoerenbezoek?
Had hij niet beter het boekje, Hoeren anno nu, kunnen meenemen uit de bibliotheek?
Dat was een klein handzaam boekje, makkelijk mee te nemen op reis en het stond
boordevol tips. Toen had hij het op de plank teruggezet, als ondermaats, oppervlakkig.
Maar nu twijfelde René. Kijk, dacht hij, ik weet nu wel veel van het onderwerp af,
de functie van de hoer in een samenleving en zo, maar iets zegt mij dat dit niet
voldoende is.
Wat René vreesde, gebeurde: het lukte hem niet op tijd zijn studie af te ronden.
Weliswaar had hij het boek nu grondig bestudeerd, maar de samenvatting van het
laatste hoofdstuk had hij nog niet kunnen schrijven. Hoewel hij op die bewuste zondag
extra vroeg was opgestaan - hij had zich 's middags nauwelijks tijd gegund voor een
boterham -, was het hem niet gelukt vóór het avondeten zijn samenvatting af te
ronden. In arren moede besloot hij later op de avond zijn bezoek aan de hoeren te
brengen. Maar het was al diep in de nacht toen René eindelijk zijn pen met een diepe
zucht van voldoening kon neerleggen.
Hij schrok toen hij zag dat zijn Postbankwekker tien over een aangaf. Zo laat kon
je niet meer bij een hoer aankloppen! Er zat niets anders op dan zijn bezoek tot
maandagavond uit te stellen. Teleurgesteld kroop hij onder de dekens. Maar vlak
voor het inslapen, raakte hij ervan overtuigd dat het niet uitmaakte of hij op zondag
of op maandag naar de hoeren ging. Met een glimlach dommelde hij weg.
De volgende ochtend werd hij vroeger wakker dan gebruikelijk. Hij voelde zich
opgewekt, maar toen hem het voorgenomen hoerenbezoek te binnen schoot, verscheen
er een zorgelijke trek op zijn gezicht. Die maakte echter al snel plaats voor een
vastberaden blik. Hij ging vandaag zijn opvoeding afronden! Hij zou als jongen van
huis gaan en als man weer thuiskomen. Geen makkelijke taak, maar wel eervol. Met
geheven hoofd verliet hij zijn kamer en begroette halverwege de trap zijn hospita
luider dan anders.
Toen René aan het einde van zijn werkdag naar huis liep, bekroop hem evenwel
een vage angst. Op zijn kamer liet hij zich op zijn bed vallen en dacht na. Hij had
het idee dat er iets faliekant mis kon gaan, maar wat? Hij was toch goed voorbereid?
Hij had in de lunchpauze vijftig euro opgenomen, hij zou zich voordat hij de deur
uitging eerst wassen en met eau de toilette besprenkelen. Dus wat kon er fout gaan?
Ineens stond René scherp voor ogen wat er mis kon gaan. Hij had geleerd dat
moderne hoeren sommige mannen wél en andere mannen niet wenkten. Dus dat zij
zelf bepaalden met wie zij zich afzonderden. Veronderstel, dacht René, dat ik daar
straks de hele nacht rondzwerf zonder gewenkt te worden? ‘Dames en heren,’ zei
hij, terwijl hij op de rand van zijn bed zat, ‘hier ziet u een jongen die nooit werd
gewenkt.’ Hij huiverde.
Zo manhaftig hij zich vanmorgen voelde, zo laf voelde hij zich nu. Toen het tegen
negenen liep, was het alsof er een blok beton op zijn borst rustte. Misschien wil ik
geen man worden, dacht hij. Is het niet beter om gewoon een jongen te blijven? Maar
René doorzag de redeneertruc en hij sprak zichzelf vermanend toe. ‘Als je nu niet
als de wiedeweerga naar de hoeren gaat, dan ben je wat mij betreft een mislukkeling,
iemand zonder ruggengraat, iemand die leest om niet te hoeven leven. En tegenover
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de buitenwacht kun je de schijn dan wel ophouden, maar tegenover mij niet. Dus
wat doen we?’
‘Ja, ja, ik ga al,’ antwoordde René zichzelf. Met tegenzin stond hij op, trok zijn
jas aan en verliet zijn kamer.
Op de Dam was het rustig. Er was geen uitgaanspubliek en slechts hier en daar
liep een groepje vaak oudere mensen. René overwoog om de Damstraat in te lopen,
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maar bedacht zich dat hij nog tijd genoeg had. Het was immers pas half elf? Een
mooie gelegenheid om de etalages van de Bijenkorf te bekijken.
René slenterde in de richting van het Damrak en bekeek aandachtig de
voorjaarsmode voor mannen en vrouwen. Bij de beurs van Berlage ging hij op een
bankje zitten en keek op zijn horloge. Het was tien voor elf. Toen er een man met
een hondje naast hem kwam zitten, stond René op en liep verder.
Tijdens zijn wandeling schoot het hem te binnen dat hij nog nooit het Centraal
Station goed had bekeken. Hoe vaak was hij daar niet langsgekomen, zonder de gevel
goed te bestuderen? Dit was het ideale moment, meende hij. Hij had toch geen
bepaalde tijd met een hoer afgesproken? Hij was toch vrij man?
Nadat René de gevel van het Centraal Station nauwkeurig had geobserveerd, liep
hij naar het Victoriahotel en vervolgens naar de St. Nicolaaskerk om de bouwstijl te
bewonderen. Zo bezocht René talloze hoofdstedelijke gebouwen, tot een stem in
hem zei: ‘Als je nu niet gaat, dan hoeft het niet meer.’ René wist dat er niets anders
op zat en sjokte de hoerenbuurt in. Eenmaal daar aangekomen stelde hij opgelucht
vast dat de meeste hoeren naar bed waren. Hij liep de Lange Niezel uit, sloeg rechtsaf
en liep de Oude Zijds Voorburgwal op. Nergens zag René een verlicht raam. Nou
ja, ik heb het serieus geprobeerd, dacht hij opgetogen.
Hij wilde juist zijn pas versnellen om maar eens op huis aan te gaan, toen hij getik
hoorde. Hij stond voor de Oude Kerk en draaide zich om. Zijn hart bonsde. In de
verte zweefde een bikini in het nachtelijk duister, omlijst door een raamkozijn.
Gebiologeerd staarde René naar de zwevende bikini, totdat hij een hand schuin boven
de fluorescerende bh zag schemeren die naar hem wenkte. Met een schok besefte
René dat het gebaar voor hem was bedoeld. Hij spiedde om zich heen maar op de
spaarzaam verlichte gracht was geen levende ziel te bekennen. Hij haalde diep adem
en liep naar het verlichte venster.
Hij was er nog maar een paar passen van verwijderd of de deur ging open. Nu zag
hij dat er wel degelijk iemand in de bikini aanwezig was. De vrouw, iets groter dan
René, had diepzwart, blauwglanzend haar. Ze glimlachte. Haar huid was licht getint
en haar witte tanden schitterden in de nacht.
‘Kom je even gezellig langs?’ vroeg ze. Ze wachtte René's antwoord niet af, maar
trok hem aan zijn hand naar binnen en sloot de deur achter hem. Terwijl zij het gordijn
dichtschoof, keek René om zich heen. De uit gipsplaten opgetrokken kamer was iets
langer dan het eenpersoonsbed dat er stond en niet veel breder. Op het bed met
spiraalveren lag een dun matras met een handdoek eroverheen. Bij het voeteneinde
van het bed stond een skailederen, crèmekleurige fauteuil. En op het nachtkastje
ernaast stond een schemerlampje waarover een rode zakdoek was gedrapeerd.
‘Hoe heet je?’ hoorde René vaag uit de verte, ‘Noem mij maar Jenny.’
Hij draaide zich om en schrok. Jenny had zich uitgekleed. René wist niet goed
waar hij moest kijken. Het was voor het eerst dat hij een geheel naakte vrouw zag.
‘Heb je je tong verloren,’ vroeg Jenny.
René schudde zijn hoofd en mompelde: ‘Ik heet René.’
‘Wat een aparte naam,’ zei Jenny, ‘die hoor je niet zo vaak.’
René knikte. ‘Wat kost het,’ vroeg hij.
‘Vijftig euro,’ zei ze. ‘Alleen recht op en neer. Je kunt ook pinnen.’
René trok zijn portemonnee uit de binnenzak van zijn jack, betaalde en kleedde
zich uit. Terwijl hij zijn kleren op de fauteuil legde, hoorde hij het bedspiraal achter
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zich knarsen. Hij aarzelde even toen hij zijn onderbroek uittrok, maar haalde diep
adem en stapte uit de pijpen.
Toen hij zich omdraaide, lag Jenny op bed. Ze stak haar armen naar hem uit en
zei: ‘Kom maar, schatje.’
Schoorvoetend liep René op het bed toe tot Jenny hem op zich trok. Zijn geslacht
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verhief zich en in een opwelling van genegenheid wilde hij Jenny kussen. Ze greep
René's hoofd vast, keek hem streng aan en zei: ‘Zoenen is er niet bij.’
‘Neem me niet kwalijk,’ fluisterde René. Het was alsof hij tezamen met zijn
geslacht ineenkromp van schaamte.
Toen het vuur weer volop brandde, zag René zichzelf voor het loket staan van een
achtbaan om een kaartje te kopen. Liever had hij iets anders gezien, maar hij stapte
in het wagentje. Het knarsen en piepen van het bedspiraal leek op het ratelen van de
ketting die het karretje van de achtbaan langzaam omhoogtrok. René zwoegde naar
het hoogtepunt toe. In zijn geestdrift greep hij Jenny's borsten vast.
‘Je vindt mijn borsten mooi, hè,’ vroeg Jenny. ‘Waarom leg je er niet een tientje
bij? Dan maken we het echt gezellig.’
‘Zoveel heb ik niet bij mij,’ antwoordde René en hij zag voor zich hoe het karretje
van de achtbaan alle vaart verloor. Maar gelukkig zorgde Jenny ervoor dat het karretje
weer langzaam in beweging kwam. Toen het karretje dichter bij het hoogste punt
kwam, werden René's bewegingen ongecontroleerd. Het kon nu niet meer lang duren
of het karretje zou met donderend geraas omlaag storten.
Blijkbaar vond Jenny het wat lang duren en ze fluisterde in zijn oor: ‘Toe maar,
schatje.’ En toen dat niet meteen resultaat opleverde, riep ze: ‘Toe maar. Oh ja, oh
jaa.’
René zag hoe zijn karretje aarzelend tot stilstand kwam.
‘Toe dan, oh jaaah,’ probeerde Jenny nog.
Langzaam reed het karretje nu achteruit. En hoe René ook zijn best deed, het lukte
hem niet om de neergang van het karretje te stoppen. In stilte bad hij: houd toch je
mond, zeg niets.
‘Ja, jaaaah,’ klonk Jenny's stem ongeduldig. ‘Toe maar, grote kerel.’
Het karretje stond nu weer voor het loket waar René zojuist zijn kaartje voor de
achtbaan had gekocht.
‘Jongetje toch,’ zei Jenny, ‘je bent ook veel te gespannen.’ Met een geroutineerde
beweging werkte zij René's geslacht naar buiten en zei toen: ‘Het wil niet zo, hè?’
René schudde zwijgend zijn hoofd en stapte uit het karretje. Hij schaamde zich
toen hij zich aankleedde, maar misschien kwam dat ook omdat Jenny steeds door
het gordijn naar buiten gluurde. Ineens zei zij tegen hem: ‘Schiet eens op.’
Even later stond René weer buiten in de voorjaarsnacht, op dezelfde plaats voor
de Oude Kerk. Hij keek langs de koepel van de kerk naar de vrijwel onbewolkte
hemel, naar de wassende maan en de sterren. Zo stond hij daar een korte tijd. Toen
draaide hij zich om en liep terug naar zijn kamer. En onderweg vroeg hij zich af: wat
heb ik nu geleerd, wat weet ik nu?
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

10 - Waarin Daan Schrijvers tijdens een verre vakantie nattigheid voelt
omtrent de Ongezouten Werkelijkheid, en daar bepaald niet van opkikkert.
EPISODE

Het was hier paradijselijk. Het was hier goddelijk. Het was hier beter dan thuis.
Exotische palmen, warme stralen op de rug, een ruisende golfslag en een bekoorlijke
Girl from Ipanema binnen handbereik om mij glimlachend mijn zuurverdiende
Waikiki Winkers uit te serveren. Geen wonder dat mijn laptop me al een week even
verdrietig als werkloos aankeek.
Daar beneden op het strand liep een meisje. Met vaderlijk welgevallen zag ik op
haar neer. Het meisje was als honderden andere meisjes deze winter, helemaal in 't
wit, zijden blouse, korte frotté rok, witte kousen, fijne enkeltjes, en lage witte
schoentjes. Nu-ie er eenmaal op lette, zag Daan honderden, duizenden van die meisjes,
telkens weer anderen en telkens weer dezelfden.
Helpen deed het weinig, tegen mijn bezwaard gemoed. Want als je eenmaal over
iets aan 't prakkiseren raakte, kwam je er zo makkelijk niet weer af. Het was tijd voor
een verre vakantie, had ik onlangs bedacht, vooral nadat het Presidium van de Raad
van Hoeders zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren
zich dreigend tot mij had gewend. ‘Daan...’ had het geklonken, ‘jij bent onze
Ombudsman. Meteen in het nieuwe jaar verwachten wij Daans Diepgravende
Diagnose naar de Stand Der Dingen (En hoe het zover heeft kunnen komen).’
Snel nadien was ik overhaast vertrokken naar mijn vaste verre vakantieadres. Maar
ondanks de paradijselijke omstandigheden was het geknaag van mijn geweten niet
gestopt. En waarom zou het ook? Het wist maar al te goed hoe de zaken er voor
stonden.
In een uiterste poging mijn geweten te ontlopen, begaf ik mij richting vloedlijn,
tezamen met een emmertje en een schepje. Het optrekken van zandkastelen was
immers, zo moest ik bekennen, het enige geweest waarin ik had uitgeblonken tijdens
die 32 lange jaren journalistieke prepensioenopbouw. Het kabbelende water, mijn
gegraaf in het zand, de snaterende meisjesstemmen, dit alles zou mij in normale
omstandigheden tot troost zijn geweest.
Maar nu, in het nog diagnoseloze nieuwe jaar, was alles anders. Hier stond ik dan
zwijgend in mijn zwemkostuum, ik kon niet anders. Waikiki Beach, een bron van
spetterplezier heette het te zijn, maar ik voelde geen vreugde. Elke dag was het hier
plonzen, spetteren en glijden in de wervelende waterwereld van dit tropische paradijs.
Rondom mij beleefden jong en oud een machtige tijd in de spectaculaire glijbanen
met watervallen, superversnellingen, lichteffecten en vele onverwachte wendingen,
maar ik had geen oog voor de Space Bowl Tornado, noch voor de vele andere
waterattracties, zoals de Lazy River!

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Dit was de winter van het Grote Ongenoegen, concludeerde ik, terwijl er een walm
van saté, bamiballen, nasischijven en Thaise loempia's door mijn neusgaten dwaalde.
Weer was de kortste dag voorbij, en andermaal stond ik met lege handen. Hoe kon
ik mij als 's Werelds Ombudsman ooit nog thuis vertonen als ik niet Daans
Diepgravende Diagnose naar de Stand Der Dingen zou kunnen overleggen aan volk
en vaderland?
Plots klonk er van alle kanten gekrijs, waardoor mijn gedachtetrein abrupt tot
stilstand kwam. ‘Pas op, kijk uit, hij komt eraan!’ toeterde de strandwacht door zijn
megafoon. Hola, wat was dat nu? Er zou toch geen... neen, een ieder wees bevend
landinwaarts, in de richting van de Waikiki Sauna (waar men heerlijk kan relaxen
in een prima atmosfeer, zodat de ontspannende werking garant staat voor spirituele
rust en een flinke dosis energie). Daar stond in de deuropening een rood verbrande
vleesberg in wie ik niemand minder herkende dan mijn eeuwige hoofdredacteur,
mijn beminnelijke vriend en gelouterde collega Walter Decheiver, die blijkbaar Daans
Diagnose kwam afhalen.
‘Je bent laat, Daan!,’ schalde Walters stem over het strand, terwijl hij steun zocht
voor zijn embonpoint.
‘Niet doen,’ schreeuwde de strandwacht nog door zijn megafoon, maar het was
al te laat. Aan de horizon zwol een onheilspellend geraas aan. Verbaasd schoof Walter
zijn hoogtezonbrilletje omhoog, en bestudeerde de hendel waartegen hij zoëven had
geleund. Die bleek verschoven vanuit stand ‘Spetterpret’ richting ‘Megaspetterpret’
(dit was het enige Nederlandse golfslagbad waar zulks kon, met alle gevolgen van
dien).
Toen de megaspetterpret eenmaal voorbij was, en het water zich terugtrok, zag ik
vanuit mijn ooghoek een rood verbrande vleesberg wild gesticulerend voorbij drijven.
‘Ik beloof het, Walter!’ riep ik hem toe. ‘Volgende maand is het onderzoek klaar.
Dan treffen we elkaar in Nieuwspoort, bij de presentatie!’ (Wordt vervolgd)
Daan Schrijvers@hotmail.com - ook uw ombudsman!
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binnenkant voorplat

[687]
[Medewerkers]
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.
ARNON GRUNBERG - geboren in 1971. Debuteerde in 1994 met de roman Blauwe

maandagen; zijn meest recente werk is De joodse messias (2004). Is tevens
columnist en toneelschrijver; woont in de vs. Werd in 2004 onderscheiden met
de AKO-literatuurprijs voor zijn roman De asielzoeker (2003).
- geboren in 1945. Illustratief-typografisch ontwerper en
boekverzorger. Doceert aan de Academie voor Kunst en Vormgeving te Den
Bosch. In 1998 verscheen zijn De F van Fantekast en het vervolg van verder,
een visueel poëtisch alfabet.
RUDO HARTMAN

- geboren in 1981. Studeerde na haar middelbare
school in de VS. Recent deedze onderzoek naar visueel voorstellingsvermogen
aan Harvard. Momenteel studeert ze Psychonomie aan de Universiteit van
Amsterdam. Dit verhaal in Hollands Maandblad is haar literaire debuut.
KATINKA VAN DER KOOIJ

HERMAN LEENDERS - geboren in 1960. Publiceerde de dichtbundels Ogentroost

(1992), Landlopen (1995) en Speelgoed (2000), alsmede de verhalenbundel Het
mennegat (1994). Zijn werk is diverse malen bekroond, onder andere met de
C. Buddingh'prijs en de Hugues C. Pernathprijs.
- geboren in 1965. Auteur van onder meer de romans De
Hemelpoort (2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan. Schrijft ook poëzie in Hollands
Maandblad.
BAS VAN PUTTEN

DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

Het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
- geboren in 1960. Werkzaam als salesmanagerbij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
MARIA STAAL

LEO VAN DER STERREN - geboren in 1959. Is werkzaam als projectleider logistiek

bij een toeleverende onderneming op het gebied van motion control. Hij
publiceerde eerder essays in Hollands Maandblad, alsmede gedichten en verhalen
in Maatstaf, Optima en Letterlik.
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Deze maand
Behalve blauwe plekken heeft de bokssport ook een enkele memorabele levensles
opgeleverd. Het adagium van Muhammad Ali, ‘zweef als een vlinder en steek als
een bij’, is er zo een. Het advies van Jack Dempsey, wereldkampioen zwaargewicht
van 1919 tot 1926, komt eveneens in aanmerking. ‘Keep punching,’ zei hij met een
filosofische fijnbesnaardheid die men niet zou verwachten van iemand wiens
rechtervuist de bijnaam ‘Iron Mike’ had. En dan is er het motto van Jake LaMotta
(wereldkampioen middengewicht van 1949 tot 1951). Hoewel men hem ‘Raging
Bull’ en ‘The Neanderthal Bruiser’ noemde, was hij een even genuanceerd pugilist
als denker. ‘I won't go down for nobody,’ mompelde hij nadat hij ronden lang bloedend
overeind was gebleven in een verloren titelgevecht.
Boksers en schrijvers hebben met elkaar gemeen, zoals een kunstenares mij onlangs
huiverend voorhield, dat zij elkaar bestrijden met dezelfde ingrediënten als waarmee
zij hun scheppende arbeid verrichten: vuistslagen en woorden. Geen wonder dat
boksen goede schrijvers heeft geïnspireerd. Byron (zelf een getalenteerd vuistvechter),
Bernard Shaw, Oscar Wilde, Ernest Hemingway en Norman Mailer hebben allen
treffend over the noble art of self defense geschreven.
Ik moest hieraan denken toen ik onlangs een brief onder ogen kreeg die K.L. Poll,
oprichter van dit blad, op 15 februari 1959 aan zijn medewerker Henk van Galen
Last zond. ‘Het lijkt mij,’ schreef hij (in onbewust pugilistische termen), ‘dat in het
algemeen kleinerende, scheldende of flinke termen in een kritiek alleen op hun plaats
zijn, wanneer zij als versiering, als stijlmiddelen naast argumenten staan, niet wanneer
zij bedoeld zijn om de functie van argumenten over te nemen. In dat laatste geval
zijn het al gauw slagen onder de gordel, of in de lucht, of waar je maar wilt. Slagen
dus, die van de lezer uitgezien, de schrijver meer treffen en typeren dan de
aangevallene.’
En nog steeds gelden Polls Regels voor Polemiek hier. Er mag gebokst worden,
maar alleen boven de gordel. Dus kan ik mij de verbazing voorstellen die lezers van
Hollands Maandblad voelden toen zij het stuk van Rudy Kousbroek over dit blad
lazen in NRC Handelsblad van 21 januari jl. Daarin schreef hij dat de redactie van
HM corrupt en ook ‘laf’ is omdat die wel stukken van ‘de financier’ van dit blad
opneemt, maar weigert kritiek daarop te plaatsen. Deze beschuldigingen zijn volslagen
onzin, maar ernstig genoeg om te weerleggen (NRC van 28 januari jl.).
Dat bokspartijtje - indien het die naam mag hebben - is nu voorbij, maar liet mij
achter in lichte verwondering. Zo rees de vraag wat nu het verschil is tussen de
bewering ‘De redactie van Hollands Maandblad is corrupt’ en ‘Anneke Grönloh
krijgt liefdesbaby van Paul de Leeuw’. Beide suggesties zijn onwaar, maar toch biedt
de krant ruimte voor de ene en zal men de andere met man en macht uit de kolommen
weren.
Derhalve nodigde ik de chef van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad,
Joyce Roodnat (die mij zeer fair de vrije hand in mijn weerwoord had geboden) uit
om de overwegingen van de krant in dezen hier nader toe te lichten. Zij meende
echter dat de beschuldiging van Kousbroek een ‘hoogstpersoonlijke hartenkreet’
was. Bovendien zag ze helemaal geen probleem, want zijn aanval op de integriteit
van dit blad ‘leverde een geslaagde briefwisseling op’.
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Dat kan zijn, en wij moeten beseffen dat de moderne media van het menselijk
tekort allang een reguliere bedrijfstak hebben gemaakt. Maar soms, heel soms verlang
ik terug naar echte kerels die je recht in de ogen kijken als ze je aanvallen. - BB
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Groet
Piet Gerbrandy
Niet uit haat niet uit woede niet
uit botheid of uit vermoeide minachting
maar bij verstek van zin.
Augustus de natste in walmende bedden
ontbonden ajuinen sopten binten vloerdelen
kwamen collectief in opstand tegen bösendorfer louis seize ikea.
Komt u knikt zijn groet
wellevend niet zonder genegenheid
maar zonder de ruis die vertekent.
September bood gewacht op wie niet schreef
onthoofdingen leeghoofdig snoeven door versterkers.
Oktober stak zijn kruin in zand over prullen papyrus
ontbloeming van mensvee in kraal tussen steenbok en kanker.
November het paard werd aan tafel gezet at uit zilver spilde
wijn kipkoppig danste het hiphop naar pijpen van kille teven.
Woorden die hij woog te laat en altijd elders.
In winter vielen wallen van eerste steden.
Bij lente verdronken forellen in beken van fosfor en goud.
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Baal
Afgod baalt van alles. Huurt kamer bij aftandse tollenaren.
Aan hoeren geen gebrek maar geen behoefte.
Zijn beelden als in stelsel neergehaald verboden zelfs
het prevelen van zijn onuitspreekbare namen.
Ontvangt maar post van loterij incasso nutsbedrijven.
Kieskauwt zijn vale kroketten in louche portieken.
Hoe valt een god zo diep? Stond hij voor dingen?
Bezingt hem geen oud lied in stenen tongen?
Wierp hij geen wolknet uit om licht te vangen?
Schiep hij de ooi niet om rammen een rol te leren?
Zijn bloedbad was voor velen een attractie.
Zijn verjaardag werd gevierd met offerbereidheid.
Iets maakte hem ontmoedigd overtollig.
Zijn kromzwaard sloeg in lucht en brak op niets.
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Lek
Elke koude profeteert longkoorts elk
spasme is van leegloop elk ontschieten van laatst
vergeten de bode die grinnikt om jouw goedgelovigheid.
Dwing ik mij haar te willen stuit mij onlust in de maag.
Dring ik in slaap niet door droom ik vrieshelder van narcose.
Zoek ik vergeefs naar lemmata lexica weven vitrages
van ijs voor vensters die uitzien.
Ieder lekken van pis dioxine geclassificeerde
gevoelige data je iris je veto je handlijn je geilheid
je genprent iedere doding op klaarlichte ochtend
opent luiken op totaalbrand op uiteindelijke lossing
van dilemmata en vragen en verdwijnen.
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Juffrouw Vlek en haar moeder
door Arnon Grunberg
Micol woonde samen met Jonathan, een jongen die buiten de maatschappij was
gevallen. Niemand had het zien aankomen, en in het begin had ook niemand iets
gemerkt. Het heette dat hij een paar weken vrij zou nemen om te kijken wat hij met
de rest van zijn leven ging doen, maar de weken werden maanden en de maanden
duurden inmiddels anderhalf jaar. 's Ochtends als Micol naar haar werk ging, zat hij
op de bank en 's avonds als ze thuiskwam - ze werkte voor een groot
levensmiddelenconcern op de afdeling Plantaardige Oliën, van huis uit was ze
scheikundige, soms had ze er wat aan - zat hij nog steeds op die bank. Ook Jonathan
was van huis uit scheikundige, maar hij deed er niets meer mee, hoewel Micol af en
toe voorzichtig aandrong op betaald werk en advertenties uitknipte die ze 's avonds
naast zijn bord legde. Haar moeder had gezegd, ‘dwingen helpt niet, maar een stille
wenk kan wonderen doen’.
Sinds Jonathan ontslag had genomen om na te denken over zijn leven was hij
prikkelbaar, daarom zorgde Micol ervoor dat haar wenken zo stil waren dat ze hem
niet konden irriteren. Ze liet het bij voorzichtige toespelingen en uitgeknipte
advertenties.
Haar behoedzaamheid was niet altijd afdoende. Op de meest onaangename
momenten overviel Jonathan, sinds hij buiten de maatschappij was gevallen, een
dierlijke behoefte aan seks. Bijvoorbeeld toen ze op kraamvisite waren bij de jongere
zus van Micol. De zus lag op bed, uitgeteld na een bevalling die ruim twintig uur
had geduurd, en Jonathan fluisterde in Micols oor: ‘Ik wil neuken.’ Terug in de auto
op weg naar Amsterdam had Micol Jonathan uitgelegd dat het zo niet werkte bij
vrouwen. ‘Ik vind je niet aantrekkelijk als je zo doet,’ had ze gezegd.
‘Je hebt me nooit aantrekkelijk gevonden,’ antwoordde Jonathan.
‘Jawel,’ zei Micol, ‘in het begin vond ik je heel aantrekkelijk.’ Van de spanning
had ze rode vlekken in haar hals gekregen. Dat gebeurde vaker. Op haar werk had
ze de bijnaam ‘Juffrouw Vlek’.
‘Je vond me intelligent,’ zei Jonathan en hij veegde met de rug van zijn hand de
beslagen zijruit schoon.
‘Ik vind intelligente mannen aantrekkelijk,’ zei Micol. ‘Intelligente mannen zijn
aantrekkelijk.’
Jonathan schudde zijn hoofd. ‘Mij heb je alleen intelligent gevonden.’
Die avond aten ze in een Libanees restaurant om te vieren dat Micol tante was
geworden. ‘Misschien kan het nog goed komen tussen ons,’ zei Micol, toen ze haar
voorgerecht op had. Ze had aanleg voor een soort enthousiasme dat niet door al haar
collega's gewaardeerd werd. ‘Zullen we in relatietherapie gaan? Ik heb van een
vriendin gehoord over een relatietherapeut die niet als een hulpverlener te werk gaat.’
Jonathan keek haar aan en ze kreeg het idee dat ze iets stoms had gezegd, een idee
dat ze niet vaak had. Ze vond zichzelf intelligent. Ze was gepromoveerd - Dr. Micol
Brinkhuis stond op haar visitekaartje, Food Solutions, Development Manager hetgeen bijdroeg aan deze overtuiging. Helaas waren niet alle intelligente vrouwen
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even aantrekkelijk. Bij vrouwen werkte intelligentie vaak als een domper op hun
aan-
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trekkelijkheid. Mannen waren bang voor de intelligente vrouw. Dat gevoel gaven
mannen Micol in ieder geval, dat haar intelligentie hen het zicht ontnam op haar
seksualiteit. Als een diepe, ondoordringbare mist was die intelligentie rond haar
geslachtsdeel gewikkeld. Het was haar taak de wereld te tonen dat ze niet alleen
intelligent, maar ook vrouw was.
‘Ik wil niet in relatietherapie,’ zei Jonathan en hij veegde met een stukje pita over
zijn bord, hoewel hij dat bord al twee keer had schoongeveegd. ‘Mijn ouders zijn
bijna vijf jaar in relatietherapie geweest. En voor wat?’
Micol boog zich voorover. Ze had haar best gedaan vrouw te zijn deze avond,
daarbij had ze er wel op gelet het al te opzichtige en hoerige te vermijden. Haar angst
voor het ordinaire was net zo groot als haar angst om buiten de maatschappij te vallen.
Waar het ordinaire begon, hield de maatschappij op, wat haar betrof. Het kledingstuk
dat ze had aangetrokken om haar vrouwelijke kanten te accentueren, was vooral duur
geweest. Ze had het aangeschaft in Milaan toen ze daar twee dagen voor haar werk
was geweest. Maar het was elke cent waard. Het overtuigde haar dat ze niet alleen
intelligent was, ‘begaafd’ zoals ze vroeger werd genoemd, maar dat ze ook een echte
vrouw was, met alles erop en eraan.
‘Misschien was dat een kwakzalver,’ fluisterde ze, ‘die therapeut van je ouders,
ik heb het adres van een relatietherapeut over wie ik dingen heb gehoord, hopeloze
gevallen die na zijn therapie...’
Jonathan schudde zijn hoofd. ‘Ik ben geen hopeloos geval,’ zei hij, ‘en jij ook niet.
Het gaat toch goed?’
‘Nee, het gaat niet goed,’ zei ze. ‘Het gaat helemaal niet goed. Zie je dat zelf niet?
Jij zit op de bank en ik ga naar mijn werk. Dat noem ik geen goed gaan.’ Ze klonk
zoals ze op vergaderingen over plantaardige oliën klonk, hooghartig en onzeker
tegelijkertijd, belerend en angstig.
Jonathan veegde met een stukje pita over haar bord. ‘Ik wil dat jij ook ophoudt
met werken,’ zei hij, en hij glimlachte alsof hij haar een compliment had gemaakt.
‘Loonarbeid is diefstal. Ze stelen tijd van je en zoveel tijd heb je niet.’
Hij stak de pita in zijn mond en kauwde er met de rechterkant van zijn mond op.
De linkerkant van zijn mond functioneerde niet goed, vanwege ontstoken tandvlees.
‘Hoe bedoel je?’
‘Hoe bedoel ik wat?’
‘Hoe bedoel je dat ik niet zoveel tijd heb?’
‘Mensen hebben kleuren,’ zei Jonathan. ‘Jij hebt de kleur geel. Dat is de kleur van
ziekte. Ik denk niet dat je oud wordt. Als ik naar jou kijk, zie ik iets fel geels, dat
felle betekent meestal dat het om een dodelijke ziekte gaat. Daarom moet je geen
tijd van je laten stelen. Want straks kun je er niet van genieten.’
Micol keek naar haar schoongeveegde bord en wist heel zeker dat ze niet buiten
de maatschappij wilde vallen. Ze wist dit zekerder dan voor die tijd, en ook zekerder
dan alles wat ze verder zeker wist. De maatschappij legde je grenzen op, dat was niet
voor niets. Zij wilde die grenzen respecteren. Eerst en vooral dat, dan kwam de rest
vanzelf.
Ze was indertijd gaan samenwonen omdat al haar vriendinnen samenwoonden, of
op het punt stonden te trouwen. Het moest er maar eens van komen, had ze gedacht.
En Jonathan was meegaand, toen nog wel. Heel erg verliefd was ze niet geweest,
maar ze was nooit heel erg verliefd. Hij was bij haar ingetrokken, zoals hij de eerste
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keer met haar naar bed was gegaan, zonder tegenstribbelen, niet met overdreven veel
vuur, maar wel met een hoffelijke charme. Toen hij bij haar introk, had hij twee
koffers bij zich, een grijze en een blauwe.
‘Meen je dat?’ vroeg ze. ‘Dat je kleuren ziet?’
‘Misschien is dat de reden,’ zei hij.
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‘De reden voor wat?’
‘De reden voor alles. Voor dat we nooit iets doen.’ Hij hield zijn hoofd met zijn
handen vast en staarde haar zo enige tijd aan.
Nee, ze vond hem niet meer echt aantrekkelijk, maar ze had hem nog wel nodig.
Nu meer dan vroeger. De gedachte dat ze 's avonds thuis zou komen in een leeg huis
benam haar de adem en maakte haar soms zo duizelig dat ze zich moest vastgrijpen
om niet te vallen.
‘Die trui,’ zei hij, ‘die maakt je taartig. Je lijkt zo net je moeder.’
Na het eten - ze wilden allebei geen toetje - liepen ze naar huis, maar Micol ging
niet mee naar boven. ‘Ik ga nog even bij mijn ouders langs,’ zei ze. Micols ouders
woonden op vijf minuten loopafstand van haar appartement.
Ze keek naar haar auto die voor de deur stond, een nieuwe Volkswagen Beetle,
een gele, ze was er trots op. Altijd als ze er in ging zitten om naar Vlaardingen te
rijden, waar ze werkte, bekroop haar een gevoel van welbehagen. Een gevoel van:
dit is mijn auto en die pakt niemand van me af.
‘Ik zie je zo,’ zei ze. Jonathan had al een tijd niets gezegd, ze hield niet van stilte.
Ze bleef staan wachten tot hij iets zou zeggen. Om zeker te zijn dat alles goed was.
‘De baby was onrustig,’ zei Jonathan ten slotte en hij raakte haar lippen aan, zoals
hij vroeger had gedaan, toen ze elkaar net hadden leren kennen.
‘Welke baby?’
‘Die van je zus. Hij was onrustig.’ Hij legde een hand op haar schouder, een grote,
warme hand. ‘Ik houd niet van onrustige baby's.’
De moeder van Micol was kunstenares, maar ze viel niet buiten de maatschappij. Op
haar bescheiden wijze nam ze er zelfs aan deel. Af en toe exposeerde ze haar
schilderijen in een galerie en verkocht dan wat, al schilderde ze niet voor het geld.
Ze schaamde zich er niet voor dat ze met haar kunst mensen gelukkig wilde maken,
en ze schaamde zich er nog minder voor dat dit haar geregeld lukte. In een tijd waarin
geen gerespecteerde kunstenaar zich nog bekommerde om het geluk van zijn publiek
was haar standpunt avant-gardistisch.
Micol leek op haar moeder. Als je naar Micol keek, zag je de moeder er doorheen
schemeren als een vaal zonnetje door de wolken. Het was moeilijk te zeggen wie
van beiden het meest geslaagde exemplaar was. De moeder was licht vervallen, maar
daar stond tegenover dat ze een net iets mooier en verfijnder gezicht had dan Micol
en dat dit verfijnde door het verval en de rimpels nog goed te zien was. Micol had
vooral de minder mooie lichaamsdelen van haar moeder geërfd.
Ze betrad haar ouderlijk huis als een zieke poes haar kattenbak.
Micols vader was er niet, hij had zich teruggetrokken op zijn tot zolder verbouwde
computerkamer. Hij schaakte dwangmatig tegen een computer. Toen er nog geen
computers waren, had hij dwangmatig tegen zichzelf geschaakt.
‘Ik houd het niet meer uit,’ zei Micol tegen haar moeder, zonder de belangrijkste
vrouw in haar leven te begroeten, of even te vragen hoe het ermee ging. Of er
misschien een nieuwe expositie op stapel stond.
Micols moeder zette thee. Haar kunstenaarschap had niet geleid tot het verdwijnen
van de moederlijke instincten. ‘Wat doet hij dan?’ riep ze vanuit de keuken. ‘Wat
heeft hij nu weer gedaan?’
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‘Niets,’ riep Micol terug. ‘Dat is het hem nu juist. Hij zit op de bank en hij doet
niets. En vandaag zei hij tegen me dat hij kleuren zag, dat als hij naar mij keek hij
een fel gele kleur zag.’
Micols moeder kwam de woonkamer binnen met thee en een stuk taart dat nog
over was van het bezoek van twee dagen geleden. Micol ging voor haar staan. ‘Kijk
eens goed naar mij,’ zei ze, ‘en zeg het heel eerlijk, mama. Zie je iets geels?’
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Haar moeder keek even. ‘Nee,’ zei ze, ‘niets. Echt niet. Natuurlijk niet. Geloof toch
niet alles wat ze tegen je zeggen. Je bent veel te goedgelovig, meisje.’
Micol had haar laarzen uitgedaan en ging in kleermakerszit op de bank zitten. Ze
was een schoenfetisjist, ze had bijna dertig paar. Waarvan meer dan de helft laarzen.
Het was haar tot nu toe drie keer gelukt een man te verleiden en die drie keer had ze
laarzen gedragen. Dat kon geen toeval zijn. Haar aantrekkingskracht zat in haar
voeten en onderbenen, vooral als ze in laarzen waren gestoken, en straalde dan
langzaam uit naar de rest van haar lichaam.
‘Je moet hem gewoon het huis uit zetten,’ zei Micols moeder. ‘Het is jouw huis.’
Strikt genomen was dat niet helemaal waar, het was het huis van haar man die het
voor zijn dochter had gekocht, ook belastingtechnisch gezien was dat indertijd
aantrekkelijk geweest.
‘Je bent een leuke, knappe vrouw,’ zei Micols moeder. ‘Je moet van het leven
genieten. Verdoe je tijd toch niet met zo'n kniesoor. Je hebt humor, je bent slim, je
hebt een goede baan. Zet hem vanavond nog het huis uit. Het heeft al veel te lang
geduurd.’
Micol knikte. Het was niet zo'n gek idee, misschien was het een bevrijding. Ze
moest gewoon niet bang zijn om thuis te komen in een leeg huis. Ze had nog altijd
haar Volkswagen Kever, en de laarzen. Ze kon een kat nemen.
Micol nam een slokje thee. ‘We doen ook nooit meer iets,’ zei ze. Ze had een
sterke band met haar moeder. Altijd als ze op reis was voor het levensmiddelenconcern
stuurde ze haar moeder een ansichtkaartje. Vaak stond daar niet meer op dan, ‘mama,
ik houd van je.’ Voor moeder en dochter was dat voldoende.
‘Hoe bedoel je, nooit meer?’ vroeg Micols moeder.
‘Nooit meer. Alleen nog als we ruzie hebben gehad, om het goed te maken. Maar
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het wordt nooit echt goed. Terwijl we dan bezig zijn denk ik aan de ruzie, en dan
denk ik, dit is niet goed, dit is helemaal niet goed, na zo'n ruzie moet je geen seks
hebben.’
Omdat Micol door niemand zo goed begrepen werd als door haar moeder deelde
ze de intiemste details uit haar leven met haar moeder. Er was ook niemand anders
met wie ze die details kon delen.
‘Je moet geen seks meer met die jongen hebben,’ zei Micols moeder, ‘je moet
hem het huis uit zetten. En met iemand die je het huis uit gaat zetten, moet je geen
seks hebben. Dat werkt verwarrend, voor beide partijen.’ Met die woorden zette ze
haar dochter het huis uit, want ze voelde inspiratie opkomen.
Vastberaden liep Micol naar haar woning, het gesprek met haar moeder had haar
goed gedaan. Er waren beslissingen genomen, een knoop was doorgehakt, vanaf nu
zou het beter gaan. Terwijl ze de trap opliep, werd haar vastberadenheid minder,
maar toen ze de deur van haar appartement opengooide was er nog altijd genoeg
vastberadenheid over om te roepen: ‘Jonathan, ik ben weer thuis.’
Jonathan zat op de bank, de tv stond uit, in zijn linkerhand hield hij een pak
chocoladekoekjes. Hij keek haar niet aan, hij was bezig de lijst met ingrediënten te
bestuderen.
‘Hoor je me, Jonathan?’ vroeg Micol.
Hij keek haar nog steeds niet aan, hij staarde langs haar heen, alsof hij kleuren zag
die niemand anders kon waarnemen.
Ze ging naast hem zitten, en na een paar seconden zo gezeten te hebben, legde ze
een arm om hem heen. Ze wilde het lief zeggen. ‘Jonathan,’ zei ze, ‘ik wil met je
praten.’
Hij keek op zijn horloge. Hij had het van Micol gekregen toen hij promoveerde.
Daarna was de klad erin gekomen. Het was een duur horloge. ‘Het is laat,’ zei hij.
‘Laten we het morgen doen.’
Micols vriend had de ogen van een hond, treurige ogen die de wijkende haargrens
compenseerde.
‘Nee, we praten nu,’ zei Micol, en ze dacht aan haar moeder. ‘Niet altijd uitstellen,
dat is niet goed. Het werkt niet meer. Jonathan, hoor je me? Luister je? Als ik op
kantoor ben, denk ik aan jou, hoe je hier op de bank zit, en dan kan ik me niet
concentreren. Het is zo zonde wat je met je leven doet, je doet er niets mee, dat is
het. En je bent begaafd. Je bent vreselijk begaafd.’
Hij legde het pak koekjes naast zich neer en bekeek zijn nagels. ‘Jullie hebben een
fout gemaakt in de vertaling,’ zei hij. ‘De Italiaanse ingrediëntenlijst wijkt af van de
Nederlandse, de Engelse en de Duitse.’
‘Jonathan, ik weet niet of het tot je is doorgedrongen, maar ik ga je het huis
uitzetten.’
De jongen die loonarbeid was gaan verachten, die alle arbeid was gaan verachten,
bracht zijn gezicht dichtbij dat van Micol en kuste haar.
‘Niet doen,’ zei ze. ‘Dat doe je altijd. Als ik met je wil praten, ga je me kussen.’
Toch ging ze niet verzitten, ze liet zich kussen, onhandig, maar dat deed er niet toe.
Jonathans mond smaakte naar chocoladekoekjes. Ze dacht aan haar moeder, ze dacht,
dit is de laatste keer. Het is goed daarover na te denken, dan doe je dingen bewuster.
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Je kunt pas ophouden met roken als je besluit dat dit je laatste sigaret is. Je moet het
niet op het toeval aan laten komen. Je moet afscheid nemen.
Daarna ging ze naar de slaapkamer waar ze haastig haar kleren uittrok. Haar
onderbroekje deed ze liggend op bed over haar laarzen uit. Haar laarzen hield ze aan,
want dat was geil.
Het was niet zo fris voor de lakens, met laarzen in bed, maar die zou ze daarna
wel verschonen.
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Toen het was afgelopen, bleef ze nog een minuut liggen. Ze keek naar Jonathan en
zei: ‘Dit is misschien de laatste keer dat ik je piemel zie.’ Hij keek even naar zijn
piemel en zei toen: ‘Ja, misschien.’
Daarna stond ze op. Zoals je uit bed stapt wanneer je op een ochtend te lang bent
blijven liggen. Schuldbewust en haastig.
‘Sta op,’ zei ze.
Jonathan stond op, en leunend tegen de klerenkast keek hij toe hoe zijn vriendin
geroutineerd de lakens van het bed trok. Ze boog zich over de matras, bestudeerde
een lichte plek en zei: ‘De matras is een beetje aan het vergaan. Laten we hem
omdraaien.’
Met moeite draaiden ze de matras om. ‘Dat is beter,’ zei Micol. ‘Dat is stukken
beter.’
Daarna ging ze naar de badkamer om haar laarzen uit te trekken en een ochtendjas
aan te doen.
Toen ze terugkwam stond Jonathan weer leunend tegen de klerenkast en hij staarde
naar de matras waar nu nog lakens overheen moesten.
‘Doe ook eens iets,’ zei ze. Maar daarvan had ze meteen spijt. Hij moest niet
denken dat hij het huis uit werd gezet omdat hij nooit iets in het huishouden deed.
Dat was het probleem niet.
Na het bed nieuw te hebben overtrokken met roze lakens, die ze van haar moeder
had gekregen, zei ze, ‘Jonathan, ik ga je echt het huis uit zetten. Dat je het weet. Het
is beter voor ons allebei.’
Hij was niet in bed gaan liggen, zoals hij gewoonlijk deed, hij hield de kastdeur
vast en zei: ‘Maar ik heb geen ander huis, ik woon hier. Dit is mijn huis.’
‘Je vindt wel een nieuw huis,’ zei Micol. ‘Desnoods help ik je zoeken. Je vindt
vast een mooi huis. Groter dan dit. Mijn moeder en ik helpen je wel zoeken.’
Nog drie keer probeerde Micol haar vriend het huis uit te zetten, op een
zondagochtend, op een woensdagavond en op een zaterdagmiddag, maar het resultaat
bleef hetzelfde. Hij zei: ‘Ik ga niet, dit is mijn huis, ik woon hier.’ Op die
zaterdagmiddag had Micol de deur naar de opslagruimte opengegooid, waar ze ruim
twee jaar geleden Jonathans koffers in had gepropt, en met enige moeite trok ze die
koffers er nu uit. ‘Ik ga je koffers pakken,’ had ze geroepen. ‘Als jij het niet doet,
doe ik het wel.’
Ze was naar zijn la met sokken en onderbroeken gehold en had die boven een van
zijn koffers omgekieperd. Maar daarna had ze zich gebroken op de bank laten vallen
en vijf minuten later had ze liggend op bed haar onderbroekje over haar laarzen
uitgetrokken. Ze had het gevoel dat ze boete moest doen voor een zonde, al wist ze
zelf niet precies waar die zonde uit bestond.
's Avonds was ze bij haar moeder langsgegaan en daar had ze gehuild. ‘Het lukt
me niet,’ zei ze. ‘Ik krijg hem het huis niet uit. Hij weigert, hij zegt dat hij nergens
heen kan, dat hij gehecht is aan mijn huis, dat ik hem kapot maak als ik hem ergens
anders heen stuur, dat het mijn verantwoordelijkheid is als hij kapot gaat. Dat hij al
bezig is kapot te gaan. Mama, het lukt me niet, ik krijg hem niet weg.’
De moeder troostte haar dochter en toen dat min of meer gelukt was, zei ze: ‘Laat
mij met hem praten. Als jij maandag in Vlaardingen bent, ga ik wel even langs om
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met hem te praten. Ik heb voor ik papa leerde kennen ook heel wat vriendjes de deur
uit moeten zetten.’
Maandagochtend om elf uur liep Micols moeder naar het huis van haar dochter. Ze
maakte zich zorgen om haar oudste kind. Dat kind zag pips. Die Jonathan had ze
vanaf het begin niets gevonden, om allerlei redenen. Maar ze had het advies van haar
man opgevolgd: het graf in prijzen. Nou, dat had dus niet veel geholpen.
Beter niet aanbellen, dacht ze, beter als een verrassing binnenkomen, dan kan ik
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ook zien wat hij daar eigenlijk aan het doen is, de hele dag. Ze opende de benedendeur
en beklom de trap.
Toen ze voor de deur van haar dochters woning stond stak ze zachtjes de sleutel
in het slot, wachtte nog een halve minuut, klopte één keer, nauwelijks hoorbaar, en
gooide de deur vervolgens open.
Jonathan zat op de bank in een T-shirt en een onderbroek. Hij keek naar de BBC.
Ze sloot de deur en zei: ‘dag Jonathan. Goedemorgen, alles goed?’
Jonathan mompelde iets en verdiepte zich weer in het weerbericht van de BBC.
Hij is niet eens verbaasd dat ik hier op maandagochtend binnenkom, dacht Micols
moeder, wat een vreemde jongen. Asociaal. Maandagochtend, en dan een beetje naar
het weerbericht zitten staren als een oude man in een bejaardentehuis.
Ze pakte een stoel en ging naast de televisie zitten. Ze deed haar regenjas niet uit.
‘Zet dat ding eens uit,’ zei ze.
Jonathan gehoorzaamde als een kind. Hij pakte de afstandsbediening en zette het
apparaat uit. Hij had zijn voeten op de bank gezet en zijn T-shirt over zijn knieën
getrokken. Hij had iets vrouwelijks, zoals hij daar zat.
‘We hebben je lang niet gezien,’ zei Micols moeder. ‘Hoe gaat het met je?’
‘Goed,’ zei Jonathan.
Ze keek hem onderzoekend aan, zoals hij daar zat, zoals hij naar haar keek, ze
kreeg bijna medelijden met hem, maar tegelijkertijd voelde ze ook iets van afschuw
dat iemand zo zijn leven verpestte. Dat was wat hij deed, zijn leven verpesten, je kon
het niet anders noemen, en het leven van haar dochter erbij. Maar daar zou zij nu
een stokje voor gaan steken. Het leven van haar dochter zou niet langer worden
verpest. Ze had lang genoeg naar het advies van haar man geluisterd, het graf in
prijzen. Wat wist haar man van dergelijke zaken? Lief dat wel, maar onpraktisch die
man van haar. Wereldvreemd.
‘Ik zal maar met de deur in huis vallen,’ zei ze. ‘Micol lijkt het beter als jullie niet
meer samenwonen. Dat zal ze je vast zelf ook al verteld hebben?’
Jonathan haalde zijn schouders op. ‘Nee.’
‘Jonathan, kom nou, ik hoor van Micol heel andere verhalen. Dat ze het wel twintig
keer heeft verteld maar dat je niet wil luisteren.’
Jonathan trok het T-shirt nog strakker over zijn knieën. Micols moeder kon het
bijna niet meer aanzien, zo verwijfd als hij daar zat. Wat was er met die jongen? Zo
zat toch geen man op de bank, maandagochtend om half twaalf.
‘Ik dacht dat ze een grapje maakte,’ zei Jonathan. ‘Om me te plagen. Ik wist niet
dat ze het meende.’
Micols moeder schoof haar stoel dichterbij. Was die jongen naïef, of speelde hij
het?
‘Luister, Jonathan,’ zei ze, ‘al maanden leef je op kosten van mijn dochter. Al
meer dan een jaar. Dit gaat zo niet verder. Dat is niet goed voor haar en niet goed
voor jou. Je moet weer wat doen, je moet het huis uit, werken, vrienden maken, onder
de mensen komen.’
‘Ik eet niet veel,’ zei hij. ‘Ik eet de restjes. Chocoladekoekjes.’ Hij keek haar aan
en misschien was het verbeelding, misschien was het de overgevoeligheid van Micols
moeder, maar ze meende tranen in zijn ogen te zien. ‘Ik ben niet duur, zei Jonathan.
Ik kost maar heel weinig per maand.’
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Micols moeder besloot dergelijke opmerkingen te negeren, dat was het beste.
Anders lukte het haar nooit. Niet op ingaan, gewoon niet op ingaan.
‘Ik ben bij een makelaar geweest,’ zei ze. ‘Ik weet dat je weinig hebt, weinig geld
hebt bedoel ik, ik weet dat je geen meubels hebt. Mijn man en ik zijn bereid drie
maanden huur te betalen van je nieuwe appartement. Onder één voorwaarde. Dat je
deze week hier nog weggaat. Deze week nog. Hoor je me, Jonathan?’
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Uit haar tas haalde ze papieren.
‘Ik heb wat informatie van de makelaar meegekregen. Dit zijn allemaal
gemeubileerde appartementen, heel aardig, heel licht. Deze zit in de Saenredamstraat,
en hier heb ik een in de Commelinstraat.’
Jonathan keek haar aan met grote ogen. ‘Maar ik woon hier,’ zei hij. ‘Dit is mijn
huis.’
Ze schudde haar hoofd, vol onbegrip en ongeduld. Hoe kon iemand zo blind zijn?
Micols moeder ging naast hem zitten en ze liet hem de foto's zien van een drietal
gemeubileerde appartementen. De foto's zelf zagen er niet allemaal even aantrekkelijk
uit, vond ze. Daarom zei ze, ‘het is natuurlijk tijdelijk, zo'n gemeubileerd appartement.
En daarna vind je iets wat echt van jou is, je eigen castle.’
‘Maar ik woon hier,’ zei Jonathan. ‘En ik wil hier niet weg. Ik ben gehecht aan
dit huis.’
Micols moeder schudde haar hoofd. ‘Ik weet hoe moeilijk het is,’ zei ze. ‘Geloof
me, ik weet het, ik weet hoe makkelijk het is elkaar gevangen te houden in een relatie
die niet werkt. Maar ik zie het aan mijn dochter, ik zie het aan jou, jullie zijn allebei
niet gelukkig.’
Ze streelde zijn wang. Hij keek zo bedroefd en verlaten. Er was veel ellende op
de wereld. Gelukkig deed zij er wat aan, op haar bescheiden wijze. Het doel van de
kunst was om de mensen gelukkig te maken. Dat was iedereen uit het oog verloren.
Zij niet. Niet dat ze de ellende negeerde, ze schilderde ook wel eens een dood beest,
maar het ging er haar toch vooral om de schoonheid van een avocado over te brengen,
de schoonheid van een oude vrouw die het kamp had overleefd.
‘Hier,’ zei ze, ‘deze in de Saenredamstraat vind ik zelf het leukst, Jonathan, luister
je? Ik vind de meubels ook heel aardig in dit appartement, zie je? En er is een
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gloednieuwe keuken. Je kookt toch graag? Als je eenmaal gesetteld bent kom ik eens
bij je eten. En dan praten we er rustig over. Over alles wat er is gebeurd.’
Ze lachte vriendelijk. Ze kreeg het gevoel dat ze hem kon overtuigen. Dat ze de
situatie onder controle had. Eigenlijk was het best een aardige jongen, alleen niet
voor haar dochter. Gewoon niet geschikt voor haar dochter. Micol had een
zelfverzekerde man nodig, die met beide benen op de grond stond. Geen twijfelaar,
een oudere man, dat was het beste voor haar dochter. Eentje met een beetje
levenservaring.
‘Meent u dat?’ vroeg Jonathan.
‘Wat?’
‘Dat u bij mij komt eten.’
De moeder van Micol kreeg een kleur van opwinding. Het ging haar lukken, zij
zou slagen waar haar dochter had gefaald. Zij ging deze jongen het huis uit werken.
Misschien nog wel vandaag, als het allemaal meezat. De makelaar had gezegd: ‘Hij
kan er zo in.’
‘Zeker meen ik dat,’ zei ze. ‘En als je belooft deze week nog te vertrekken betalen
mijn man en ik drie maanden huur voor je, maar daarna moet je voor jezelf gaan
zorgen. Je moet ook weer gaan werken. Werk hoeft niet altijd leuk te zijn, als je er
maar geld voor krijgt, Jonathan. We kunnen niet allemaal van onze hobby ons werk
maken. Voor ik begon te schilderen, was ik ook dertig jaar huisvrouw.’
‘Wat eet u het liefst?’ vroeg Jonathan.
Hij was eigenlijk nog een kind. Gepromoveerd dat wel, maar onzelfstandig, niet
geschikt voor de wereld. Geen idee wat die wereld was, hoe die wereld werkte, hoe
hard die wereld kon zijn.
‘Vis,’ zei ze. ‘Ik ben dol op vis. Kabeljauw, schol, tonijn. Ik ben ook dol op sushi,
maar dat hoef je niet voor me te maken hoor, dat gaan we wel een andere keer samen
eten.’
Ze streelde zijn wang als een machine. Het was een bezwerend ritueel. Als ze maar
lang genoeg zijn wang zou strelen, zou hij het opgeven, zou hij het huis en haar
dochter verlaten. ‘Je vindt wel weer een leuk iemand,’ zei ze. ‘Micol en jij versterken
elkaars zwakke punten, en in een relatie moet je elkaars sterke punten versterken.
Daar gaat het om in een relatie, dat je beter van elkaar wordt.’
Ze meende een klein lachje in hem te hebben losgemaakt. Nee, ze meende het
niet, daar was het. Ze zag een glimlach verschijnen. Hij had nog altijd dat shirt over
zijn knieën getrokken. Een verlegen jongen was het. Dat werd haar nu pas duidelijk.
Waar Micol bij was deed hij altijd nors en afstotend, maar het was allemaal
verlegenheid. Niets dan verlegenheid.
Ze legde haar hand op zijn schouder. Ze geloofde in het belang van lichaamstaal.
Tegen haar man zei ze geregeld: ‘De helft van alle communicatie is lichaamstaal en
jouw lichaamstaal is afstotend.’
‘Sommige mensen zijn gewoon niet voor elkaar gemaakt,’ zei ze, nog altijd met
haar hand op zijn schouder. ‘En andere mensen wel.’
Ze bleef hem lachend aankijken. Ze voelde dat hij haar vertrouwde, en niet ten
onrechte. Ze had niet alleen het beste met haar dochter voor, maar ook met hem. Ze
zou hem vandaag nog verhuizen.
Jonathan draaide zich helemaal naar haar toe. Hij keek haar aan, hij keek in haar
ogen. Hij had mooie ogen, zag ze voor het eerst, vriendelijke ogen. Zijn stugheid
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was niets dan angst geweest. Vreemd dat haar dat niet eerder was opgevallen. Hij
bracht zijn gezicht vlak voor dat van haar. Ze bleef hem lachend aankijken, want
vandaag zou alles goed komen. Toen voelde ze zijn lippen op haar mond en
geschrokken ging ze verzitten.
Later zou ze zeggen dat het voelde alsof ze dronken was, terwijl ze de avond ervoor
alleen een rumbonbonnetje had gegeten.
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Hij bleef haar aankijken, glimlachend, onderzoekend en verlegen.
Zo bleven ze een paar seconden zitten. Ze dacht aan de makelaar die ze die ochtend
vroeg had bezocht en die ze het hele verhaal had verteld. Hij had begrijpend geknikt.
Ze dacht aan Micol die huilend in de keuken had gezeten. Ze dacht aan haar man en
zijn schaakcomputer. En toen nergens meer aan. Aan niets, de rest van haar leven
verdween, ze werd een vrouw zonder geschiedenis, eindelijk zonder geschiedenis.
Ze boog zich voorover en kuste Jonathan. Hij opende zijn mond, haar tong ging
zijn mond binnen. Hij smaakte lekker. Niet zo slijmerig en snotterig als haar man,
die ze nauwelijks meer zoende. Het leek alsof de mond van haar man vol zat met
snot de laatste jaren. Ze was te jong, vond ze zelf, om daarmee genoegen te nemen.
Ze trok zijn T-shirt omhoog en kust de tepels van Jonathan. Een mooie kleur
hadden zijn tepels, levendig en toch weemoedig, een kleur die ze vaak zocht in haar
stillevens.
Micols moeder wist niet wat haar overkwam. Ze was verlost van alle storende
bijgedachten.
Ze stond op en trok de jongen naar de slaapkamer. Hij was zo uitgekleed, hij had
vrijwel niets aan, maar zij deed er even over. Haar regenjas, haar trui, haar rok, haar
panty, haar laarzen. Haar ondergoed. En hij lag op bed en keek toe, alsof het een
scheikundig experiment betrof.
Toen hij eenmaal in haar zat, riep ze: ‘Neem me!’ Ook daar had ze niet over
nagedacht, en daarom viel er niets te censureren. Het was er, alles was er, alsof alles
even volmaakt was.
‘Ik voel je,’ riep ze ook nog. Wat ze zelf voelde wist ze niet, of eigenlijk wel, ze
wist het wel, ze voelde geluk, puur geluk, en overgave aan dat geluk. Zo voelde dat
dus, bijna als iets wat je niet kunt voelen. Ze voelde niet zichzelf, ze voelde hem.
Eindelijk hem, echt hem.
Toen het klaar was, bleef ze even liggen en langzaam besefte ze in welke situatie
ze was beland. Geleidelijk kwam de realiteit terug in haar leven, maar, en dat
bevreemdde haar, die realiteit verdrong het geluk niet.
Jonathan vouwde zijn armen onder zijn hoofd. ‘Mag ik nu hier blijven wonen?’
vroeg hij.
Ze schudde langzaam haar hoofd. ‘Dat kan niet,’ zei ze, ‘gekkerd, dat kan echt
niet. Maar ik ga een mooiere woning voor je zoeken, ik ga iets heel moois voor je
zoeken. Dat beloof ik je.’
Ze stond op, trok de deken van het bed en bestudeerde de lakens. Haar gevoel voor
het praktische verliet haar nooit. Dat was haar redding. Dat was altijd haar redding
geweest.
Er was sap uit haar kut gedropen dat de kleur had van sterke thee. Of was het
speeksel dat de kleur had van sterke thee? Ze wist het niet, het deed er ook niet toe,
maar de vlek moest uit het laken, dat wist ze. Daar ging het nu om.
Ze pakte een sponsje uit de badkamer en begon te schrobben, en terwijl ze schrobde,
prevelde ze: ‘Ik ga een paleisje voor je zoeken, Jonathan, een klein paleisje ga ik
voor je zoeken. Je zult je ogen niet geloven als je het ziet.’
Jonathan lag op bed en keek haar aan. Zijn mond hing half open.
Toen de vlek vrijwel geheel was verdwenen, kleedde ze zich snel aan. Ze kuste
Jonathan op zijn mond en zei: ‘Ik kom vanmiddag terug. Blijf hier. Niet weggaan.
Ik kom terug.’
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Ze rende de trap af en op straat prevelde ze: ‘Oh god, oh god.’ Zonder op de
voorbijgangers te letten. ‘Oh god oh god,’ bleef ze prevelen. ‘Ik ben een slechte
vrouw, ik ben zo slecht. Ik ben een slechte jodin, ik ben de slechtste jodin van alle
slechte jodinnen. Oh god, oh god, help!’ En voor het eerst die dag leek de realiteit
het geluksgevoel te verdringen, maar niet helemaal. Het geluk was nog altijd sterker.
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Zo arriveerde ze in het kantoor van de makelaar.
‘Ik heb iets mooiers nodig,’ zei ze. ‘Iets lichters, iets groters.’
De makelaar wierp een blik op haar en zette zijn computer aan.
Jonathan was intussen naakt op de bank gaan zitten en had de televisie weer
aangezet. Een hogedrukgebied kwam langzaam onze kant uit en zou voor droog weer
zorgen.
De makelaar nam Micols moeder mee naar een woning boven een pizzeria in de
Cornelis Schuytstraat. Drie keer zo duur als ze van plan geweest was uit te geven,
maar wel mooi en licht. En groot. Haar man zou haar wurgen, maar het moest. Ze
had geen keus.
Terwijl de makelaar naar de keuken was gelopen om op te geven over een pas
geïnstalleerd fornuis, ging zij in de woonkamer op de grond zitten. Ze kon niet meer.
Het duurde een paar seconden voor de makelaar door had dat mevrouw hem niet was
gevolgd naar de keuken. Hij keerde terug naar de woonkamer en vroeg: ‘Bent u niet
goed geworden?’
‘Heel goed,’ zei ze, zittend op de grond, ‘zo goed dat het angstaanjagend is. Kent
u dat, dat het opeens zo goed gaat dat je denkt je verstand te hebben verloren?’
Ze dacht aan haar orgasme, maar het was niet het orgasme, het was liefde, liefde
en lust vielen samen, waren een en hetzelfde. Ze had geen tijd erover na te denken.
Ze voelde alleen maar. Meer dan ze ooit in welk stilleven dan ook kwijt zou kunnen.
De makelaar glimlachte beleefd en vervolgde zijn toespraak over het fornuis.
Die avond kwam Micol thuis in een leeg huis. Jonathan en zijn twee koffers waren
verdwenen. Er was afgewassen. Onder de afstandsbediening lag een briefje van
Micols moeder dat eindigde met de zin: ‘Ik hoop dat je blij en opgelucht bent en dat
nu alles heel snel goed komt, je liefhebbende moeder.’
Een uur bleef Micol wezenloos op de bank zitten. Ze had haar jas niet uitgedaan.
Toen belde ze de relatietherapeut die haar door een vriendin was aanbevolen. Ze
mocht hem ook thuis storen, had die vriendin gezegd.
Kort legde Micol uit wie ze was en hoe het er voor stond in haar leven. ‘Mag ik
alleen komen?’ vroeg ze.
‘Oh ja,’ zei de relatietherapeut. ‘Je mag ook alleen komen.’
Toen ging Micol op bed liggen en ze dacht aan alles wat haar moeder voor haar
had gedaan. Ze vroeg zich af of zij ooit zo'n goede moeder voor haar kinderen zou
zijn. Ze betwijfelde het.
Ook de dag dat Micol voor het eerst de relatietherapeut bezocht, Piet Bakker luidde
zijn naam, reed Micols moeder in haar autootje naar de Cornelis Schuystraat. Altijd
had ze wat voor Jonathan bij zich. Een schilderij om aan de muur te hangen,
zelfgebakken zandkoekjes, boeken waarvan zij meende dat die Jonathan vooruit
zouden helpen, een nieuwe pyjama. Nog vaak, elk uur zo ongeveer, overviel haar de
gedachte: ik ben een slechte vrouw, ik ben zo slecht, ik verdien het niet te leven.
Maar dan verwierp ze die gedachte weer en zei ze tegen zichzelf: het is voor
iedereen beter, beter voor Micol, beter voor Jonathan. Wat ik doe is voor iedereen
het beste.
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Ook dacht ze vaak: als dit slecht is dan is alles slecht, dan is het leven slecht, want
dit is het leven. Als dit slecht is, bestaat er geen redding.
Terwijl Micol tegenover Piet Bakker ging zitten, ze had er een middag voor
vrijgenomen, trok Micols moeder, liggend op bed, in de Cornelis Schuytstraat haar
onderbroek over haar laarzen uit. De laarzen hield ze aan. Dat was sexy.
‘Ik weet dat het beter is zo,’ zei Micol. ‘Maar ik denk de hele dag aan hem.’
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Piet Bakker stond bekend om zijn onconventionele methoden. Hij was al twee keer
voor de medische tuchtraad gesleept.
Micols moeder kuste Jonathan gretig, en hij kuste terug. Ze hield op. Ze streelde
zijn ongeschoren wang. Ze keek hem verliefd aan.
‘Zeg eens eerlijk,’ zei Micols moeder. ‘Bij wie kom je lekkerder klaar? Bij mij of
bij Micol?’
‘Hij belt me niet,’ zei Micol tegen Piet Bakker. ‘En ik heb me voorgenomen hem
niet te bellen, dus we hebben geen contact. Maar dat maakt het alleen erger. Ik google
hem de hele tijd, maar dat slaat nergens op want hij is niet te vinden op het internet.’
‘Mis je hem?’ vroeg Piet Bakker. ‘Of mis je een man?’
‘Nou?’ vroeg Micols moeder. ‘Bij wie? Je mag het eerlijk zeggen. Bij mij, of bij
Micol?’
‘Bij u, geloof ik,’ zei Jonathan.
Micols moeder nam Jonathan in haar armen, drukte hem tegen zich aan, en was
intens gelukkig. En tegelijkertijd voelde ze voor het eerst van haar leven een haat
voor haar eigen dochter. Ze mocht dan wel gepromoveerd zijn, maar ze kon niets,
die dochter van haar, niet eens een man bevredigen.
‘Ik heb ook last van steeds weer terugkerende gedachten sinds hij weg is,’ zei
Micol.
‘Zoals wat?’ vroeg Piet Bakker.
‘Nou bijvoorbeeld dat ik een onderkin heb.’
Piet Bakker keek eens goed naar Micol. Ze had niet één onderkin, ze had er wel
drie.
‘Zegt iemand wel eens tegen je, Micol, wat heb je lekkere tieten?’ vroeg hij.
Er viel een stilte. Piet Bakker wachtte even en zei toen: ‘Ik gebruik onconventio-
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nele methoden, dat zul je wel gehoord hebben. Relatietherapie bij mij is niet alleen
praten maar ook doen. Hier in de behandelkamer zijn we gebonden aan bepaalde
regels, maar ik kan je voorstellen aan een vriend van mij. Zou je daar belangstelling
voor hebben?’
‘Denkt u dat het goed voor me is?’
‘Ik denk het wel,’ zei Piet Bakker. ‘Heel goed. Noodzakelijk zelfs.’ En hij noteerde
de naam en adres van een disco waar de ontmoeting kon plaatsvinden.
Toen het klaar was vroeg Jonathan: ‘Mag ik straks weer naar mijn eigen huis?’
‘Mallerd,’ zei Micols moeder, ‘mijn mallerd. Dit is je huis. Dit is ons paleisje.’
‘Seks is mensonterend,’ zei de vriend van de relatietherapeut tegen de patiënte. ‘Maar
je moet er doorheen. Als vrouw. Maar ook als man.’
Micol was meegegaan naar de woonboot van de vriend van de relatietherapeut.
Piet Bakker was ook in de disco aanwezig geweest en toen Micol aarzelde had hij
gezegd: ‘Het is goed voor je, mijn methode is ongebruikelijk, maar zij werkt. Zij
werkt.’
De vriend verstevigde zijn greep op haar keel.
Misschien had Piet Bakker inderdaad gelijk, dacht Micol. Je kon beter naar liefde
verlangen als je pijn had. Je moest veel pijn hebben om goed naar liefde te kunnen
verlangen, anders kwam ze niet. Anders kwam ze nooit.
Jonathan stond in de keuken met een schaar en een krant. Hij had een advertentie
uitgeknipt en wilde die naast zijn bord liggen. Ergens hoorde hij een baby schreeuwen.
Al dagen, al weken hoorde hij een baby schreeuwen. Al maanden. Hij legde de schaar
neer en drukte zijn handen tegen zijn oren.
Micols moeder beklom de trappen met een tas vol lekkernijen voor Jonathan. Ze
rook de geur van pizza. Dat was het enige nadeel aan dit paleisje. Dat het altijd naar
pizza rook.
Nee, ze was niet slecht. Dit geluk van haar was niet slecht, het was niet alleen haar
geluk, het was ook het geluk van de jongen. Zij slaagde waar haar dochter had gefaald,
dat was pijnlijk, maar zo ging het soms in het leven. Ouders deden er alles aan om
de levens van hun kinderen beter te maken, maar soms namen de kinderen de kansen
die hen geboden werden niet waar.
En toch, hoe waar haar dit alles ook in de oren klonk, steeds weer was daar de
gedachte: ik ben zo slecht dat ik eigenlijk niet mag leven.
Hij stond in de keuken alsof hij poseerde voor een schilderij. Hij was mooi, vond
ze, zoals alleen jongens mooi kunnen zijn.
‘Jonathan,’ vroeg ze. ‘Wat is er?’
Hij had zijn handen tegen zijn oren gedrukt. De baby krijste weer. Het hield niet
op. De baby was ontroostbaar.
Ze zette de tas met lekkernijen op de grond, ze pakte zijn handen en haalde die
van zijn oren. Ja, hij was zo mooi dat je ervan moest huilen.
Ze haalde diep adem.
‘Jonathan, wat is er?’ vroeg ze. ‘Zeg het dan. Vind je het hier te veel naar pizza
ruiken? Ruikt ons geluk te veel naar pizza?’
Jonathan luisterde naar wat de baby zei. ‘Beh, beh,’ zei de baby, ‘beh, beh.’ Hij
deed zo zijn best niet te huilen.
Jonathan legde zijn hand op de schaar.
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‘Ik heb koekjes voor je meegebracht,’ zei Micols moeder. ‘Chocoladekoekjes.’
‘De baby is onrustig,’ antwoordde Jonathan. Hij slikte overtollig speeksel weg.
‘Ik houd niet van onrustige baby's.’
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De druivenplukker
Bas van Putten
klein donker zijn de dagen naar de nacht gestegen
niet weids maar als een luchtschip aan de hoogte dwaalt
dan kom ik buiten en ontzie mijn vergezichten
als niemand kijkt waar ik de sterrentaal
met lichte handen in de palmen wieg
en zwevend lach tot alle ogen die hun lof beloven
ik heb mijn oogst van licht gedronken uit de schaal
de maan heeft met mij meegedronken
het was een dans we tuimelden van lager wal tot lager wal
in alle aarde die ons was geschonken
zal ik de zon verzuipen en verstaan
het regent woorden en het dooft
met sissende ontkenning van de verre krachten
breng wijn en breek de glazen

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

20

de evolutie
het kind van zes vraagt of het in de buik van moeder nog een aap was
en ik zeg lief ik weet het niet waarschijnlijk niet
de wet mijn wet maar als ik wet spreek kind als kind geboren
zeg ik haar niet huilen niets verandert meisje voor altijd
een feit: ikzelf heb dat verboden
het woord spreekt de vermaakte zonde waar
alle begin is na de eerste dag verloren
ik heb een kind van een twee drie vier vijf en zes gevoed en tot bezit bedrogen
ook toen het afscheid wuifde voor de laatste keer
morgen zeven draaft het tachtig apen tachtig mensen voor mij voort
totdat haar evolutie ergens anders buiten mij weer verder wordt geboren
vreemd is alles en verdrietig met de troost van de beweging meegebogen
kind wil mijn wachter zijn dat we elkaar niet zo worden ontstolen
en lees ons lief van zes ten einde op je kinderpaard
meerstemmig ja maar ons koraal het ene
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Zonder uitgang
door Katinka van der Kooij
Een man loopt de winkel van het benzinestation binnen. De bediende kijkt op een
monitor hoe hij de deur nadert, raadpleegt dan een vel met gezichten dat boven de
kassa hangt. Terloops drukt hij op een knop onder de toonbank. Een kooi daalt neer
over de onbekende man. Hij is gevangen.
Het was stil in de keuken, Annet was klaar met de afwas. Ton hoopte dat ze snel
bij hem op de bank kwam zitten. En dat ze zou vragen hoe zijn dag was geweest. Ze
deed dat niet vaak meer. Binnen neuzelde de nieuwslezer van het Journaal verder.
‘De Landelijke Vereniging van Zelfstandige Tankstationhouders denkt dat van dit
nieuwe systeem tegen diefstal een preventieve werking uitgaat.’ Ton grinnikte. De
voorzitter van de Landelijke Vereniging van Zelfstandige Tankstationhouders zei
ernstig tegen de microfoon: ‘Jaren hebben we getracht tegen de diefstal te strijden,
in Den Haag namen ze ons niet serieus.’
Gelijk heeft-ie, dacht Ton. In Den Haag neemt niemand iets serieus. Net zoals ze
op het gemeentehuis niets serieus nemen. Dat de Landelijke Vereniging van
Zelfstandige Tankstationhouders zo'n antidiefstalkooi had gebouwd, deed hem goed.
Hij voelde zich gesterkt. Nu wist hij zeker dat hij vrijdag zijn plan zou doorzetten.
Waar bleef Annet nou?
Het stond Ton nog levendig voor ogen hoe trots Annet was geweest toen hij jaren
geleden met zijn afstudeerproject een prijs had gewonnen. De hele zaal had
geapplaudisseerd nadat hij beschreven had hoe men ornithologisch verantwoord
zangvogels kan beschermen door stickers van witte meeuwen tegen ruiten en
doorzichtige geluidswallen te plakken. Die avond was Annet midden in de kamer
vol bloemen gaan staan. ‘Kleed me uit,’ had ze gezegd, zacht en hees. Alsof ze bij
een rockster, of zelfs een burgemeester was geweest. Hoge ambtenaren vond Annet
uitzonderlijk begeerlijk, zoveel besefte hij toen hij haar trouwde. Het was lang geleden
dat ze met hem de liefde had bedreven. In elk geval niet sinds hij voor de gemeente
een plan tegen de duivenoverlast aan het uitdenken was.
‘Je moet je bovenste knoop niet dichtdoen,’ zei Annet toen ze de kamer
binnenkwam. ‘Ik las het laatst al in een magazine en vanavond hadden ze het er weer
over bij zo'n showprogramma.’ Ton bekeek zijn grijze jasje, jaren geleden had hij
het gekocht in een zeer respectabele winkel. Het had dezelfde kleur als zijn ogen,
had de verkoopster opgemerkt. Nooit had iemand hem op zijn bovenste knoopje
aangesproken, dat was er toch zeker met een reden opgenaaid.
Hij deed de bovenste knoop open en zei: ‘Ik verwacht morgen een belangrijke
bespreking, men is erg benieuwd naar mijn onderzoek, en we gaan de presentatie
agenderen.’ Agenderen, mooi woord, belangrijk woord. Annet knikte even, alsof hij
elke dag een belangrijke vergadering verwachtte, en elke dag presentaties agendeerde.
Morgen was trouwens de dag niet om met zijn ontwerp naar buiten te komen. Morgen
was het woensdag, tegen het einde van de week was beter. Vrijdag was het duivendag
op het gemeentehuis. Vrijdag was perfect.
De volgende dag was hij onrustig. Hij kon zich er niet toe zetten te doen alsof hij
nog volop bezig was met zijn duivenonderzoek. In de kantine had hij Wim van
Bodemonderzoek horen praten over de kooien in de pompstations. ‘Een belachelijk
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plan, maar ze kwamen er toch maar mooi mee op de tv,’ had die gesneerd. ‘Volslagen
geschift,’ had Geurt van Watermanagement beaamd. Ton had de plakjes gekookte
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worst zorgvuldig op zijn broodje recht gelegd en gezwegen. Na de lunch was hij
meteen naar zijn kamer teruggegaan. De deur liet hij op een kier staan, want dat was
een teken van openheid en transparant bestuur had hij geleerd van de consultant.
Op de pc opende hij een paar keer de map ‘Ton 2004’. Daarin stond zijn ontwerp.
Het ontwerp dat hij vrijdag naar buiten zou brengen. Kernachtig samengevat in een
PowerPoint-presentatie. Het was potsierlijk, het was ridicuul, het was onuitvoerbaar,
het was veel te duur, ja, het was een proeve van volslagen ambtelijke gekte. Ze zouden
eerst verbaasd zijn, dan hem achter zijn rug uitlachen, en uiteindelijk zouden ze hem
ontslaan. Maar dat zou niet kunnen zonder de regeling! Hij had het uitgezocht. De
regeling was waterdicht. En dankzij de regeling zou hij het jaren kunnen uitzingen!
Ongestoord op zolder, ver weg van Bodemonderzoek, Watermanagement en
consultants. De duiventil zou hem vrij maken.
Die woensdagmiddag keek Ton af en toe naar de oorkonde aan de muur,
‘Ornithologisch Idee Van Het Jaar’ stond erop. Dan twijfelde hij steeds even of hij
wel met zijn plan naar buiten zou komen.
In de loop van donderdagochtend hoorde hij een stem op de gang. Was het
Binnendijk van personeelszaken? ‘Wat doet Ton eigenlijk?’ had de stem gezegd.
Jezus! Hij had het wel uit willen schreeuwen: ‘Ik ben geselecteerd uit vele
ornithologen om hier een einde aan de duivenoverlast te maken! Honderdduizenden
kost het de gemeente om de schade van hun uitwerpselen op te ruimen. Monumentale
panden, ja zelfs het Koninklijk Paleis gaan ten onder aan nestelende, poepende
duiven!’
Het zou geen zin hebben.
Een rebelse boosheid was zijn borst binnengeslopen, verwarmde hem. Ton zou
niet vermalen worden in de evolutie van het gemeentelijk bedrijf naar meer
marktwerking en moderne klantgerichtheid. Hij zou niet als Gaarland en Jacobs en
al die anderen met hangende pootjes afdruipen naar z'n prepensioen. Althans niet
voordat hij met zijn duivenplan een bom geplaatst had onder het leven van Ton,
dezelfde Ton, die zo betrouwbaar en zo gemakkelijk en zo meegaand was - en die
tussen al die snelle types zo eenvoudig in de vergetelheid verdween. Het plan zou
opzien baren, inslaan als een bom; er zou nog jaren over zijn ontslag worden gepraat
in de kantine. Wim van Bodemonderzoek en Geurt van Watermanagement zouden
snoeven tegen jongeren dat ze hem nog hadden gekend!
Vandaag had hij nog nodig om zijn frustratie te laten broeien en borrelen, maar
morgen zou hij het duivenplan in hun gezicht tot explosie brengen. Het moest een
ontploffing zijn en geen sisser. Hij was geen gevangene van het leven; het zou een
uitbraak worden die men zich hier nog lang zou heugen.
Nooit eerder was de tijd op kantoor zo belangrijk geweest, besefte Ton. Vandaag
zou hij eens goed op de klok letten, stilstaan bij elke minuut die voorbijging terwijl
hij niets deed. Hij zou eens flink achteroverleunen, de blik gericht op de klok boven
de deur. De deur piepte, zwaaide een stukje open. Ton zag Wim door de gang lopen.
Snel rechtte hij zijn rug en schoof hij zijn stoel weer naar het bureau.
Ja, die rebelse geestdrift moest niet te gek worden. Laten we een kort moment met
Ton meeleven. Hij ging een groot avontuur tegemoet.
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Vrijdag - Dirk van Gemeentelijke Actieplannen stond pontificaal in de deuropening,
zijn appelgroene overhemd maakte dat hij nog groter leek dan hij in werkelijkheid
was.
‘Vandaag is duivendag, Ton. Ben je er klaar voor?’
Tons handen waren koud en klam. Met de grootste moeite wist hij voldoende
speeksel in zijn mond te verzamelen om Dirk te woord te staan.
‘Ik ben eruit, Dirk. Zijn jullie er klaar voor?’ Bijna uitdagend keek Ton zijn
projectbegeleider aan.
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‘Als 't maar revolutionair is, Ton, dat is de key.’ Dirk nam een grote slok van zijn
café latte. ‘We willen laten zien dat de gemeente innovatief naar de mensen toekomt
met een stukje wijkgerichte problem solving. Ik bedoel een plan dat het ook in de
media meteen goed doet.’
Ton schoof zijn bril omhoog en keek hem zwijgend aan. Dirk was nu zo dichtbij
dat zijn aftershave in zijn neus prikkelde. Tons mond was nu droger dan hij ooit voor
mogelijk had geacht. Toch wist hij zichzelf te hervinden. ‘Ik heb het probleem van
zoveel kanten benaderd dat ik tot vele oplossingen ben gekomen. Uiteindelijk ben
ik er nu uit wat de beste is. Het is nieuw en volgens mij revolutionair.’
‘Nieuw, nieuw, laat me je laatste ontwerp zien,’ zei Dirk opgewonden. ‘Laat me
je revolutionaire ontwerp zien! Creativiteit op de werkvloer is een van mijn priorities.’
Ton zag dat zijn baas op toeren raakte. Dan had hij de gewoonte zijn handen stevig
in z'n zij te planten telkens wanneer hij een Engelse term uitsprak. Met een plotselinge
zekerheid bewoog Ton de cursor naar de map en opende de PowerPoint-presentatie.
‘Lang heb ik gedacht dat de oplossing moest liggen in de studie van postduiven,
rattenplagen en dergelijke. Maar uiteindelijk heb ik de oplossing gevonden in de
fietsflat. De duiven moeten weg, maar ze hoeven niet dood: men kan ze ook
opbergen.’ Gedecideerd drukte zijn wijsvinger tweemaal op de linker muisknop.
‘Het dak van de Bijenkorf leek mij een uiterst geschikte plek. Bijenkorf, duivenkorf
begrijp je. Het is een duiventil zonder uitgang. Ze kunnen erin maar er niet meer uit.
Het ontwerp heb ik met oog op de toekomst ontwikkeld. Futuristisch zoals je ziet,
metalic, hip.’
Dirk keek voorovergebogen naar het beeldscherm waar zich schokkerig een
primitieve animatie ontvouwde van vogels die doelgericht felgekleurde metalen
trechters binnenvlogen. Vervolgens was te zien hoe de duiven via de trechters een
massief
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eivormig bouwwerk dat op het dak van een gebouw geplaatst was, binnenvlogen en
daar hulpeloos rondcirkelden. Daarna rechtte hij zwijgend zijn rug alsof hij ruimte
wilde maken voor wat hij ging zeggen.
Ton durfde niet te kijken op de klok maar het duurde een hele tijd voor Dirk weer
bewoog of sprak. Toen zei hij: ‘Verdomme Ton, je hebt waarachtig iets goeds te
pakken. Dit is presentable as hell.’ Dirk plantte zijn handen stevig in z'n zij. ‘Mail
me dat bestand even. Niks geen presentatie vanmiddag voor de afdeling Ton. Het is
veel te goed om over te kletsmeieren op laag niveau. Dit gaan we maandag meteen
in de maag splitsen van de jongens van ruimtelijke ordening.’
Drie grote stappen en Dirk stond op de gang. Muisstil zat Ton in de witte kamer
achter zijn computerscherm. Het ontwerp voor de duiventil leek op het scherm
gebrand. Annet keek hem met zwart-witte ogen vanuit een houten lijstje aan. Precies
vier keer aarzelde hij nog voor hij het bestand naar Dirk mailde, zijn jas aantrok en
op weg ging naar huis. Zijn knieën voelden slap van teleurstelling.
Het was vrijdag, visdag. De geur van lekkerbek mengde zich met het geluid van de
televisie. Annet had de voordeur gehoord en ze kwam uit de keuken de gang in. ‘Het
eten is al klaar, hoe ging 't op 't werk?’ Even voelde Ton zich alsof hij weer oog in
oog met Dirk stond, met die aftershave die aan zijn stoelpoten zaagde. ‘Ging wel
goed, hoor. 't Ruikt heerlijk schat.’
En zo eenvoudig was het Annet niets te vertellen over de mislukking van zijn
roekeloze optreden. Samen aten ze lekkerbek, boontjes en aardappels. Met schil want
Annet had gelezen dat die juist zo gezond was. Samen keken ze een
actualiteitenrubriek, daarna een krimi, Ton las de voorpagina van de krant, Annet
legde de laatste hand aan een zelfgemaakte wenskaart. Toen gingen ze slapen.
De dekens lagen zwaar op zijn huid, Ton had het te warm. Het weekend zou
gemakkelijk voorbijgaan. Zaterdag gingen ze fietsen op de Veluwe en het
Kröller-Müller museum bezoeken en in het restaurant pannenkoeken eten. Zondag
stonden het wekelijks kerkbezoek en een visite bij Annets zus, Heleen, op het
programma.
Maandag - Zijn kamer zag er uit als altijd. Ton hing zijn jas op en deed de pc aan.
‘Ton, dit is presentable as hell,’ speelde Dirks stem door zijn gedachten. Nog één
keer wilde hij de PowerPoint-presentatie bekijken voor hij naar Dirk zou gaan. Hij
bekeek de tekening van de duiventil die was gemaakt van buizen die door elkaar
kronkelden in helle kleuren van metallic lak. Ton huiverde. Hij voelde de priemende
blikken van de oorkonde aan de muur en Annets portret op het bureau. Toen wist hij
wat hem te doen stond.
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Driemaal klopte hij aan, voorzichtig opende hij de deur. ‘Ton!’ riep Dirk meteen
joviaal. ‘Kom verder.’ Die was er duidelijk klaar voor.
‘Dirk, ik wil graag even terugkomen op ons gesprek van vrijdag,’ begon Ton een
beetje hakkelend terwijl Dirk een uitnodigend armgebaar maakte. ‘Zeker, zeker, kom
zitten.’
Dit was een mooie kamer, zeker drie keer zo groot als die van hemzelf. Er stond
zelfs een kapstok. Dirk hoefde zijn jas niet aan de binnenkant van de deur te hangen.
‘Ik was erg gelukkig met je waardering voor mijn ontwerp,’ ging Ton door terwijl
hij zijn zelfvertrouwen voelde groeien, ‘maar wat me toch niet lekker zit - de eer
komt mij niet geheel toe. Zo'n revolutionair plan, ik was daar eenvoudigweg niet
alleen op gekomen.’
Om zijn woorden kracht bij te zetten drukte Ton zijn knieën dichter tegen elkaar
aan. Dat was niet moeilijk, want in de dure designstoel kon je nauwelijks anders
zitten dan zo opgevouwen. ‘Een jaar lang heb ik hier in een omgeving gewerkt waar
ik elke dag geprikkeld werd te vernieuwen en m'n grenzen te verleggen.’
Dirk knikte instemmend maar Ton liet zich niet onderbreken. ‘Zelfs de koffie
smaakt hier naar vooruitgang, en dat is enorm inspirerend. Jij hebt me geleerd buiten
mijn creatieve ego te treden, de blik op de toekomst te richten.’ Ton zette zich er nu
toe Dirk strak in de ogen te kijken. ‘Daarom zie ik het zo dat dit duivenplan geheel
aan jouw leiderschap toekomt.’
Dirk knikte wederom instemmend. Maar Ton voelde dat hij nu moest doordrukken:
‘Wanneer ik zo meteen tegenover de jongens van ruimtelijke ordening als ontwerper
wordt genoemd, zal men mij als het creatieve brein achter dit project beschouwen,
terwijl jij het in feite was. Daarom stel ik voor dat jij met het plan naar buiten treedt
en het presenteert. Dat is wat ik graag zou willen.’
Dirk bewoog bedachtzaam heen en weer, hij had een prachtige frons in zijn
voorhoofd weten te trekken. Als hij niet had geglimlacht, zou men kunnen geloven
dat hij zich in een machtig lastig parket bevond. Na een gepaste stilte zei hij
gedecideerd: ‘Ton, uit waardering voor je werk kan ik niet anders dan handelen zoals
jij wilt.’
‘Mooi,’ zei Ton en maakte aanstalten om de kamer uit te lopen, terug naar zijn
veilige werkkamer. Maar werk had hij nu niet meer. Voor één moment begreep Dirk
de magere bleke man die aarzelend voor hem stond. ‘Ton, wacht. Ik ga direct op
zoek naar een nieuwe klus voor je.’
Ton, die gisteren nog heldenplannen had, knikte nu gedwee en spoedde zich heen.
De volgende ochtend al zag hij een tv-wagen van AT5 voor het gemeentehuis.
Naast de postmoderne glazen pui stond Dirk in zijn hipste overhemd voor de camera,
wijzend op de revolutionaire duiventil.
Zonder stil te houden liep Ton naar zijn kamer. Hij had eens gelezen dat koeien
op weg naar het slachthuis zo min mogelijk ruimte krijgen, om hun doodsangsten te
verminderen. Ze mochten niet sterven voordat ze op de lopende band konden worden
afgevoerd. Ton ging aan zijn bureau zitten en opende een beduimeld tijdschrift
Ornithologie en grootstedelijkheid, jaargang 1981.
Om vier uur 's middags piepte de telefoon. ‘Wat zie ik nu toch op de tv? Dirk de
Groot, dat is toch jouw afdelingschef?’ Annets stem was schril, ze maakte zich
duidelijk zorgen om deze gebeurtenis. ‘Hij zegt de duivenoverlast te willen
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verminderen met een futuristische duiventil op de Bijenkorf. Dat was toch jouw idee?
Waarom sta jij daar niet?’
Ton glimlachte sereen. ‘Annet, schatje, ik heb dat duivenprobleem aan Dirk
overgedragen. Ik heb al mijn tijd nodig voor een veel belangrijker zaak. Zojuist kreeg
ik rechtstreeks van de wethouder een nieuwe opdracht. De huismussen staan op het
punt van uitsterven in de stad en mijn expertise komt bij deze crisis veel meer van
pas. Het is een kwestie van leven of dood.’
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Poe als bijbelexegeet
door Leo van der Sterren
Op 2 oktober 1837 publiceerde Edgar Allan Poe een recensie in de New York Review,
een driemaandelijkse, op religieuze leest geschoeide periodiek. Ofschoon er plannen
in de lucht hingen dat hij als min of meer vaste medewerker bij de Review in dienst
zou treden, bleef dit artikel Poe's enige bijdrage aan het tijdschrift. Misschien is dat
geen wonder. Zijn stuk was klaarblijkelijk in opzet bedoeld als een bespreking van
het werk Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petraea, and the Holy Land. By an
American, geschreven door de destijds bekende reisboekenauteur John Lloyd
Stephens. Maar het resultaat was een zonderling traktaat dat wemelt van de
uitweidingen en waarvan het belang vooral is gelegen in het feit dat Poe de
gelegenheid te baat nam om uitdrukking te geven aan - tamelijk curieuze - opinies
met betrekking tot enkele bijbelteksten in het bijzonder en tot de Oriënt in het
algemeen.
Aan het werk van John Lloyd Stephens worden in elk geval weinig woorden vuil
gemaakt. Toch staat hij bekend als een interessante en avontuurlijke man. Hij werd
in 1805 geboren in Shrewsbury, New Jersey, en bracht de eerste helft van zijn leven
door met grote reizen door Europa, het Midden-Oosten en Centraal Amerika. Die
uitstapjes verschaften hem een aanzienlijke hoeveelheid materiaal voor een reeks
succesvolle en dikwijls herdrukte reisboeken, zoals het door Poe besproken werk,
dat al snel werd gevolgd door Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and
Poland (1838), Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan (1841)
en Incidents of Travel in Yucatan (1843). De populariteit van deze werken laat zich
afmeten aan het feit ze ook nu nog verkrijgbaar zijn. De laatste zeven jaren van zijn
leven wijdde Stephens aan de planning en opzet van een spoorlijn dwars over de
landengte van Panama, waar hij in 1852 aan de gevolgen van malaria overleed.
Poe's leesverslag van de Incidents of Travel in Egypt, Arabia, Petraea, and the
Holy Land mondt al snel uit in een verhandeling over een in zijn tijd heet hangijzer:
het vraagstuk in hoeverre de profetieën in de Bijbel letterlijk genomen dienen te
worden. Hoewel Poe tegenwoordig - terecht of niet - bekend staat als atheïst, blijkt
hij in deze recensie een behoorlijke dosis geloof in de letterlijke waarheid van de
Schrift op te kunnen brengen. ‘We look upon the literalness of the understanding of
the Bible predictions as an essential feature in prophecy, ‘schreef hij, ‘conceiving
minuteness of detail to have been put a portion of the providential plan of the Deity
for bringing more visibly to light, in after-ages, the evidence of the fulfilment of his
word.’ Of boog hij hier slechts willig voor de religieuze lezers van de New York
Review?
In elk geval doet Poe nogal wat moeite om duidelijk te maken dat de profetieën
in de Bijbel dan wel niet geheel maar toch in aanzienlijke mate naar de letter genomen
dienen te worden. In het voorbijgaan maakt hij van de gelegenheid gebruik om een
zekere Alexander Keith, predikant van de Free Church of Scotland, te corrigeren. In
diens werk Evidence of the Truth of the Christian Religion Derived From Literal
Fulfilment of Prophecy. Particularly as illustrated by the history of the Jews, and by
the discoveries of recent travellers uit 1823 werd ook al volop geworsteld met de
letterlijkheid van de profetieën, en net als de Incidents groeide ook dit boek uit tot
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een absolute bestseller. In de negentiende eeuw zagen veertig edities van Evidence
of the Truth of the Christian Religion het daglicht en verschenen vertalingen in diverse
landen, waaronder Nederland. Gedurende die lange drukgeschiedenis bleef Evidence
of the Truth of the Christian Religion steeds maar verder uitdijen, zodat er uiteindelijk
bijna evenveel verschillende versies van te vinden zijn als er drukgangen bestaan.
Poe gebruikte als grondslag voor het ‘bewijs’ van zijn stelling een passage uit
Incidents of Travel in Egypt, Arabia, Petraea, and the Holy Land, al moet hij daarvoor
wel een kunstgreep uithalen. Deze passage betreft Stephens' beschrijving van zijn
reis vanaf de bijbelse berg Sinaï richting Palestina. Van het zuiden van het
Sinaï-schier-
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eiland, zo schrijft Stephens, voerden twee routes noordwaarts waaruit hij moest
kiezen. Hij kon de kustlijn van de Rode Zee volgen, en dan via Suez en Gaza naar
het Heilige Land reizen, maar zou dan vanwege quarantaine-maatregelen in Egypte,
waar op dat moment een pestepidemie heerste, twee weken verliezen. De tweede
optie was om de oostelijke weg te nemen, van de veronderstelde locatie van de berg
Sinaï via Esjon-Geber (Eilat), door het zuidelijke deel van de Jordaanvallei naar
Palestina. Dat laatste traject voerde door Edom.
Enkele Engelse vrienden van Stephens ontraadden hem echter deze route aan te
houden en zij baseerden hun waarschuwing op Evidence of Truth van Alexander
Keith. Er zou immers, zo hadden zij uit dat boek begrepen, wel degelijk een vloek
rusten op het land van Edom, als uitkomst van bepaalde voorspellingen zoals die
waren te lezen in het Oude Testament. De voorspellingen hadden te maken met de
animositeit die van oudsher zou hebben geheerst tussen Sion en Edom (Ezechiël
35:5VV en Obadja 10:14), en ze schilderden Edom af als een streek die maar beter
kon worden gemeden. In Jesaja 34:10 staat het als volgt: ‘Het land blijft dor en
droog, alle eeuwen door, geen reiziger trekt erdoorheen.’ En het vervolg in Ezechiël
(35:7): ‘Edoms gebergte maak ik tot een dor en doods gebied; ieder die er
doorheentrekt, zal ik doden’.
Keith stelt in zijn boek dat alle reizigers die het Heilige Land en de omringende
streken doorkruisen Edom links laten liggen vanwege de goddelijke vloek die er op
de streek rust. Hij voert echter aan dat er in werkelijkheid geen sprake was van een
reëel gevaar en dat de slechte reputatie die Edom genoot het gevolg was geweest van
ongegronde angsten die allerlei reizigers elkaar hadden aangepraat.
Toch kon hij als predikant de bijbelteksten natuurlijk niet negeren, die immers
voor hem de hoogste waarheid moesten representeren. De tournure die hij hierbij
maakt, getuigt van inventiviteit. De bijbelteksten dienen, betoogt Keith, minder
letterlijk geïnterpreteerd te worden dan bijbeluitleggers tot dan toe hadden gedaan.
Edom, zo bedoelde de bewuste bijbelpassages te zeggen volgens hem, zou slechts
niet langer de doorgang vormen voor het handels- en pelgrimsverkeer (van Cairo en
Damascus naar Mekka) en zal daardoor een onderontwikkeld en onbehaaglijk gebied
blijven.
Maar ondanks zijn rationele scepsis bleef er een vervelende omstandigheid aan
Keith knagen. Er waren op zijn minst twee reizigers door Edom getrokken die de
ervaring niet overleefd hadden. Het betrof de Duitse Midden-Oostenreiziger Ulrich
Jasper Seetzen en de Zwitser Johann Ludwig Burckhardt, de herontdekker van de
stad Petra, en hun onverwachte dood leek weer te pleiten voor een strikt letterlijke
uitleg van de bijbelteksten. Keith redde zich uit dit dilemma door de twee sterfgevallen
terzijde te schuiven. Hoe verdacht de omstandigheden ook mochten zijn, het geval
van de twee overleden reizigers voldeed niet als basis om de gehele Bijbel, inclusief
de profetieën, volkomen letterlijk op te vatten. Manmoedig hield Keith zijn
‘figuurlijke’ interpretatie van de bewuste bijbelverzen overeind.
Poe beet zich juist in deze passage van Evidence of Truth vast. Hij wees erop dat
zowel Seetzen als Burckhardt niet onmiddellijk na hun doortocht door Edom
overleden. Alleen al daarom viel een relatie tussen hun aanwezigheid in Edom en
hun overlijden niet te rechtvaardigen. Sterker nog, zo ging hij voort, dit alles had
niets te maken met het vraagstuk van de letterlijke opvatting der bijbelteksten.
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Daarvoor diende men te rade te gaan bij de oorspronkelijke Hebreeuwse en
Oudgriekse passages.
Poe vertaalde vervolgens de betreffende verzen zo nauwkeurig mogelijk - althans,
hij deed het voorkomen dat hij de vertaler was, terwijl hij in feite voor deze lastige
opgave de hulp inriep van professor Charles Anthon. Deze Amerikaanse hoogleraar
en autoriteit op het gebied van de klassieke en Oriëntaalse talen werd onder andere
bekend omdat de stichter van de kerk der Mormonen, Joseph Smith, misbruik trachtte
te maken van zijn oordeel ten einde de authenticiteit van het Book of Mormons
‘geverifieerd’ te krijgen. Een zonderling toeval wilde ook dat Anthon als leraar aan
de jonge Stephens les had gegeven.
Hoe Poe de geleerde Anthon zover heeft gekregen om de bijbelverzen te vertalen
zoals hij, Poe, dat wenste, zal een raadsel blijven, maar de bevindingen van de geleerde
(zie diens brief van 1 juni 1837 aan Poe) onderbouwden de visie van de schrijver
naadloos: Anthon betoogde kort en krachtig dat zijn vertaling bewees dat de profetieën
over Edom anders geïnterpreteerd dienden te worden dan tot dat moment gebruikelijk
was geweest. Hij kwam daarmee op hetzelfde standpunt uit waar Keith in de loop
van zijn zijn rede-
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nering was beland, maar wel via een andere route. ‘It is plain, ‘kon Poe vervolgens
schrijven, ‘that the words of the prophets, in both cases, and when literally construed,
intend only to predict the general desolation and abandonment of the land.’ Indien,
zo ging hij voort, de profetie wel naar de letter in vervulling was gegaan, dan had
dit zelfs gebotst met het hoogste doel van God: de verbreiding van het geloof in alle
uithoeken van de wereld. Met andere woorden, Keith had zich niet in allerlei bochten
hoeven te wringen om zijn betoog sluitend te maken. En Poe kon op grond hiervan
met een gerust hart concluderen dat de voorspellingen in de bijbel weliswaar letterlijk
genomen dienden te worden, maar niet strikt letterlijk en meer als beeldspraak voor
een historische episode.
En wat Stephens betreft, die had zich niet van zijn oorspronkelijke voornemen
laten afbrengen. Hij had toch besloten de passage door Edom te nemen, in de eerste
plaats omdat hij aan de bijbelverzen dezelfde betekenis toekende als Keith had gedaan
en de profetie hem dus geen angst inboezemde, maar vooral omdat hij Petra per se
wilde aandoen en omdat het avontuur lonkte. ‘The ignorance and mystery that hung
over Edom added to the interest with which I looked to the land of barrenness and
desolation stretched out before me,’ noteerde hij vol verwachting.
Maar wat beoogde Poe nu met deze bijbelexegese die niet alleen nauwelijks paste
in de opzet van zijn recensie maar ook een unieke plaats inneemt in zijn werk? Wilde
hij pronken met zijn eruditie? Wilde hij zijn kennis van het Hebreeuws en Oudgrieks
etaleren - kennis die hij ontleende aan een ander zonder dat kenbaar te maken en
zonder die ander dus de eer te geven die hem toekwam? Had hij de intentie om zijn
redeneerkunst in de openbaarheid te etaleren?
Eén gevolg, vanzelfsprekend onbedoeld, was dat Poe blijk gaf van een tamelijk
arrogante eigenwijsheid. Zijn intelligentie en scherpzinnigheid ontaardden hier in
zelfoverschatting. Het resultaat was een moeizame poging om te demonstreren hoe
je met een dosis gezond verstand, het juiste gevoel voor taal en de toepassing van
de principes der logica dergelijke moeilijke theologische problemen tot een goede
oplossing brengt. Poe's uitleg steunde immers niet alleen op hoogmoed maar ook op
een dubieuze handelwijze. Enerzijds stelde hij dat de bijbelteksten tot op zekere
hoogte letterlijk genomen dienden te worden; anderzijds veroorloofde hij zich de
vrijheid om de vertaling van bijbelteksten zodanig te manipuleren dat die vertaling
het door hem beoogde resultaat opleverde. In elk geval heeft de interpretatie van
Anthon geen enkele navolging gevonden. Ook alle Nederlandse bijbelvertalingen van de NBG-editie via de Willibrord-vertaling tot de nieuwe oecumenische editie laten er geen misverstand over bestaan: een ieder die het waagt om Edom te betreden,
is ten dode opgeschreven. Maar blijkbaar maakte Poe's betoog op zijn tijdgenoten
wel indruk. De door hem behandelde bijbelpassages zijn in latere edities van de
Evidence of Truth in elk geval geschrapt door Keith.
Na zijn oeverloze excursie over de bijbelteksten raffelt Poe zijn recensie in grote
haast af. Hij geeft nog snel een summiere samenvatting van Stephens' boek, voordat
hij zijn oordeel velt dat positief uitpakt. Poe meent dat het werk is geschreven ‘with
a freedom, a frankness, and an utter absence of pretension, which will secure them
the respect and good-will of all parties’. En ook Stephens zelf wordt gedompeld in
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loftuitingen: ‘We take leave of Mr. Stephens with sentiments of hearty respect. [...]
Mr. Stephens writes like a man of good sense and sound feeling.’
Niettemin lukt het Poe om nog twee uitweidingen in te lassen, hetgeen de toch al
minimale coherentie van het stuk niet bevordert. Een eerste zijsprong betreft de plaats
waar Mozes en de Israëlieten de Rode Zee overstaken toen zij Egypte ontvluchtten.
Poe beroept zich op de autoriteit van de Arabist Carsten Niebuhr als hij Stephens
streng maar zonder verdere argumenten corrigeert: de plek waar de uittocht
plaatsvond, was Suez en geen andere.
De tweede uitweiding doet zo mogelijk nog curieuzer aan en bezit voornamelijk
belang als symptoom van van wat Edward Saïd heeft omschreven als ‘Oriëntalisme’:
het complex van romantische en sociale vooroordelen in het Westen jegens de
Arabische wereld dat in Poe's tijd uitgroeide tot een bundel onwankelbare opvattingen
die ook nu nog de wereldpolitiek in niet geringe mate beïnvloedt.
Poe vestigt met omhaal van woorden de aandacht op ‘de achtergebleven
ontwikkeling’ van de
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Oriënt en de ‘lethargie’ van de bevolking. De Oriëntaalse mens, zo speculeert Poe
er lustig op los, kan het niet opbrengen om initiatieven te nemen die de vooruitgang
stimuleren. Integendeel, er is zelfs sprake van onverholen weerstand tegen
vernieuwing en vooruitgang, en aan dat verschijnsel ligt een bijbelse reden ten
grondslag: ‘This steadfast resistance to innovation is a trait remarkably confined to
the regions of biblical history, and (it should not be doubted) will remain in force
until it shall have fulfilled all the important purposes of biblical elucidation. Hereafter,
when the ends of Providence shall be thoroughly answered, it will not fail to give
way before the influence of that very Word it has been instrumental in establishing.’
Het is, zegt de atheïst Poe hier, de straffe Gods die de Oriënt getroffen heeft, het
is God die de Oriënt in een toestand van economische en intellectuele stagnatie heeft
doen belanden - een God in wiens vocabulaire woorden als ‘strafvermindering’ of
‘gratie’ niet voorkomen. Poe's zienswijze oogt op zijn best als een visie die van
originaliteit getuigt. Maar ze vormt tevens de weerslag van een gedachtegang die in
de variant van een onafwendbare ‘vervloeking’ of een fataal ‘noodlot’ in Poe's literaire
oeuvre nog talrijke sporen zal achterlaten.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

30

Onbewogen
Herman Leenders
De uitverkoren geliefde
De bloedeigen kinderen
De zelfverklaarde vrienden
Zoals vogels
Zoals rijpe vruchten
Zoals bladeren na de eerste vrieskou
Als een geknotte boom met gebalde vuisten
Leeg als de kapstok na het feest

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

31

Getijden
We wandelen nog altijd in de duinen
Jij vertelt immer lachend je verhaal
Van mannen die komen en lafaards die gaan
Ik blijf aandachtig naar je luisteren
Onvermoeibaar als een vlag naar de wind
Meeuwen vallen en vechten tegen de lucht
Een hond jaagt de golven in zee terug
We zitten in de zon zonder dat het avond wordt
Nooit zullen onze vingertoppen elkaar raken
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Tien procent, en niets minder
door Maria Staal
Het moet snel, snel. Zodra de heli is geland, rennen twee soldaten op ons toe. Ze
pakken onze schoenen af, werpen helmen toe. Ik grijp mis en schaaf mijn knokkels.
Terwijl de rotor boven onze hoofden doordraait, moeten we in de regen een Russisch
uniform over onze kleding aantrekken. Welkom in Ingoesjetië.
De legerlaarzen gaan maar tot halverwege Jimmy's wreef dicht. Hij vloekt:
‘Verdomme, die dingen zijn veel te klein.’ De mijne zijn juist te groot. We ruilen,
maar de laarzen passen nog steeds niet. De soldaten wenken met samengeperste
lippen, ze willen weg.
Ik vraag: ‘Wie zijn deze jongens?’
Jimmy is niet geïnteresseerd: ‘Who cares? Sorry-type-of-Russians.’
We weten niets van hen behalve dat ze er ondervoed, moe en gespannen uitzien,
en zijn omgekocht door V., een Tsjetsjeen die ons wil spreken. Als we een beetje uit
de buurt van de heli zijn, gebaren ze: ik Pavel, hij Aleksei. Weten wij hoe een
Kalashnikov werkt? We knikken. Ze duwen ons met mitrailleur en al in een jeep.
Alle 130 gebombardeerde oliebronnen rondom ons walmen roet. Als ik mijn neus
snuit, komt er zwart snot uit. Jimmy hoest erg.
Onderweg verandert de motregen in een hoosbui. De tweebaansweg van Ingoesjetië
naar Grozny heeft overal onder vuur gelegen en samen met Pavel moeten we steeds
opnieuw uitstappen om de auto rond de modderkolk van een granaatinslag te loodsen.
Al na enkele kilometers zijn we doorweekt en smerig. Pavel en Aleksei spreken niet
met ons. Wij horen hier niet en zij mogen ons niet helpen.
Het is namiddag, 15 september 2000. ‘Nerveus?’ vraag ik Jimmy, ik vind hem zo
afwezig de laatste dagen. Hij schudt zijn hoofd.
De jeep nadert de eerste Russische controlepost.
Grozny van vóór 1995 is het best bewaarde geheim van de Noord-Kaukasus. Ik
herinner mij parken en pleinen, de loopbrug over de Shunzha rivier, de bloembedden
op de oevers; niemand weet hoe mooi het er was. Ik ben er niet meer teruggeweest
nadat vanaf eind 1999 tot begin 2000 de Russen weer eens probeerden met harde
hand Tsjetsjenië te ‘bevrijden’.
Ik bereid me op het ergste voor. De feiten ken ik uit mijn hoofd. Tsjetsjenië heeft
een oppervlakte van 19.000 vierkante kilometer en een bevolking van 1.2 miljoen
zielen. Sinds het begin van de jongste oorlog met de Russische Federatie zijn 260.000
Tsjetsjenen ontheemd en op de vlucht. Zo'n 72 procent daarvan overleefde mortiervuur
en 60 procent heeft voor zijn ogen kind, partner of ouders gearresteerd, gemarteld,
verkracht of gedood zien worden. Van 45 procent der gevluchte Tsjetsjenen is het
huis al meer dan twee keer afgebrand.
Jimmy en ik zijn op weg naar de deelfederatie die nooit deelfederatie wilde zijn,
eeuwen geleden al niet. Het is nooit anders geweest: bij gevaar van buiten sluiten
clanleiders die elkaar normaal gesproken naar het leven staan een verbond om
indringers in de pan te hakken. Nog steeds gaat het verhaal dat tegenover elke
Tsjetsjeen tien Russen moeten worden ingezet. Deze tweede oorlog heeft tot nu toe
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25.000 Tsjetsjeense burgers het leven gekost. Die kun je optellen bij de 80.000 eerdere
slachtoffers uit de eerste oorlog van 1995 tot 1996.
De man die we gaan bezoeken, formeerde twintig jaar geleden een ondergronds
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legertje om Tsjetsjenië te bevrijden. Nu is hij de peetvader van een misdaadorganisatie.
Aanvankelijk aarzelde ik om zaken te doen met deze V.
‘Stel je niet aan Maria,’ sneerde Jimmy. ‘Iedereen die slecht wordt is eerst goed
geweest. Besides, if you hold a sledgehammer half your life, the whole world starts
to look like a nail.’
We merken onmiddellijk dat de Russische soldaten bij de controlepost ook weten
wie we zijn. Er hoeven geen papieren getoond, we mogen doorrijden. De macht van
V. reikt kennelijk tot in het kamp van de vijand.
Ik kijk naar Jimmy. Sinds hij een oog mist valt hij de wereld graag lastig, en mij
in het bijzonder. Toch heeft hij niet geklaagd, daarnet, in de regen, behalve over de
laarzen dan. Gisteravond was hij nog aan de winnende hand in een Taiwanees casino,
tien loverboys aan elke vinger, een gevallen fiche raapte hij niet eens meer op, vandaag
kruipt hij op zijn knieën in de modder. Ik denk aan het gesprek laatst met Mark, de
boekhouder: ‘Jimmy geeft het met Victor weer eens sneller uit dan hij het verdient,
Maria. Hopelijk staan er echt grote zaken op het programma.’
Het is droog geworden. Voor het eerst kijk ik goed naar buiten. Het zal nog even
duren voor het donker is. We rijden over de steppe, kilometers maanlandschap met
gras. Geen bomen, weinig akkers, geen bloemen, geen dieren of mensen. Ik weet
niet of dat door de oorlog komt. Twee keer eerder bezocht ik Grozny, altijd vanuit
het noordoosten, vanaf Airport Sheykh Mansur, maar dat is sinds augustus '99 een
militair vliegveld. Het was het eerste strategische doel dat de Russen vanuit de lucht
bombardeerden. Daarna volgden de olieraffinaderij en de telefooncentrale. Een groep
van 6.000 Tsjetsjeense rebellen en huurlingen hergroepeerde zich daarop in de bergen.
Drie plotlijnen vertellen het verhaal van dit gebied. De strijd tussen radicale
moslims en niet-radicale moslims, de ongelijkheid tussen corrupte rijken en gewone
burgers, en de oorlog tussen de Russische Federatie en Tsjetsjenië. Deze drie plotlijnen
zijn in elkaar verstrikt geraakt en vormen een bloederig drama tegen het decor van
de 30 miljoen dollar die Osama bin Laden aan het Tsjetsjeense verzet schonk, een
olievoorraad van 500.000 ton loodrecht onder Grozny en talrijke ontvoeringen van
westerse journalisten en hulpverleners door bandieten en moslimextremisten die
zichzelf verzetstrijders noemen.
Niet dat veel mensen belangstelling hebben voor wat zich hier afspeelt. De vondst
van een zak met hoofden van vier westerse ingenieurs langs de weg naar Urus-Martan,
op 8 december 1998, haalde de meeste kranten in het Westen niet eens. Net zomin
als het pamflet dat de Russische Luchtmacht op 5 december 1999 boven Grozny
uitstrooide. Het was een boodschap aan de burgers: ‘Wie in de stad blijft, wordt
beschouwd als terrorist of bandiet en zal gedood worden.’ Vier dagen later, op 11
december, verstreek het ultimatum. De Russen vernietigden de stad tot het niveau
waarop niets meer te verdedigen viel. De Russische regering beweerde dat er op dat
moment ‘niet meer dan 15.000 burgers’ in de stad waren. Volgens een groep
Tsjetsjeense bannelingen waren het er meer dan 50.000.
Plotseling zie ik toch een boom. Eigenlijk is het geen boom meer. Een staak vol
kogelgaten is alles wat er van over is. Het gras eromheen is verbrand. Ik stoot Jimmy
aan. Tussen twee platgegooide boerderijen staat een paard in een bomkrater. Een
mager, wit paard middenin een modderpoel. Terwijl we er langs rijden, denk ik: ‘Hoe
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lang zit dat dier al vast? Het heeft niets te eten en kan er niet uitklimmen. Waar is
de eigenaar?’
Jimmy roept: ‘Stop!’ Hij tikt op de schouder van Aleksei. Die remt verbaasd.
‘Kom,’ zegt Jimmy. Hij legt de Kalashnikov op de achterbank en helpt mij de auto
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uit. De soldaten staren ons aan. Jimmy gebaart dat we onze benen willen strekken.
Aleksei kijkt op zijn horloge. Pavel begint druk op hem in te praten.
‘Kom,’ zegt Jimmy nogmaals. Hij stapt het geblakerde weiland in. Pavel schreeuwt
tegen ons. Waarschijnlijk iets als: ‘Klootzakken, hierblijven!’ In de lucht vliegen
helikopters af en aan. De herrie dreint door in mijn kop en bezorgt me hoofdpijn.
Als ik omkijk, zie ik dat de soldaten hun haast hebben verruild voor fatalisme en
een sigaret opsteken.
Het paard staat tot zijn schenen in de bagger. Als Jimmy naar beneden is geglibberd,
aait hij eerst het hoofd. Langzaam begint hij de hals te strelen. Het paard laat zijn
neus tegen Jimmy's borst rusten, de natte manen vallen over Jimmy's vingers. We
zijn zo vies dat niets er meer toe doet.
‘Hier, neem over,’ zegt hij, ‘het moet eten, ik ga wat halen.’
Voor ik iets kan zeggen, klautert hij al in de richting van de ruïnes. Ik nader het
dier en ril. Wat zeg je tegen een paard onder deze omstandigheden en bij zulk grijs
licht? De zoveelste heli ratelt over. Ik glijd een beetje opzij. We hebben de voorkant
van het dier geaaid maar de achterkant nog niet bekeken. Daar is iets mee. Het paard
staat maar op drie benen. Als ik voorzichtig verder waad, zie ik dat het
rechterachterbeen voor een kwart is afgeschoten. De stomp is niet bloederig maar
zwart; de golvende maden maken dat ik achteruit deins.
Ik zie Jimmy het gebombardeerde huis uitkomen. Ik wil roepen dat het paard pijn
heeft maar zie ineens hoe hij een zakdoek tegen zijn mond gedrukt houdt. O God.
Hij kokhalst. Ik klauter omhoog, ren dan naar hem toe. De soldaten hebben iets
gemerkt en komen nu ook het weiland ingeslenterd. Jimmy stamelt: ‘Dode kinderen,
Jezus. Niet ouder dan een jaar of zes, Maria. Drie kinderen en een vrouw.’
Ik moet iets zeggen over het paard, iets positiefs, iets dat klinkt alsof er keus is:
‘Het paard’, zeg ik bevend, ‘het mist een hoef, een been. Maar misschien is het niet
erg, misschien kunnen we in Grozny iemand vinden die het ophaalt en naar een
veearts brengt.’
We zakken neer op een brokstuk en zien hoe, twintig meter verderop Aleksei
nogmaals op zijn horloge kijkt. Hij trapt zijn peuk uit, springt de kuil in, zet de loop
van zijn AK-47 tegen de paardenhals en haalt de trekker over. Het paardenhoofd
slaat naar achteren en het paardenlichaam tolt om. We zien het kadaver vallen. Pavel
springt net op tijd weg. Zijn schreeuw is een rond, donker gat in zijn gezicht en wordt
overstemd door het geluid van helikopters die onafgebroken voortrazen.
Op de achterbank begin ik trillend op Jimmy in te praten. Over zijn spilzucht en over
Victor. Ik hoop op een woordenwisseling. Ik smeek om ruzie, in godsnaam, haal me
terug. Wanhopig treiter ik: ‘En Mark maar proberen van een min een plus te maken.
Jij, jij zult in dit pretpark elke dollarcent die je samen met je vriendje hebt laten
verdampen moeten terugverdienen! Anders zinkt het schip, Jimmy! Gaat dat lukken,
denk je? Of zie je hier iets moois dat je wilt kopen?’
Maar Jimmy reageert niet. Hij kucht alleen. Ik geloof dat hij spijt heeft van deze
reis, en van meer dingen.
Dan rijden we de stad in en vanaf dat moment rest ons niets meer te doen dan hier
te zijn. Er valt niet te ontsnappen aan de stank van het gebombardeerde riool dat zijn
inhoud over de straten heeft uitgebraakt. Geen enkele buis is nog heel, er is geen
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stromend water meer. Al weken doet iedereen zijn behoefte buiten, zittend in het
puin, vermoed ik.
‘Het Minutkaplein,’ wijst Pavel, maar alles wat ik zie is een gat en een berg stenen.
Elk gebouw dat hier stond is versplinterd. Waar is de Lenina-straat gebleven, die op
het plein uitkwam? Ik zoek naar een aanknopingspunt maar kan zelfs geen oost, west,
noord of zuid bepalen. Er slaat een paniekgolf door me heen, ik hap naar
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adem. Dit is toch niet mogelijk? Ik wil rechtop in de jeep gaan staan, Jimmy's elleboog
houdt me tegen. Mijn god; Dresden was Disneyland hierbij vergeleken.
‘Waar is alles?’ schreeuw ik boven het lawaai van de motor en de heliwieken uit,
ik voel dat ik ga flauwvallen. Pavel zet de jeep aan de kant van God-weet-welke-weg.
‘Waar zijn we?’ brul ik in Jimmy's gezicht. ‘Wat ís dit? Dít hier! Vráág het!’
Jimmy probeert uit alle macht mijn armen in bedwang te houden. De soldaten draaien
zich verbouwereerd om. Jimmy schreeuwt glimlachend naar ze: ‘Ze heeft nog nooit
een oorlog meegemaakt.’
Hij trekt me hardhandig naast zich en sist: ‘Godverdomme, wil je ons dood hebben?
Get a grip on yourself!’
Ik druk mijn vuisten tegen mijn mond om minder in te ademen. De skyline is
verdwenen. Het presidentiële paleis weg, het circus, kantoren, de universiteit, we
kijken uit over een parkeerplaats met de afmeting van een militair kerkhof. En voor
het eerst sinds al die jaren dat ik voor Jimmy werk, treft het bijgeloof me als een trap
in mijn buik: dit hier is de plek waar dode handelaren moeten ronddolen zonder iets
ongedaan te kunnen maken.
Is er helemaal geen elektriciteit of geldt er een avondklok? De nacht is zo zwart dat
mijn evenwichtsorgaan niet meer weet wat boven of onder is. In de deinende jeep
tast
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ik letterlijk volledig in het duister. Aleksei zet uiteindelijk het grootlicht aan en
beschijnt een wal van betonstaal en glasscherven. Hij stopt de auto, de motor blijft
draaien. Op het gevoel stappen we uit, de AK-47 tegen ons aan. Jimmy vraagt
ongeduldig waar ik blijf. We moeten het uniform afstropen, krijgen onze schoenen
weer terug.
Dan flitsen twintig meter verderop koplampen aan. Ze beschijnen een Mercedes
waaruit drie mannen stappen. Een van hen leunt op een stok. Dat is V. Ik herken hem
van een eerdere ontmoeting in Engeland. Jimmy fluistert iets. Ik zie alleen die man.
Aleksei neemt onze Kalashnikovs over. Hij en Pavel blijven achter, terwijl wij op
V. en zijn hofhouding toelopen, omdat hij ons al tegemoet komt. Halverwege schudt
V. Jimmy's hand. Daarna de mijne.
Al snel zijn we verdeeld over twee auto's met chauffeur: Jimmy, V., ik en iemand
die Zaor heet in de voorste Mercedes en de rest daarachter. Boven mijn ogen drukt
een pijn die klaarlag voor dit meest ongelegen moment. Het lijkt of we expres naar
Grozny zijn gelokt om misselijk en in de war te raken. Ons oriëntatievermogen is
totaal zoek. V. kan ons naar elke willekeurige schuilplaats rijden, we zullen niet bij
machte zijn ooit iemand op zijn spoor te brengen.
Hij spreekt geen Engels. Zaor is tolk maar heeft weinig te doen. V. is geen prater.
Van waar ik zit kan ik hem goed zien. De binnenverlichting van de Mercedes is aan,
waarom weet ik niet, misschien wil hij ons ook kunnen zien. Zijn vingernagels zijn
recht en sterk. Geen ringen. Zijn baard toont het grijs van haar dat ooit zwart was.
Er is niets onecht aan hem. Ik weet dat hij mensen heeft vermoord, maar ben bereid
te geloven dat dit moest. Oppassen, denk ik terwijl mijn hoofdpijn doorzet, binnen
de muren van dit gekkenhuis lijkt iedereen normaal.
We moeten voorbij een ijzeren luik een ladder af. V. heeft ons naar een schuilkelder
gebracht. Hier is ons gastenverblijf voor de komende twee dagen. Dat is goed, ik
hoef geen ramen, wil niet kijken naar wat buiten niet meer is. En hier is het geluid
van heli's even weg. Ze geven ons eten en drinken. V. is moslim, we kennen de regels
en voegen ons naar de tradities. Jimmy neemt haast niets.
‘Heb je geen honger?’ vraag ik.
Binnen en buiten staan Tsjetsjenen op wacht. Ik hoor Vainakh spreken. Langzaam
concentreer ik me op wat gaat plaatsvinden. We weten waarom we zijn uitgenodigd.
Vijf weken eerder spraken we V. in Engeland.
In de Kaspische zeebodem zit olie. Westerse oliemaatschappijen, hun Russische
en Kaukasische partners en de betrokken regeringen voeren al jaren strijd over de
loop van pijpleidingen. Men betwist tien alternatieve routes, waarbij elk land zijn
best doet de olie over zijn grondgebied te loodsen. Dan kan men tol heffen. Lucratief
en zonder moeite verdiend.
De Russische Federatie bepaalde lange tijd de spelregels. Zij beschikte op die
manier over 304 miljoen ton olie per jaar waarvan de helft voor export was bestemd.
Alleen al vanuit het Tengiz-veld, eigendom van Chevron en Mobil, stroomde per
jaar 15 miljoen ton ruwe olie van Bakoe via Grozny naar Novorrossiysk, de Russische
raffinaderijstad aan de Zwarte Zee. Van daaruit ging olie over de hele wereld.
Tsjetsjenië was groot in de raffinage. Ooit produceerde het land 700.000 vaten
per dag; de helft van de totale olieproductie van de Kaukasus. Na de oorlogen liep
het aantal geproduceerde vaten terug van 6.500 naar 500 per dag: raffinagespecialisten
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waren gevlucht, arbeiders soldaat geworden en zo'n 950 kilometer pijpleiding was
opgeblazen, door alle strijdende partijen. Dat de Russen even hard de leidingen
saboteerden, kwam omdat Rusland weigerde passagetol aan Tjsetsjenië te betalen
vanaf het moment dat de Tsjetsjenen zichzelf in 1991 onafhankelijk verklaarden. Ze
beschouwden het gebied nog steeds als Russisch en de pijplijn onder Grozny der-
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halve als Russisch bezit. De ‘schuld’ aan Tsjetsjenië liep op tot 5.5 miljoen dollar.
Toen tapten Tjetsjeense bandieten de pijplijn af en verkochten de ruwe olie onder
de prijs van de Russen. Die bombardeerden daarop het stuk leiding waarmee werd
afgetapt en als antwoord vernietigden de rebellen de andere buizen. En zo ging dat
verder. Een gewone pijplijnbreuk kost zo'n 25 ton olie per dag, hier verloren de
Russen soms 500 ton per dag. Al vrij gauw kozen de Russen eieren voor hun geld
en begonnen olie te ruilen voor ‘bewaking’ van de pijplijn door bandieten. Dat duurde
tot het Kremlin het plan opvatte de pijplijn voorgoed om Tsjetsjenië heen te leiden.
Ze maakten een by-pass op de Tikhoretsk-pijp in Baku zodat de olie voortaan via
Dagestan naar Novorrossiysk kan vloeien.
En hier kwam V. in beeld. Hij richtte een bedrijf op dat probeert een nieuwe pijplijn
in Tsjetsjenië te realiseren. Hij heeft daarvoor investeerders nodig. Jimmy kan
daarvoor zorgen, hij kent de juiste mensen.
Zaor vertaalt V.: ‘Als het lukt vanaf het Tengizveld een leiding te leggen naar
Baku via Grozny en Tbilisi schakelen we de Federatie uit. Vanaf Baku kan via Turkije
gemakkelijk een verbinding met de Middellandse zee worden gelegd. Via Armenië
en Iran kan de olie eventueel ook naar de Perzische Golf. Rusland heeft het nakijken
en Tsjetsjenië krijgt eindelijk het geld waar het recht op heeft. Als we eenmaal goed
draaien, kunnen we ook de voorraad onder Grozny exploiteren.’
Jimmy raakt weer enthousiast. Ik zie dollartekens in zijn ogen. We praten over de
investeerders die V. zoekt, de routes die er al liggen. V. pakt de kaart erbij. Hij strijkt
het papier glad met zijn polsen. Ik zie dat hij twee horloges om heeft. Ik vecht tegen
het beeld van Pavel die op zijn horloge kijkt, aan de rand van de kuil. Als dat horloge
had achtergelopen, had het paard dan nog geleefd? Ik denk aan het plein, aan het
verdwenen circus van Grozny, aan thuis, aan Martin, mijn handen trillen.
Ineens wil Jimmy niet meer verder praten. V. knikt. Er is slaapruimte voor ons.
Zaor gaat ons voor.
Jimmy heeft de kamer naast mij. We staan alleen in een gang, beiden de deurkruk
in onze hand.
Hij mompelt dat hij pijn heeft: ergens onder z'n schouderbladen. En koorts. Hij
geeuwt, wankelt zijn kamer in, en sluit de deur. Ik ben zo moe dat wat ik moet vragen
niet in me opkomt.
De volgende ochtend is Jimmy ziek. Doodziek. Er komt een dokter ergens uit de
gebombardeerde straten van Grozny. Die constateert een zware longontsteking. Ik
overleg met Zaor.
Hij kan voor antibioticum zorgen, maar eigenlijk moet Jimmy zo snel mogelijk
weg hier. Er kan misschien een helikopter worden geregeld naar het hospitaal in
Ankara. Ik knik. Daarna wil ik alleen zijn met de patiënt. Ik maak hem wakker.
‘Jimmy,’ zeg ik, ‘wat wil je dat ik doe? Zal ik hier blijven om te horen wat V. wil,
en om de voorwaarden te bespreken?’
Jimmy schudt zijn hoofd.
‘Vertrouw me,’ zeg ik. ‘We hebben deze deal zo vaak doorgenomen, ik weet wat
je wilt. Tien procent van de exploitatiewinst, voor vijf jaar; minimumwinst vastgelegd
per contract. Ik kan dit best alleen.’
‘V. wil geen zaken doen met een vrouw,’ hoest hij.
‘Voor Mark en mij is het zaak dat we je levensstijl van de laatste weken hier
terugverdienen,’ zeg ik scherp. Voordat Jimmy antwoordt, klop ik op zijn deken.
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‘Vanmiddag zit je in Ankara,’ zeg ik. ‘Ik kom meteen naar je toe als ik hier klaar
ben.’
‘Maria,’ kucht hij, ‘tien procent, en niets minder.’
V. en Zaor wachten mij op. Ik zeg dat we het overleg kunnen hervatten en vraag
Zaor om de haalbaarheidsstudie van het project. Hij vertaalt mijn verzoek. V. kijkt
kalm
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terug en spreekt. Zaor knikt veel. Hij zegt dat V. de vergadering wil opschorten omdat
‘hij zich kan voorstellen dat meneer Liu zijn secretaresse liever bij zich heeft op zijn
reis naar Turkije.’
‘Ik ben zijn zaakwaarneemster, niet zijn secretaresse.’
Hij vertaalt niet, maar antwoordt meteen: ‘Ach! Zaakwaarneemster? Goed, goed,
maar uw baas is ziek, ernstig ziek.’
Ik glimlach. ‘Juist ja. Ernstig ziek. En daarom is het zo prettig dat ik hier nog ben
en meneer Liu's afspraak kan nakomen. Het zou mijnheer Liu buitengewoon verbazen
te vernemen dat u beiden zijn waarneemster niet als zakenpartner wenst te
beschouwen. Mijnheer V. en ik kunnen vandaag nog overeenstemming bereiken.’
V. staat op en verlaat de ruimte. De tolk gaat mee. Ik blijf achter en wacht tot de
heren het erover eens zijn dat het hebben van een vagina een transactie van meer dan
honderd miljoen niet in de weg zit.
Ik krijg hun haalbaarheidsstudie. De daaropvolgende uren lees ik en stel ik vragen.
Ik informeer naar de risico's van een lek. Of oliediefstal door bandieten. Ruwe olie
met een hoog zwavelgehalte tast de buis aan. Tengizveld-olie bevat veel zwavel. Ik
laat me uitleggen wie de lijn gaat beheren, onderhouden en operabel maken en waarom
de investeerder niet bang hoeft te zijn dat de Federatie het plan zal dwarsbomen. De
Russen zullen zich niet met het plan bemoeien, verzekert V. mij: zij krijgen een klein
percentage van de exploitatiewinst en de belofte dat de pijplijn rebellenvrij zal worden
gehouden door V. en zijn leger. De Russen hebben al ingestemd met dit plan en laten
de Tsjetsjenen, ook bij wijze van herstelbetaling, ditmaal deze pijplijn. Daarbij is V.
zelf de grootste investeerder in het plan en dat wekt mijn vertrouwen.
Veel later, als Jimmy al in Ankara moet zijn, kom ik aan het cashflowschema toe.
Ik moet me blijven concentreren. Een etmaal zonder daglicht sloopt een mens. Net
als twintig koppen suikerthee. Normaal doen Jimmy en ik dit met z'n tweeën. Alle
ramingen en offertes lijken in orde.
Ik haal adem voor de volgende ronde.
V. blijft opvallend rustig voor iemand die geld nodig heeft. Ik kan hem niet
betrappen op een gebaar waarmee hij zijn emoties verraad. Het komt ook doordat
we praten met een menselijk scherm ertussen, Zaor.
Ik vraag V. hoeveel hij Jimmy wil betalen. Hij biedt voor vijf jaar een
winstpercentage van negen procent aan, van een vast te leggen minimumwinst, in
ruil voor investeerders uit China. Het percentage is bijna hoog genoeg. Ik hoef haast
niets meer te zeggen of we zijn rond. Maar er moet meer te halen zijn. Of eigenlijk
wil ik Jimmy aftroeven. Dus zeg ik dat ik dat pas in overweging wil nemen als er
ook wapenleveranties aan Tsjetsjenië via ons bedrijf tegenover staan.
Hij schudt zijn hoofd. Zaor zegt dat zij hun vaste leveranciers niet benadelen.
‘Uw wapens komen uit Rusland,’ zeg ik. ‘Geen enkele Chinese investeerder die
ik ken zal in uw pijplijn investeren zolang dat het geval is.’
V.'s gezicht blijft onbewogen, maar wordt iets witter. Hij bestudeert zijn pen en
als hij naar mij opkijkt, vrees ik dat ik mijn hand heb overspeeld.
‘Hij zegt dat u niet de eerste vrouw bent met de ogen van een hert maar met de
klauwen van een wolf. Hij heeft geen zeggenschap over wapenleveranties aan
Tjsetjsenië of Ingoesjetië. Dat is aan de President en de Generaal.’
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‘Niemand kent de President en de Generaal beter dan uw baas,’ zeg ik tegen beter
weten in. ‘Hun macht ten spijt, uw baas is de enige die kan bepalen of de pijplijn er
met Chinees geld gaat komen of niet.’ Ik begin mijn attachékoffer in te pakken, traag.
V. vraagt een moment geduld, hij moet telefoneren. Aan het eind van mijn krachten
wacht ik af. Jimmy zou tevreden zijn geweest met een deel van de opbrengst van
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de pijplijn. We hebben het nooit gehad over leveranties. Ik straf hem af omdat hij
mij niet durfde vertrouwen. Misschien heb ik daar morgen spijt van. Maar nu wil ik
geld zien.
Dan komen Zaor en V. vertellen dat V. verder wil praten. Ik glimlach. V. glimlacht
terug. Hij merkt niets van mijn opluchting.
We zijn het snel eens over de details. Jimmy krijgt zijn tien procent exploitatiewinst,
vastgelegd voor vijf jaar, en mag voor zeven miljoen dollar aan munitie en mitrailleurs
leveren.
V. biedt mij nog een nacht logies in de bunker aan. Ik weiger beleefd.
Middernacht. Een jeep staat klaar, met twee Tsjetsjenen dit keer, maar wel in Russisch
uniform. Ook ik verkleed me weer als soldaat. V. lacht als hij dat ziet. Hij fluistert
iets tegen Zaor. Die knikt maar vertaalt niets, dit keer. Als ik aanstalten maak om in
te stappen, houdt hij me nog even tegen.
‘V. vraagt wat u van Grozny vond.’
Dit overvalt me. V. ziet het en zegt snel iets tegen Zaor.
‘Hij wil dat u weet dat wij ons niet laten verjagen. Elke verwoesting ten spijt.’ V.
schudt mijn hand ten afscheid.
‘Ik heb een verzoek,’ zeg ik aarzelend. ‘Ongeveer tien kilometer boven Koelary
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ligt een dood paard in een modderpoel. De poel ligt op het land van een boerderij
waar een dode vrouw en drie dode kinderen liggen. Het zou geweldig zijn als u het
kadaver en de lichamen daar kon weghalen.’
V. knikt, leunend op zijn stok terwijl Zoar alles vertaalt. Ik weet dat hij niet zal
voldoen aan dit verzoek. En hij weet dat ik niet langer dan een dag kan treuren om
wat zich in dit land afspeelt. Maar als beleefde uiting van wederzijdse betrokkenheid
volstaan het stellen van de vraag en het geven van een bevestigend antwoord daarop.
Zodra ik in Ankara ben geland, bel ik Jimmy. Ik ben verbaasd als Victor opneemt.
Hij hoort in Thailand te zijn, Erg Ver Weg. Hij kwekt dat hij de afgelopen dagen in
Amsterdam heeft gezeten, bij ons op kantoor: ‘Om klusjes voor Jimmy te doen.’
Zodra Jimmy belde, is hij naar Turkije afgereisd.
Ik vraag Jimmy te spreken.
‘Nee, Maria, hij komt net even tot rust. Hij redt zich prima zonder je, hoor!’
Ik voel moordlust oplaaien maar dan denk ik: ik kan zijn hoofd afhakken maar hij
krijgt er toch twee nieuwe voor in de plaats.
Eindelijk krijg ik Jimmy aan de lijn.
‘Wat voor “klusjes” op kantoor?’ informeer ik achterdochtig.
‘Dank je Maria, ik voel me al veel beter,’ zegt hij.
Ik besluit dat ik er nog op terug kom, als hij weer op de been is. Verdomme, dit
gesprek verloopt helemaal niet zoals ik het mij had voorgesteld. Jimmy vraagt voor
de vorm hoe het ging. Ik vertel met tegenzin over de deal. En vooral over hoe
uitstekend het ging als vrouw tegenover die mannen met baarden.
‘Wel Maria, dat klinkt leuk.’
Leuk? Wiens uitgaven zijn het eigenlijk, die ik goddomme in die klerezooi van
Grozny heb terugverdiend? Hoe ziek is Jimmy eigenlijk nog? Ik vraag wanneer ik
langs kan komen. Hij zegt dat het niet hoeft ‘met Victor hier’.
Als ik de hoorn heb neergelegd, valt me alles in dat ik anders had moeten doen.
Ik neem het vliegtuig naar Nederland, ziek van Grozny, van wapens, van Jimmy en
van alles dat met hem samenhangt. In Utrecht bel ik Martin. Die is niet thuis. Ik
luister mijn voice-mail af en hoor dat Mark heeft ingesproken. Drie keer. Ik ben niet
in de stemming om over het bedrijf te praten, maar Mark belt nooit. Ik draai zijn
nummer. Hij neemt meteen op.
‘Maria, ik ben vijf dagen geleden ontslagen.’
Pas als hij het herhaalt, dringt het tot me door. Wat is er in godsnaam gebeurd?
Hij vertelt hoe Victor hem bij zich riep. Hij dacht dat het gewoon weer ging om
uitgaven die verdoezeld moesten worden. ‘Maar het was meteen duidelijk dat hij
van me afwilde. Hij zei dat Jimmy mij zat was, een boekhouder die zich als opvoeder
gedroeg. Ik kon meteen gaan. Ik probeerde Jimmy te bereiken, maar die was er niet.
Ik dacht dat jij in Nederland zat, vandaar mijn boodschap. Ik wist helemaal niet dat
jullie weg waren.’
Ik vraag of ik iets voor hem kan doen.
‘Wil je met Jimmy praten? Dit is toch te gek?’
Dat beloof ik.
Ik wil hem moed inspreken, maar omdat ik zo ben geschrokken, weet ik niets te
zeggen. We nemen afscheid. Ik wil net ophangen als hij plotseling zegt: ‘Maria, ik
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vind het heel erg rot, maar Victor zei nog iets. Hij zei: “Staal is de volgende.” Het
spijt me echt heel erg, Maria, maar zo zei hij het.’
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

10 - Waarin Daan Schrijvers zich verkneukelt op de feestelijke presentatie
van zijn Diepgravende Diagnose, maar verweesd achterblijft met andermans
liefdesbaby
EPISODE

Het was op een middag in februari; achter ons stond 't lage zonnetje, midden boven
het Binnenhof. Hier liepen wij gedrieën: mijn beduimelde regenjas (dat attribuut bij
uitstek van de ware journalist pur sang), mijn Diepgravende Diagnose Naar De Stand
Der Dingen (en hoe het zover heeft kunnen komen), alsmede mijzelve. Wij waren
blij en uitbundig om niets, om 't mooie weer, om de zonneschijn, om de lucht om
ons heen, die wij ademden, en om de lucht boven ons, die wij zagen, maar vooral
om het uitzicht op de feestelijke presentatie in perscentrum Nieuwspoort van Daans
Diepgravende Diagnose.
Ze zouden er allemaal zijn, zo hadden ze beloofd. Mijn lieve oud-collega's van
Boek in Beeld, let wel: uit de goede tijd; de voltallige Raad van Hoeders, zoals
benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren; alsmede de verzamelde
leden van de columnistencorner, die zich bereid hadden verklaard hun
belangwekkende tafelgesprekken in nachtproeverij Le Clochard tijdelijk op te schorten
om luister bij te zetten aan mijn finest hour, journalistiek gesproken dan.
‘Dag mijnheer Schrijvers,’ klonk het toen de portier van het zwaarbewaakte
Nieuwspoort de entree uitnodigend openzwaaide. ‘Alles is klaar, hoor - de microfoon
staat aan, de bitterballen zijn op temperatuur, en we hebben extra stoelen
bijgeschoven.’
Groot waren de goden hedenmiddag, en goedertieren. Overal zag ik onze presentatie
in kapitale bewegwijzering aangekondigd: VOOR HOE NU VERDER? GAAT U
RECHTSAF. Tevreden keek ik nog even naar het omslag van mijn onderzoek waarop
met krulletters deze zelfde levensvraag zo eloquent door mij was verwoord. Hè, dit
beloofde gezellig te worden. Elk moment nu kon de zaal volstromen, het
pandemonium losbreken, en daarna zou Nederland nooit meer hetzelfde zijn!
Hola, wat was dat nu? Vanuit het belendende vertrek begonnen geluiden door te
klinken die de stellige indrukt wekten dat daar de zaal wel gevuld was. Ik meende
zelfs de niet op tegenspraak gestelde stemmen te horen van mijn lieve oud-collega's
van Boek in Beeld, en van de voltallige Raad van Hoeders, zoals benoemd door het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, alsmede van de verzamelde leden van
de columnistencorner.
‘Welke weg moeten we gaan?,’ gorgelde het op intellectuele toon vanuit gindse
zaal.
‘Nou, dat weten wij wel,’ klonk het galmende antwoord. ‘We moeten afscheid
nemen van polariserende discussies en ruimte geven aan het publieke debat.’
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‘Welnee!,’ fulmineerde een derde, in wie ik een puissant rijke Hoeder herkende.
‘Het is onze lui makende verzorgingsstaat die mensen niet aanspreekt op alles wat
hen mensen én burgers maakt.’
Allejezus, was er nog een presentatie? En waarom was het daar wel zo levendig?
Plots deed gestommel op de achterste rij van mijn eigen zaaltje me opschrikken.
‘Je bent laat, Walter!’ riep ik met een van geluk overslaande stem in de richting
van mijn enige bezoeker - wie anders dan mijn eeuwige hoofdredacteur en gelouterde
collega Walter Decheiver. Maar wat duwde hij daar voort? Dat was toch niet een
urban jungle buggy?
‘Daan, ik heb weinig tijd. Hiernaast is een presentatie van eminent belang. Het
gaat om een breed spectrum aan gedachten en meningen. Je moet weten: schrijvers,
columnisten, wetenschappers en politici, zeg maar de voltallige Raad van Hoeders,
geven hun visie in speciaal geschreven essays. En ik ben er trots op dat ik de titel
heb verzonnen. ‘Hoe nu verder? - Een routebeschrijving door ons, voor een dolende
natie.’
‘Maar Walter,’ stamelde ik, ‘hoe kan dat? Zo heet mijn diagnose toch al: Hoe nu
verder? Een routebeschrijving door Daan, voor een dolende natie.’ ‘Ach, Daan,’
glimlachte Walter, ‘weet jij na 31 jaar journalistieke prepensioenopbouw nog niet
hoe het werkt?’
Even was het stil. Toen rolde Walter mij zijn buggy toe. ‘Daar ligt de toekomst
van onze natie, Daan. Een liefdesbaby, die het voortbestaan van de Raad van Hoeders
veiligstelt. Kun jij even zijn luier verschonen, dan stort ik mij hiernaast in het debat
en de bitterballen.’
Verbijsterd dwaalden mijn ogen tussen de verweesde stapels van mijn Diepgravende
Diagnose en de vuile luier van de liefdesbaby. Die staarde mij doordringend aan, en
even meende ik hem te horen zeggen: ‘Ja, voor de aarde zelf is de zaak eenvoudig
genoeg. Die draait maar om z'n as en heeft er geen weet van. Maar de mensen erop
ploeteren met moeite en zorg en veel verdriet door de rijstebrijberg van opinies en
misverstanden dienaangaande. Wacht maar, Daan, je zult het ooit allemaal zelf zien.’
(Wordt vervolgd)
daanschrijvers@hotmail.com - ook uw babysitter!
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[688]
[Medewerkers]
- geboren in 1947. Tekenares en schilderes. Exposeert
regelmatig en maakte werk in opdracht voor o.m. Holland Village Nagasaki,
het Okura Hotel, Maison Descartes, Opzij, en de Theaterschool Amsterdam.
PAULINE BRANTS

RUDIE KAGIE - geboren in 1950. Redacteur van Vrij Nederland. Recente boeken

van zijn hand: De socialisten. Achter de schermen van de SP (2004) en
Boudewijn Büch, verslag van een mystificatie (2004).
ANTOINE DE KOM - geboren in 1956. Psychiater en directeur zorg bij De Meren

Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. In 2004 verscheen bij
Querido zijn nieuwe bundel Chocoladetranen.
- geboren in 1942. Studeerde Nederlands en
Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was werkzaam in het voortgezet
onderwijs, als redactrice, en als galeriehoudster.
MARGRIET DE KONING GANS

- geboren in 1944. Debuteerde in 1971 met de dichtbundel
Niks geen Romantic Agony en publiceerde nog diverse andere dichtbundels. Is
directeur van het Leeterkundig Museum.
ANTON KORTEWEG

- geboren in 1942. Journalist bij Elsevieren
ex-diplomaat. Publiceerde onder meer de roman De Zaakgelastigde (1994) en
met René van Rijckevorsel het brievenboek Verre Vrienden (1997).
FREDERIK PHILIP KUETHE

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

poëzie en schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar
recentste dichtbundel is Goed volk (2004).
- geboren in 1980. Studeerde literaire vorming, aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Winnares van de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza) voor haar eerdere publicaties in Hollands
Maandblad. Onlangs verscheen haar roman De eenling.
CATHELIJN SCHILDER

KRISTOFER SCHIPPER - geboren in 1934 te Järnskog, Zweden. Emeritus hoogleraar

sinologie aan de Universiteiten van Leiden en Parijs (Ecole pratique des Hautes
Etudes). In 2001 stichtte hij in China de Bibliotheek van de Westelijke Belvedère
(www.xiguan.net).
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
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- 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

- geboren in 1960. Debuteerde in 1997 met de dichtbundel
Viewmaster. Samen met filosoof Klaas Rozemond en tekenaar Jet Nijkamp
maakte hij Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens (2004).
Hij verwacht dit jaar zijn tweede bundel Geluksinstructies te publiceren.
CO WOUDSMA
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Deze maand
Er is iets Nederland binnengeslopen. Iets dat even beklemmend als lachwekkend is.
Ik bedoel het grote ‘moeten’ dat ons nu van alle kanten omringt. U denkt misschien
dat alleen allochtonen moeten inburgeren - nu, dat moeten ze ook, en tijdens de van
overheidswege gefinancierde cursus wordt hun geleerd dat het in ons land goed
gebruik is om bij ontvangst van een cadeau dat men al heeft meteen om het bonnetje
te vragen (dus als u wordt geconfronteerd met dit ritueel is dat geen Oezbeekse of
Koerdische traditie, doch de vrucht van onze eigen inburgeringcursus). Maar neen,
de situatie van het vaderland is nog nijpender. Ook wij moeten thans heel veel.
Zo maakten de hoogleraren geschiedenis Jan Bank en Piet de Rooy op 30 oktober
2004 voor NRC Handelsblad ‘een canon van het Nederlands verleden’ onder de titel
Wat iedereen móet weten van de vaderlandse geschiedenis. Inderdaad: móet met het
stampvoetende accent der dwingelandij. In dezelfde krant schreven Marita Mathijsen,
Herman Pleij en Thomas Vaessens op 6 maart ‘een canon van de Nederlandse
literatuur’ onder de kop Dit zijn de boeken die iedereen gelezen moet hebben. En
opdat men niet zou ontsnappen, stipuleerden de auteurs dat het ging om de boeken
die ‘alle Nederlanders gelezen moeten hebben’. En al eerder publiceerde Filosofie
magazine een ‘ijzeren lijst’ met filosofie boeken die elkeen bestudeerd moet hebben.
Sterker nog: op 17 januari jongstleden kwam de onderwijsraad met een ‘advies’
waarin stond dat leergebieden zoals taal, geschiedenis en wereldoriëntatie een bijdrage
moeten leveren aan een door de overheid te formuleren ‘canon’. Nog sterker: een
week later werd in de Tweede Kamer een besloten bijeenkomst gehouden over wat
wij als onderdanen van het koninkrijk moeten weten van onze geschiedenis en
literatuur. Parlementariërs alsmede een gezelschap van ‘deskundigen’ luisterden
ademloos naar inleidingen door Michaël Zeeman en Maarten Doorman.
Die twee hebben inderdaad het onderwerp van de canon op de agenda gezet. Reeds
drie jaar geleden begon Zeeman erover toen hij de Gouden Ganzenveer kreeg
uitgereikt. Op 20 november 2004 roerde hij in zijn Gentse Pacificatielezing
Nederlands Geestesmerk? het thema nogmaals aan, terwijl één dag eerder Doorman
in zijn oratie Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon de kwestie ook
in de schijnwerpers zette. Dit waren mooie voordrachten, maar in feite gingen ze
niet over wat men moet lezen of leren, maar over de onderwijsarmoede van Nederland.
Ons land heeft - anders dan het heilige moeten van wetenschappers, journalisten
en parlementariërs suggereert - nooit een canon gehad, niet op historisch en niet op
literair vlak. Het werk van Gysbrecht van Aemstel en Joost van den Vondel is hier
niet anders dan met tegenzin gelezen. Multatuli is nimmer natuurlijk deel van ons
geestesleven geweest. Het werk van Vestdijk, Hermans en Reve, laat staan Van
Schendel of Couperus is nooit permanent verkrijgbaar geweest. Het is nimmer anders
geweest dan dat de helft der Nederlanders niet wist wanneer de Gouden Eeuw was.
Alleen in een land zonder levende canon kan men piekeren over een canon. Zouden
Engelsen ooit zeggen ‘Iedereen moet Shakespeare gelezen hebben’? Dat land ademt
gewoon Shakespeare, zelfs op het rugbyveld. Niemand knipperde althans met zijn
ogen toen tijdens de modderige ontmoeting tussen Wales en Schotland de
commentator riep: ‘Cry havoc! And let slip the dogs of war’. Juist, u wist het: Julius
Caesar III, 1. Mooi, maar u hoeft het niet te weten, want Hollands Maandblad-lezers
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moeten niks. Die zijn mans genoeg om hun eigen canon te verzinnen, als ze dat
willen. - BB
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De kruisiging
Het geloof der Büchianen
door Rudie Kagie
Aangenaam, ik ben de biograaf van Boudewijn Büch. Weinig van het vele dat die
charmante oplichter (1948-2002) publiceerde, liet ik ongelezen. Tevens nam ik kennis
van de stroom soms verbluffend openhartige interviews waarin hij zijn ziel blootlegde.
Bovendien wisselde ik uitvoerig van gedachten met een kleine dertig personen die
deel uitmaakten van de hermetische habitat van Büch. Vervolgens haalde ik diep
adem en schreef vorig jaar mijn ‘biografische schets’ Boudewijn Büch, verslag van
een mystificatie (Prometheus 2004).
Het is niet mijn schuld dat dit boek een aantal passages bevat die sommige mensen
als ‘ontluisterend’ opvatten. Büch was een fantast die zich vanaf de jaren zeventig
tot halverwege de jaren tachtig een weg blufte naar het letterkundige en academische
milieu waar hij graag bij wilde horen. Daarbij ging hij letterlijk over ten minste één
zelf bedacht lijk. Eén van zijn grootste leugens betreft het verdriet over een zogenaamd
jong gestorven zoontje. Zijn relaas - dat hij niet zelden snikkend bracht - berustte
voor hooguit drie procent op ware feiten, maar daar kwamen intimi pas achter nadat
hij was overleden. Ook schudde hij twee (soms drie) afgeronde universitaire studies
uit de mouw, terwijl hij in werkelijkheid de mulo doorliep. Zijn bestedingspatroon
was afgestemd op een miljoenenerfenis die zijn vader hem zou hebben nagelaten.
Omdat het in feite ging om een bedragje van 763,48 gulden, raakte hij in financiële
nood. In 1978 ging hij failliet, in 1985 werd dat faillissement opgeheven.
Kortom, alles wat Boudewijn Büch over zichzelf vertelde, kon zowel waar als
onwaar zijn. Toch slaagde niemand - ik ook niet - erin met een aanemelijke verklaring
te komen voor het raadselachtige gemak waarmee Büch de ontmaskering van zijn
duistere natuur tot na zijn dood wist uit te stellen. De speculaties die in dat verband
werden opgeworpen - Büch bewoog zich in strikt gescheiden circuits, niemand drong
écht tot hem door, het was hem als schrijver vergund om zijn eigen realiteit te
scheppen, etcetera - zijn te oppervlakkig om dit mysterie op te helderen.
Uiteindelijk werd ik als gevolg van een ongelukkige omstandigheid in staat gesteld
iets van de magische invloed van Büch op zijn omgeving te begrijpen. Voordat ik
zal toelichten waarom mijn analyse dienaangaande waarschijnlijk klopt, moet ik
uitleggen welk onfortuinlijk lot mij trof. Op dinsdag 22 november 2004 liet Het
Parool onder de kop ‘Tijd voor echte biografie over Boudewijn Büch’ twee pagina's
lang de fotograaf Klaas Koppe aan het woord over de biografische schets die ik net
had gepubliceerd. Omstandig lichtte hij toe waarom hij ‘woedend’ was over het boek
dat ik over zijn ‘vriend’ had geschreven. Die laatste aanhalingstekens gebruik ik
omdat de vele door Büch gekoesterde geheimen altijd een gelijkwaardige vriendschap
in de weg hebben gestaan. Büch verzekerde keer op keer dat hij niet van mensen
hield. Merkwaardig genoeg waren veel mensen wél dol op hem.
Van belang hier is echter dat de boutade van Koppe in de Amsterdamse tabloid
een aaneenrijging van onzinnige verwijten aan mijn adres behelsde. Zo zou ik aan
de haal zijn gegaan met een boek dat Koppe had bedacht. Wat een ‘monument’ voor
zijn dierbare Boudewijn had moeten worden, was - zo betoogde hij - onder mijn
handen vermolmd tot een bouwval. Bovendien zou ik ‘bijna plagiaat’ hebben gepleegd
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door te citeren uit correspondentie tussen Komrij en Büch. (In werkelijkheid had ik
geciteerd met toestemming van Komrij, die het hoofdstuk vóór publikatie las en met
de inhoud accoord ging.) Ook had ik volgens Koppe op zoek moeten gaan naar een
Privé uit 1978, waarin de ouders van het doodgewaande zoontje vertelden over hun
vriendschap met Ko van Dijk. (Dat stuk bevindt zich wel degelijk in mijn archief,
maar er staat niets in dat het vermelden waard is.)
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Nu ja, ik was een diabolisch biograaf, zoveel werd wel duidelijk. Eén voor één had
ik alle aantijgingen van Koppe kunnen weerleggen, maar dan had de auteur van het
stuk, Maarten Moll, me even moeten bellen voor een weerwoord. Dat liet hij
achterwege. Het was een opluchting om later te vernemen dat Het Parool deze
nalatigheid van Moll ‘ernstig betreurde’, al werden lezers daar helaas niet over
ingelicht. Op vrijdag 26 november 2004 legde adjunct-hoofdredacteur Albert de
Lange me in een lang telefoongesprek uit dat het artikel van Moll ‘in deze vorm nooit
had mogen worden afgedrukt’, ‘het stuk was er doorheen geslipt’ en ik moest De
Lange op zijn woord geloven als hij zei dat deze blunder de leiding van de krant
‘bijzonder speet’. De basisprincipes van het journalistieke hoor en wederhoor zouden
Moll nog eens op het hart worden gedrukt.
Om de zaak netjes af te ronden - en ook omdat ik nieuwsgierig was of de omissie
uit journalistieke luiheid dan wel lafheid voortkwam -, stelde ik verslaggever Moll
per e-mail voor om elkaar ergens in Amsterdam te treffen. Bij het heffen van een
glas zou hij dan een woord van excuus kunnen mompelen. ‘Goed idee, doen we!’
mailde Moll terug, allicht met een ondertoon van opluchting. ‘Laat even weten waar,
wanneer en hoe laat en ik zal er zijn,’ antwoordde ik. Daarna hoorde ik niets meer.
Het duurde een paar maanden voordat ik begon in te zien dat de potsierlijke monoloog
van Koppe een interessante kant had. Voor het eerst had iemand mij in het openbaar
zijn vijandschap verklaard en toch borrelde een gevoel van dankbaarheid in mij op.
Hier lag de sleutel waarmee het raadsel Büch ontsloten kon worden. Toen ik het stuk
er nog eens op na sloeg, besefte ik welke diepere betekenis moet worden toegekend
aan het woord ‘gekruisigd’ waarmee de fotograaf zijn ongenoegen onderbouwde:
‘Kagie heeft maar één kant van Büch willen beschrijven. Hij heeft hem genadeloos
gekruisigd.’
Met deze woorden erkent Koppe niets minder dan dat dat Büch voor hem de rol
van Messias vervulde. Het religieuze aspect dat hier werd aangeroerd, moet van
cruciale betekenis zijn geweest voor diverse contacten die Büch onderhield. Büch
was Jezus. Voor zijn grillige gedrag ontving hij vergiffenis van degenen die hem lief
hadden. Als twaalfjarige had hij al een handgeschreven tekst boven zijn bed hangen:
‘Ik ben God en morgen is het oorlog.’
Volgens de voor mijn boek geraadpleegde psycholoog Ton van der Wiel leidde
een persoonlijkheidsstoornis ertoe dat de jeugdige Boudewijn zich verschanste in
een fantasiewereld waar hij de rest van zijn leven in bleef hangen. Als hoofdrolspeler
in zijn superieure totaaltheater beschouwde hij vrienden en bekenden als niet meer
dan figuranten. Deze opvatting van het bestaan wordt wel als ‘solipsisme’ aangeduid.
Büch kon het fabuleren niet laten, maar ontmaskering was voor hem het bewijs
dat hij niet serieus werd genomen. Vervolgens ging hij dan op zoek naar iets nieuws,
iets groters, vastbesloten om zijn zelfuitgeschreven wedstrijd met de werkelijkheid
te winnen. Dit psychische ongemak moet hem zowel eenzaam (zijn duistere
zieleroerselen kon hij met niemand delen) als bang (hij kon elk moment door de
mand vallen) hebben gemaakt. Paradoxaal genoeg stimuleerden juist de eenzaamheid
en de angst hem weer in het bedenken van nieuwe verzinsels, want naarmate meer
mensen hem volgden in zijn fantasie, voelde hij zich minder alleen en dat maakte
hem zekerder van zichzelf, zodat hij minder bang hoefde te zijn.
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Deze spiraal leidde ertoe dat hij niet zozeer vriendschap en genegenheid zocht,
maar veeleer volgelingen die bereid waren om zijn gedachtenkronkels met hem te
delen. Hij provoceerde de afwijzing door verhalen op te dissen die aan het
ongelooflijke grensden. Degenen die meewarig het hoofd schudden, zakten voor zijn
test en schopte hij van zich af. Wat overbleef, was een schare medestanders die zijn
kwetsbaarheid doorzagen en hem in bescherming namen. Ze gelóófden hem, op een
manier waarop anderen in Baghwan geloofden. Ze betaalden zijn rekeningen toen
hij er een financiële puinhoop van had gemaakt. Ze klemden de kaken op elkaar of
legden valse getuigenissen af toen de authenticiteit werd betwist van zijn droeve
autobiografie over de dood van de kleine blonde.
Ja, Büch koos zijn mythen met zorg. De scepticus die op het onzalige idee zou
zijn gekomen om uit te zoeken hoe het precies zat, liet zich daar op voorhand van
weerhouden. Büch had voldoende status en macht om de media met succes te kunnen
bespelen. ‘Smakeloos’ en ‘rattig’ vond hij journalisten die bleven doorzeuren over
dat dode zoontje van hem.
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Als publicist en televisiepersoonlijkheid profileerde Büch zich als een belezen erudiet.
Wat hij niet wist, deed hij af als nutteloze kennis. Hij wilde graag de geschiedenis
ingaan als een minstens zo'n groot denker, dichter, schrijver en filosoof als de door
hem bewonderde Goethe. Büch schreef meer, was beroemder, had meer boeken in
de kast staan en verdiende meer dan enig andere Nederlandse schrijver. Zijn charisma
werd bevestigd en versterkt door de populariteit van tv-optredens en de volle zalen
die hij met zijn theaterprogramma's trok.
Steevast sprak Büch zijn mythomane zekerheden uit op een toon die geen
tegenspraak duldde. En die kreeg hij dan ook niet. De veertienjarige Boudewijn
voorzag zijn bundel met verzamelde
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gedichten van Gerrit Achterberg van een nieuw kaft met het opschrift: ‘De
Gerrit-Bijbel.’ Zijn eigen poëzie diende de zelf gecreëerde mythe en was derhalve onder aansporing van de dichter die zei dat in zijn verzen lag besloten wie hij was geknipt voor een welhaast bijbelse exegese die voortduurt tot op de dag van vandaag.
Tijdens de voorbereidingen van mijn biografische schets ontmoette ik een paar
verstokte Büchianen die over hun gestorven held spraken alsof hij aan het hoofd van
een sekte had gestaan. Deze gesprekspartners wisten precies hoe het zat, ‘maar al
die verhalen dat Boudewijn dingen zou hebben verzonnen en zo, moet je niet geloven’.
Wél geloven of níet geloven, dat was de kwestie. ‘Als ik jou was, zou ik daar niet in
gaan wroeten, want daarmee kun je bepaalde mensen enorm veel leed berokkenen,’
adviseerde een antiquarisch boekverkoper tegen beter weten in. Het sprookje mocht
niet kapot. In retrospectief was Klaas Koppe de meest vrome Büchiaan die mijn pad
zou kruisen, al had ik dat niet direct in de gaten toen ik met hem kreeg te maken.
Naar aanleiding van een omslagartikel van mijn hand in Vrij Nederland (‘Het
verzonnen leven van Boudewijn Büch’, 15 maart 2003) had Plien van Albada, toen
uitgeefster van Prometheus, gevraagd of ik over dat onderwerp een boek wilde
schrijven. Het lag voor de hand om Klaas Koppe bijbehorende foto's te vragen. Omdat
hij Büch vijfentwintig jaar lang met de camera had gevolgd, moest uit diens honderden
portretten een fotokatern van veertig pagina's te destilleren zijn. Bij de bespreking
die aan het opstellen van het contract vooraf ging, opperde Koppe dat hij toegang
had tot geheime bronnen, ‘mensen die Boudewijn goed gekend hebben, maar die
alleen iets zullen zeggen als ik daarbij aanwezig ben.’ Aan de leverantie van het
gevraagde materiaal koppelde Koppe de voorwaarde dat hij een werkzaam aandeel
zou krijgen in de ‘research’.
Spoedig nadat we met het project aan de slag gingen, bleek dat de met Koppe
gemaakte afspraak de basis had gelegd onder een onmogelijk monsterverbond,
vergelijkbaar met de samenwerking tussen een auteur die een onafhankelijk biografie
van Jomanda beoogt te schrijven en een adept die in de ban van de zieneres verkeert.
Achteraf beschouwd had ik meteen van de medewerking met Koppe moeten afzien
toen diens nooit terugbetaalde lening van tienduizend gulden aan Büch ter sprake
kwam. Uitgever Mai Spijkers zat erbij toen ik aan Koppe vroeg of zijn vriendschap
met Büch geen deuk had opgelopen toen duidelijk werd dat hij naar zijn centen kon
fluiten. Nee, zo zag Klaas dat allerminst. Boudewijn had Klaas wel eens een bibliofiel
bundeltje toegestopt. En toen Boudewijn columns voor de Viva ging schrijven, mocht
Klaas daar de foto's bij maken. Begrijp je, op die manier werd die lening
gecompenseerd. Toen verzuimde ik daar de enig juiste conclusie uit te trekken. Hier
sprak een gelovige over zijn offerande.
Naarmate de voorbereidingen van het boek vorderden, manifesteerde Koppe zich
steeds grimmiger als de achterdochtige weduwe die vreest dat een biograaf de
nagedachtenis van haar man zaliger zal ontheiligen. ‘Ik vind... dat je teveel... je eigen
gang gaat,’ zei hij dan. Alsof het boek zijn idee was geweest, eiste hij zeggenschap
over de inhoud op. Hij wilde bij alle interviews aanwezig zijn, ook als het ging om
afspraken met mensen die hij niet kende. Uitgetikte cassettebandjes dienden ter
goedkeuring aan hem te worden voorgelegd. En Koppe klaagde voortdurend dat ik
hem onvoldoende op de hoogte hield van wat ik - zijn woorden - ‘uitspookte’. Hij
vond dat ik mijn tijd verdeed met het lezen van Büch's omvangrijke oeuvre: ‘Die
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boeken moet je er buiten laten, het gaat puur om het weergeven van herinneringen
van mensen die Boudewijn gekend hebben.’
Uiteindelijk riep hij de uitgeverij te hulp. Op dinsdagochtend 27 januari 2004
zouden we de zaak ten kantore van Prometheus ‘uitpraten’ in bijzijn van een redacteur.
Twee schooljongens, onmachtig om hun geschilletje op te lossen - het was te gênant
voor woorden. Daarna maakten we een afspraak voor de volgende avond. Ik zou met
mijn bandrecorder naar hem toekomen om over Boudewijn te praten. Zo ver kwam
het niet, hij belde af. Het leek hem beter om pas bij elkaar te gaan zitten nadat alle
andere interviews hadden plaatsgevonden.
Dat schoot op en op 14 maart 2004 kon ik de concepten van de eerste vier
hoofdstukken naar de uitgeverij en naar Koppe versturen. De redactie van Prometheus
was zeer content, maar Koppe niet. Op 28 maart kwam er een éénregelig mailtje van
hem: ‘Rudie, ik wil niets meer met het boek te maken hebben, Klaas.’ Het contract
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had hij verscheurd, het voorschot stortte hij terug en in de publicatie mocht niet één
foto van hem worden afgedrukt. Koppe heb ik sindsdien niet gesproken.
Het droevige slot van het liedje was dat dit alles zich herhaalde. Zoals elk woord van
Büch er bij Koppe (en vele anderen) inging als Gods woord bij de ouderling, zo
voegde verslaggever Maarten Moll zich immers onderdanig naar het woord van
Koppe. Hij noteerde bijvoorbeeld gretig dat uitgever Mai Spijkers gezegd zou hebben:
‘Maar je wist toch dat Kagie niet te vertrouwen is?’ (hoewel die dat absoluut niet
gezegd heeft). Ook ontving Koppe ‘signalen’ dat Bernadette Gallis (een vriendin
van Büch) ‘Kagie niet vertrouwde’. Persoonlijk kreeg ik andere signalen van deze
Bernadette: een ansichtkaart met ‘liefs’ en een cd met een handgeschreven opdracht
die me aan het blozen bracht.
Ik heb geleerd van de fout een liaison aan te gaan met een gelovige. Dit was eens,
maar nooit weer. Als atheïst ga ik een kritische biografie over Jezus schrijven, maar
geen christen mag me daarbij helpen.
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thuis van de zilverberg
Antoine de Kom
ben je op losgebroken betekenissen
gestuit die morgen toen de bus
uitbleef de lift het weer eens niet
deed en het meisje met de grote
vragende ogen hoestend naast je
op het bankje kwam zitten.
we hebben onze bladzijden andermaal opengeslagen
terwijl de mensen in groeiende paniek
door de straat langs ons heen begonnen te rennen
sneller en wilder en meer en meer...?
is dit soms de dag dat de letters gelost zijn
dit het uur van de vraat en de overal vretende zwermen
syllaben: leven zullen we in een bezeerde wereld vol gevaren
die zonder gezonde betekenis louter zichzelf nog verbeelden.
hier op de bank zijn de boeken gesloten.
in hun vergelende kaften rusten ze op onze schoot we hebben gelezen over de zilverberg waar woorden onlangs
hebben leren lezen en sindsdien zeer ontstemd
en tot alles in staat zijn.
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met ruisende vleugelslag
kwamen ze als in een wolk witmetalen veren
allemaal tegelijk tevoorschijn:
ze waren een windvlaag
de lege gevaarlijkespullenla
als een zwart gat achterlatend.
de lade gaapt en we vragen naar vroeger.
maak ik dat nog mee? we zullen ze zeker
ineens als gracieuze vraagtekens ergens onderweg
tegenkomen: zwanen langs de kade in dinant
die niets lijken te zijn veranderd of misschien wel
de zwanen op het meer van genève
die het water vast nooit anders zullen verlaten
dan als de onbedaarlijke wezens waar ze nu
al schooierend op zoek naar voedsel
nog maar zo weinig van hebben.
ergens begin januari waren ze ineens weer terug
droogzwemmend tussen waterlelies voor de openslaande ramen
ergens in de uitgestrekte gangen van het duister vaticaan
dat zich bevindt in de gevaarlijkste lade der laden ter wereld.
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En nu heb je er een gezien
door Cathelijn Schilder
Zaterdag. Warm. Ik lig al een tijd wakker in bed. Op dagen met begrafenissen of
diploma-uitreikingen overkomt me dit, maar anders nooit. ‘Waarom nu wel?’ Daar
denk ik aan terwijl de zon dwingend door de witte gordijnen priemt.
Naast mij ligt M. Zoals altijd met zijn hoofd onder het kussen. ‘Je moet niet het
gevoel hebben dat ik bij je weg ga,’ zei ik gisteren tegen hem. ‘Dat weet ik toch,’
zei hij.
We zaten op de bank met ons bord op schoot. Ik probeerde mijn vork in een stronk
broccoli te steken. M. heeft laatst van een bevriende kok gehoord dat je groente niet
te lang moet koken. De broccoli heeft hooguit een halve minuut in het water gelegen.
‘Het moet er nu uit,’ zei hij, met de spatel in zijn hand. ‘Het moet echt nog wat
langer,’ riep ik. ‘Mag het alsjeblieft nog wat langer?’ Ik was in staat om te smeken
op mijn knieën, maar de keukenvloer was te vies voor mijn witte zomerbroek. ‘Ik
kook,’ zei M.
Duidelijk, dacht ik, en droop af naar de woonkamer.
Ik krijg een huisje in een witte villawijk in Haarlem. Ik woon nu samen met M.
‘Maar ik wil zeker weten dat jij weet dat ik niet bij je weg ga,’ zeg ik. Echt iets
voor mij. Dit soort dingen zeker willen weten.
‘Ik ga niet bij je weg,’ zei ik. ‘Ik stond daar al heel lang ingeschreven en nu komt
het vrij en ik kan het precies betalen. We wonen hier heel klein en tijdelijk. Het is
niet duur, ik krijg huursubsidie!’
M. slaat een arm om me heen, onze borden schuiven gevaarlijk over elkaar. Hij
zit er echt niet mee, dacht ik. Ik ben de enige die zich er raar onder voelt. Er drupt
wat jus op zijn broek, precies bij zijn kruis. Die vlek kan weken blijven zitten zonder
dat hij het door heeft. ‘Ik doe hem zo wel in de was,’ zeg ik.
De wekker gaat, de radio springt aan. De nieuwslezer begint met de aanhoudende
hittegolf. M. draait zich om. Trekt het laken met zich mee. Het kussen valt op de
grond. Mysterie opgelost. Ik vroeg me altijd al af waarom mijn beer vroeger altijd
op de grond lag als ik 's ochtends wakker werd. Ik zou hem toch nooit loslaten? Maar
ik liet hem altijd los.
Ik verhuis naar een witte villa in Haarlem. Nou ja, naar een appartementje in een
witte villa die tot in het oneindige is opgesplitst. Mijn ouders staan om negen uur
voor de ingang van de IKEA. Mijn moeder gaat gordijnen maken voor mijn nieuwe
huis. Mijn vader niet, die moet het rustig aan doen van de dokter. Ik ga nu echt leren
hoe je gordijnen maakt. Het is al het derde huis waar mijn moeder de gordijnen voor
naait.
Ik weet dat ik het nooit zal leren. Dat gordijnen naaien kunnen alleen onze moeders
nog en die kunst zal uitsterven als zij dood gaan. Net als pruimenjam maken. En
slakken verdrijven. En sokken stoppen. En schoonmaken met groene zeep, en groenten
wecken in lege appelmoespotten, en zegeltjes sparen.
Toen ik gisteren het huurcontract tekende, werd mij nogmaals uitdrukkelijk gezegd
dat het niet toegestaan was in het appartement samen te wonen. Ik knikte. Er is een
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klusjesman in dienst van de stichting die de gootsteen ontstopt en het gras maait.
Vroeger zette hij ook het vuilnis van de alleenstaande werkende dames bui-
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ten. Dat moeten we nu zelf doen. Gisteren balanceerde hij in de dakgoot met een
ruitenwisser en een emmer sop. Ik had me al afgevraagd hoe ik mijn ramen zou
kunnen lappen. Ik hoop dat de man goed betaald wordt. Als hij klaar is met ramen
lappen, grasmaaien, gootstenen ontstoppen, kieren dichtkitten en grind harken, moet
hij waarschijnlijk precies hetzelfde thuis nog een keer doen. Voor niks. Met een
vrouw die vanachter het raam in de woonkamer controleert of hij het wel goed doet.
Het huis met de appartementen is bestemd voor alleenstaande werkende vrouwen.
Ik vroeg me af of ik wel aan dit criterium voldeed. De man in de dakgoot glimlachte
vriendelijk. Ik was bang dat hij zou vallen. Bewoog niet om hem niet af te leiden.
Ik fiets naar de metro. Het is stil in de stad. Sommige straten stinken nog naar bier.
Duiven vliegen op. De dag duurt nog lang.
Het metrostel is zo goed als leeg. Een stuk of vier mensen. Een stel met veel
bagage, waarschijnlijk op weg naar Schiphol. Een blond meisje met slippers, vast
net als ik op weg naar de IKEA. De metro rijdt bovengronds. Het is al warm. Ik heb
niet eens haast. Mijn ouders komen altijd een halfuur te laat. Ik ben altijd een halfuur
te vroeg. Waarom ga ik eigenlijk verhuizen? Ik wacht al mijn hele leven op zo'n
huisje. Het is ontworpen door Rietveld. Het is ontworpen door Rietveld, het is
ontworpen door Rietveld. Ik kan daar goed werken. Dan ga ik aan het eind van de
dag terug naar Amsterdam. Of M. komt naar mij toe. Mijn vriendinnen vonden het
ook een goed idee. Zij vinden alle ‘manloze’ ideeën een heel goed idee.
De metro stopt bij een halte. Ik staar naar buiten, naar het lege perron en een troep
duiven rond een halfleeg bakje patat. Ik ben moe. Het voelt vreemd om moe te zijn
op zo'n hellichte zomerochtend. Een man stapt in. Gaat een stuk of vijf rijen verderop
zitten. Ik kijk naar hem. Ik weet niet waarom. Hij heeft een muts op. Een gebreide
muts met veel kleuren. Het is een vrolijke muts zo in de zon. Via het spiegelbeeld
in het raam kijk ik naar hem. Hij kijkt om zich heen, de passagiers kort
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bestuderend. Dan kijkt hij naar mij. Hij staat op, gaat tegenover mij zitten. Hij kijkt
me indringend aan. Alsof hij boos op mij is. Jezus, moet dat nou, denk ik. Ik blijf
naar buiten staren. De man legt een been op het bankje tegenover hem, naast mij. Ik
zeg niets. Gordijnen, adreswijzigingen, pannen, busje van mijn vader lenen, verf,
elektriciteit. Het rijtje van de dingen die ik nog moet doen, het rijtje dat al nachten
in verschillende volgordes door mijn hoofd spookte.
Ik probeer niet meer naar zijn spiegelbeeld te kijken. Ik voel dat hij naar mij staart.
Ik heb blote armen, denk ik. Het meisje tien stoelen verderop heeft een kort rokje
aan, waarom gaat hij tegenover mij zitten, denk ik.
Ik durf niet te kijken wat de man doet. Hij kijkt of hij pijn heeft. Misschien was
hij niet boos, misschien heeft hij pijn. De spieren in zijn armen zijn gespannen. Een
arm beweegt schokkend op en neer. Ik probeer me te concentreren op het
voetbalstadion waar we voorbijrazen. Ik kijk naar de man. Zijn hoofd vertrekt. Ik
volg zijn arm naar beneden.
Hij is zich aan het aftrekken. Zijn hand houdt zijn lid krampachtig vast, hij kreunt.
Ik spring op. Ik wil weglopen, maar zijn been op de bank houdt me tegen. Zijn lul
staat zo raar overeind dat het lijkt alsof je hem als een wortel uit de grond kunt
trekken. Dit heb ik nog nooit gezien, denk ik. Ik ben vierentwintig en ik heb dit nog
nooit gezien.
‘Klootzak, laat me nu gaan,’ roep ik. ‘Ben je godverdomme helemaal gek
geworden!’ Domme zin, denk ik. Natuurlijk is hij gek geworden. Ik duw hard tegen
zijn been. Durf niet te schoppen. De man kijkt me boos aan. Hij zegt niets. Hij is
verontwaardigd lijkt wel. Ik denk dat hij mij niet verstaat.
‘Godverdomme,’ zeg ik nog een keer. Duw hard tegen zijn been. Ik val bijna
voorover in het gangpad. Loop naar voren, waar een man en het meisje met het korte
rokje zitten. Ze kijken me raar aan. Het ging allemaal zo snel, ze hebben niet eens
gezien wat er gebeurde. Ik weet niet wat ik moet doen.
De metro stopt bij een halte. Ik kijk achterom. De man stapt uit. Hij kijkt me niet
aan. De metro rijdt verder. De man blijft op het lege perron staan. Alsof hij zo in de
volgende metro zal stappen.
Ik kan dit niet aan mijn vader vertellen, denk ik. Hij wordt altijd zo ontzettend
kwaad als hij dit soort verhalen hoort. Hij moet al zijn uiterste best doen om mee te
praten met de vriendjes van zijn dochters.
Ik heb het gevoel dat de man in de metro zijn kunstje de hele dag zal blijven
herhalen. Bij de volgende halte moet ik eruit. Ik kijk om me heen. Het perron is leeg.
De zon schijnt langs de betonnen pilaren. Als ik de roltrap afdaal komt een man in
bewakersuniform de trap op. Alsof dit niet toevallig is kruisen we elkaar.
‘Wacht, wacht,’ roep ik. ‘Ik heb u nodig!’ Mijn stem slaat over, alsof hij de eerste
is die ik zie na acht jaar op een onbewoond eiland. Ik ren de roltrap af, en ga de
andere roltrap op. Ik sta voor de man in zijn kreukloze smetteloze beveiligingspak.
Zijn speldje glimt in de zon. Net als zijn ingevette gezicht. Hij luistert zonder een
spier te vertrekken.
Ik neem koffie met appeltaart. Omdat het nog geen tien uur is, kost het maar één
euro vijftig. Een man aan het tafeltje tegenover mij schenkt bij de automaat vier keer
zijn kop koffie bij. Ik volg zijn bewegingen argwanend. Je hoeft hier je koffie maar
één keer te betalen en daarna mag je bijschenken. Ik mag geen koffie meer. Daar
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wordt mijn urine oranje van, zegt de homeopaat. De urine, althans, het staafje dat ik
iedere ochtend in het potje plas moet stoppen, moet groen zijn. Ik heb dit nog maar
drie keer gecontroleerd. Tegen de homeopaat zeg ik dat het hartstikke goed gaat. Ik
denk aan de urine van de man terwijl hij uit het hete kopje nipt.
Aan het tafeltje tegenover mij zit een vader die zijn zoontje laat zien hoe je het
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topje van je duim door de lucht laat zweven. Het zoontje weet nog niet of hij moet
huilen of lachen. De vader lacht.
Ik denk aan de man in de metro. Ik ben misselijk. Ik eet de appeltaart omdat hij
maar een euro vijftig kost. Omdat ik niet ontbeten heb. Omdat ik van mijzelf vind
dat het hoort om appeltaart te eten op ochtenden als deze. Hij is goedkoop, je hebt
nog niet ontbeten, je hebt tijd. Eet hem.
Precies om tien uur gaat mijn mobiele telefoon. Het is mijn moeder om te zeggen
dat ze er over een halfuurtje zijn. Een minuut later belt M. ‘Ik heb net met de politie
gebeld,’ zegt hij. ‘Ze vertelden mij dat ze een oogje in het zeil zullen houden, ze
hebben zijn signalement. Ze zeiden ook dat je in dit soort gevallen 112 had mogen
bellen.’
‘Oh,’ zeg ik. ‘Daar had ik nog niet eens aan gedacht.’ Ik was niet in gevaar. Het
was gewoon heel goor. Ik weet zelfs nog dat ik dacht: ik ben niet in levensgevaar.
‘Ik ben misselijk,’ zeg ik. ‘Ik wil niet naar Haarlem.’
‘Haarlem is heel mooi,’ zegt M. ‘Ik wil wel een vriendinnetje met een witte villa.’
‘Als een freule,’ zegt ik.
‘Wat is een freule?’ vraagt M.
‘Een soort chique dame,’ zeg ik. Van die serie van de VPRO.
‘Ik moet zo gaan,’ zegt M.
‘Wat ga je doen?’
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‘Voetballen. Gaat het een beetje met je, je praat zo zachtjes.’
‘Het gaat wel goed,’ zeg ik. ‘Ik was niet bang, maar ik ben zo misselijk. En mijn
ouders zijn te laat. En ik mis je.’ Ik stop weer een hap taart in mijn mond. Waarom?
‘Ik zie je vanavond,’ zegt M. ‘Dan gaan we het vieren.’
‘Wat vieren?’ vraag ik.
‘Je nieuwe huisje.’
We lopen door de winkel. Mijn moeder pakt zonder te stoppen met lopen kleerhangers,
koekenpannen en gloeilampen uit grote bakken en gooit ze in het wagentje. Mijn
vader loopt tien meter achter ons. Ik heb het nog niet verteld. Ik heb gisteravond
berekend hoeveel meter gordijnen we nodig hebben. Het staat op een papiertje in
mijn broekzak. Mijn knieën knikken nog een beetje. Ik voel me zweterig en koud.
Ik wil witte gordijnen, de goedkoopste, mijn moeder zegt dat we dan ook een
voering nodig hebben. Er klopt niets van mijn berekeningen. Ze pakt routineus de
houten meterstok en een schaar. ‘Knip hier maar,’ zegt ze. Haar vinger duidt de plek
aan. Ik zet de schaar in de stof en begin te knippen. ‘Vanaf nu kun je scheuren, zegt
ze. Dan gaat het vanzelf recht.’ Ze gaat naast me staan, pakt de twee uiteinden van
de stof en trekt hard en gecontroleerd.
‘We hebben zes van zulke lappen nodig,’ zegt ze. Ze vraagt aan mijn vader of hij
de gordijnband en gordijnhaakjes wil halen. Hij draait zich om en loopt weg. Ik weet
zeker dat hij niet weet wat ze bedoelt. Over een paar minuten zal hij terugkomen om
te zeggen dat hij het niet heeft kunnen vinden. Ik kan hem even niet helpen. Ben
misselijk en slap. Mijn moeder heeft er nog niets van gezegd. Meestal ziet ze alles
meteen. Vandaag zegt ze niets.
‘Mam ik moet je iets vertellen,’ zeg ik tegen mijn moeder. Het klinkt al meteen erger
dan het is. Dat heb je met die mededelingen. Ik wilde eerst wachten tot het gesprek
terloops het onderwerp zou raken. Dat ik kon zeggen: ‘Nu je het toch over enge
mannen hebt...’ Of: ‘Over openbaar vervoer gesproken...’
Maar het gesprek ging niet over enge mannen en ook niet over openbaar vervoer.
Mijn moeder had het over garen, en katoen en over de nonnen die haar leerden
handwerken. Mijn vader mompelde iets over goede verlengsnoeren, pluggen, koude
biertjes en een piepklein schroevendraaiertje voor het lampje in de badkamer. Ik ben
er al vier keer op uitgeweest voor hem. Liep als een net geland marsmannetje door
de stad.
Mijn moeders gezicht is bezweet. Onze kleren plakken tegen ons lijf. Ik heb een
huisje in een witte villa in Haarlem. Het is op de zolder. Het is veertig graden.
‘Ik heb even gewacht tot papa weg was,’ zeg ik. ‘Want hij wordt meteen razend
als hij het hoort.’ Niet nadenken, denk ik. Gewoon doorvertellen anders doe je het
nooit meer. Mijn moeder haalt een lap onder de naaimachine vandaan en kijkt op.
‘Ik moet er al de hele dag aan denken. Ik krijg het niet uit mijn hoofd. Ik zat net
in de metro op weg naar jullie. Het was nog heel vroeg, dus er zat bijna niemand. Er
ging een man tegenover mij zitten en ik dacht meteen: die gaat irritant doen. Er was
overal plaats maar hij ging tegenover mij zitten en begon me aan te staren. Ik moet
hem gewoon negeren dacht ik, dan houdt hij wel op. Maar hij hield niet op. Ik zag
in de spiegeling van het raam dat hij steeds naar mij keek. Hij maakte vreemde
bewegingen, maar ik zag niet wat hij aan het doen was en hij zette zijn voet naast
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mij op het bankje. Toen keek ik en zag dat hij zich aan het aftrekken was. Hij had
zo'n heel kort nylon sportbroekje aan en alles stak eruit. Het was zo goor.
Gatverdamme, ik heb nog nooit zoiets goors gezien. Ik sprong op en zei dat hij moest
ophouden. “Ben je helemaal gek geworden,” riep ik, of zoiets. Ik bleef best rustig.
Ik wilde weg-
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lopen, maar hij hield me met zijn been tegen. Ik schopte tegen zijn been en liep weg.
Dat was het. Bij de eerste halte stapte hij uit. Sindsdien ben ik misselijk.’
Mijn moeder kijkt me aan. ‘Wat verschrikkelijk,’ zegt ze. Haar benen zijn bedekt
met gordijnen. In haar haar hangt een draadje wit garen. Ik staar naar buiten. Mijn
kamer kijkt uit over het park met eeuwenoude eiken. De bomen lijken de kamer in
te willen groeien. Het is net een boomhut, denk ik. Als biologen in een regenwoud
zitten we hier gordijnen te naaien.
‘Ik heb het ook een keer meegemaakt,’ zegt ze.
Nee! denk ik. Niet ook mijn moeder. Mijn Limburgse moeder. Ze schudt haar
hoofd en het draadje garen valt uit haar haar.
‘Ik fietste naar huis. Het was absoluut niet zo erg als bij jou vanmorgen.’ Dat zegt
ze ook nog. Mijn moeder is zo lief.
‘Het was het eind van de middag en al een beetje donker. Het miezerde. Er stond
een man langs het fietspad met een lange jas. Toen ik langsfietste zwaaide hij zijn
jas open en stond hij daar naakt. Ik ben keihard doorgefietst. Ik weet nog dat ik dacht:
Ja, die mensen bestaan. Dat weet je. En nu heb je er een gezien. Maar toch, als je
dan iemand ziet met zo'n zelfde jas aan, of het is weer donker aan het eind van de
middag en je fietst door de regen, dan kan ineens weer dat beeld door je heen flitsen.
Jaren later. Dat gaat nooit meer weg.’
‘Ik ben er al de hele dag misselijk van,’ zeg ik. ‘Ik ging net die schroeven halen
en toen stond ik in de doe-het-zelfzaak en er waren alleen maar mannen en ik zag ze
niet als mannen met kleren aan maar als naakte mannen met kleren aan.’
Het is warm. Het dekbed ligt al weken in de kast. Mijn vriend ligt in bed onder een
wit laken met vlekken van sinaasappelsap die ik er niet meer uit krijg. Ik bedenk dat
zijn oma er misschien wel een Oudhollands middeltje tegen heeft. Maar waarschijnlijk
is het al te laat. Ik had ze meteen in de week moeten zetten. Vroeger werd er vast
geen sinaasappelsap in bed gedronken. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat
zij het ooit heeft gedaan.
Ik kleed me uit. ‘Heb je een nieuwe bh,’ vraagt M.
‘Nee,’ zeg ik. ‘Ik was hem kwijt.’
‘Mooi,’ zegt M.
Op de hoogte van zijn geslacht bolt het witte laken omhoog als het doek van een
zeilbootje dat op het punt staat wind te vangen. Ik denk aan mijn moeder. Mijn lieve
Limburgse moeder.
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Aan mij de toekomst
Anton Korteweg
Als blijkt dat ik niet iemand was
met hoofdletters, wat zal blijken
- geen Man van een Uniek Boek,
geen Grote Boer in de Polder,
geen Marathon in Drie Uur,
geen Bloeiend Bedrijf Opgericht,
van een Briljante Zoon niet de Vader gloei ik bij wat oudere vrouwen
als Vreselijk Aardige Man,
echte VAM dus, een paar jaar nog na,
wat niet iedereen is gegeven.
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Zestig
Tienduizend morgens nog, denk ik.
Glipt niet op een daarvan
uit mijn steeds vlekkiger hand
dit ijsglad blok aluin,
dan kom ik er mee toe
en is het dus mijn laatste.
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Muziek met een verhaal
Het geheim van Anna Enquist
door Margriet de Koning Gans
Sommige musici stellen dat muziek altijd een verhaal vertelt. Muziek, zo heet het
dan, spreekt immers de taal van de ziel. Omgekeerd zijn er ook schrijvers die menen
dat het schrijven van literatuur alles met het componeren van muziek te maken heeft.
Anna Enquist is zo'n schrijver. Dat is misschien geen wonder; naast psychologie
studeerde zij immers piano. Meer dan eens heeft ze in interviews verteld dat ze bij
de compositie van haar romans uitgaat van wat ze leerde over de opbouw van
symfonieën en pianosonates. Ze is gewend zeer gedetailleerde ‘partituren’ van haar
boeken te maken, schema's en tekeningen waarin de hele structuur klaar ligt, compleet
met hoofdstuklengtes, thema's, onderliggende thema's en muziekmotieven. Het
schrijven daarna is voor haar een eenvoudige invuloefening, die ze zo van het kladblok
bij de uitgever inlevert.
Het werk waarin Enquist deze opvatting het meest radicaal lijkt te hebben
gehanteerd, is waarschijnlijk Het geheim uit 1997. Dit was haar tweede roman en
het boek vertoont overduidelijk de klassieke structuur van een pianosonate. Het
verhaal over een pianiste die teruggetrokken leeft in de Pyreneeën en een groot
geheim koestert, heeft drie onderscheiden delen (begin; midden; eind), die men
zonder moeite kan benoemen als allegro, vivace, allegro ma non troppo. De roman
volgt hiermee de oervorm van elk verhaal: er was eens (situatie), en toen
(ontwikkeling), en ten slotte (nieuwe situatie). Die structuur sluit meteen andere
mogelijke vertelvolgordes uit: het verhaal dat in medias res begint, het verhaal dat
heen en weer springt of wordt onderbroken door flashbacks, of het verhaal dat
achterstevoren wordt verteld.
Er is bij mijn weten in de compositieleer geen enkele vorm van muziek waarbij
de volgorde van de delen kan worden losgelaten, behalve de jazz. Uiteraard is het
wel mogelijk heen en terug te springen in de partituur of delen te herhalen. Iedere
musicus kent de dubbele strepen tussen series maten, en het da capo al fine. Dikwijls
wordt het eerste deel, dat het Leitmotiv bevat, ook nog eens aan het eind gespeeld.
Maar ik heb nog nooit gehoord van muziek die achterstevoren moet worden gespeeld,
van het laatste deel terug naar het eerste, of van muziek die in het midden begint,
waarna het eerste deel wordt gespeeld, laat staan van muziek die meandert tussen
flashbacks en flashforwards.
Hier stuiten we op een probleem. Omdat Enquist zo strak de structuur van een
muziekstuk volgt voor haar roman, is zij gedwongen meteen aan het begin het
Leitmotiv te openbaren. Dus leert de lezer meteen na de opmaat van de introductie
wat het belangrijkste geheim van Het geheim is, dat daarmee uiteraard geen geheim
meer is.
ALLEGRO - Het Leitmotiv van het boek wordt in dit deel gepresenteerd. Het gaat om

een ondergeschoven kind, een muzikaal meisje, wier ware oorsprong verzwegen
moet worden. En het gaat om haar natuurlijke vader, wiens identiteit ook verzwegen
moet worden. Althans, verzwegen tegen de wettelijke vader en de buitenwereld in
de roman, niet tegen de lezer. Die natuurlijke vader komt oorverdovend het boek
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binnen: hij heet Max de León en wie goed luistert, hoort in zijn naam de eerste maten
van Beethovens Eroica. Max, Maximus, de hoogste, de beste. En bovendien een
leeuw. Een spannende man bij wie het kind zich thuis voelt. En zo prachtig als hij
op zijn Bösendorfer speelt! Hij is ook een jood, en verdwijnt bij een razzia in 1943
uit haar leven. Zijn lange donkere jas en de hoed die hij voor haar afneemt, blijven
voorgoed op het netvlies van het meisje achter.
Met deze entree hebben we meteen de climax bereikt, die in de rest van het verhaal
niet meer geëvenaard zal worden - net als bij Beet-
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hoven. Wat volgt, zijn de variaties op het Leitmotiv: het minder schokkende
oorlogsleed, puberleed, huwelijksleed, en dan eindelijk in de vorm van een anticlimax:
de onthulling. Bij de climax is meteen sprake van een conflict: de tegenstelling tussen
de natuurlijke en de wettelijke vader, die in zekere zin als tegenmelodie en tweede
Leitmotiv dienstdoet. Dit conflict komt in alle drie de delen terug, maar in steeds
zwakker vorm.
De muzikale structuur wordt ten overvloede nadrukkelijk aangegeven in de namen
van de personages, die natuurlijk de orkestleden met hun bijbehorende instrumenten
zijn. De ondergeschoven dochter is pianiste, krijgt bij haar geboorte de mooi
allitererende naam Wanda Wiericke. Haar wettelijke ouders zijn Egbert en Emma,
wat ook aardig assoneert en bovendien tweemaal twee lettergrepen telt. Een
tweekwartsmaat waarmee haar twee blonde ouders haar een opgewekte omlijsting
voor haar leven bieden. Maar niets is minder waar, en bovendien: het kind is donker.
- ‘Een boos meisje,’ vindt de dokter onheilspellend.
Egbert Wiericke is in alle opzichten het tegendeel van Max de León: een bangelijk
raadslid te Leiden, die al vele generaties tot de gegoede burgerij behoort. Zijn naam
heeft wel iets ouds en chiques, met die ck, maar is ontleend aan twee kaarsrechte
boezemwaters vol stilstaand water, die het Hart van Holland doorkruisen. En met
het mongoloïde stamhoudertje Frank is zijn geslacht gedoemd tot uitsterven.
De drielettergrepige achternaam met de bleke i-klanken en de toonloze e-klank
horen niet bij Wanda's tweelettergrepige voornaam met a-klanken, noch bij haar
hartstochtelijk temperament. De enige verbinding met Wiericke is de W. - Wanda
heeft niet alleen een hekel aan haar vader, maar ook aan haar voornaam. Ze zou liever
Laura heten. Daarmee verbindt ze zichzelf onbewust met De León, de pianoleraar
(en meer) van haar moeder. Laura de León is haar ware, maar verborgen identiteit.
Wiericke komt uiteindelijk net als De Léon op een gruwelijke manier aan zijn
einde. Hij sterft aan keelkanker. Mooi symbool voor zijn amuzikaliteit. Wanneer
Wanda hem nog eenmaal in het ziekenhuis opzoekt, kan hij al niet meer praten. Op
een papiertje schrijft hij een W. De verpleegster vraagt of hij zijn dochter wil zien,
waarop hij het papiertje boos van zich af duwt. Wanda weet onmiddellijk wat hij
bedoelt: ‘De W van Wanda! Van Weerzin, van Walging, dat bedoelde hij. De W van
Waardeloos. En van Woedend.’
Maar Wiericke bedoelt zijn vriend Winter. Hun namen allitereren en assoneren.
Zijn vriend met de kille naam moet hem komen halen voor de dood.
- Nu de twee vaderstemmen zijn verstomd, gaat Wanda haar eigen leven
inrichten. Hierbij wordt weer een contrasterend duo opgevoerd: een musicus en een
niet-musicus. Wanda treedt samen op met Lucas Lansingh. Deze jongen vormt geen
bedreiging voor de innige relatie die het ‘boze’ meisje met haar Bösendorfer heeft.
Lucas Lansingh lijkt met zijn donkere ogen op Max de León. Zijn naam allitereert
en assoneert, óók met de naam León, en bestaat uit twee trocheeën. Hij klinkt als
een gedreven tweekwartsmaat, en zo is hij ook. Na de concerten slapen ze met elkaar.
Maar er ontstaat geen relatie, omdat ze niet met elkaar kunnen praten. Zoals Wanda
met niemand kan praten: haar taal is nu eenmaal de muziek.
Daardoor ook vervreemdt ze van haar jeugdvriendin Joyce. Nog even klinkt deze
stem uit het eerste deel op, waar ze behoorde tot een groepje instrumenten dat terzijde
VIVACE
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van Wanda's leven commentaar leverde: mevrouw Kooi, Gonnie en Joyce. Oi, oi,
oi, weeklaagden deze stemmen.
Net als de stem van Joyce, moet ook die van Emma volgens schema in deel twee
klinken. En het broertje, niet te vergeten. Na de affaire met Lucas gaat Wanda eens
bij Frank kijken, die al jaren in een inrichting zit. Ze trouwt met de psychiater aldaar
en raakt zwanger. Dan wreekt zich de naam van de man: hij heet Bouw Kraggenburg.
Een naam die volstrekt anti-muzikaal is, maar wel weer zeer symbolisch. Hij is een
bouwer, een krachtige persoonlijkheid en een vaste burcht. Iets te vast, want hij wil
dat ze haar carrière beëindigt of desnoods wat mindert ten gunste van een gezinsleven.
Wanda gruwt bij het vooruitzicht en moet natuurlijk aan haar vader denken. Dat
nooit meer. Ook hier heeft ze dus last van de naam van haar man: ze wil hem niet.
Na een miskraam is ze vrij om te blijven spelen op haar piano, voor die man in zijn
lange jas van wie ze droomt dat hij haar eenmaal zal komen halen.
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- Ten slotte wordt Wanda uitgenodigd door de
wereldberoemde dirigent Samuel Silberman om met hem en zijn orkest op tournee
te gaan. Deze al wat oudere man heeft een naam waarvan de klanken zijn
samengesteld uit klinkers en medeklinkers die we ook al bij Max de León en Lucas
Lansingh aantroffen, maar dan uitgebreid. Hij is de evenwichtige driekwartsmaat,
wat hij overigens ook weer met Wiericke gemeen heeft. Hij is bovendien een jood
die in Israël woont. In deze synthese vindt Wanda de vader die ze nooit heeft gehad.
Haar carrière komt na vele jaren ten einde en ze komt dan ook haar identiteit te
weten. Zo is het verhaal van haar leven afgerond. Ze trekt zich terug in een dorp en
bestelt nog eenmaal een nieuwe vleugel. Geen Bösendorfer maar een licht klinkende,
Franse Pleyel ditmaal, want boos is ze niet meer.
Maar volgens de structuur van het pianoconcert behoeft de stem van Samuel
Silberman nog een niet-muzikale tegenstem, al is het verhaaltje uit. Daarvoor wordt
Bouw Kraggenburg door Enquist nog even van stal gehaald. We zien dan nog even
hoe het verduidelijken van een Leitmotiv op het niveau van de taal werkt. In de
etalages valt zijn oog op: broodroosters, breukbanden, braadsleden. En terwijl hij
toeziet hoe de Pleyel naar binnen wordt getakeld, moet hij denken aan een geblakerde
karbonade. Voorwaar, een prozaïsch man.
ALLEGRO MA NON TROPPO

In het jaar van verschijnen werd Het geheim gelauwerd met de Trouw Publieksprijs
tot ‘Boek van het Jaar’, en inmiddels zijn vele drukken verschenen. Maar in
retrospectief wordt steeds duidelijker dat deze roman wel erg strak in het keurslijf
is gesnoerd van de (chronologische) structuur van een symfonie of pianosonate. Er
is in het boek wel een afwisseling tussen heden en verleden, maar die is zo rigide
dat van perspectiefwisseling nauwelijks sprake is. Ook het spel met de namen van
de personages is er erg dik bovenop gelegd, alsof romanpersonages orkestleden zijn
die op afroep hun instrument oppakken en hun partij blazen.
Hoe knap dat aspect ook is aangepakt, deze roman lijdt uiteindelijk aan zijn
muzikale structuur. Door die structuur is er voor de lezer geen geheim in literaire
zin, en binnen die structuur wordt slechts compositorisch gewerkt met het Leitmotiv
zonder dat van een literaire climax of catharsis sprake is.
Het geheim stamt uit de tijd dat Enquist duidelijk wilde bewijzen dat ze muziek
kon ‘invullen’ met een verhaal. Ik denk dat deze werkwijze berust op een onjuiste
premisse: de misvatting dat muziek en literatuur hetzelfde zijn, en ons in de ziel
raken op dezelfde manier. Muziek raakt de ziel echter direct en opent daarmee een
onvoorspelbare doos van Pandora vol met emoties, herinneringen, passies en bovenal
lichamelijke reacties. Literatuur is veel cerebraler: een roman neemt ons bij de hand,
voert ons heen en weer door tijd en ruimte, en presenteert een andere maar bovenal
begrijpelijke wereld. De wijze waarop muziek en literatuur ons moeten overtuigen
van hun kwaliteit, richt zich kortom tot een radicaal verschillend deel van onze
esthetisch-receptieve vermogens.
Onlangs vertelde Anna Enquist in Trouw dat ze zich sinds de dood van haar dochter
in 2001 niet meer op het schrijven van romans kan concentreren: ze krijgt geen
structuur meer op papier. Om het gevoel te hebben toch iets te doen, schrijft ze elke
dag twee A-4tjes vol, zonder vooropgezet plan. Haar zoon, die meeleest, constateert
dat ze ‘op talent schrijft’. Misschien moet men wel concluderen dat Enquist nu pas
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echt is gaan schrijven. Bevrijd van de dwangbuis van de muzikale structuur zou ze
ons met haar volgende boek wel eens een prachtige verrassing kunnen bezorgen.
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Gang
Co Woudsma
De oester leeft nog als je eet.
Zijn eigenlijke lijf is één
groot ingewand, raak je de rand
dan huivert het terug.
Een beet snijdt door zijn weke deel,
je slurpt het voelend vlees geheel,
zijn zoute leven neem je mee.
Dan sterft hij middenin je keel.
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Macht
De bomen zijn zo ver
dat ik ze grijpen kan,
en uitknijp,
de auto's keer ik om.
Mijn vinger streelt de wandelaars,
mijn hand rust op de flat
en wolken wuif ik weg.
's Avonds wrijf ik sterren fijn.
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De dood van Fred Tinkle
door Frederik Philip Kuethe
In de zomer van 2001 moest ik in Savannah zijn. Voor mijn werk, niet uit vrije wil.
Ik bedoel Savannah, Georgia. Van de plaats wist ik niets, maar meteen bij aankomst
werd ik een beetje verliefd op de klank ‘Savannah’. Zoals de zwarten dat uitspreken,
doet het enigszins aan het Franse ‘Cevennes’ denken.
Savannah werd in 1733 door de Engelsman James Oglethorpe planmatig opgezet
en heeft een gouden kroon. Bij de bouw van het stadhuis in 1906 liet een plaatselijke
weldoener de koepel op het gebouw met goudverf beschilderen. Daardoor schittert
dat ding de godganse dag in het zonlicht en valt vanuit een groot deel van oostelijk
Georgia te zien.
Vlak onder de koepel van het stadhuis is een gaanderij. Daar hangen de portretten
van alle burgemeesters van Savannah. Ik stond die veelal rood aangelopen koppen
te bekijken, toen er een man naast me kwam staan. Verder was er niemand. ‘There
is one missing,’ zei de man zacht. ‘Sue Douglas hangt er niet. Sue was de voorlaatste
burgemeester, de enige vrouw die we hier ooit hebben gehad.’
Ik vroeg waarom zij ontbrak. ‘Sue was geweldig, maar zij maakte altijd met
iedereen ruzie. Zij is hier twee jaar voor het einde van haar ambtstermijn met zoveel
onmin vertrokken dat ze zelfs niet langer in Georgia wil wonen.’ De man draaide
zich naar me toe en zei: ‘Mijn naam is Fred Tinkle, ik ben voorzitter van de commissie
voor parken en bomen.’
Tinkle droeg een paarse blazer met gouden knopen en een T-shirt met het embleem
van de Eerste Infanterie Divisie uit Fort Benning. Hij was zo mager als een stokbrood.
Boven zijn bloedeloze lippen kwijnde een snorretje. Toen ik vertelde dat ik zoveel
mogelijk over Savannah aan de weet wilde komen, zei Tinkle dat hij me daarbij
graag zou helpen. Ik nam zijn aanbod dankbaar aan. We spraken af elkaar tegen de
avond weer te treffen.
Ik ging terug naar Marshall House, mijn hotel dat zich op twee zaken kon beroemen.
De eerste was dat het gebouw generaal Tecumseh Sherman tijdens de Burgeroorlog
in 1864 nog tot hoofdkwartier had gediend. De tweede was Jasmin, een droom van
een kamermeisje. Vaak dacht ik dat zij pardoes in mijn armen wilde springen. Maar
dat leek maar zo. ‘Jazz’ bracht mij, nog geen uur na mijn terugkomst, een dikke
enveloppe. Het was informatiemateriaal, afkomstig van Tinkle. Zo was er een studie
over Savannah als haven (de stad nam de negende positie in op de landelijke ranglijst),
een folder met onbegrijpelijke grafieken over de katoenteelt, een lijst met de
samenstelling van de gemeenteraad (vijf Democraten en drie Republikeinen), foto's
van het zwarte debutantenbal, en een brochure over het roze gestuukte huis van
Johnny Mercer, de schepper van het liedje Moon River.
Mijn nieuwe leidsman had ook zijn visitekaartje bijgevoegd. Fred A. Tinkle,
Chairman Savannah Park and Tree Commission. Een zinnige functie, leek me. Toen
Oglethorpe, nog in Engeland, bedacht hoe deze stad in de koloniën er uit zou moeten
zien, tekende hij 21 pleinen omzoomd door bomen. Na zijn aankomst liet hij meteen
tachtigduizend eiken planten. Later kwam daar de sycamore bij. Deze bomen zitten
bijna altijd onder ‘baarden’ van Spaans mos. Deze parasiet verleent de
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stad haar geheimzinnige aanschijn. Over Savannah lijkt een gigantisch baldakijn van
takken en gebladerte gespannen. Het licht daaronder is groen als een glas Pisang
Ambon.
Die avond nam Tinkle mij mee naar de begraafplaats Boneventure, op een heuvel
vier mijl buiten de stad boven de Wilmington rivier. Boneventure was ooit een
plantage. Elke blanke die in Savannah wat heeft betekend, ligt hier begraven onder
sculpturen van wit marmer die je bijna verwijtend aanstaren. In het Zuiden is het
verleden niet dood, het is zelfs niet voorbij, schreef William Faulkner en Fred zei
opgewekt dat, mocht ik tijdens mijn verblijf in Savannah overlijden, er een mooie
plaats voor mij zou zijn in de ‘Tombe voor de Vreemdeling’. Die was in de
negentiende eeuw gebouwd ter ere van een man die bekend stond om zijn gastvrijheid.
‘Je komt in dat geval een tijdje in de lege grafkelder naast hem te liggen en kunt van
de mooie omgeving genieten totdat je familie je kan ophalen.’
De meest opvallende grafsteen in Boneventure heeft de vorm van een tafel met
bankjes. Eronder ligt de dichter en schrijver Conrad Aiken, een bekende ‘zoon van
Savannah’. Hij hoopte dat bezoekers er een martini zouden drinken. In zijn steen
staat gebeiteld: ‘Cosmos Mariner. Destination Unknown.’
Aiken kwam hier graag om naar de schepen te kijken. Op zekere dag kwam er een
schip voorbij dat ‘Cosmos Mariner’ heette. Een prachtige naam. In Aikens werk
komt het woord ‘kosmos’ dikwijls voor en daar beneden hem voer de ‘Zeeman in
de kosmos’. Hij traceerde de boot in de scheepsberichten van zijn avondblad. ‘Met
onbekende bestemming vertrokken’ had er bij gestaan. ‘Cosmos Mariner’ - niet
slecht als motto voor de laatste reis.
Fred vertelde dat hij als machinist op de koopvaardij had gewerkt. Nooit in een
Nederlandse haven geweest, nee, wel vier keer in Antwerpen. Dichter in de buurt
van de Nederlandse grens was nauwelijks mogelijk. Ik merkte dat hij rilde, hoewel
het een uitgesproken zwoele avond was. Toen hij op een van zijn reizen een Koreaanse
vrouw had opgedaan, was hij aan de wal gaan werken. Hij had een baan bij de
rampendienst van de Nationale Garde van Georgia gevonden. Maar zijn Aziatische
vrouw kon in Amerika niet aarden. Zij had twee jaar gezwegen van verdriet. ‘Ten
slotte heb ik haar maar teruggestuurd naar Seoul, hoeveel ik ook van haar hield.’
Hij zweeg een tijd en zei toen: ‘Ik doe lang over het nemen van afscheid. Een
slechte eigenschap voor een zeeman.’ Toen haalde hij een batterij buisjes, doosjes,
en flesjes te voorschijn. Met enkele slokken water slikte hij een stuk of tien pillen,
tabletten en capsules weg. Ik durfde hem niet te vragen waar die medicijnen toe
dienden. Zijn armen zaten vol littekens en blaren. Hij was pas 46 jaar oud, maar zag
er uit als zestig.
‘Ik heb voor mij zelf al een plek uitgezocht,’ zei Fred daarna opgewekt. Hij wees
naar een donker stuk aarde links van een standbeeld voor een te vroeg gestorven
meisje. ‘Daar liggen al negen veteranen. Als je in het leger hebt gezeten, kun je hier
gratis plaatsnemen. Fijn voor mijn nabestaanden.’
Daar waren er niet veel meer van. Zijn moeder woonde in Tampa, Florida. Dat is
negen uur rijden. Dan was er een zuster in Michigan. Zij had een ‘bi-raciaal huwelijk’,
zoals Fred met een ondertoon van omzichtigheid vertelde. Toen wij het hek uitreden,
zei hij: ‘Wij in Savannah zeggen altijd dat het beter is op Boneventure te liggen dan
elders te leven.’
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Op de terugweg maakten we een kleine omweg om kennis te maken met de nieuwe
directeur van het ‘Bureau Parken en Bomen’. Die deed het echte werk om Savannah
groen te houden. Hij was aangesteld door de commissie waarvan Fred voorzitter
was. Hij heette Barry Smith, was goedlachs en kwam uit Augusta. ‘De stad waar
vrouwen
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geen lid van de golfclub mogen worden,’ zei ik plagend. ‘Dat valt niet te ontkennen,’
zei Barry met een grijns, ‘en u komt vast en zeker uit het Red Lights District van
Amsterdam.’ Hij was een man die uitnodigde tot intimiteiten en toen Tinkle even de
kamer uit was, vroeg ik hem of Fred soms ernstig ziek was. ‘Ja, heel ernstig,’ luidde
het antwoord. Ik wist genoeg.
De volgende avond aten Fred en ik in een visrestaurant aan zee. In de sweltering
heat had ik, desnoods naakt, graag in zee gezwommen, maar ik kon me niet
voorstellen dat Fred daar zin in had. Zijn gezicht zat vol rode vlekken. Hij was druk
in de weer met zijn pillen en capsules en dronk er liters water bij. De piñacolada die
ik voor hem had besteld, liet hij onaangeroerd. Plotseling stond hij zonder iets te
zeggen op en verdween naar de wc.
Ik was al klaar met eten maar had eigenlijk nog honger. Op zijn bord lag nog een
rijk assortiment crabfish, poon en zeeduivel. Uit angst voor besmetting durfde ik er
toch geen hapje van te nemen. Fred bleef eindeloos weg, en angst beving me dat hij
op de wc was gestorven. Hoeveel tijd laat je in zo'n geval verlopen voordat je het
personeel waarschuwt? Toen hij eindelijk terugkwam, zag ik pas goed hoe schraal
hij was. Ik denk dat hij merkte dat ik naar zijn uitgemergelde kop boven een te ruim
vallend T-shirt staarde. In elk geval vertelde hij omstandig dat hij op de bruiloft van
de burgemeester voor het laatst zijn galatenue van de infanteristen had aangehad.
Een groene tuniek met gele broek. ‘Man, je had me moeten zien, ik was net John
Wayne.’ Dat was een paar jaar geleden.
Op zoek naar een vrolijker onderwerp vroeg ik hem of hij met zijn team voor
rampenbestrijding bij de Nationale Garde al eens een ramp bij de hand had gehad.
‘No, Sir,’ zei hij bijna vrolijk. Op het vliegveld had hij weinig te doen. In de haven
van Savannah lagen enkele sleepboten van de gemeente. Aan de motoren haperde
wel eens wat. Dan werd Fred erbij geroepen. Hij had immers altijd bij het ‘natte
gedeelte’ van de landmacht gezeten. Ook kwamen zijn jaren bij de koopvaardij dan
van pas. Ook zijn werkzaamheden bij het Bureau Parken en Bomen stelden goed
beschouwd niet zoveel voor.
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Toen we later aan de bar zaten, legde hij een enkele keer steels zijn hand op mijn
knie. Ik heb traumatische ervaringen met dat soort intimiteiten, maar hier liet ik het
maar. Fred was zo weinig bedreigend. Als zoveel Amerikanen dacht hij dat je in
Nederland als je dood wilt maar om een spuitje hoeft te vragen. Mijn antwoord leek
hem enigszins gerust te stellen.
De volgende morgen bracht Jasmin met het ontbijt alweer een enveloppe met een
stel brochures over Savannah. Dit keer over de opera, het jeugdhonkbal en de
monumentenzorg. In een begeleidend briefje bood Fred zelfs aan de was voor mij
te doen. Het kost mij moeite om niet kriegelig te worden van zoveel attenties. Wie
was hier nu wiens buddy?
Ik had met Fred afgesproken die middag een tochtje over de rivier te maken. 's
Ochtends sprak ik, in mijn eentje, met vier leden van de gemeenteraad. Een van hen
had een detectivebureau. Een ander bleek een dubbelganger van Donald Sutherland.
Zijn naam was John Duncan en hij woonde in een huis aan Monterey Square dat
behoorde tot de mooiste van de stad. ‘Wij geven veel geld uit om iets niet al te duur
te laten lijken,’ zei hij, terwijl wij op de veranda neerstreken met uitzicht op een
zorgvuldig verwilderde tuin. ‘Veranda's maken alle verschil, ze doen ons geloven
dat wij alle tijd van de wereld hebben,’ vervolgde Duncan. ‘Die tijd besteden we dan
aan ons sociale leven. Feesten en partijen, dat is wat wij het beste kunnen. Je moest
eens weten hoe serieus drinken hier wordt genomen.’
Aan de andere kant van het plein ligt het befaamde John Mercer House. Daar werd
zo'n dertig jaar geleden tijdens een groot feest een moord gepleegd. John Berendt
schreef er een sleutelroman over. Midnight in the Garden of Good and Evil werd een
bestseller. In de verfilming door Clint Eastwood spelen prominente figuren uit
Savanah, zoals John Duncan, gewoon zichzelf.
's Middags, aan boord van de oude raderboot ‘Savannah Queen’, was Fred
aanvankelijk zenuwachtig. Hij had de inhoud van zijn huisapotheek uitgestald op
een tafeltje, maar kon de fluxomine niet vinden. Uiteindelijk kwam het flesje van
rood glas toch nog te voorschijn. ‘Weet je, Frederick,’ zei hij opgelucht, ‘ik heb dit
niet opgelopen, zoals dat meestal gebeurt. Langs de natuurlijke weg, zal ik maar
zeggen. Nee, bij mij was het een kwestie van pech. Ik had in Honduras een stalen
scheepskabel door mijn handen laten glippen. Ik kreeg een bloedvergiftiging. Ik
moest naar het ziekenhuis en kreeg bloed. Welnu, dat bleek besmet. Ik neem het ze
niet kwalijk.’
Wij zwegen en keken uit over de bruine rivier. Toen onze drankjes kwamen - een
cola met grote brokken ijs voor Fred en een biertje voor mij - vertelde ik hem de
anekdote van die oude Engelse dame op de ‘Titanic’. Toen het water al over dekken
sloeg, riep zij volgens de overlevering: ‘Ober, ik had om ijs gevraagd, maar dit is
belachelijk.’ Hij komt uit mijn voorraad kwinkslagen voor absolute noodgevallen,
maar Fred moest er hartelijk om lachen.
Toen Fred mij enkele dagen later op het vliegveld uitgeleide deed, bezwoeren we
elkaar niet uit het hart te zullen verliezen. Sindsdien stuurden we zo nu en dan een
bericht per e-mail. Net als ik was Fred als de dood voor het internet. Zijn computer
had hij in bruikleen van het Ministerie van Defensie. Eind november 2002 kreeg ik
een alarmerend bericht. Daarin sprak hij van kanker in de wervelkolom en opname
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in een hospice. ‘Zal het niet lang meer maken,’ stond er. Ik schreef hem per kerende
post terug. Een dag later meldde hij zich weer. Mijn ongerustheid berustte op een
misverstand. De stervende over wie hij had geschreven, was hij niet zelf. Het ging
om een antiekhandelaar die onder de naam Luther Driggers voorkomt in Midnight
in the Garden of Good and Evil. Fred voorzag hem regelmatig van lectuur en had
zijn vrienden opgeroepen om het zelfde te doen.
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Op een dag arriveerde een enveloppe uit Savannah met een brochure van de Great
Lakes Maritime Academy in Traverse City, Michigan. Door de plaatsnaam heen had
Fred met blauwe ballpointletters ‘Mijn School’ geschreven. Volgens de folder stonden
op deze zeevaartschool ‘zin voor avontuur’, ‘gevoel voor traditie’, ‘leiderschap’ en
‘trots’ nog hoog in aanzien. Enkele weken later volgde een met de hand geschreven
brief waarin hij verslag deed van een sentimental journey naar zijn geboorteplaats,
een vlek in landelijk Michigan. Hij was er 28 jaar niet geweest. Beren zo groot als
kleine auto's had hij er in het wild nog steeds zien rondlopen. Fred had bij zijn tante
gelogeerd. Toen hij zich op een dag te ziek voelde om op te staan, had die de veearts
erbij geroepen. Een dokter woonde er al lang niet meer.
Gaandeweg verwaterde ons contact, zoals die dingen gaan. De laatste jaren reis ik
vooral voor mijn plezier. En dan alleen naar plekken waarvan de naam mij echt
betovert. Tristan da Cuñha, Montenegro, Odessa, Marakesh, Diego Garcia en
Tombouctou. En hoe mooi Savannah ook had geklonken, betoverd had de stad mij
niet voldoende om ernaar terug te keren. Daarbij speelde de vage vrees dat als ik
Fred een teken van leven stuurde, zou blijken dat hij terminaal ziek was, of al dood.
Op Tweede Kerstdag 2004 heb ik het nog een keer geprobeerd. Ik kreeg de e-mail
echter retour omdat het adres was opgeheven. Ik wist toen vrijwel zeker dat het mis
was. Toch klampte ik mij nog vast aan de hoop dat Fred misschien in een verpleeghuis
was opgenomen.
Vorige week overwon ik mijn angst voor Freds dood en besloot Barry Smith in
Savannah te bellen. Op het ‘Bureau Parken en Bomen’ kreeg ik een dame aan de
telefoon die zei dat Mr. Smith daar niet meer werkte. Ik vroeg haar of zij wist of Fred
Tinkle nog leefde. ‘Nee, Mr. Tinkle is vorig jaar gestorven,’ zei ze. Nadere details
kende zij niet, behalve dat hij niet in Savannah was overleden. Waar dan wel, vroeg
ik. Dat wist zij niet. Hij was vertrokken. Met onbekende bestemming
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Een bonte stoet leden
Leven, liefde en dood in Europa
door Florus Wijsenbeek
In de meeste Europese landen is ouderdom meer een eer dan een handicap. En dat
merkt men in het Europees Parlement. Lange tijd werd hier elk nieuw zittingsjaar
door het oudste lid geopend, en niet door het langst zittende zoals in veel nationale
parlementen gebruikelijk is. Deze openingsrede van de ‘ouderdomsdeken’ leidde
soms tot vreemde en in een enkel geval tot beschamende taferelen. Zo deed het Front
National van Le Pen er alles aan om de oudste parlementariër Brussel binnen te
loodsen, omdat men een prachtkans rook eindelijk eens voor een volle bak aan het
woord te zijn. Dit lukte. Aldus kwam het dat de 89-jarige Franse regisseur Claude
Autant-Lara zich in 1991 met moeite op de voorzittersstoel hees en daar met evenveel
moeite een propagandatekst van Le Pen zelf oplas.
Autant-Lara was nog een beetje bekend vanwege zijn internationale succes Le
diable au corps uit 1946/47 maar toch vooral als ‘foute’ filmregisseur van het
Vichy-regime. Die reputatie maakte hij waar: in zijn rede suggereerde hij dat de
holocaust nooit was gebeurd en dat Frankrijk werd bestierd door ‘joodse
internationalisten’. Daarna is hij nooit meer in het Europees Parlement te zien geweest.
Nadat hij in een interview nogmaals antisemitische opmerkingen maakte (en daarvoor
werd vervolgd), werd hij zelfs als lid geschorst, en ook geschrapt als lid van de Franse
Académie des Beaux-arts.
In mijn eigen liberale fractie waren er trouwens ook een aantal krasse tachtigjarigen,
onder wie drie oud-ministers van landbouw die met elkaar nog flink wat invloed
konden uitoefenen. Voor het overige beleefden deze senioren vooral veel genoegen
aan de diners en de reisjes. Dan waren de grappen niet van de lucht. Een keer is de
82-jarige Charles Durand midden in de nacht opgestaan en heeft alle schoenen
verwisseld die zijn collegae voor de deur van hun hotelkamers gezet hadden om ze
te laten poetsen. Grote consternatie de volgende ochtend toen al die oude heren hun
schoenen wilden aantrekken en er niet in pasten. Durand heeft nog drie weken lopen
hinniken van de lach.
Nu wil ik hier geenszins het beeld scheppen dat het Europees Parlement louter
gevuld was of is met seniele senioren of bejaarde losbollen. Dat is niet juist. Maar
het was nu eenmaal makkelijker iets schilderachtigs te horen in de beginjaren van
de Europese parlementaire geschiedenis, omdat alles er erg overzichtelijk aan toe
ging. In 1952 begon de Europese democratie met 28 personeelsleden voor 78 leden,
en in het Europa van de zes - toen ik begon - waren er 142 leden en circa 600
personeelsleden, die je vrijwel allemaal kende. Thans zijn er 732 leden en omstreeks
4000 ambtenaren. Bovendien was er in de beginjaren in het parlement slechts één
bar waar iedereen - leden, ministers, tolken, bodes en chauffeurs - samenkwam, nu
zijn er alleen in Straatsburg al tien bars en zes restaurants.
Wel blijkt het in Europa een ijzeren wet dat hoe meer jaren een parlementslid telt,
des te moeilijker het is hem van zijn zetel los te weken. Een voorbeeld van zo'n
onafzetbaar lid op leeftijd was de Belg René Lefebvre. Hij werd voor het eerst in de
Belgische Kamer van Afgevaardigden verkozen in 1915 Tijdens de resterende jaren
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van de Eerste Wereldoorlog was hij een van de weinige Franstalige leden van het
Belgische Parlement dat zich had teruggetrokken op het minieme stukje onbezet land
rondom Oostende. Lefebvre werd ten slotte zelfs minister van landbouw en
binnenlandse zaken, en daarna lid van het Europees Parlement, wat hij tot ver in zijn
tachtiger jaren bleef.
Er was een kleine handicap die zijn parlementair functioneren enigszins hinderde.
Hij was zo doof als een pot. Zelfs als zijn koptelefoon op maximum stond kon
Lefebvre de debatten niet volgen. Dat verhinderde hem zelden om ge-
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regeld het woord te vragen en dan (in het Frans) uit te roepen: ‘Zoals ik tegen de
Koning zei bij de grote stakingen van 1950: “We moeten volhouden!”’
Lefebvre was echter een meester in politieke zelfhandhaving. Toen de Belgische
Liberalen een keer fors verloren hadden in de nationale verkiezingen konden ze nog
maar één kamerlid in plaats van twee naar Europa sturen. Er werd een constituerende
vergadering gehouden, die door de oudste in jaren, dus Lefebvre, werd voorgezeten.
Hij kondigde die ene vacature aan en vroeg of er kandidaten waren. Het Brusselse
kamerlid Van Offelen meldde zich, waarop Lefebvre onverstoorbaar zei: ‘Bij
ontstentenis van andere kandidaten zal ik deze post naar beste kunnen op mij nemen.’
Ook ruim de tachtig gepasseerd en een echte politieke survivor was ons fractielid
Jean Berthoin, senator van het Franse departement Isère. Hij werd woedend toen zijn
zoon, ambassadeur van de Europese Commissie in Londen op zijn vijfenzestigste
met pensioen ging, terwijl hij zelf nog lang niet van plan was op z'n lauweren te gaan
rusten. Berthoin was in 1934 Prefect de Police toen Koning Alexander van Joegoslavië
in Marseille werd vermoord door de Uztaji. Hoewel Berthoin voor de aanslag had
gewaarschuwd, wilde de Franse president Lebrun absoluut in een open rijtuig zitten.
Maar iemand moest de schuld krijgen en hij werd gedegradeerd tot prefect van de
Zuid-Sahara. Aan die post had hij een grote liefde voor de woestijn en een grote
hekel aan tocht overgehouden. Zodra hij maar een beetje luchtverplaatsing voelde
in de burelen van het Europees Parlement (of elders) riep hij verwijtend: ‘Het tocht
hier!’ Vervolgens knoopte hij dan een grote boerenbonte zakdoek om zijn kale hoofd.
Berthoin was steenrijk en even gierig. Als er in Straatsburg geen ‘avondprogramma’
was (zoals een diner of receptie), nam hij om een hotel uit te sparen een nachttrein
naar Parijs. Die waren voor Senaatsleden gratis en boden de gelegenheid om te blijven
liggen terwijl de trein in het Gare de l'Est werd omgedraaid voor de te-
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rugtocht. 's Ochtend stapte Berthoin dan verkwikt weer uit te Straatsburg.
Iets dergelijks deed zijn even rijke latere collega Jørgen Brøndlund Nielsen uit
Denemarken. Die nam tussen Straatsburg en zijn huis in Noord-Jutland ook altijd de
trein, maar hij permitteerde zich niet de luxe van een slaapwagen. Hij wist uit ervaring
dat tussen Aarhus en Hamburg toch nooit iemand in de trein zat, en tijdens dat traject
kon hij dan gratis languit liggen slapen. Het flesje water dat hij altijd meenam, bracht
hij ook weer mee terug naar zijn woonplaats vanwege het statiegeld.
Bij de eerste directe Europese verkiezingen in 1979 stond Nielsen er slecht voor.
Zijn partij had hem laag op de lijst gezet omdat hij de verdiensten uit Straatsburg
niet nodig had. Nielsen voerde toen een originele campagne. Hij liet zijn kiezers
weten dat hij inderdaad een miljoen Kronen aan zijn mandaat had overgehouden en
niet van zins was die lucratieve situatie zo maar op te geven. Dat vonden zijn Jutlandse
boerenkiezers een juiste instelling en zij herkozen hem met voorkeurstemmen.
Toch komt aan elke Europese loopbaan onherroepelijk een einde. Soms verloopt die
wat opmerkelijker dan gewoonlijk. Zo was het einde van het Europese bestaan van
de Belg Luc Beyer de Ryke schilderachtig te noemen. Luc was als Franssprekende
Vlaming toch al een vreemd verschijnsel. Hij vertegenwoordigde de nog steeds
bestaande maar snel slinkende Franssprekende haute bourgeoisie van Gent en
Antwerpen. Eigenhandig schreef hij de krantjes Le Courrier de Gand en Nouvelles
d'Anvers vol. Opvallend was dat zijn periodieken (en zijn electoraat) de Saxen
Coburgers van het Belgisch Koningshuis maar parvenu's vonden en de terugkeer van
de Oranjes in België bepleitten.
Toen Luc eenmaal parlementslid in Europa was geworden, hield hij zich intensief
met ontwikkelingshulp bezig. Hij ontmoette vrijwel alle Afrikaanse staatshoofden
en schreef daar veelvuldig over in diverse Belgische kranten. Bij de eerstvolgende
verkiezingen kreeg hij echter van zijn partijleider Jean Gol te horen dat zijn plaats
op de lijst zo laag zou zijn dat hij niet direct herkozen zou worden. Hij zou moeten
wachten tot een oudgediende boven hem zou opstappen. In de tussentijd zou hij in
de Provinciale Staten van Brabant fractievoorzitter kunnen worden. Op
verontwaardigde toon weigerde Luc Beyer deze constructie, want hij moest, vond
hij, absoluut in het Europees Parlement blijven.
Deze hartstocht voor de Europese zaak bleek vooral geworteld in de vrees argwaan
bij zijn vrouw te wekken. Want inmiddels had hij een tweede gezin gesticht in Parijs,
waarvan zijn echtgenote onkundig was. Jean Gol vond dat echter geen overtuigend
argument. Het gevolg was dat Beyer een eigen partij stichtte om alsnog rechtstreeks
gekozen te worden. Dit liep verkeerd af. Hij behaalde geen zetel, kreeg geen plaats
in de Provinciale Staten, kon niemand opvolgen en zag zijn huwelijk stranden.
Erg goed voor de conservering van huwelijken kan een lidmaatschap in het Europees
Parlement inderdaad niet worden genoemd. De leden zijn praktisch nooit thuis en
wel dikwijls in gezelschap van aantrekkelijke jonge dames, die vooral in standplaats
Luxemburg een groot probleem hebben. Dat is een klein, uitermate burgerlijk land,
en ook nog gespeend van een Universiteit zodat alle studenten en jonge intellectuelen
in het buitenland zijn. Het is in Luxemburg kortom niet eenvoudig een geschikte
partner te vinden, en dat heeft zo z'n invloed op het functioneren van het Europees
Parlement.
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Toen Hans Nord Secretaris Generaal was, nam hij tijdens de jaarlijkse parlementaire
reizen naar Afrika en Rome plaats onderaan de trap van het Hotel. Hij wilde bijhouden
wie 's ochtend voor welk staflid een bevordering zou komen vragen. Gelukkig was
er één lid die de huwelijkstrouw niet kon schenden, omdat hij vanwege zijn beroep
celibatair moest zijn. De geachte afgevaardigde de Abbé Laudrin, vroegere
aalmoezenier van het Vreemdelingenlegioen, had wel vele bloedmooie nichtjes, die
hij ter instructie van de parlementaire regelgeving vaak naar Straatsburg meebracht.
Het pijnlijkste wat er op dit gebied gebeurde, was dat de voorzitter van de
socialistische fractie, de Franse oud internationaal rugbyspeler Francis Vals ooit zo'n
intensief werkoverleg had met een door hem geraadpleegde tolk, dat hij er in bleef.
Een fractiegenoot van hem met enige ervaring aan het Oostfront heeft zijn grimas
nog wat rechtgetrokken voordat de gehele fractie in vrome rouw de overledene per
vliegtuig naar zijn de-
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partement Aude ging brengen. De weduwe bleek echter niet onkundig van haar mans
filologische escapades en liet de gehele fractie uren vergeefs in het vliegtuig wachten.
Een andere bron van schaamte in de beginjaren van het parlement waren ook de
leden met een besmet oorlogsverleden. Neem de liberale Duitse afgevaardigde
Achenbach. Na de oorlog was er nog een proces tegen hem gevoerd omdat hij als
secretaris van de Duitse Ambassade in Parijs een vonnis had getekend na de eerste
aanslag van het verzet tegen Duitse militairen in de Metro. In de omgang was hij
overigens een perfecte gentleman en zijn politieke positie was onaantastbaar. Niet
alleen bracht hij een groot aantal stemmen met zich mee - naar men mag vrezen van
nogal wat oud-nazi's -, maar hij was ook degene die niet was weggelopen uit de
FDP-fractie in de Bondsdag toen Walter Scheel de Christen Democraten als
coalitiepartner verwisselde voor de Socialisten. Zo had Achenbach de meerderheid
voor de nieuwe coalitie behouden. Toen hij daarna werd
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voorgedragen als lid van de Europese Commissie werd hij overigens getroffen door
een veto van de Fransen en de Nederlanders.
Uiteindelijk werd hij maar naar het Europees Parlement gestuurd. Mij sprak hij
telkens aan met het verzoek aan de Nederlandse autoriteiten door te geven dat ze de
drie nog zittende oorlogsmisdadigers in Breda moesten vrijlaten. Hij kon maar niet
begrijpen hoe ik zoiets kon weigeren, ik was toch fractiesecretaris en diende in die
positie toch orders uit te voeren.
Misschien minder fanatiek, maar met een even grote plank voor zijn kop, was zijn
landgenoot Lothar Krall. Reeds de entree van hem in de fractie deed dat vermoeden.
Het was de gewoonte van elk nieuw lid het curriculum voor te lezen. Zelden heb ik
toenmalig fractievoorzitter Kees Berkhouwer in verlegenheid gezien, maar bij het
voordragen van het door het nieuwe lid zelf opgestelde levensbericht moest hij
zichzelf vermannen om door te kunnen lezen. Het luidde als volgt: geboren in 1915;
National Politische Ausbildung officiers-school 1935; Luftwaffe vliegeropleiding,
deelname aan de raid op Rotterdam 1940 - IJzeren Kruis - deelname aan de Slag om
Engeland - IJzeren Kruis met Lauwerkrans - in 1945 helaas gedwongen uit dienst te
treden - 1950 herintrede in de Bundeswehr.
Krall was na de oorlog helikopterpiloot geworden en om zijn brevetten te behouden,
moest hij vlieguren maken. Derhalve kwam hij, waar wij ook vergaderden, zo vaak
hij kon met zijn helikopter. Telkenmale was hij dan vergezeld van een Fliegersergeant,
die in uniform met rijbroek en laarzen op een stoeltje buiten de fractiekamer zat te
wachten. Zodra de fractievergadering was aflopen, marcheerde Krall naar buiten en
riep: ‘Sergeant, wir fliegen!’ Die sprong dan met hakkengeklap op, en gezamenlijk
marcheerden zij bijna in ganzenpas het Parlement uit.
Gelukkig zaten er naast leden met een zwart verleden ook heel wat oud
verzetsmensen. De meest indrukwekkende onder hen was Altiero Spinelli, die als
Communist al voor de Tweede Wereldoorlog was geïnterneerd. Hij wist net voor de
oorlog van het eiland waar hij gevangen zat te ontsnappen en ging meteen in het
verzet. Spinelli heeft nog met medeverzetsman Hans Nord een grote rol gespeeld bij
de daadwerkelijke invulling van de Europese eenwording met een vrije interne markt.
Het Luxemburgse lid Frank Hansen was zelfs drager van de Amerikaanse Silver
Star omdat hij als schooljongen tijdens het Ardennenoffensief niet alleen als gids
was opgetreden maar zelfs had meegevochten. Klaus von Stauffenberg was de zoon
van de pleger van de aanslag op Hitler en was als middelbare scholier zo afgetuigd
door de Nazi's dat hij er nog steeds de gevolgen van ondervond.
Een parlementslid dat ook de geschiedenis echt had meegemaakt was Lord Gladwyn.
Oorspronkelijk heette hij Hubert Gladwyn Jebb. Hij was als een der laatste Engelsen
in de erfelijke adelstand verheven, hetgeen naar zijn eigen zeggen volkomen terecht
was. Zijn familie had immers eigenlijk allang adellijk moeten zijn, maar hun landbezit
lag nu eenmaal in zo'n uithoek van het Britse eilandenrijk dat niemand er aan gedacht
had hen tot Lord's te benoemen.
Gladwyn was na Eton en Oxford diplomatiek secretaris van Winston Churchill
geworden. In Straatsburg hingen in de gangen van het Palais de L'Europe foto's van
belangrijke gebeurtenissen. Ook van de Conferentie te Jalta in februari 1945. Als we
daarlangs liepen, placht Gladwyn achteloos te zeggen: ‘Kijk, daar heb je Winnie,
Uncle Joe (Stalin), Roosevelt - en mij natuurlijk.’

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Over de conferentie van Jalta had hij ook een artikel in Encounter geschreven
waarin de hachelijkheid van diplomatie in oorlogstijd even stoïcijns als scherp was
verwoord. ‘Toen we op Cyprus in ons Havilland-vliegtuig aankwamen,’ noteerde
Gladwyn, ‘bleek een van de drie kisten uit het konvooi het niet gehaald te hebben.
Dat was heel jammer, want daarin zat mijn oude school- en studievriend Dicky
Ponsonby. Overigens kregen we op Cyprus een heerlijk ontbijt bestaande uit......’
Galdwyn was vanouds lid van de Conservatieven, maar nadat die hem voor de
post van minister van Buitenlandse Zaken hadden gepasseerd, had hij zich uit dépit
aangesloten bij de Liberalen. Zo kwam hij bij ons in de fractie. De meeste debatten
over kwesties als de regelgeving voor de kantelinrichting van landbouwwerktuigen
op wielen interesseerden hem niet bovenmatig. Dan draaide hij zijn ogen zodanig
dat alleen het wit te zien was. Dit bleek een effectief wapen tegen vervelende sprekers!
Maar als het over de ‘grote politiek’ ging, was hij zeer betrokken. Doorgaans begon
zijn commentaar in de trant
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van: ‘Zoals ik tegen generaal de Gaulle placht te zeggen...’ Dit soort interventies
heeft hij tot op hoge leeftijd in het House of Lords en in de brievenrubriek van The
Times volgehouden.
Een geheel andersoortige hardnekkigheid legde onze fractiegenote Susanna Agnelli
aan de dag. Zij was de zuster van de ongekroonde koning van Italië, FIAT-baas
Giovanni Agnelli, en wenste dan ook onder haar meisjesnaam aangesproken te
worden, hoewel zij met een of andere markies getrouwd was. Dankzij deze
FIAT-connectie genoot zij het voorrecht gebruik te kunnen maken van een
directievliegtuig, dat zij moest delen met een andere fractiegenoot, Sergio Pininfarina,
directeur van de gelijknamige auto-ontwerpstudio en baas van de Italiaanse
werkgevers. Het probleem was dat Susanna weigerde met hem in één vliegtuig te
zitten, want hij beperkte zijn conversatie naar haar zin te veel tot auto's en voetbal.
Ten einde raad liet FIAT dan maar twee vliegtuigen achter elkaar naar Straatsburg
vliegen.
Mevrouw Agnelli was tevens burgemeester van Porto Santo Stefano, waar de
Agnelli's een landgoed hebben en waar ook Porto Ercole ligt. Als ze daar thee
gedronken had met Koningin Juliana, ging ze altijd even naar Berkhouwer om hem
te vragen nog iets aan de vorstin te zeggen wat ze vergeten was mede te delen.
Berkhouwers zei steevast dat hij zulks onverwijld zou doen.
Wij zijn trouwens ook een keer met gehele Europese presidium op Huis ten Bosch
door Koningin Juliana ontvangen. Vooral de afgevaardigden uit republieken waren
er diep van onder de indruk dat het staatshoofd zich heel gewoon met hen onderhield
over koetjes en kalfjes. Dat is tegenwoordig trouwens wel anders. Ik heb zelf enkele
malen mogen constateren dat onze huidige vorstin zeer geverseerd is in Europese
zaken. Bij haar wordt uitermate deskundig en op hoog niveau met de parlementsleden
gesproken. Haar rede voor het Europees Parlement was, in tegenstelling tot die van
alle andere staatshoofden die ik tijdens mijn zevenentwintig jaar aldaar kon aanhoren,
verreweg de meest politiek geëngageerde voor de integratie van Europa. Geen koetjes
en kalfjes te bekennen.
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Ik sla ze - I
Gerry van der Linden
Marta Rudzka werd wakker
en zag aan huisraad
een stoel met drie poten
een tafel zonder blad
een krant zonder berichten
pamfletten brood en worst
een kandidaat president
in pyjama
gescheurd laken
gekruimeld brood
haar kleren
geronselde borsten
het ochtendlicht
een man zonder schoenen
ongestreken haar
een lach die eerlijk aandoet
zachte klopjes op haar dij
haar lege koffer
lege huisraad
lege kleren
leeg familieboek
lege beloften.
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II
Hé, man, ik sla ze
ik ben niet bang
wie?
niemand, man.
hoezo, bang?
niemand, ik sla ze
wie is hier bang?
jij?
nee, man.
hoezo, man?

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

36

III
Ze ziet een man die weggaat.
Een vrouw
laat hem passeren.
Daar gaat een schouder
en een heup
die ze heeft vastgehouden.
Ze zijn nu bij de deur.
Het is een messcherpe vrouw.
De plooien
heeft ze al weggestreken.
Er valt droge regen
tussen zijn hemd
en haar rok.
Wat zullen ze groeien!
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De Westelijke Belvedère
door Kristofer Schipper

Het moet een bibliotheek worden, een bewaarplaats van geschriften, een Ark van
Noach voor boeken. Van onze boeken wel te verstaan, en dat wil zeggen ook voor
onze Nederlandse literatuur, die - enigszins zwelgend in nostalgie en zelfverwijt lijkt onder te gaan in de maalstroom van de globalisering. Maar zij heeft toch ook
een eigen stem en is de moeite van het lezen waard, niet het minst voor Chinezen.
Daarom noemen we de boekerij ‘De Bibliotheek van de Westelijke Belvedère’
(Xiguan cangshulou). Dat Nederlands een klein taalgebied is, betekent niets voor
Chinezen. Engels, Frans, Duits, Russisch, Nederlands, voor hen zijn het allemaal
‘kleine letteren’ vergeleken met hun eigen taal en literatuur. En bovendien beseffen
alle 1,3 miljard mensen in dit land: hoe kun je met slechts zesentwintig letters van
het alfabet ooit iets volkomen uitdrukken?
Anders dan letters leven karakters op zichzelf. De perfecte kalligrafie schept
wezens van vlees en bloed, zoals een meester ondervond toen de kraanvogel die hij
zojuist met penseel en inkt op papier had aangebracht zijn vleugels uitspreidde en
wegvloog. Mijn idee om een ‘westerse bibliotheek’ in Fuzhou op te zetten, heeft
vooralsnog niet die levensvatbaarheid. Het is dan misschien ook wat laat in de dag.
Ik weet niet of onze voorvaderen, toen ze de ‘Nederlandse Wetenschap’ (rangaku)
in de late achttiende eeuw en negentiende eeuw naar Japan brachten, naast wis- en
natuurkunde ook Vondel en Bredero in het onderwijspakket hadden opgenomen.
Maar in elk geval zijn de Japanners vandaag de dag verwoede lezers van de westerse
literatuur, en onder de vooraanstaande kenners op dit gebied vindt men dan ook een
groot aantal Japanse geleerden. Waarom dan niet de Chinezen?
Het hemelsbrede verschil in taal en schrift is minder belangrijk dan men zou
denken. Dat is hoogstens een drempel, en dan nog voor de echt ongeschoolden. Zodra
het om werkelijke studie gaat van een gebied dat van waarde wordt geacht en ook
belangeloos beschikbaar wordt gesteld, overschrijden Chinezen die drempel zonder
aarzeling. Zie bijvoorbeeld de geweldige opmars van het Boeddhisme hier, dat toch
ook dit land veroverde met boeken die oorspronkelijk zijn geschreven in alfabetische
talen die met de onze verwant zijn.
Maar daar zit het hem nu net. Werd het boeddhisme in China door bedelmonniken
uit het Westen (India en Centraal Azië) op vredelievende wijze verspreid, het
christendom kwam met de opdringerige missionarissen, die ‘van buiten’ werden
gefinancierd en werden ondersteund door de krijgsmacht van de westerse
mogendheden. Toen Japan zich, in de tweede helft van de negentiende eeuw,
weliswaar onder druk van buiten, maar toch resoluut op eigen kracht en met
vertrouwen in de eigen toekomst, opende voor de westerse cultuur, had China net
de twee bloedige Opiumoorlogen achter de rug.
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China leerde het Westen kortom kennen door opiumhandel en krijgsgeweld, en
daarbij nog door missionarissen. De drie waren nauw met elkaar verbonden, zoals
het voorbeeld van de in zijn tijd in Nederland beroemde (en door Nederland
gefinancierde) Duitse missionaris Karl Gutzlaff (1803-1851) laat zien. Gutzlaff was
gids en tolk op de Britse schepen die opium smokkelden op de kust van China.
Wanneer hij in de steden en dorpen van Zuid-China de bevolking toesprak, hield hij
in de ene hand de Bijbel en in de andere een bal opium, ter illustratie van de keus
die de Chinezen volgens hem moesten maken.
Niemand begreep aanvankelijk goed wat hij wilde. Hoezo was dit een alternatief?
Het gebruik van opium voor andere dan medische doeleinden was al sinds jaar en
dag in China wettelijk streng verboden. Ook het boeddhisme en het taoïsme waren
fel gekant tegen het opiumschuiven (een Nederlandse uitvinding!). Gutzlaffs
zendingswerk had als resultaat dat het merendeel van zijn
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bekeerlingen zich ging toeleggen op de illegale opiumhandel.
China was in die tijd weerloos tegen de economische agressie van de Europeanen.
Onze voorvaderen maakten daarbij handig misbruik van de afwezigheid van een op
landelijke schaal georganiseerde politie en grensbewaking in het Chinese rijk. Deze
zaken had het grote keizerrijk voor de komst van de westerlingen nauwelijks gemist.
Men deed de vrede heersen door de handhaving van de confucianistische rituele
normen. Het bestrijden van misdaad was een collectieve verantwoordelijkheid, waar
elke maatschappelijke groep zijn eigen deel in had.
Alleen zeer ernstige misdrijven werden door de keizerlijke ambtenaren berecht
en op voorbeeldige wijze gestraft. Er bestonden evenwel geen wetten tegen
economische of spirituele agressie. En trouwens, wat China wel aan wetgeving had,
werd door de westerse naties niet erkend. Heroïsche pogingen om de Chinese wet
tegen opiummisbruik te doen respecteren, zoals de keizerlijke afgezand Lin Zexu
(afkomstig uit Fuzhou) dat probeerde, leidde zelfs tot de eerste Opiumoorlog
(1839-1842).
Het was pas tien jaar na de dood van Gutzlaff dat iemand het dilemma: ‘Bijbel
versus opium’ ernstig ging nemen. Zijn naam was Hong Xiuquan en hij was een
jonge schoolmeester uit de arme Hakka-bevolking van Zuid-China, die geïnspireerd
was geraakt door een religieus pamflet dat hem door missionarissen in de hand was
gedrukt. Een van de openbaringen die hij mocht ontvangen toen zijn goddelijke taak
als vertegenwoordiger van Christus in China kreeg opgelegd, was dat opiumgebruik
onverenigbaar was met het geloof. Deze Hong Xiuquan stichtte de ‘Kerk van het
Hemelse Rijk der Vrede’ (Taiping tianguo) die zeer succesvol was en snel vele
zieltjes won.
Men zou verwachten dat Gutzlaffs navolgers en met hen alle Christelijke naties
hun volle steun aan deze Chinese variant van de westerse religie zouden geven. Maar
het tegendeel was waar. Na eerst een tijdje de kat uit de boom te hebben gekeken
om te zien of de Chinese overheid in staat zou zijn om de fervente Christenbeweging
te onderdrukken, besloten de westerse naties dat deze nieuwe Chinese kerk een gevaar
betekende voor hun commerciële belangen. Zij bewapenden een leger van westerse
huurlingen dat, door superieure wapens, in staat was de beweging een halt toe te
roepen.
Christen? Prima, maar dan wel strikt op de westerse manier. Zelfs Karl Marx, die
een tijdlang zijn hoop had gevestigd op het proletariaat van China als de eventuele
bakermat voor een anti-imperialistische revolutie, was teleurgesteld in deze ‘Taiping
rebellie’. Anti-opium? Akkoord, maar dan om anti-kapitalistische redenen en vooral
niet vanuit religieuze overtuiging. Het was deze desillusie die hem bracht tot zijn
beroemde conclusie: ‘Religie is de opium van het volk.’
We schrijven 1864. Het was definitief afgelopen met de ‘Taipings’, maar op hetzelfde
moment ontstond in China een sterke stroming voor studie van het Westen en de
‘Westerse Wetenschap’ (xixue). Die was weliswaar al veel eerder bekend gemaakt
door de Jezuïeten in de vroege zeventiende eeuw, maar de kennis die zij aandroegen
kende buiten het keizerlijk hof slechts een zeer beperkte verspreiding. Nu men zich
in wijdere kring voor het Westen begon te interesseren, ging de belangstelling in de
eerste plaats uit naar de techniek en de daarbij behorende toepassingen van de exacte
wetenschappen. Weldra keerde men zich echter ook tot de filosofie en de letteren.
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Nadat de eerste Chinese studenten uit Amerika en Engeland waren teruggekeerd,
verschenen al spoedig de eerste vertalingen van westerse literatuur. Ook via Japan,
na de Meiji revolutie van 1886, kwamen veel boeken en ideeën uit het Westen naar
het Hemelse Rijk. Met veel enthousiasme, erg veel haast en een enorme dorst naar
kennis en wetenschap, greep men alles aan om meer van het Westen en haar cultuur
te leren. In die tijd schreef men nog klassiek Chinees, en de eerste vertalingen van
de westerse literatuur verschenen dus ook in die moeilijke schrijftaal. Aan het begin
van de twintigste eeuw kwam echter het literaire gebruik van de spreektaal in zwang,
en daarmee werden de vertalingen voor veel meer mensen toegankelijk.
In deze jaren wilde men in China alles lezen, alles leren kennen, van alles genieten.
Er waren echter maar weinig mensen die de westerse talen beheersten. Daarvoor
moest je naar het buitenland, een privilege dat slechts voor een zeer kleine elite was
weggelegd. Zij die in China Engels, Frans, Duits of Italiaans leerden, deden dat aan
de missiescholen, maar daar werd geen literatuur onderwezen, en al helemaal niet
gesproken over vrijheid, revolutie, en al die andere beloften uit het Westen die de
jonge Chinees aantrokken.
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Het intellectuele contact bleef derhalve beperkt, en werd nog bemoeilijkt door het
feit dat in China vrijwel geen westerse literatuur in de oorspronkelijke taal te vinden
was. Het was dus moeilijk erachter te komen wat nu goed vertaald was en wat niet,
en nog moeilijker om de betekenis van westerse literaire werken helder in te schatten.
De grote Lu Xun (ook Lu Hsün geschreven) had in het begin van de twintigste eeuw
in Japan een tijd medicijnen gestudeerd. Toen hij zich bewust werd van zijn roeping
als schrijver, begon hij alles wat hij aan westerse boeken kon lezen te verslinden,
uiteraard in Japanse vertaling. Hij leerde ook een beetje Duits, en bestudeerde de
toneelstukken van Ibsen in die taal. In zijn notities komt de paradoxale situatie van
de letteren in China vaak ter sprake. Zoals wanneer hij schrijft: ‘Men zegt dat de
gedichten van Byron appelleren aan jonge mensen. Ik vind dat daar wel iets waars
in steekt. Wat mijzelf betreft: ik herinner me nog hoezeer het lezen van zijn gedichten
me in vervoering bracht. En dan was er die afbeelding van hem, toen hij, in een
veelkleurig kostuum gestoken, Griekenland ging helpen in de strijd om de
onafhankelijkheid. Die afbeelding is pas vorig jaar dankzij het literaire maandblad
Xiaoshuo yuekan in China gepubliceerd. Jammer dat ik geen Engels kan en dat ik
dus alles in vertaling moet lezen! Onlangs hoorde ik discussies waarin beweerd werd
dat die vertalingen geen cent waard zijn. Mij leken die gedichten helemaal zo slecht
nog niet. Indertijd stelde men nog niet zulke hoge eisen. Ik vond het allemaal prachtig,
maar het is best mogelijk dat ik, omdat ik de oorspronkelijke tekst niet kan lezen,
stinkend onkruid aannam voor welriekende orchideeën! De vertalingen die in de
“Nieuwe Romantische Vertellingen” (Xin luoma chuanqi) zijn verschenen, heb ik
ook een keer helemaal voor mezelf gereciteerd. En dat ondanks het feit dat ze in de
metriek van [Chinese] klassieke zangen zijn vertaald en dat de naam Sappho als
Sa-Zhi-Bo is getranscribeerd, wat bewijst dat het hier om een hervertaling van een
Japanse vertaling gaat.
De heer Su Manshu [een romanschrijver uit het begin van de 20ste eeuw; K.S.]
heeft ook eens een paar gedichten van Byron vertaald. In die tijd pretendeerde hij
nog niet de Grote Harpspeler van de poëzie te zijn, en had hij nog wel wat met Byron
op. Maar zijn vertalingen zijn buitengewoon duister - het lijkt wel alsof onze grote
Zhang Taiyan [een van de laatste klassieke geleerden van de oude stempel, bekend
om zijn aanstellerig anti-

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

40
quarisch proza; K.S.] ze nog eens heeft bijgeschaafd. Ze klinken dan ook erg als
klassieke gedichten, en kennen ze maar een zeer beperkte lezerskring.
In werkelijkheid is de reden waarom Byron indertijd bij de Chinezen enige
bekendheid genoot dat hij de Griekse onafhankelijkheid steunde. In die laatste jaren
van de Qing dynastie heerste er in de harten van een gedeelte van de Chinese jeugd
een sterke drang naar revolutie. Alles wat maar verband hield met wraak en rebellie
vond bij hen gretig weerklank. Ik herinner me nog uit die tijd dichters als de Poolse
rebel en dichter Adam Mickiewitcz, de Hongaarse patriottische dichter Petofi Sandor,
en ten slotte de door de Spaanse regering vermoorde Filippijnse schrijver [José]
Rizal - zijn grootvader was nota bene Chinees - en het gedicht dat hij voor zijn dood
heeft geschreven is ook in China vertaald. Andere schrijvers zoals Hauptmann,
Sudermann en Ibsen, hoe beroemd ze ook mochten zijn, kregen van ons minder
aandacht dan de hierboven genoemden.’ - (‘Zayi’, in: Luxun zawen quanji
[‘Verzamelde essays van Lu Xun’], Henan Renmin 1994: p. 70)
Dit schreef Lu Xun omstreeks 1915. Uit zijn woorden blijkt hoezeer de jonge Chinese
intellectuelen geïnteresseerd waren in alles wat de westerse cultuur te bieden had,
maar ook dat hun benadering volledig werd bepaald door hun eigen problematiek,
die voortsproot uit de verschrikkelijke gebeurtenissen die in China hadden
plaatsgevonden. Daarom konden de positieve kanten van het Westen niet los worden
gezien van de uiterst negatieve. ‘De westerse wetenschap is nuttig, maar alleen de
Chinese cultuur kan de basis zijn van ons bestaan,’ werd dan ook de leuze. Deze
leerstelling was geen uiting van bekrompen nationalisme, maar de verdediging van
een met ondergang bedreigd volk.
Gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw zou deze positie ten opzichte
van de westerse cultuur onveranderd blijven. Niet alleen trouwens op het Chinese
vasteland, maar ook in Hong Kong en op Taiwan. Dit is een van de oorzaken dat er
tot nu toe geen grote westerse bibliotheek in China bestond.
Pas in de laatste vijfentwintig jaar is er een wezenlijke kentering gekomen. Het
China van vandaag lijkt in vrijwel geen enkel opzicht meer op dat van Lu Xun. De
aloude literatenklasse waar hij, nolens volens, met vrijwel alle intellectuelen van zijn
tijd toe behoorde, heeft vrijwel opgehouden te bestaan. De westerse invloed is
tegenwoordig op overweldigende manier aanwezig. Lu Xun droeg nog Chinese
kleren, en ik heb die in de het begin van de jaren zestig op Taiwan ook nog gedragen.
Nu gaat iedereen op z'n Amerikaans gekleed. De oude tempels, de traditionele
meubels, de penselen, de waaiers, ze zijn allemaal uit het dagelijks leven verdwenen.
Peking is een stad vol wolkenkrabbers. In de moderne flats is vrijwel niets meer te
vinden wat er op wijst dat de bewoners Chinees zijn.
In dit land grijpt de globalisering letterlijk om zich heen. Zoals we zelf in de vorige
eeuw hebben ondervonden, is niets zo radicaal voor de afbraak van traditionele
levensvormen als de consumptiemaatschappij. Ogenschijnlijk wint hier dus het nuttige
van het fundamentele. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs waar onder de oppervlakte
van mobiele telefoons en spijkerbroeken.
Want welke toekomst mag men verwachten voor de kunst, de literatuur, de
geesteswetenschappen in China? Wat dit betreft is wat nu hier gebeurt van mondiaal
belang. De Chinese film heeft al een wereldpositie veroverd. Chinese avant-garde
kunstenaars zijn over de hele wereld actief. Zowel de cineasten als de schilders en
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beeldhouwers hebben - en wel degelijk op basis van hun eigen cultuur - een universele
taal gevonden. Alles wijst erop dat ook voor de ontwikkeling van de letteren een
zeer vruchtbare voedingsbodem bestaat, hoewel we nog niet goed kunnen zien welke
vormen hieruit zullen groeien.
Laat in de dag is vroeg in de morgen. Ik hoop in deze kroniek de lezers van
Hollands Maandblad regelmatig over deze ontwikkelingen te mogen inlichten.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

EPISODE 12 - Waarin Daan Schrijvers verraad pleegt voordat de treinen in de Railroad

Bar driemaal voorbij zijn gereden.
Hier zaten wij op de rand van de torenflat. Wij konden niet anders: mijn Diepgravende
Diagnose Over De Stand Der Dingen (en hoe het zover heeft kunnen komen), mijn
beduimelde regenjas (dat attribuut bij uitstek van de journalist pur sang) en ikzelve
('s Werelds Ombudsman). De Raad van Hoeders had ons verraden, zoveel was wel
duidelijk. Niemand was er gekomen op de boekpresentatie van Daans Diagnose! En
wij moesten maar doen wat die heren zeiden en hun domme opinies aanhoren, als
ze met elkaar spraken en verdragen dat zij zichzelf veel flinker en knapper vonden
dan ons.
‘Maar dat gaat zover als 't voeten heeft,’ riep ik vastberaden tegen mijn kameraden
die mij niet-begrijpend aanstaarden. Buiten werd het lente, maar binnen was de
vertrouwde warmte van de Railroadbar op de verdieping pal onder mij. Met een
zucht van opluchting dook ik op een kruk bij de toog. Ik probeerde mijn gedachten
te ordenen, maar gelukkig riep de barman op dat moment ‘Tuuut, tuut’, terwijl hij
het treintje met mijn Cocktail Casablanca in beweging zette. ‘Just what the doctor
ordered, Feike,’ mompelde ik, Dit was gezelligheid! Dit was de Railroad Bar, die
pleisterplaats voor contemplatieve overpeinzingen van intellectuele snit waar men
de turbulente trammelant van de moderne wereld in serene rust van alle kanten kon
wikken en wegen!
‘Kent u mij niet?,’ richtte ik me tot een blondine van onbestemde leeftijd aan de
overkant van de toog, ‘Ik ben 's werelds Ombudsman.’ Zij reageerde niet, maar ik
voelde dat de rest van de mensheid wel luisterde! Met een soepelheid die ik zelf niet
verwachtte na 31 jaar journalistieke prepensioenopbouw, sprong ik op de toog en
riep: ‘Dit is Daans Onafhankelijkheidsverklaring!’
Dat hielp, er viel een wonderlijke stilte. ‘Punt 1,’ schreeuwde ik met overslaande
stem, ‘De hele Raad van Hoeders, zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren het land uit, om te beginnen mijn gelouterde vriend en collega
Walter Decheiver!’ De stamgasten keken mij zwijgend aan.
‘Punt 2,’ ging ik voort, ‘Halvering van het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren (die immers toch alleen maar de hele dag bezig zijn met het
benoemen van de Raad van Hoeders).’ De blondine staarde diep in haar Waikiki
Winker.
‘Punt 3,’ joelde ik, ‘Geen generaal pardon, maar gedwongen inburgering voor de
columnisten uit de columnistencorner - want anders geen prepensioenuitkering!’
Even bleef het stil. Toen zei Feike vanachter de toog. ‘Daan, er is telefoon voor
je.’ Gretig greep ik de hoorn, in volle verwachting dat hare majesteit mij tot het
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hoogste zou roepen. ‘Daan, gefeliciteerd!,’ klonk een vertrouwde stem, in wie ik
mijn eeuwige hoofdredacteur Walter Decheiver herkende. ‘Je hebt 'm gewonnen!’
‘Euhh?’ riposteerde ik snedig.
‘Ik bedoel natuurlijk De DAAN SCHRIJVERS VERGULDE KOP EN SCHOTEL PRIJS,
zoals zo-even ingesteld door de Raad van Hoeders! Proficiat Daan, het is een
eerbetoon voor je Diepgravende Diagnose!’
‘Maar, die heeft niemand gelezen...,’ hakkelde ik. Decheiver was evenwel niet te
stuiten. ‘Mag ik even voorlezen uit het juryrapport, Daan? “Naar het unanieme oordeel
van de commissie is er in ons taalgebied op dit moment één auteur die dat haast
dwangmatige persoonlijke overstijgt en op een niets of niemand ontziende manier
de blik richt op een stuurloos lijkende samenleving, of zelfs een wereld die op drift
is geraakt. Dat zijn grote woorden die in Daans Diagnose transparant en helder worden
op een manier die uniek mag heten, nu begrippen zo vaak beduimeld zijn geraakt en
standpunten en ideeën hol klinken en na een dag al vergeten zijn.”’
‘Ik, euhh,’ aarzelde ik.
‘Neen Daan, luister nou even: “De Commissie van voordracht meent dat Daan
Schrijvers op een indrukwekkende manier de vinger aan de pols legt van een door
velen als ziek beschouwde samenleving. Voor de nuchtere en moedige manier waarop
hij dat in Daans Diagnose heeft gedaan, wil de commissie hem voordragen voor de
DAAN SCHRIJVERS KOP EN SCHOTEL PRIJS 2005, waarbij zij de gedrevenheid van de
naamgever van de prijs op een eigentijdse manier weerspiegeld ziet in zijn eigen
werk. Je krijgt de kop en schotel omdat je erbovenuit steekt, Daan!’
Even was ik stil. Toen zei Decheiver: ‘Daan, de uitreiking is op zaterdag 21 mei
te Leiden. Jij komt toch ook? De voltallige Raad van Hoeders is er om je te fêteren!’
‘Euhh ja,’ mompelde ik slapjes, maar ergens voelde ik dat Daans Diepgravende
Diagnose en mijn beduimelde regenjas zich verraden voelden. (Wordt vervolgd.)
Ook uw prijswinnaar! daanschrijvers@hotmail.com

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

binnenkant voorplat

[689]
[Medewerkers]
- geboren in 1971. Studeerde Spaanse taal en letterkunde te Gent
en studeert thans klassieke talen te Extremadura (Spanje). Publiceerde de
poëziebundels Afwezigheid (2003) en Onder de pijnbomen (2004).
SACHA BLÉ

- geboren in 1946. Won in 1997 de Nijmeegse
literatuurprijs en publiceerde in 2001 de bundel Veerstraat, die werd
genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs.
MARIJKE HANEGRAAF

- geboren in 1970. Dichter, journalist en literair organisator.
Zijn recentste bundels zijn Sta op en wankel (1999), Aan de bruid (2000), Het
ging over rozen (2002) en de overzichtbundel Alle goeds (2001). Onlangs
verscheen zijn Schaduwboekhouding met poëzie en prozaminiaturen.
INGMAR HEYTZE

ALLARD HOOGLAND

- geboren in 1952. Is jurist en ondernemer.

GERT DE JAGER - geboren in 1957. Publiceerde poëzie in Hollands Maandblad,

De Revisor en DWB.
- geboren in 1952. Schilder, beeldhouwer en illustrator.
Zijn werk is regelmatig re zien bij Galerie Metis in Amsterdam.
ARTHUR KEMPENAAR

M.A.C. PAANAKKER

- geboren in 1962. Studeerde Japans en klassiek Chinees
in Leiden en Kanazawa (Japan). Werkt thans als HR-manager voor een Japanse
multinational. Winnares van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2004-2005
(Proza) voor haar eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
- geboren in 1965. Auteur van onder meer de romans De
Hemelpoort (2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
BAS VAN PUTTEN

DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
WILLEM WANSINK - geboren in 1953. Journalist en historicus. Was tussen 1996

en 2002 correspondent voor het weekblad Elsevier in respectievelijk Bonn en
Berlijn.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

2

Deze maand
Sinds de oprichting in 1959 heeft Hollands Maandblad de wereld met oprechte
belangstelling maar bovenal met milde verbazing in ogenschouw genomen.
Toegegeven, af en toe heeft dit blad een wenkbrauw opgetrokken, nu en dan zich op
het hoofd gekrabd, en een enkele keer wellicht zelfs afkeurend dan wel instemmend
gemompeld. Maar nimmer heeft het de bakens verzet omdat het tij elders verliep of
zich iets aangetrokken van wat anderen eerbiedig de realiteit noemen.
Het aardige van een literair tijdschrift is nu juist dat het niet wil meedeinen met
het eb en vloed van de werkelijkheid, niet hoeft te schreeuwen om aandacht noch
hoeft te luisteren naar het stampvoeten van anderen. In zekere zin vinden wij de krant
van gisteren interessanter dan die van vandaag, want morgen zien wij pas wat
overblijft, wat waarachtig inspireerde en wat terecht vergeten is.
Vandaar dat Hollands Maandblad met oprechte belangstelling en ook met milde
verbazing de huidige wederwaardigheden beziet van onze uitgever sedert vijftien
jaar, Uitgeverij L.J. Veen. Hierover zou veel te zeggen zijn, als anderen dat niet
allang gedaan zouden hebben. De continuïteit van Hollands Maandblad is niet in
het geding, en wij wachten zonder opwinding tot de dag van morgen als wij in de
krant van gisteren zullen lezen wat van alle commotie beklijft.
Desalniettemin is het wellicht gerechtvaardigd stil te staan bij het verschijnsel van
auteurs en redacteuren die massaal van uitgeverij wisselen, zoals nu wederom is
gebeurd. Enerzijds heeft het te maken met de cyclus van concentratie en fragmentatie
die het boekenvak elke vijfentwintig jaar meemaakt. Anderzijds heeft het ook te
maken met het ongezonde literaire klimaat. Er zijn meer schrijvers, dichters,
recensenten uitgevers en critici per hoofd van de bevolking dan ooit tevoren.
Bovendien is het goedkoper dan ooit om een boek te maken, en zodoende verschijnen
er per jaar zo'n tienduizend Nederlandse boeken die wedijveren om de aandacht van
een krimpend lezerspubliek.
In zo'n situatie worden de kritische grenzen van de literaire soort bereikt. Ik bedoel:
in vergelijkbare omstandigheden storten lemmingen zich massaal in zee om zichzelf
op te offeren voor het ecologisch evenwicht, en van guppies is het bekend dat die
hun soortgenoten opeten en zo anderen opofferen om het aquarium leefbaar te houden.
In de literaire leefwereld gebeurt zulks zelden.
Wel is er een demoraliserende spiraal ontstaan. De grens tussen verpakking en
talent, tussen meesterwerk voor een dag en meesterwerk voor altijd was altijd al dun,
maar is nu verdampt. Literatuur is een ritueel geworden tussen schrijvers, lezers,
journalisten en uitgevers, waarin het verband tussen kunde, kunst en kunstje is
vervaagd. Dit is een bron van onrust - zoals in het geredekavel over de Doerianprijs
voor ‘het slechtste boek’ en in de onverhoedse bewegingen van personen en van
concernorganisaties.
Hollands Maandblad neemt dit alles met oprechte belangstelling maar bovenal
met milde verbazing in ogenschouw. Misschien heeft dit blad de aandrang af en toe
een wenkbrauw op te trekken, maar nimmer zal het de bakens verzetten omdat het
tij elders verloopt - wij kennen slechts de luxe van de wetenschap dat wij ons nergens
wat van aan trekken, behalve van wat wij zelf interessant vinden en van wat wij zelf
vinden dat moet blijven. Dat is misschien niet zoveel, maar genoeg om kritische
lezers en kritische schrijvers elkaar te laten ontmoeten op deze pagina's. - BB
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Scooterdagboek
door Ingmar Heytze
19 MAART 2005, KILOMETERSTAND 10.938
Het zijn de droeve laatste dagen van De Witte Schicht. Vanavond heb ik bij de
invallende schemering een van mijn onderhoudsritten gemaakt. Het ging via Bunnik,
via Driebergen door naar Odijk, met Werkhoven aan mijn linkerhand naar Houten,
dan langs Nieuwegein terug naar Utrecht over de provinciale weg, terwijl de kleur
uit de dag wegtrok en de lichtjes van de snelweg in de verte een spoor door de velden
trokken.
Ik ken geen betere manier om mijn hoofd leeg te maken dan een kilometer of
dertig, veertig op de brommer door het polderland. Je bent bij voorbaat niet van plan
om ergens te stoppen, omdat je daar zelden iets tegenkomt dat de moeite van het
stoppen waard is. Alles waarvoor ik zou willen afstappen, bevindt zich in de stad
waar ik woon. Elders zijn ook steden om aan te leggen, natuurlijk, maar die haal ik
nog niet; de cirkel waarin ik me kan bewegen, is te klein. Ik ben gevangen in een
soort Groot Utrecht, door mijn reisfobie en door de actieradius van De Witte Schicht.
Dat doet niets af aan mijn behoefte om in beweging te zijn. Als je niet beweegt, stolt
je bloed.
ZATERDAG

Eind deze week ruil ik mijn parelwitte Vespa ET4 in voor een GT200L. Dat is een
200CC motorscooter met een topsnelheid van 120 kilometer per uur. Nu ja, hij heeft
feitelijk een cilinderinhoud van 198CC en haalt met wind mee maximaal 125 kilometer
per uur, maar het bestaan van deze machine is de voornaamste reden dat ik mijn
motorrijbewijs wilde halen. De GT (‘Gran Tourismo’) paart de stijl van een Vespa
aan de snelheid van een lichte motorfiets. Met zijn vermogen en topsnelheid valt hij
wettelijk in de motorcategorie. Uiterlijk wijkt hij slechts in detail af van de ET4
waarmee ik de laatste anderhalf jaar door de omgeving van Utrecht heb gebromd;
de GT is een paar centimeter langer en breder, de wielen zijn een slag groter en de
spiegels staan wat hoger. Het grootste verschil met De Witte Schicht is de kleur; ik
heb mijn nieuwe scooter alvast Het Zwarte Schaap genoemd.
Wanneer ik De Witte Schicht kwijt ben, is mijn brommerjeugd voorbij. Andere
mensen rijden tussen hun zestiende en negentiende levensjaar brommer, maar ben
ik er pas op mijn drieëndertigste mee begonnen. Dat had een banale reden; ik kon in
september 2003 een paar weken niet fietsen en nauwelijks lopen omdat ik mijn heup
had overbelast, terwijl ik wel werd geacht om twintig optredens in drieëntwintig
dagen te doen. De optredens werkte ik af op een geleende Puch Maxi uit 1973, die
45 per uur liep op mengsmering, en de geest gaf op de dag dat ik besloot om De
Witte Schicht aan te schaffen. Maar hij had zijn dienst gedaan; er was een wereld
voor me open gegaan. Ik was naar Houten, Bilthoven en Bunnik geweest; plaatsen
die slechts een paar kilometer van Utrecht liggen, maar waar ik jaren niet was geweest.
Dat de optredens van september precies genoeg opleverden voor een nieuwe Vespa
ET4 met helm, slot en verzekering, beschouwde ik als een teken van hogerhand.
ZONDAG

20 MAART 2005, KILOMETERSTAND 10.978
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Net terug van een mooie rit in de avondzon naar Hilversum over de oude weg
langs Maartensdijk en Hollandsche Rading. Het is opnieuw gelukt om Hilversum te
halen en daar zelfs een beetje rond te rijden zonder noemenswaardige paniek - ik
was
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in een dik uur uit en thuis. Tot voor kort waren dit soort oefenritten nog een
verschrikkelijke zelfoverwinning. Nu ja, ze waren meer verschrikkelijk dan een
zelfoverwinning: ik was al blij als ik iets gehaald had en weer veilig thuis was. Voor
mijn gevoel was ik dan een eeuwigheid weg geweest, domweg omdat ik iets deed
wat ik niet kon overzien.
Leonard Cohen omschreef een zware depressie uit eigen ervaring als het
onvermogen om van het ene ogenblik naar het andere te komen - je wanhoop is zo
verschrikkelijk groot, dat het je eenvoudigweg niet meer lukt om de tijd nog te zien
als iets dat gewoon voorbijgaat. Ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelt. Als ik in paniek
raak, zit ik klem in ruimte en tijd, alsof ik ben platgeslagen in een foto - nee, erger:
in een vierdimensionaal, tot in het oneindige repeterend filmframe. In die verstikkende
gevangenschap is het onvoorstelbaar zwaar om gewoon te bestaan, laat staan om in
te zien dat die paniek ooit weer over gaat. Het is alsof ik voorgoed zit ingelijst in dat
ene, afgrijselijke moment.
21 MAART 2005, KILOMETERSTAND 11.036
Vandaag een ontdekkingsrit gemaakt: via Rhijnauwen naar Zeist, via Zeist over
Soesterberg tot vlak onder Amersfoort en toen weer terug. In die buurt (Huis ter
Heide, Sterrenberg) liggen veel kasten van huizen aan de weg, en ook een paar
wonderlijke landgoederen en andere gebouwen: kloosters, kerken, de oude kazerne
‘Du moulin’ en een klooster waar een organisatie zit met de naam ‘Kontakt der
Kontinenten’.
Ik maak grofweg drie soorten ritten: ontdekkingsritten, onderhoudsritten en
werkritten. De ontdekkingsritten zijn het belangrijkst: ik maak ze om op plekken te
komen waar ik nog niet eerder ben geweest. Het zijn de leukste en meest avontuurlijke
ritten, maar ze kunnen ook heel zwaar uitpakken als ik de weg kwijtraak of als er
zich om andere redenen paniek aandient.
Dan zijn er de onderhoudsritten: daarmee zorg ik ervoor dat eenmaal veroverd
terrein ook veroverd blijft. Ik heb ontdekt dat het betrekkelijk zinloos is om ergens
heen te planken, daar aan te tikken en dan weer terug te rijden alsof mijn haar in de
fik staat. Het enige wat je daarmee oefent, is bang zijn en te hard rijden, terwijl het
nu juist de bedoeling is om min of meer angstvrij zo rustig mogelijk op andere plekken
te kunnen zijn. Eén keer per jaar met doodsverachting naar Zeist rijden helpt niet.
Geregeld rondrijden in Zeist, daar boodschappen gaan doen, een kopje koffie drinken
en weer terug rijden helpt wel. De onderhoudsritten zorgen ervoor dat ik me in Zeist
op den duur niet meer anders voel dan in Utrecht, zodat ik niet alleen probleemloos
naar Zeist kan, maar van daaruit ook door kan rijden naar, ik noem maar een paar
wereldsteden, Driebergen, Odijk of Werkhoven. Aldus breidt mijn actieradius zich
uit als een trage, maar onstuitbare olievlek. De onderhoudsritten gaan meestal over
een flink stuk van de buitenste cirkel van mijn Groot Utrecht. Ik rijd dus eerst een
kilometer of twaalf stad uit en trek er dan een cirkel omheen, zodat ik desgewenst
een paar uur kan rijden terwijl ik toch nooit verder van huis kom dan die eerste twaalf
kilometer.
Het derde type rit is de werkrit. Dit zijn zeer bevredigende ritten die ik, al dan niet
met een ander vervoermiddel zoals een taxi of de trein, maak om de teruggewonnen
vrijheid om te zetten in werk, zoals een optreden.
MAANDAG
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22 MAART 2005, KILOMETERSTAND 11.061
Vanochtend hondsvroeg door M. heen en weer gereden naar Hilversum, omdat ik
bij Giel Beelen in zijn radioshow zat. Een werkrit dus, zij het op vier wielen. Afgezien
daarvan is de vaart er even uit, omdat ik geestelijk ben uitgereden op De Witte Schicht
en zit te wachten op de nummerplaten van mijn nieuwe GT. Gisterochtend heb ik nog
wel een stuk geprobeerd: dertig kilometer over Breukelen, door de polDINSDAG
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der langs Tienhoven weer terug. Het was een slechte rit - de polder was wijd en leeg,
de lucht blauw en dreigend, en ik was klein en bang.
Mijn reisangst is geen enkelvoudige fobie. Ik ben niet gewoon alleen bang om op
reis te zijn; ik heb officieel een paniekstoornis met agorafobische klachten, ofwel
pleinpaniek, ruimtevrees. Van mijn angsten vind ik die ruimtevrees nog wel de
onzinnigste, omdat ik werkelijk niet begrijp wat er beangstigend zou kunnen zijn
aan lekker weer in een open landschap. Ik wil niet beweren dat er zinnige en minder
zinnige fobische angsten zijn. Natuurlijk is het onzinnig om bang te zijn voor een
spin, een vlinder, een vlinder, een ballon, een lift of een flatgebouw. Dat weet een
fobiepatiënt ook wel. Maar dat neemt niet weg dat de angst zelf echt is, ook al klopt
de aanleiding niet, en die angst gaat niet zo maar weg omdat je zo flink bent om er
tegenin te gaan.
Ik weet dat je alleen van een fobie af kunt komen door veel te oefenen (al dan niet
in combinatie met medicijnen, psychotherapie, sterke drank en Emile Ratelband),
maar het is ook waar dat oefenen op de verkeerde manier je fobie alleen maar erger
maakt. Op onbewolkte dagen onder een peilloos grote, blauwe hemel moet ik altijd
even slikken voordat ik op de scooter stap, en als de angst onderweg toeslaat, is het
onmogelijk om nog naar de grens van mijn Groot Utrecht te rijden. Dat komt domweg
omdat directe blootstelling aan de angst te afmattend is. Bovendien is het niet mogelijk
om even snel redding te vinden als je ergens in de buurt van Loosdrecht rondrijdt;
er is daar in de wijde omtrek niets anders dan water, vlak polderland en lucht, en
beschutting in de vorm van bomen of dorpjes is minimaal vijf kilometer ver weg.
En vijf kilometer is een vreselijke afstand om af te leggen op een brommer die maar
vijftig kan, want tijdens een paniekaanval malen de gedachten zo snel door je hoofd
dat de tijd onvoorstelbaar langzaam gaat; zo langzaam dat je niet weet hoe je van
het ene moment naar het volgende moet komen.
Aan de andere kant zou ik tijdens zo'n aanval ook niet op een snelle motor willen
zitten - ik vraag me af of ik de discipline zou kunnen opbrengen om niet met
honderdtachtig over de dijk naar de veiligheid te scheuren. Dat is een van de redenen
dat ik als eerste motor heb gekozen voor een scooter. Een Vespa GT trekt lekker weg,
maar leent zich net zo min voor scheuren als een kever of een eend.
23 / DONDERDAG 24 MAART 2005, KILOMETERSTAND 11.099
Volgen eens Chinees spreekwoord heb je drie dingen nodig om gelukkig te zijn:
iemand om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen. Als dat waar is,
ben ik gelukkig met M., met dit dagboek en met de hoop dat ik morgen mijn
motorscooter mag gaan inrijden.
WOENSDAG

24 MAART 2005, KILOMETERSTAND 11.108
Het nummerbord is gearriveerd, alleen het kentekenbewijs nog niet. Als het morgen
niet aankomt, wordt het na Pasen. Nu is het met Pasen toch altijd rotweer, dus dat
zou ook weer niet zo erg zijn. Ik moet ook de verzekering nog regelen. Dat mogen
ze je trouwens wel vertellen als je in de grotemensenwereld aankomt: hoe
godsgruwelijk veel geld alles kost.
DONDERDAG

ZATERDAG

26 MAART 2005, KILOMETERSTAND 11.168/111
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Het Zwarte Schaap staat voor de deur. De scooter mag er van buiten dan uitzien
alsof Audrey Hepburn er zojuist rijles op heeft gekregen van Gregory Peck, de tijd
heeft niet stilgestaan sinds de ultieme Vespafilm Roman Holiday uit 1953. Anno
2005 beschikt een Vespa GT 200L over een chipgestuurde startonderbreking. De
buddyseat gaat open met een knop naast het contact, maar alleen als de sleutel (mét
chip) erin zit. Starten gaat elektrisch, want een kickstart zit er niet meer op. De
ultrastille uit-
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laat heeft een katalysator en de 4-takt motor is niet alleen lucht-, maar ook
vloeistofgekoeld. Kortom: Het Zwarte Schaap is van binnen ongeveer net zo vintage
als mijn iBook.
Na een snelle hap ben ik opgestapt voor een vol de nuit richting Amersfoort. Over
de B-wegen, want Het Zwarte Schaap moet de eerste duizend kilometer inrijden en
mag daarom voorlopig niet harder dan negentig, zeker geen lange stukken achter
elkaar. Geen probleem, want in het donker - en trouwens ook overdag - is tachtig op
een scooter al buitengewoon avontuurlijk als je nooit harder kon dan vijftig.
Er was bijna niemand op de weg. Voor mijn gevoel was ik in een paar minuten al
voorbij Soesterberg. Daar gaat de weg verder als snelweg, dus ik ben gekeerd en met
een paar uitstapjes links en rechts (Soestdijk, Soest) teruggereden naar Utrecht, toen
door naar Maartensdijk. Daar begon het benzinelampje alarmerend te knipperen, dus
ik heb geen bocht meer over Westbroek gemaakt. In plaats daarvan ben ik
teruggereden om te tanken bij Tolsteeg. De kilometerstand van mijn eerste
motorscooterdag: III.
27 MAART 2005, KILOMETERSTAND 168
Vanochtend een rit van ruim vijftig kilometer: via Bunnik, Houten en Cothen
richting Wijk bij Duurstede. Ik herinnerde me dat de Lekdijk, waar ik vroeger vaak
fietste, een geweldig stuk is om te motorrijden: je zweeft hoog boven de uiterwaarden
op een bochtige dijk met kilometers zicht naar alle kanten. Ik heb de Lekdijk
gevonden, en inderdaad een stuk of vijf motorrijders gezien. Motorrijders groeten
elkaar, als een soort bezegeling van een geheim verbond, net als Hollandse schippers
op het water. Vanuit het perspectief van een motorrijder zijn auto's beklagenswaardige
dingen, slakken van plaatstaal met suffe weekdieren van binnen. Een motor is in
bijna alles superieur: hij is sneller, wendbaarder en leuker. Elke motorrijder weet
dat, en ze vieren dat door elkaar te groeten. Zelfs op een simpele, lichte motorfiets
(een Honda Rebel of zoiets) is het zwaaien en bezwaaid worden wat de klok slaat.
Ja, zelfs op een fucking lesmotor kun je rekenen op een bescheiden linkerhandschoen.
Op een motorscooter kun je die kameraadschap vergeten. Je bestaat niet. Ook al kom
je met honderdtien aanscheuren, ook al wissel je stroboscopisch tussen groot- en
dimlicht, je wordt niet gegroet - zelfs niet al ga je met beide armen op je zadel staan
zwaaien en schreeuw je er ‘AFFA! AFFA!’ bij. Dat betekent Angels forever, forever
Angels, maar het helpt niet. Op een motorscooter ben je een paria.
Ik denk dat dit komt omdat 99 van de 100 scooters, vooral de opgevoerde
exemplaren, de natuurlijke vijand van motoren zijn. Een opgevoerde bromscooter
haalt tachtig, soms zelfs honderd kilometer per uur - snelheden waar ze niet op zijn
berekend, zodat hij meestal niet stabiel op de weg ligt. Ook het gedrag van de berijder
laat zich moeilijk voorspellen. Zelfs als hij niet roekeloos is, beschikt hij zelden of
nooit over De Blik, zodat hij zichzelf in grote problemen kan brengen - en jou erbij,
als je per ongeluk in de buurt bent.
Kortom: het naderen van een hard rijdende brommer of bromscooter is voor een
motorrijder ongeveer even alarmerend als een peloton trekkers met hooibalen en
landbouwapparatuur. Mijn motorscooter onderscheidt zich alleen van een brommer
door de nummerplaat achterop. Ik rijd dus in volstrekte eenzaamheid door het
wonderlijke schaduwland tussen brommer en motorfiets, verguisd door mijn
kameraden en onbegrepen door automobilisten.
ZONDAG
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27 MAART 2005, KILOMETERSTAND 350
Vandaag voor het eerst twee hartelijke motorgroeten geoogst. Een van een man
op een BMW met een jongetje achterop, die als een echo van Robert M. Pirsig ergens
op de rondweg bij Houten voorbij raasde, en een van een motorrijder op een ondefiMAANDAG
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nieerbare machine die uit een aantal doffe tinten bestoft zwart leek te bestaan. Zo
hoorde ik er vandaag toch een beetje bij.
29 MAART 2005, KILOMETERSTAND 545
Aardig weer. M. en ik waren van plan om een roteind te gaan rijden, maar we
waren de stad nog niet uit toen bleek dat de reservehelm - een Joep Meloen-achtig
zwart potje dat ik een keer had gekocht voor zomerse ritten op De Witte Schicht niet erg geschikt is voor snelheden van tachtig kilometer per uur. We zijn direct
binnendoor naar Zeist gereden voor een elegante Nolan met vizier en extra
zonnescherm. Zelf kruk ik nog even door met mijn oude brommerhelm en een nieuwe,
betere helm die ik nog niet goed ingedragen is; van beide krijg ik koppijn.
WOENSDAG

1 APRIL 2005, KILOMETERSTAND 740
Volop lente, volop vrijheid, nauwelijks angst. Gisteren gereden op Hilversum,
vandaag op Austerlitz. Er gaan werelden voor me open en alles is mooi en heerlijk.
Wel ben ik 's avonds doodmoe van twee uur rijden per dag, maar er is niets zo heerlijk
als met tachtig (of harder, ik heb vandaag een paar kilometer snelweg met 110 per
uur gedaan, Het Zwarte Schaap nam het misbruik goedmoedig op).
VRIJDAG

2 APRIL, KILOMETERSTAND 888
Motorrijden, zeggen mensen die het kunnen weten, komt neer op drie dingen:
kijken, kijken en kijken. Je moet, net als elke verkeersdeelnemer, in staat zijn om uit
alle indrukken op de weg de dingen te filteren die belangrijk zijn voor je handelinZATERDAG
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gen, en dus voor je overleven. Mensen die al een paar jaar auto rijden, kunnen dat
meestal al behoorlijk goed - op een motor moeten ze er alleen nog een stuk beter en
sneller in worden. Ik moest het leren met slechts een jaar brommerervaring. Voor
mij was het een muntje dat heel lang vastzat voordat het viel. Het leuke is wel dat je
het met al je zintuigen beseft wanneer het zo ver is. Er bestaat zoiets als
Motorverlichting, De Blik, Het Inzicht.
Er zijn motorrijders in alle soorten en maten, van excellent rijdend tot volkomen
roekeloos, maar ze beschikken allemaal over De Blik. Het is een binaire vaardigheid:
je kunt het, of je kunt het (nog) niet. En pas als je het kunt, kun je ook werkelijk leren
motorrijden. Daarvóór doe je weinig meer dan overhoop liggen met een apparaat dat
je nog niet kent, en wanneer je het ding enigszins onder de knie hebt, zit je
voornamelijk voor je uit te staren op een blok metaal dat herrie maakt. De enige
reden dat je niet verongelukt is in die fase dat je instructeur ogen voor drie heeft en
je door het verkeer loodst, totdat hij ziet dat jij het ziet, dat jij De Blik hebt. - Ik kan
me de dag nog herinneren waarop mijn instructeur na afloop van de les tegen me
zei: ‘Nu begin je eindelijk motor te rijden’. Ik was niet verbaasd; ik had het onderweg
gemerkt. De Blik was tot mij gekomen.
Er zijn diverse redenen waarom De Blik moet worden ontwikkeld. Om te beginnen
ga je nu eenmaal niet voortdurend rechtuit. Motorrijden op een rechte weg kan
iedereen; het enige wat je daarvoor hoeft te leren, is opschakelen en gas geven. Als
je een bocht door moet of afslaan bij een kruispunt wordt het een ander verhaal, want
motorrijden is een evenwichtsoefening; de enige reden dat het ding niet omvalt is
dat hij in voorwaartse beweging is - en ook moet blijven. In een bocht komt daar de
zijwaartse kracht bij. Remmen, vooral hard remmen, gaat daarom alleen maar goed
zolang je rechtuit rijdt. Rem je in een bocht, dan kukel je om als een dominosteen.
Als je hard moet remmen terwijl je al in een bocht hangt, is een schuiver
onvermijdelijk, tenzij je hebt geleerd hoe je moet remmen in een bocht. Het schijnt
er op neer te komen dat je de motor overeind laat komen door de bocht uit te sturen,
dan remt, vervolgens de motor weer schuin in de bocht legt, hem dan weer overeind
laat komen om te remmen, enzovoorts. Niets iets wat ik op de openbare weg zou
willen proberen. Terugschakelen in een bocht is ook geen goed idee, want als je het
gas niet goed doseert, rem je op de motor en ga je net zo goed op je bek.
Die manier van denken is bijzonder nuttig. Als je iemand met een hondenriem of
een buggy langs de weg ziet lopen, is er logischerwijs ook een hond of een kind in
de buurt, en het kan geen kwaad om vast te stellen waar voordat je een dot gas geeft.
Wanneer er drie auto's langzaam achter elkaar rijden zonder duidelijke reden, is de
voorste bezig om de weg te zoeken of af te slaan. Daar kun je dus beter achter blijven.
Bestuurders van busjes rijden vaak slecht: of de bus is gehuurd door mensen die niet
gewend zijn om te rijden zonder binnenspiegel, of het zijn kleine zelfstandigen die
altijd haast hebben en meestal op zoek zijn naar het volgende klusadres, et cetera, et
cetera, et cetera. Motorrijden is de poort naar waarachtige mensenkennis.
4 APRIL, KILOMETERSTAND 915
Op een motorscooter moet je nog beter leren kijken dan op een motor. Dat komt
ook omdat een scooter kleiner, en dus nog slechter zichtbaar dan een motor. Een
ander probleem is dat een motorscooter als de mijne er in het voorbijgaan nauwelijks
ZONDAG
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anders uitziet dan een brommer. Dat betekent dat de andere weggebruikers doorgaans
totaal verrast zijn over je snelheid en je positie op de weg. Automobilisten die je op
een autoweg tegemoet komen, zijn soms van mening dat ze je met lichtsignalen naar
het bromfietspad moeten dirigeren. Het komt ook vaak voor dat een automobilist
achter me vindt dat hij die brommer even moet inhalen. Meestal is dat een
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slechte chauffeur (anders had hij mijn nummerplaat wel gezien), en beseft hij pas
halverwege de inhaalmanoeuvre dat het eigenlijk wel vreemd is dat je op een
provinciale weg ongeveer honderdtien moet om langs een brommer te komen. Ik
reageer meestal door flink wat gas terug te nemen als de auto eenmaal naast me rijdt,
want maak me geen illusies over wie er van de weg zal worden gedrukt als er een
tegenligger opdoemt. Op een snelle motorfiets zou ik de neiging om gas te geven
vermoedelijk niet kunnen onderdrukken.
5 APRIL, KILOMETERSTAND 958
Vanmiddag bijna Jan Hanlo achterna gegaan; het scheelde niet veel of ik lag ergens
in de buurt van Maarssen onder een tractor die doorreed over een brug waar ik
voorrang had. Hanlo kwam beduidend ongelukkiger terecht, hij knalde in 1969 in
volle vaart tegen een trekker op, die afsloeg zonder richting aan te geven.
Hanlo was niet alleen gek op motorrijden, hij was er ook goed in. Hij werd twee
keer landskampioen op de 100 meter kickstart. Qua rijstijl maakte hij weinig
onderscheid tussen het circuit van Zandvoort en de openbare weg. Zo vond hij het
leuk om net te doen of hij al rijdend in slaap was gevallen. Mensen schrokken zich
uiteraard te pletter als ze plankgas werden ingehaald door een man die kennelijk
voorover lag te ronken op het stuur van zijn motor. Die motor was, zeker voor die
tijd (we hebben het over de jaren veertig, vijftig, zestig), een absoluut racemonster:
een Vincent H.R.D. van 1000 CC. Jan Hanlo schreef over zijn motor: ‘Ik rijd soms
165 per uur, maar hij kan harder.’ Ter geruststelling voegde hij daar aan toe: ‘Volgens
het boekje 190, maar dat haalt hij niet’).
MAANDAG
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Nu moet worden gezegd dat Hanlo begon met motorrijden in een tijd dat het een
stuk rustiger was op de weg. Een helm was nog niet verplicht en het motorexamen
bestond zo'n beetje uit de koplamp een keer aan- en uitdoen en vervolgens een rondje
om de examinator rijden. Anno 2005 heb ik tweeëntwintig lessen van twee uur
gevolgd, twee theorie-examens afgelegd, een examen voertuigbeheersing en twee
examens verkeersdeelneming gedaan, een verplicht consult bij een psychiater gehad
en een eveneens verplichte rijgeschiktheidstest afgelegd voordat ik een voorlopig
rijbewijs kreeg. Totale kosten: om en nabij de 2800 euro.
5 APRIL, KILOMETERSTAND 1180
Een motorrijder streeft altijd naar een zogenaamd ‘ruimtekussen’ om zich heen;
ruimte om in uit te wijken, te versnellen of te vertragen, al naar gelang de situatie.
Tussen Werkhoven en Houten werd mijn ruimtekussen ruw binnengevallen door een
zwartbonte stier, die opgewekt van een uitrit de weg op kwam denderen en me een
meter of dertig achtervolgde.
DINSDAG

6 APRIL, KILOMETERSTAND 1266
Een nieuwe overwinning. Na twee mislukte pogingen eerder deze week is het me
gelukt om naar Wijk bij Duurstede te rijden, 22 kilometer van Utrecht. Een mooi
stadje, maar belangrijker nog is dat het betekent dat nu, qua afstand, ook Woerden
en Amersfoort binnen bereik liggen. Ik ging langzaam en met omwegen over
Langbroek en Overlangbroek heen, en later snel terug over de provinciale weg. Vanaf
Bunnik rij je het in twaalf minuten. Ik heb ook nog een stuk Rijndijk richting
Amerongen gereden - een dijk die zo hoog ligt, dat je de biddende torenvalkjes bijna
bij hun lange, rechte staart uit de lucht zou kunnen plukken. Onderaan de dijk zag
ik een stuk of veertig schapen en lammetjes, waarvan drie zwart.
Het wordt me nu pas goed duidelijk wat ik heb gewonnen met het motorrijbewijs:
op een brommer heb je maar één snelheid en één weg tot je beschikking - 50 per uur
en binnendoor, tot je jezelf bijna tegen een boom rijdt van verveling - maar op Het
Zwarte Schaap kan ik bijna overal kiezen tussen binnendoor (60-80), de B-weg
(80-90) of de snelweg (115). Binnendoor is heerlijk rustig, nauwelijks herrie in je
helm, de B-wegen zijn spannender en schieten lekker op, de snelweg neem ik alleen
als het niet anders kan, zeker bij een stevige wind als vandaag. Ik ben er nu wel achter
dat een snelweg geen gesloten hel is, die louter wordt bevolkt door ingeblikte,
hologige wezens die zijn gedoemd om tot de jongste dag over het asfalt te razen,
maar een verkeersader waar je zelden langer dan vijf minuten op hoeft te zitten.
WOENSDAG

Waar het om gaat, is dat ik nu dankzij de GT beschik over opties. Ik kan een lange,
kronkelende, spannende rit van drie kwartier naar Wijk bij Duurstede maken als ik
dat wil, ver uit het blikveld van de Dom - maar als ik anders wil, ben ik binnen een
kwartier weer thuis. Dat geeft een enorme rust.*
*

De dichter Ingmar Heytze lijdt al bijna tien jaar aan een fobische reisangst. Bij wijze van
zelf-therapie heeft hij deze winter zijn motorrijbewijs gehaald en maakt hij bijna dagelijks
ritten op een Vespa GT in steeds wijdere cirkels rond zijn woonplaats Utrecht. Het dagboek
dat hij deze lente met financiële steun van de ggz-instelling Altrecht bijhoudt, verschijnt
komend najaar bij Uitgeverij Podium.
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Stank
Marijke Hanegraaf
Als een verstekeling stond in een roman een chemisch woord.
Het stoorde me niet, al sprong het uit de pagina.
Het woord was broom, ik sloeg het na en las
dat iemand de stof ooit pekel had genoemd
een woord dat later zout werd.
Broom van bromium naar bromos betekent stank.
Dat stank meer stinkt dan broom;
hoe walgelijke lucht in een naam verflauwt.
Broom klinkt zacht.
Het heeft in zich droom en kinderlijke vaart.
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Slapen
Gelukkig is de slaapervaring
niet gelijk aan slapen.
Slapen is drie uur later wakker worden
en denken dat je steeds wakker bent geweest.
Wakker liggen is zeggen dat je slecht slaapt.
Zeg als je slecht kunt slapen zacht voor je uit broombroombroom
en je begrijpt de kalmerende werking.
Broom werkt beter dan droom
dat een overmaat aan verlangen vraagt.
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Blindeman
De eeuwige terugtocht van Robert McNamara
door Allard Hoogland
‘He scurried around Vietnam, looking for what he wanted to see; and he never saw
nor smelled nor felt what was really there, right in front of him.’ - DAVID HALBERSTAM
Wie honderd jaar oud wordt, krijgt vanzelf gelijk, zei Hans Ree ooit. Als dat klopt
dan zou Robert McNamara wel eens gelijk kunnen krijgen, en het is de vraag of dit
iets is om je op te verheugen. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat McNamara
de honderd haalt. Om te beginnen is deze vroegere minister van defensie onder de
presidenten Kennedy en Johnson (en een van de voornaamste architecten van de
Amerikaanse Vietnam-politiek) al negenentachtig. Verder is hij een paar maanden
geleden hertrouwd, en dat is denkelijk zowel oorzaak als gevolg van een extra dosis
jeugdig elan. En in de film The Fog of War kun je McNamara bezig zien: supervitaal
en vlijmscherp is hij. Dat z'n ogen zich een paar keer met tranen vullen, betekent niet
veel - vroeger overkwam hem dat ook. Hij borrelt van energie, bij herhaling corrigeert
hij regisseur en interviewer Errol Morris, en strijdlustig steekt hij z'n onderkaak naar
voren. McNamara domineert ook op het witte doek. Honderd worden lijkt een fluitje
van een cent voor deze man.
Slechts één faux pas maakt McNamara in The Fog of War, die vorig jaar een Oscar
voor de beste documentaire kreeg en een paar weken in de Nederlandse bioscoop te
zien was. Hij glijdt uit wanneer hij herinneringen ophaalt aan de Tweede
Wereldoorlog, toen hij een van de pioniers was van de afdeling statistische analyse
van de Amerikaanse luchtmacht. Goeie mensen zochten ze voor die afdeling, vertelt
hij. Dan gebeurt het. McNamara zegt: ‘We were looking for the best and the brightest.’
Snel praat hij er overheen - net iets te snel. Kennelijk realiseert McNamara zich een
fractie van een seconde te laat dat hij ongewild de titel heeft genoemd van het
beroemde boek uit 1972 van David Halberstam. En David Halberstam heeft de pik
op hem.
The Best and the Brightest is een briljante - maar niet foutloze - journalistieke
studie over de manier waarop de Verenigde Staten terechtkwam in het moeras van
Vietnam. McNamara krijgt er in dit boek ongenadig van langs. Halberstam wijst
hem aan als hoofdschuldige van de rampzalige interventie. ‘He was, there is no kinder
or gentler word for it, a fool,’ luidt zijn eindoordeel. Maar er is meer dan alleen
afkeuring in dit boek te lezen, er is ook onverholen haat. In The Los Angeles Times
van 16 april 1995 komen we iets te weten over het ontstaan van die haat. Halberstam
schrijft een werkelijk ziedende recensie over McNamara's boek In Retrospect: The
Tragedy and Lessons of Vietnam dat toen net was verschenen. Hij ziet dat werk als
een herhaling van het interview dat hij in 1970 had met McNamara, die toen sinds
twee jaar president van de Wereldbank was.
Dat vraaggesprek was tergend begonnen. McNamara wilde niets kwijt over hoe
het Vietnam beleid tot stand was gekomen. Pas toen de bombardementspauzes aan
de orde kwamen, werd hij vriendelijker. Hij begon omstandig uit te leggen hoe hij
in 1967 de gaten kreeg dat de VS niet zouden slagen in Vietnam, en hoe hij daarna
intern ijverde voor een pauze in de bombardementen en onderhandelingen met de
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vijand. Kortom: McNamara hield z'n kaken stijf op elkaar bij vragen over de
vervelende aspecten van de escalatie in Vietnam, maar toen het gesprek kwam op
een terrein waarvan hij verwachtte dat het meer sympathie zou wekken, toen werd
hij plotseling coöperatief. Halberstam walgt van deze hypocrisie. Volgens hem was
het met In Retrospect precies zo: een verwrongen verhaal waarin McNamara selecteert
en manipuleert.
Het is moeilijk om niet met Halberstam mee te voelen. Ook in The Fog of War
manipuleert McNamara er lustig op los. Hij praat in de film
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honderduit over dingen waarvan hij kan vermoeden dat ze goed liggen bij de kijker,
zoals zijn aanbeveling aan Johnson om het Amerikaanse volk beter uit te leggen waar
het in Vietnam om ging (een aanbeveling die de president in de wind sloeg). Hij
poetst daarbij zijn rol bij de besluitvorming in Washington zo veel mogelijk weg, en
schuift zoveel mogelijk schuld van de Vietnamese tragedie in de richting van president
Johnson. Nu pleit Halberstam in zijn boek Johnson inderdaad te veel vrij, maar dat
werd intussen al door vele historici aangetoond, en de manier waarop McNamara
zijn handen in onschuld wast, is ronduit stuitend. Zo minimaliseert hij zijn eigen
optreden bij het ‘Tonkin Incident’ in augustus 1964, terwijl dat optreden heel
belangrijk was.
Het incident in de Golf van Tonkin vormde de aanleiding tot een resolutie waarmee
het Amerikaanse Congres aan president Johnson verregaande bevoegdheden gaf om
in Vietnam militair in te grijpen. De cruciale vraag is of in de Golf van Tonkin een
tweede aanval van Noord-Vietnamese patrouilleboten op Amerikaanse marineschepen
nu wel of niet had plaatsgehad. McNamara zegt dat de Johnson-regering uitgebreid
bezig is geweest uit te zoeken of die tweede aanval op 4 augustus 1964 er inderdaad
was geweest (over de eerste Noord-Vietnamese aanval in de Golf van Tonkin op 2
augustus bestaat geen twijfel, in weerwil van wat veel apologeten van Hanoi daarover
beweren). Op een gegeven moment, vertelt McNamara in de film, had de dienstdoende
admiraal hem gezegd: ja, we weten het zeker, die tweede aanval staat vast. En toen,
zegt McNamara met een gezicht alsof hij het ook niet kon helpen, ja toen drukte
president Johnson de Tonkin Resolutie op 7 augustus door het Congres. Maar hij
verzuimt erbij te vertellen dat het zonder hem anders zou zijn gelopen. Hij verzuimt
te vertellen dat hij het zelf was die de verklaring uit de admiraal had geperst, en dat
hij wist dat de admiraal en diens ondergeschikten lang niet zeker waren van hun zaak
(luitenant Raymond Connell van de Maddox, een van de betrokken Amerikaanse
schepen, zei later: ‘Ik herinner me dat we daar wat rondjes draaiden en probeerden
uit te vinden waar iedereen in 's hemelsnaam op aan het schieten was’).
McNamara weigert in The Fog of War in te gaan op de vraag waarom hij, nadat
hij in februari 1968 op aandringen van president Johnson was opgestapt, niet z'n
mening over Vietnam naar buiten bracht. Hij was inmiddels voorstander van
terugtrekking door de VS, maar zweeg jarenlang over die opvatting. Ook de vraag
of hij zich verantwoordelijk voelt voor het debâcle wuift hij weg. De titel van de film
refereert aan de verklaring die McNamara geeft voor de fouten die aan Amerikaanse
zijde werden gemaakt. Die fouten, zegt hij, kwamen voort uit het feit dat oorlog iets
zo complex is dat je wel fouten moet maken. In de mist van de oorlog, wil hij zeggen,
zien we de dingen niet goed en dus worden er mensen onschuldig gedood.
Dit klinkt nogal vals uit de mond van de man die de inspirator was van een
rapportagesysteem dat de feiten over de oorlog verdraaide. Het Amerikaanse militaire
apparaat in Vietnam rapporteerde tot 1968 steevast veel te rooskleurig en McNamara
was daarvoor medeverantwoordelijk. Hij richtte de zaak zo in, en zette de mensen
zodanig onder druk, dat er alleen precies de gegevens uitkwamen die hij kon gebruiken
voor zijn optimistische berichtgeving over de Amerikaanse bemoeienissen. Wie thuis
is in de geschiedenis van de oorlog in Vietnam, wordt weinig vrolijk van het optreden
van McNamara in The Fog of War.
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Tot treurigheid leidt ook het besef dat de film een nieuwe aflevering is in een
langlopend project van McNamara: het voortdurend vervroegen van het moment
waarop hij inzag dat het misging in Vietnam. Draaide het destijds in het interview
met Halberstam nog om gebeurtenissen die aantoonden dat hij in 1967
gedesillusioneerd was, zijn In Retrospect gebruikt McNamara om aannemelijk te
maken dat hij al 1965 grote twijfels had. In The Fog Of War pakt hij er nog eens
twee jaar bij door te bewijzen dat hij reeds in de herfst van 1963 bij president Kennedy
aandrong op het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Vietnam.
Misschien stak het McNamara dat de gebroeders Bundy (MacGeorge en William,
die ook tot ‘the best and the brightest’ behoorden die in Washington het beleid voor
Vietnam bedachten) in de tussentijd wat dit betreft postuum een voorsprong op hem
hadden genomen. Het zal hem niet zijn ontgaan dat Kai Bird in The Color of Truth,
zijn biografie van de Bundy's uit 1998, had geschreven dat de broers Bundy ‘lang
voordat Robert McNamara zich binnenskamers tegen de
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oorlog keerde’ al begrepen dat de interventie in Vietnam een dubieuze zaak was.
McNamara is waarschijnlijk niet het soort man dat zoiets op zich laat zitten. In elk
geval ligt hij met z'n terugschuivend inzicht goed op schema om nog voor z'n
honderdste verjaardag met aanwijzingen op de proppen te komen dat hij op de
middelbare school al aan zag komen dat Vietnam een ramp zou worden.
Aan dit vervroegingproject van McNamara kleven twee problemen. Ten eerste is
het gebaseerd op een zeer selectief gebruik van het materiaal. McNamara is veel te
slim om te liegen, en die uitspraken uit 1965 en 1963 heeft hij inderdaad gedaan.
Maar hier wreekt zich dat de maker van de film, Errol Morris, en de recensenten die
de film in het algemeen erg positief beoordeelden, blijkbaar minder goed op de hoogte
zijn van de geschiedkundige bronnen. Zo schreef Hans Beerekamp in NRC
Handelsblad van 22 mei 2003 vanuit Cannes, waar de film in première ging, over
de ‘ongekend grote hoeveelheid nieuwe inzichten’ die de film verschafte (wellicht
was dit voor hem als voormalig recensent van De Waarheid inderdaad het geval).
Blijkbaar weten niet veel cinefielen dat er ook ettelijke memo's en uitspraken van
McNamara zijn waarin hij juist aandringt op het opvoeren van de Amerikaanse
militaire inspanning in Vietnam. En dan heb ik het niet over zijn publiekelijke
uitspraken; dat een Minister van Defensie tijdens een oorlog in het openbaar z'n
vertrouwen in de gang van zaken belijdt, terwijl hij misschien binnenskamers twijfelt
- dat is een normale en misschien zelfs wel noodzakelijke politieke leugen. Ik heb
het over al die interne notities en memo's waarin McNamara escalatie in Vietnam
steunt en aanbeveelt. Op het kritieke moment drukte hij dat beleid door.
Het andere probleem met McNamara's beweerde vroege inzicht in de mislukking
van het Amerikaanse Vietnam beleid is dat het de vraag oproept waarom hij dat
beleid dan zo lang bleef steunen. Kennelijk interesseren de implicaties van die vraag
hem minder. Het antwoord van McNamara is steeds: uit loyaliteit jegens de
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president. Blijkbaar vindt hij het niet erg dat mensen zich afvragen waarom hij de
waarheid minder belangrijk vond dan loyaliteit. Hij gaat er kennelijk van uit dat
iedereen begrijpt dat loyaliteit het zwaarst moet wegen.
Het hoeft dan ook niet verbazen dat McNamara's loyaliteit heel ver ging. Als z'n
baas hard tegen hem blafte, en Lyndon Johnson kon heel hard blaffen, dan loog
McNamara desnoods dat het gedrukt stond. Zo loog hij tegen het Amerikaanse publiek
en tegen het Congres over de kosten van de oorlog in Vietnam. Halberstam geeft in
The Best and the Brightest een verklaring voor dit gedrag. McNamara, schrijft hij,
was een beperkte geest en had in feite voor niemand belangstelling behalve voor z'n
superieuren. Ditzelfde zag McNamara's biografe Deborah Shapley blijkens haar
Promise and Power; The Life and Times of Robert McNamara uit 1993, ook al
gebeuren toen McNamara nog bij autofabrikant Ford werkte (waar hij het tot president
schopte). Als hij wist dat Henry Ford II ergens tegen was, dan ging hij als een razende
in de weer om allerlei cijfers te verzamelen die Fords mening ondersteunden. Was
z'n baas vóór een bepaald plan, dan paste McNamara z'n statistieken aan. ‘His nature
was to seize the skirts of power,’ schrijft Shapley. Hier lijkt de sleutel te liggen tot
het wezen van Robert McNamara.
Zijn onderdanigheid leidde soms tot opvallende taferelen. Dat bleek toen de historicus
Ernest May In Retrospect bekritiseerde omdat McNamara volgens hem de in
Washington gemaakte fouten ‘te klinisch’ op een rijtje zette en onvoldoende aandacht
had voor het politieke klimaat waarin die fouten werden gemaakt. McNamara, zegt
May, heeft het ten onrechte niet over ‘the frame of mind’ van de jaren zestig waardoor
hem ontgaat dat er in de VS wel degelijk lange tijd een consensus heerste die het
beleid in Vietnam ondersteunde. (Ook The Best and the Brightest lijdt trouwens aan
dit euvel, doordat het te veel op de mannen en hun fouten is gericht; Halberstam zelf
steunde de interventie in 1965 nog, iets dat Menno de Galan bij zijn interview met
hem voor NRC's magazine M in 2004 lijkt te ontgaan).
Ernest May zegt dat die consensus zodanig was dat ‘any collection of men or
women’ dezelfde beslissingen met betrekking tot Vietnam zou hebben genomen als
de leden van de regeringen Kennedy en Johnson deden. Dit was prikkelende en
behartigenswaardige kritiek, en het is logisch dat McNamara die serieus nam. Maar
Bob McNamara zou Bob McNamara niet zijn, wanneer hij het in zijn volgende boek
over Vietnam, Argument Without End uit 1999, niet ad nauseam over de ‘mindset’
van de Amerikanen zou hebben. Op elke bladzij struikel je over de mindset. Het is
mindset vóór, en mindset na. Het lijkt wel alsof McNamara strafregels aan het
schrijven is voor professor May. Altijd het braafste, en helaas ook het slimste, jongetje
van de klas.
In Argument Without End komt McNamara's gewoonte om z'n oren te laten hangen
naar wie op dat moment z'n baas is, ook op een hele navrante manier tot uiting.
Argument is een interessant maar uiteindelijk mislukt boek. Het gaat over zes
studieconferenties over de oorlog, die tussen 1995 en 1998 in Vietnam werden
gehouden. Deelnemers waren Amerikaanse en Vietnamese historici, gepensioneerde
militairen, ambtenaren en politici die aan beide zijden een rol hadden gespeeld.
McNamara staat als hoofdauteur van Argument Without End (titel naar de bekende
uitspraak over geschiedschrijving van onze eigen Pieter Geyl) op het omslag, maar
het boek is een coproductie van diverse auteurs. Daardoor is de inhoud niet consistent,
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vol herhalingen, overlappingen en tegenstrijdigheden. Omdat er voortdurend
aanbevelingen worden gedaan en met belerende vingers wordt gezwaaid, is het zicht
op de inhoud van de conferenties beperkt.
In elk geval vond McNamara tijdens die besprekingen zijn nieuwe superieuren.
Henry Ford, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, en Ernest May kregen als opvolgers:
de Vietnamese overwinnaars. Hoewel hij in Argument Without End ook een poging
doet om een aantal door Noord-Vietnam gemaakte fouten aan te tonen (een zeer
nuttige en hoogst noodzakelijke werk) valt toch in het verslag van de bijeenkomsten
vooral op hoe hij aan de voeten van de communisten ligt. Hij neemt belangrijke delen
van hun politieke agenda van destijds voetstoots over, en slikt opzichtige uitvluchten
en rammelende verklaringen van de Noord-Vietnamezen voor zoete koek.
De Vietnamese deelnemers aan de conferenties stelden zich vooral in het begin
nogal bot en schouderophalend op. Maar hoewel ze door de Amerikanen met fluwelen
handschoenen werden aangepakt (misschien onvermijdelijk om de zaak niet te laten
stranden), ontkwamen ze toch een
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paar keer niet aan kritische vragen. Wat er toen gebeurde, tekent McNamara. De
Vietnamezen beriepen zich herhaaldelijk op het feit dat ze bepaalde dingen niet
wisten, en niet konden weten. Ze zaten immers ‘in de jungle’. We hadden weinig
informatie, klonk het zodra ze zich ook maar een beetje in verlegenheid gebracht
voelden. Daardoor wisten we weinig over de VS, en over de rest van de wereld,
zeggen ze. McNamara trapt er in. Hij vind het begrijpelijk dat Hanoi vaak de plank
missloeg en vele duizenden levens opofferde omdat men geen zin had risico's te
nemen door de oorlog te deëscaleren, en terugdeinsde voor het sluiten van
compromissen (twee kenmerken van de opstelling van Hanoi). In de jungle hadden
ze immers geen toegang tot The New York Times, vult hij uit eigen beweging aan.
Er zijn met deze ‘jungle evasie’ drie dingen aan de hand. Ten eerste is het vreemd
dat McNamara het de VS wel kwalijk neemt dat men te weinig goede informatie had
over de ware aard van het conflict, maar de Noord-Vietnamezen op eerste afroep
voor een groot deel vrijpleit van de verantwoordelijkheid om zich op hun beurt ook
op goede gegevens te baseren voordat ze honderdduizenden landgenoten de dood in
joegen. Dit is een merkwaardige maar bekende incongruentie in de beoordeling van
de oorlog in Vietnam. De VS is de enige schuldige, en alles wat Hanoi deed was
kennelijk van een stralende logica en een van God gegeven onontkoombaarheid.
Het tweede punt is: het is niet waar. Sommige Vietnamezen zaten wellicht in de
jungle, maar de leiding was wel degelijk goed geïnformeerd. Ze wisten hoe de vork
in de steel zat in de VS, en stelden hun bloedige strategie heel nauwkeurig op dat
inzicht af. Pham Van Dong (strijdmakker van Ho Chi Minh, tussen 1954 en 1986
minister-president, eerst van Noord-Vietnam en later van Vietnam) zei al in 1962:
‘Amerikanen houden niet van lange, onbesliste oorlogen - en dit wordt een lange en
onbesliste oorlog.’ Pham sloeg de spijker op z'n kop. Ook een veldcommandant die
in Argument Without End aan het woord komt, de bevelhebber van het Nationale
Bevrijdingsfront in de regio Saigon, bleek goed op de hoogte van de veranderingen
in de Amerikaanse opvattingen over strategische defensie. Die veldcommandant wist
nota bene dat Washington het concept van ‘massive retaliation’ had verruild voor
‘flexible response’. En een partijleider uit Hanoi legde de machthebbers in Peking
omstandig uit welk grote diplomatieke voordeel Noord-Vietnam kon behalen door
in het openbaar een neutrale oplossing in Zuid-Vietnam te propageren. Verder wisten
de Noord-Vietnamezen heel goed hoe ze de Amerikaanse publieke opinie moesten
bespelen. Hun militaire offensieven (van Dien Bien Phoe in 1954 tegen de Fransen
tot en de Tet aanval in 1968 en het voorjaarsoffensief van 1972 in Zuid-Vietnam)
waren bovendien altijd zorgvuldig getimed met het oog op de internationale politieke
situatie. Maar McNamara neemt voetstoots aan dat het in wezen ging om een stelletje
in de jungle schuilende boeren dat alleen maar naar het slagveld keek en min of meer
per ongeluk z'n strategische en tactische beslissingen nam.
Het derde merkwaardige punt met de jungle evasie is dat McNamara op ander
momenten in Argument Without End de veronderstelde beperktheid van de inzichten
in Hanoi geheel vergeet en als een fellow traveller après la lettre de lof zingt van de
voortreffelijkheid en intelligente doortastendheid van de Noord-Vietnamese leiders.
Hij heeft het over het vakmanschap van de slimme generaal Giap (die blijkbaar niet
de minste last had van enige ‘fog of war’), en over de subtiele wijsheid van Ho Chi
Minh. Die laatste was volgens McNamara ‘een genie’, sprak vloeiend Frans, kende
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de gehele Franse literatuur, converseerde net zo makkelijk over de neutrale positie
van Zwitserland als hij Jefferson en Lenin citeerde, en bleef ondertussen ook nog
heel gewoon doen.
Ook voor een paar andere klassieke fata morgana's uit het arsenaal van de fellow
travellers van destijds valt McNamara als een blok. Zo betoogt hij dat Ho vooral een
patriot was voor wie het communisme meer een middel dan een doel betekende. Nu
is dat een standpunt dat ook sommige historici naar voren brengen (maar waarover
nog wel een eitje te pellen valt). Het probleem is echter dat het bewijs dat McNamara
aanvoert voor zijn standpunt van een bedenkelijke naïviteit getuigt. McNamara
gelooft dat Ho's ‘pragmatisch nationalisme’ vooral blijkt uit het feit dat hij in 1951
de naam van de communistische partij wijzigde van ‘Communistische Partij voor
Indochina’ in ‘Lao Dong’ (Arbeiders
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Partij). Nu is vrijwel iedereen (ook vele apologeten van Ho) het er over eens dat die
naamsverandering niets te maken had met geneigdheid tot compromissen, het was
bedoeld om het communistische karakter van de Partij te verbergen. Het was een
klassiek staaltje communistische agitprop.
Robert McNamara ziet dit anders. Hij denkt dat het bewijst dat de Amerikanen
Ho helemaal verkeerd hebben ingeschat, want Ho deed slechts alsof hij een
leninistische organisatiestructuur in het leven riep. We hebben ons door zijn
Marxistische retoriek zand in onze ogen laten strooien, zegt hij, we hadden hem meer
als een onafhankelijke Tito moeten zien. McNamara weet kennelijk niet dat Ho Chi
Minh in 1950 in een artikel Tito's onafhankelijke koers keihard veroordeelde.
In Argument Without End kan Ho Chi Minh bij McNamara geen kwaad doen. Hij
is overtuigd van de inschikkelijkheid van Hanoi, en hij heeft het over ‘de natuurlijke
geneigdheid van Ho Chi Minh en zijn collega's tot neutrale oplossingen’ (het staat
er, echt waar!). Kennelijk weet hij niet van de vele liquidaties van politieke
tegenstanders tijdens Ho's machtsgreep in 1945 in Hanoi. McNamara gelooft ook
dat de communisten in het Nationale Bevrijdingsfront in Zuid-Vietnam in de
minderheid waren, en zegt dat de heterogene samenstelling van die organisatie in de
richting van een coalitieregering wees. Als bewijs voor de oprechtheid van Hanoi's
lancering van een neutraal Zuid-Vietnam, waarover door de leden van het Politburo
zelf zo cynisch werd gesproken, citeert McNamara wat twee Noord-Vietnamse
historici daarover schreven. Die publiceerden hun bevindingen echter in een officieel
blad dat in de jaren zestig in Hanoi werd uitgegeven onder scherp staatstoezicht.
De hallucinaties van McNamara gaan nog verder. Tijdens een van de sessies van
de Vietnam conferenties gaat het over de vraag waarom het in 1967 niet tot
onderhandelingen kwam. Onderhandelen had toen toch zo voor de hand gelegen,
zegt McNamara. Hij zoekt dan spontaan de fout en de schuld voornamelijk bij de
VS. Hij weet kennelijk niet dat het ondertussen duidelijk is geworden dat ook Hanoi
in 1967 helemaal niets voor onderhandelingen voelde. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Merkwaardiger is dat Vietnamezen hem tijdens de conferentie nota bene zeggen dat
ze in 1967 geen zin hadden om te onderhandelen, omdat ze ervan overtuigd waren
dat de overwinning nabij was (ze meenden met het aanstaande Tet offensief de zaak
te kunnen beslissen). McNamara hoort het domweg niet.
Wel citeert hij bewonderend hoe Noord-Vietnamese boeren en fabrieksarbeiders
er, door vaderlandsliefde gedreven, toch maar in slaagden om ingewikkeld
luchtdoelgeschut te bedienen (dat boerenjongens uit Utah straaljagers vliegen,
daarover verbaast McNamara zich blijkbaar niet). We dachten, zegt hij verder,
volkomen ten onrechte dat Hanoi alleen op een militaire zege uit was. (Terwijl het
zonneklaar is dat het Politburo wel degelijk mikte op een totale militaire overwinning.
Hanoi ging niet voor niets steeds pas onderhandelen na zeer zware militaire
nederlagen, zoals bij het Tet offensief in 1968 en het voorjaarsoffensief van 1972,
die respectievelijk het begin en het einde van de onderhandelingen in Parijs inleidden.)
En de domino theorie, weet McNamara, klopte niet want Giap heeft zelf tegen hem
gezegd dat hij niet klopte. En China? China streefde helemaal niet naar regionale
hegemonie, gelooft McNamara. Wellicht zou hij het uitstekende boek van de
Chinees-Amerikaanse historicus Qiang Zhai China and the Vietnam Wars 1950-1975
(2000) eens moeten lezen, dan zou hij anders denken over de dominotheorie en
China's doeleinden in Zuid-Oost Azië.
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Ook het Tonkin Incident komt in Argument Without End weer ter sprake.
McNamara slooft zich uit om aan te tonen dat het de beslissing van alleen de
commandant ter plaatse was om de Amerikanen aan te vallen. Giap zei het zelf, aldus
McNamara. Dus hebben we het incident totaal verkeerd geïnterpreteerd, want wij
dachten dat die aanval wees op het voornemen van Hanoi om de oorlog te escaleren
en te willen winnen. Nu was al gebleken dat de aanval op de Amerikaanse schepen
in de golf van Tonkin wel degelijk in opdracht van de hoogste partijleiding in Hanoi
gebeurde, maar opmerkelijk aan McNamara's betoog is vooral dat Giap hem expressis
verbis vertelt dat het ook een ‘vergelding’ was voor de sabotageacties die de
Amerikaanse schepen in de Golf van Tonkin uitvoerden. Het valt McNamara niet
op dat commandanten van patrouilleschepen niet beslissen over vergeldingsacties,
zeker niet in de gedisciplineerde krijgsmacht van Noord-Vietnam (de Franse schrijver
en Vietnam deskundige Olivier Todd noemde de Noord-Vietnamezen niet voor niets
‘de Pruisen van Zuid Oost Azie’).
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Het is al met al geen opwekkend schouwspel, de openbare terugtocht van Robert
McNamara op het historiografische slagveld van het Vietnam-conflict. Halberstam
zei over McNamara dat die in de jaren zestig als een blindeman in Vietnam rondliep
- en dat is nu nog steeds zo. Hij ziet niet wat er voor z'n ogen gebeurt, hij hoort niet
wat er gezegd wordt, hij heeft een idee in z'n hoofd en daar moet en zal alles in
passen. Alleen is z'n perspectief nu honderdtachtig graden gedraaid. In de jaren zestig
leidde dit ertoe dat de Amerikaanse militairen hem onzin rapporteerden, nu rapporteert
hij zelf de onzin die de communisten hem influisteren.
Is McNamara als hielenlikkende verliezer onprettig om te zien, het is maar de
vraag of McNamara als overwinnaar een aangenamer beeld zou hebben opgeleverd.
Alles wijst er op dat indien de Amerikanen de oorlog in Vietnam zouden hebben
gewonnen, en er een vergelijkbare conferentie hebben zou hebben plaatsgehad,
McNamara dan als een beul te keer zou zijn ge-
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gaan tegen de Vietnamese verliezers. Als we de verhalen mogen geloven over hoe
hij met z'n ondergeschikten omging bij Ford, bij het ministerie van Defensie in
Washington, en later bij de Wereldbank, dan zou hij de Vietnamese verliezers alle
hoeken van de conferentiezaal hebben laten zien. Zijn arrogantie kende geen grenzen:
hij schoffeerde de mensen op de werkvloer, hij kon geen ongelijk bekennen, en hij
manipuleerde de feiten. Hij zei ooit: ‘Management is the most creative of the arts,
for its medium is human talent itself’ (je kunt er om lachen, maar kom er maar eens
op). De werkelijkheid was dat overal waar hij werkte hij likte naar boven en trapte
naar onderen.
McNamara was bovenal extreem ongeduldig, en zei ooit dat hij liever een verkeerde
beslissing nam dan geen beslissing. Het blad Foreign Affairs omschreef hem in 1995
niet voor niets als een levend overblijfsel van ‘the can-do man in the can-do society
in the can-do era’. Dat ongeduld speelde ook de Wereldbank parten. McNamara wist
meteen bij z'n aantreden al dat hij een hele grote bank met heel veel geld wilde, nog
voordat hij wist wat er met dat geld moest gebeuren. Z'n staf rende daarna in het rond
om projecten te vinden om het geld in te stoppen. Sommige projecten werden al
gestart voordat de studies ernaar waren voltooid, en McNamara had geen enkele
aandacht voor de kwaliteit van het bestuur van het land dat het geld kreeg, noch voor
de vraag hoeveel geld een land eigenlijk kan verwerken. Zo droeg hij aanzienlijk bij
aan de schuldencrisis van de Derde Wereld. Zijn angst voor inactiviteit, zijn obsessie
met heroïsch doelen, zijn doofheid voor ondergeschikten, dat alles maakte zijn termijn
bij de Wereldbank tot een nieuwe ramp.
In dit licht is het geen wonder dat Robert McNamara in het verleden jaar verschenen
ophefmakende boek Managers Not MBA's: a Hard Look at the Soft Practice of
Managing and Management Development ook weer om zijn oren krijgt. Henry
Mintzberg schrijft in dit boek, dat door The Economist werd uitgeroepen tot een van
de beste van 2004, hoe de Amerikaanse business schools decennialang hebben gefaald
door Masters of Business Administration af te leveren die alleen maar naar rijtjes
getallen konden kijken. Dit heeft ervoor gezorgd, zegt Mintzberg, dat het Amerikaanse
bedrijfsleven wordt geteisterd door managers die wel weten hoe ze moeten analyseren,
maar niet hoe ze tot een oordeel moeten komen. Mintzbergs symbool van de
tekortschietende manager is: Robert McNamara.
Ondanks alles zijn er nog steeds mensen die voor McNamara vallen, niet in de laatste
plaats in Nederland. In de Volkskrant noemde Jan Tromp hem in een stuk over The
Fog of War ‘een bevlogen intellectueel’. McNamara een intellectueel? Misschien
dat Tromp onder de indruk raakte van het gedicht ‘Little Giddens’ van T.S. Eliot dat
hij in de film aanhaalt, maar dan is het goed om te weten dat McNamara dit gedicht
al tientallen jaren keer op keer te berde brengt. In 1968 stond het in de toespraak die
hij wilde houden bij zijn gedwongen afscheid als Minister van Defensie (door tranen
overmand kon hij het niet), in zijn boek In Retrospect staat het, en ook in Argument
Without End duikt het weer op. Neen, een bevlogen intellectueel, dat was McNamara
niet. Was hij dan ‘een nuchtere technocraat’, zoals Eric Koch in De Telegraaf schreef,
of misschien zelfs ‘een kille technocraat’, zoals Bianca Stigter in NRC Handelsblad
beweerde (beiden in een recensie van The Fog of War)?
Maar Robert McNamara was geen kille technocraat en ook geen bevlogen
intellectueel. Hij was iets veel gevaarlijkers: hij was een bevlogen technocraat.
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McNamara is het archetype van de engerd waarvan de voormalige minister voor
bestuurlijke vernieuwing in Nederland zo gecharmeerd was dat hij er een paar
maanden geleden een Top-500 van liet publiceren: de innovatieve ambtenaar.
Op één terrein hoeft McNamara niet honderd jaar oud te worden om gelijk te
krijgen. Daar is zijn gelijk al lang onaantastbaar. Dat gelijk ligt besloten in het
lugubere credo dat hij in 1967 uitsprak: ‘Undermanagement is the real threat of
society.’ Dat credo zong niet alleen in de hoofden van degenen die in Nederland de
Middenschool en de multiculturele samenleving bedachten, het zong ook in de
hoofden van de regeringsfunctionarissen in Washington die zich over Vietnam bogen.
Vietnam was een bestuurskundig probleem dat door turn-around
overheidsmanagement kon worden opgelost. De Vietnam-oorlog, zei een Amerikaanse
kolonel ooit bitter, ‘was a misguided experiment of the Harvard Business School
crowd’.
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Ik heb nooit gelijk
door M.A.C. Paanakker
De laatste keer dat ik actie voerde, is ruim dertig jaar geleden. Ik had vermoedelijk
gezeurd bij mijn moeder dat ik mee wou. Er waren grote jongens bij van wie mijn
moeder veel hield en die hadden denk ik gezegd dat het wel kon. Het was nacht en
spannend en het regende zachtjes, warme druppels want het was midden in de zomer.
Er was veel gegiechel en geklungel, heen en weer rennen en stilletjes sluipen. Ik
kreeg een belangrijke taak: ik mocht op de schouders van een grote jongen staan en
moest ergens schroeven uitdraaien. Als er een signaal van onraad kwam, moest ik
mij achterover laten vallen en daar stond dan iemand die mij opving.
Misschien hebben we drie regels op de achterpagina van een plaatselijk dagblad
gehaald, maar daar ging het niet om. Ik was ervan overtuigd dat een grote toekomst
als actievoerder mij wachtte.
Zoals dat gaat wanneer men stuurloos is en over een computer beschikt, raakte ik
nog niet zo lang geleden verzeild op de website van het Witte Plein. Daar vond ik
een roep om hulp. Wie steun zoekt ziet daar iets in. Ik liet weten dat ik wel wilde
helpen met opruimen. Snel kreeg ik een bericht terug: ‘Super, ik hou je op de hoogte.
Tot dan! grt. E.’ Kort daarop volgde een oproep voor helpers bij de ordedienst. Dat
leek me niks, ik ben meer van de chaos. Twee dagen voor de grote datum volgde
echter een herhaalde oproep, dringender nu. Ik reageerde uit plichtsbesef. Eigenlijk
wilde ik erbij vermelden dat ik ongeschikt was aangezien mijn gestalte bepaald geen
autoriteit uitstraalt, maar ik liet dit wijselijk achterwege. Solliciteren naar een functie
met de mededeling dat je er niet geschikt voor bent, is immers een actie die zichzelf
overbodig maakt.
Zo kwam ik bij de ordedienst en daarom fiets ik op de vroege ochtend van twee
februari van het jaar 2002 richting centrum. Vandaag gaat de kroonprins trouwen.
Alles doet denken aan een vroege lentedag. Van de berichten dat fietsen worden
geweerd uit de stad blijkt niets te kloppen. Bij het Koningsplein zet ik mijn fiets op
slot aan de waterkant en loop naar het geparkeerde busje om mij volgens afspraak
daar te melden. Ik passeer het eerste dranghek waar agenten reeds staan opgesteld.
Ze groeten mij vriendelijk met een goedemorgenwens die ik eensgelijk beantwoord.
Op het plein, dat meer een brede straat is, zijn wat mensen in de weer. Het is
duidelijk dat ik hen stoor wanneer ik hen aanspreek. Ik drentel wat rond op zoek naar
een geschikt persoon om te laten weten dat ik er ben. Als ik even stilsta, duwt iemand
mij dwingend opzij en wijst naar het dranghek pal achter me. ‘Dat heb ik nodig,’
zegt hij licht geïrriteerd.
Tenslotte verzamel ik moed en richt me tot de jonge vrouw die in de deuropening
van de bus staat. Ik steek mijn hand uit.
‘Dag,’ zeg ik en noem mijn naam. Ze neemt mijn hand aan, bij gebrek aan een
beter gebaar.
‘Wat kom je doen?’ is het bemoedigende antwoord.
‘Ik kom helpen.’
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‘Daar hebben we jou niet voor nodig,’ zeggen haar ogen en ik vraag me af of ik
voor niets mijn kinderen achter gelaten heb, in vertwijfeling zoekend naar paren
voetbalsokken en speelschema's.
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‘Met wat?’ zegt ze.
‘Uh..... ordedienst?’ probeer ik voorzichtig.
‘O ja, ordedienst. Wacht hier maar. Er komt zo iemand, die is nu druk.’
Even later scharrelen er twee andere timide figuren rond op het plein. Die durf ik
wel aan te spreken omdat zij ook duidelijk niet weten hoe het verder moet. IJverige
studentes schat ik. Ze blijken ook voor de ordedienst gekomen. Net als ik zijn ze niet
erg groot van stuk. Ontzagwekkende ordedienst, constateren we besmuikt. Langzaam
groeit het clubje van onhandig bij elkaar klittende figuren, talmend over de vraag
wie nou waar bij hoort.
‘Van welke club ben jij?’ zegt er een tegen mij.
Ik weet niet wat ik moet zeggen.
‘Zij is geheel statenloos’, helpt een ander.
Opgelucht gelach, alles vindt een plaats. Dan gaan we op weg met degene die de
baas is en met een politieagent voor het ontvangen van instructies. Ik voel me bij de
verkennerij waar ik nooit bij gezeten heb. Een jongen moppert over vroeg opstaan,
en de politieagent die Jan Haan heet moppert terug: ‘Noem je dat vroeg? Ik was hier
om drie uur vannacht, jullie zouden hier om vier uur zijn!’
Even later zitten wij zoet rond een grote ovale tafel in de ouderwetse keuken van
een grachtenpand. Jan loopt door naar het fornuis en signaleert als een echte
ordehandhaver: ‘Zeg, er staat hier melk staat over te koken.’ Er hangt een onwerkelijke
Swiebertje-achtige sfeer. Dan volgt de informatieverschaffing, de instructie, de
team-indeling, de taakverdeling, en de rondvraag.
Jan Haan vertelt van het vredesdetachement, waartoe hij behoort. Dat is een groep
van ongeveer veertig agenten die een bijzonder belang hechten aan het recht van
meningsuiting en derhalve bij voorkeur wordt ingezet bij het begeleiden van
demonstraties. Ons gezamelijk doel is het voorkomen van geweld. Waar bonje ontstaat
proberen we de zaak in redelijk gesprek te sussen, we trachten ‘kwaadwillenden’
van ‘goedwillenden’ te scheiden en voor het uit de hand loopt roepen wij hulp in.
Het is in eerste instantie aan ons om als het nodig is in gesprek te gaan met
‘aanhangers’ van het Witte Plein indien die een bron van onrust vormen. Als het gaat
om rechtsextremisten of oranjeklanten laten we de zaken direct over aan de blauwen.
Het klinkt logisch en eenvoudig.
Zijn belangrijkste taak, zo besluit Jan, is het op afstand houden van zijn collega's
die niet tot het detachement behoren. Kortom, ervoor zorgen dat zijn bazen niet
zenuwachtig worden. Het is wel duidelijk dat Jan ook zijn uiterste best doet om ons
niet zenuwachtig te maken, al zien de aanwezigen er eerder uit alsof ze nog niet
helemaal goed wakker zijn. We nemen de lawaaiactie door. Jan stelt voor dat wie
nog niets bij zich heeft wat wandborden en pannengerei uit de keuken leent en dan
is het tijd voor vragen.
Wat is verboden, waartegen onderneemt de politie actie? Verboden zijn spandoeken
met leuzen die beledigend zijn en aanzetten tot geweld, legt Jan geduldig uit.
Bijvoorbeeld Dood aan Willem-Alexander. Die worden afgepakt. Nu, dat klinkt
niemand onredelijk in de oren.
Daar gaan we. De kroonprins nadert. We moeten een geel hes aan om herkenbaar te
zijn. Niet zo fijn, maar je doet mee of je doet niet mee. Ik zeg nog wel tegen een van
mijn collega's van de ordedienst dat ik een beetje jaloers ben op de man die op zijn
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paard voor de koets uitrijdt. Ik zeg er niet bij dat ik als kind bij de bereden politie
wilde omdat dat het enige beroep was dat je te paard kon uitoefenen. Het circus achtte
ik toen uit al buiten mijn bereik.
Een lange tijd van niets doen breekt aan. Maar de zon, de blauwe lucht en het
schouwspel van mensen om mij heen maken het wel aangenaam. Ik wen aan m'n hes
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en beantwoord af en toe vragen waarop eigenlijk ieder mens een antwoord zou kunnen
verzinnen. Juist als ik tevreden maar ook enigszins teleurgesteld vaststel dat dit een
baantje van niks is, word ik voor het eerst aangesproken op mijn functie. De
punkgroep Breznew is losgebarsten en er heeft zich voor het podium een wild
dansgroepje gevormd van vervaarlijk uitziende en krijsende punkers. Een van de
jongens uit de organisatie loopt naar mij toe.
‘Hou jij dat groepje van deze kant even in de gaten, en zorg dat ze gescheiden
blijven van de rest,’ zegt hij.
Ik knik gehoorzaam van ‘begrepen’ en probeer de ernst van deze opdracht in te
zien. Maar oog in oog met de dansende punkers kan ik een gevoel van lacherigheid
niet onderdrukken. Zij zijn met velen en ik ben alleen. Er zijn geen andere geelhemden
in de buurt en ook de blauwen zijn uit zicht. Geheel conform afspraak. Ik posteer
mijzelf op een plaats waarvan ik denk dat die strategisch is en let goed op, al zou ik
niet weten waarop ik moet letten en wat ik moet doen op het moment dat ik iets zou
moeten doen. Deze gedachte troost mij: als ik een klap krijg, krijgt een ander die
niet, en daarin schuilt toch een bepaalde zin.
Natuurlijk gebeurt er niets. Als de herrie bedaard is volg ik het gesprek van een
groepje dat naast mij staat. Een meisje met verschillende gekleurde strepen in haar
lange donkere haar, waarin geloof ik heel veel klitten zitten die er moeilijk uitgaan,
een wit gezicht, zwart en leer en veel metalieke accenten - is op zoek naar een vuurtje.
Ik tik op haar schouder en bied het haar aan. Nu kan ik haar gezicht van heel dichtbij
bekijken. Ze is verrast en bedankt me vriendelijk. In haar kin heeft ze een piercing
zitten, geen gewoon knopje of ringetje maar een metalen doorn van onge-
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veer anderhalve centimeter. Ik kan het niet laten om haar nog eens op de schouder
te tikken en te vragen of dat niet pijn doet.
‘Nee, hoor’, zegt ze.
‘Maar hoe moet je dan zoenen’, vraag ik.
‘Oh gewoon, een beetje voorzichtig.’ Misschien weet zij niet wat zoenen is.
Na enige tijd komen er nieuwe instructies in verband met de komst van de koets.
Men vreest een oncontroleerbare beweging van de meute op het Witte Plein richting
Singel. We krijgen opdracht om een keten te vormen dwars over de weg. Achter ons
wordt eenzelfde keten van blauwen gevormd. Mensen vragen wat gaat er gebeuren,
ze willen die kant op. Ja, dat mag, maar langzaam. We gaan stapvoets achteruit die
kant op.
Daar komt de lawaaiprotestoptocht. De drum van de Argentijnse straatband voorop,
en dan de potten-pannen-fluiten-herrie. Ze gaan langs de rechter straathelft richting
Singel. Handen vast nu. We geven elkaar onwennig een hand. Ik hoor nog iemand
zeggen ‘Kindertjes nou even weg’ en zie een kind voor me staan. Ze is met haar
moeder en wil de koets zien.
Ritme kruipt in onze benen en hoofden. Een beetje swingend op de dreun en zo
langzaam mogelijk lopen we achteruit. Ik kijk rechts en links van mij en vind ons
ronduit schattig en het toonbeeld van naïviteit. Af en toe draai ik mijn hoofd en zie
de tweede rij die veel lijkt op de onze, maar hun gezichten zijn ernstig. We wijken
naar achter tot aan de afgesproken linie en stoppen min of meer. Dan pas besef ik
dat ik midden op de trambaan van het Koningsplein sta precies tussen een rij
politieagenten achter me en een menigte voor me die de kant op wil van die rij
politieagenten. Niet zo handig.
Wat er achter mij gebeurt, kan ik niet zien maar het is aanleiding voor een
plotselinge omslag. Ik kijk recht in het verkrampt gezicht van een vrouw die brult:
‘We willen erdoor!’ En voor ik mij schrap kan zetten, gaan mijn voeten van de grond
en zweef ik achteruit. Ik hoor mijn buurman zeggen ‘Niet doen, kom, doe dat nou
niet!’ Ik denk aan het kind dat daarnet voor me stond, maar al heel gauw begrijp ik
dat er niets maar dan ook helemaal niets is te doen als dit uit de hand loopt. Dat ik
er letterlijk midden in zit, en de mensen om mij heen met mij.
Op het moment van de grootste druk raken mijn voeten de grond weer en voel ik
pijn in mijn linkerborst, die beklemd is geraakt. Ik moet iets omhoog want op mijn
buik en ribbenkast kan ik meer druk verdragen. Dan breekt de lijn, eerst wordt mijn
linkerhand losgelaten, dan de rechter, de druk vermindert en de mensenmassa stroomt.
Binnen enkele seconden zie ik niemand meer van ons. Gele en blauwe verfdruppels
opgelost in zee. Ik loop maar zo'n beetje mee met de massa, en probeer mij toch
verdienstelijk te maken met loeihard en langdurig fluiten op mijn vingers.
Er ontstaat opschudding vlak voor mij. Ik zie armen door de lucht zwaaien, hoor
wat geschreeuw en denk dat het mis gaat, maar het is snel weer voorbij. Opluchting.
Lawaai maken. Fluiten.
Terug op het plein is er vanuit de Kerkstraat politieversterking gekomen. Onder de
agenten ontdek ik een knappe jongeman die rondloopt met een gezicht dat stijf staat
van de spanning, weerbarstig oogcontact vermijdend. Die jongen moet hier niet zijn
en al helemaal niet met een wapen in zijn zak.
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Op het Witte Plein hoor ik er ondanks mijn gele hemd helemaal bij. Prachtig scheef
gedraaid Wilhelmus. Goed uitgevoerd alternatief volkslied. Indrukwekkende
breakdance knapen (ik zie alleen hun benen, maar toch). Mooie alternatieve trouwjurk.
Een aandoenlijk groepje witte illegalen met oranje vlaggetjes. Die zijn aan hen
uitgedeeld maar het is niet tot ze doorgedrongen dat die van de tegenpartij
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zijn. Een toeschouwer die zegt ‘Ik vind het gemeen, Maxima krijgt zomaar een
verblijfsvergunning en ik niet’, een andere toeschouwer, een heer op leeftijd in een
loden jas: ‘Ik ben van de VVD en ben het eens met jullie.’ Leuke meiden met witte
jurken en handen besmeurd met rode verf. Grappen over de monarchie. Treurige
monologen over de gevolgen van een dictatuur. Overwegingen voor en tegen op een
rij.
Op het podium wordt gemeld dat er langs de route spandoeken zijn verwijderd
door de politie. Om even een voorbeeld te geven van de ‘schandelijke inhoud’ van
de tekst zal de spreker ons deze tonen. ‘Nou wat denken jullie dat er op stond?’ Hij
voert de spanning op. Leve de Republiek lezen we. Ik voel even wat iedereen voelt
en wat ook het doel is van de spreker: zie je wel hoe achterlijk de politie is. Maar
eigenlijk wil ik zeggen: ‘Ja maar jongens, Jan Haan was het niet. Nee Jan Haan die
zei nog, die zou niet...!’
Van de prominente leden van het Republikeins Genootschap heb ik er geen gezien,
maar die horen ook niet in het gepeupel. Het programma wordt afgesloten met een
band van koperblazers. Mijn voeten doen pijn, ik wil naar huis. Eindeloos worden
laatste nummers aangekondigd. Ik hoor ergens de vraag of dit nou een demonstratie
is of een feestje. Ik weet het niet, maar wil wel weg.
Eindelijk zit mijn dienst er op. De zon staat laag. Ik lever mijn hemd in en zie een
groep volhouders vertrekken naar het politieburo in de Marnixstraat. Hun doel is een
spontane lawaaidemo voor een oproerkraaier die gisteren is vastgezet. Ik voel geen
behoefte hen te vergezellen.
Thuis zie ik op de televisie dat het heeft geleid tot een relletje. Beelden van een
meisje met gitzwart geverfd haar dat met overslaande stem staat te schreeuwen tegen
de politie: ‘Wij willen geen geweld! Jullie zijn er altijd op uit ons te provoceren.’ Er
is iets niet goed met dat kind, is al wat in mij opkomt.
Ik denk aan Jan Haan. Zou er werkelijk zoiets als een vredesdetachement bestaan?
Maar dan is het vreemd dat niet het gehele blauwe korps daar vrijwillig lid van is.
Ik vraag me af wat de selectiecriteria zijn om politieagent te worden. Ik zie de
bescheiden en ernstige jonge mannen en vrouwen die ochtend weer om de keukentafel
tafel zitten, elk gevoel voor geweld missend, en bereid om iets te doen wat een goede
zaak dient. Ze zouden vast heel geschikt zijn. Toch ben ik zeker dat het in het hoofd
van geen van hen ooit is opgekomen om bij de politie te gaan. Gisteren hoorde ik
iemand op de radio zeggen: ‘Getalenteerde jongelui van tegenwoordig die gaan niet
bij de politie werken. Het heeft geen status en geen aantrekkingskracht. Die mensen
moeten dus meer verdienen.’ Ik geloof niet dat de leden van ons ordedienstje gedreven
worden door een hang naar rijkdom of status.
Na deze dag weet ik het vrijwel zeker. Actievoerder noch politieagent is iets voor
mij. Voor beide functies moet je in staat zijn de dingen helder te scheiden. Want zeg
nou zelf: wat blijft er voor orde over wanneer in jouw ogen ‘de goeien’ bedenkelijk
gedrag vertonen en er onder ‘de slechten’ mensen zijn die je sympathie wekken?
Op de tv zie ik in de Nieuwe Kerk Nelson Mandela, enigszins moeilijk lopend aan
de hand van zijn vrouw en ik vraag me af of we misschien bij wijze van sociale
dienstplicht elke burger zouden moeten verplichten een jaar in eenzame opsluiting
door te brengen. Het is maar goed dat ik ook geen politicus ben.
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Brief
Gert de Jager
Zoals een moeder aan haar zoon
schrijft, zo
met de rivier tussen ons
in, zie ik niets dan de
regen en de mist, en elke
druppel voel ik en elke
druppel zie ik en
elke druppel is je spiegel.
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Over de bitterheid
De boom geplant, het huis
gebouwd. In de
nacht, midden in de nacht
uitkijkend over het
water, het
land en het water
dat zijn
duisternissen kent en
zijn onverklaarbare lichte plekken.
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Schröders zonsondergang
De kanselier is zijn zenit gepasseerd
door Willem Wansink
Eindelijk is het Hamburgse weekblad Die Zeit met achterstallig onderhoud begonnen.
Er wordt gerenoveerd, en zelfs hier en daar geëxperimenteerd. Vrijwel sinds haar
oprichting, vlak na de Tweede Wereldoorlog, is Die Zeit een kwaliteitsproduct
geweest van het nieuwe Duitsland. Het blad was vaandeldrager van het parlementaire
liberalisme, heraut van de verlicht-intellectuele keurige neven van de
Achtundsechziger en pleitbezorger van entente tussen Oost en West. Sinds 1998 was
het een van de belangenbehartigers-tegen-beter-weten-in van de rood-groene coalitie,
die aanvankelijk in het paradijselijke Bonn regeerde en in 1999 verhuisde naar het
straatarme, maar experimentierfreudige Berlijn.
Eerder dit jaar had Die Zeit er evenwel genoeg van. Gerhard Schröder kan het
niet, oordeelde het blad voor het eerst, en min of meer in die bewoordingen. Schröders
sociaal-democratische SPD regeert tegen zichzelf en tegen haar eigen achterban,
luidde de kern van de analyse die oudgediende Matthias Geis had opgeschreven.
Zijn conclusie: de bondskanselier kan uitsluitend in het zadel blijven omdat hij achter
de rug van zijn regeringscoalitie een informeel verbond heeft gesloten met de
christen-democratische oppositie die de meerderheid heeft in de Bondsraad, de Duitse
Eerste Kamer.
Dit was meer dan een krantenopinie, meer dan een entrefilet van een ooit op goede
voet verkerende journalist. Het was een teken aan de wand, en voor Schröder geen
prettig teken. Deze desavouering van de tefal-kanselier - aan wie tot nu toe schandaal,
toenemende hoogmoedswaan, noch het publieke geharrewar met George W. Bush
over de oorlog tegen Irak kon blijven kleven - leek nog het meest op een kleine
omwenteling in het Duitse politieke landschap. Lang, misschien wel veel te lang,
had de politieke redactie van Die Zeit aan de leiband gelopen van de Sesselkleber in
Berlijn. Maar nu werd de stekker eruit getrokken, en dat telt zwaar.
Ik lees Die Zeit al sinds een kleine dertig jaar. Samen met de Financial Times
hoort het weekblad op krantenformaat tot mijn favoriete Europese titels. Vooral toen
Marion Gräfin Dönhoff en oud-bondskanselier Helmut Schmidt er de scepter
zwaaiden, vormde het een boeiende mélange van Kantiaans Aufklärungsdenken,
Erasmiaanse afgewogenheid en Weberiaanse nuchterheid. Naast het bij vlagen
zweverige idealisme van Dönhoff klonk ook steevast een portie
Real-politik-à-la-Kissinger door: meestal in de bijdragen van Schmidt en soms bij
de toenmalige hoofdredacteur Theo Sommer, die later medeuitgever werd.
In de nadagen van de Koude Oorlog, tijdens de Duitse eenwording en de val van
de Sovjet-Unie werd Die Zeit een baken van rust in een chaotisch tijdsgewricht, een
Fundgrube vol doorwrochte, onafhankelijke observaties van macht, manipulaties en
machinaties. Logisch: het blad beschikte over uitermate goed ingevoerde, kritische
redacteuren, eersteklas bronnen en wist precies wat er internationaal gaande was,
ook achter het IJzeren Gordijn.
In Bonn regeerde toentertijd de CDU/CSU onder leiding van de restauratief ingestelde
Helmut Kohl, de ‘eeuwige kanselier’, die uiteindelijk op zestien jaar bleef steken.
Uiteraard was de bourgondische, Zuid-Duitse katholiek Kohl nooit een serieuze partij
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voor de nuchtere, atlantisch en lutheraans georiënteerde Hamburgse elite. Maar Kohl
was er dan ook niet de politicus naar om met zijden handschoenen aan te pakken.
Als een toernooiheld bood hij zijn tegenstanders een vrij speelveld aan: Der Spiegel
en de Süddeutsche Zeitung legden de christen-democraat het vuur zo mogelijk nog
vaker aan de schenen dan Die Zeit.
Das war einmal. Sinds die dagen is het bergafwaarts gegaan met De Zeit. De
Werdegang van het
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liberale blad ging gelijk op met de neergaande spiraal waarin Duitsland zich bevindt.
Het aanzien van de Bondsrepubliek heeft de laatste jaren krassen opgelopen en dat
geldt ook voor Die Zeit. Door ‘nee’ te zeggen tegen Bush - louter opportuun vanwege
de verkiezingen in 2002 - heeft Schröder de atlantische banden schade berokkend.
Bovendien roept zijn grenzeloze ambitie om nog dit jaar voor Duitsland een
permanente zetel in de Veiligheidsraad te veroveren vele vraagtekens op. Nog erger
is de door Schröder en Jacques Chirac recent voorgestelde opheffing van het
wapenembargo tegen China, waarvan de Amerikanen (en de Britten) absoluut niets
willen weten vanwege de schendingen van de mensenrechten (en vanwege
geopolitieke belangen). Maar ook hier is Schröder de opportunist: hij smacht naar
Chinese orders die zijn dramatische werkloosheidscijfers moeten verlagen.
In het kielzog van de zwalkende politieke macht raakte ook Die Zeit de koers
kwijt. Daar waar de concurrentie vernieuwde - Focus, de Financial Times
Deutschland, Die Welt - en de collega's het kabinet kritisch bleven volgen zoals
journalisten betaamt, zakte het blad weg in overwegend laf jaknikken. Hoofdredacties
wisselden elkaar in hoog tempo af en elke nieuwe man bracht zijn eigen gelijk mee.
Op Theo Sommer volgden de domineesfiguur Robert Leicht, de onfortuinlijke
Zwitserse bankierstelg Roger de Weck en het prestigieuze duo Michael Naumann die nota bene uit het kabinet-Schröder kwam - en de atlanticus Josef Joffe, de
gerenommeerde buitenlandcommentator van de naar groen neigende Süddeutsche.
Alleen Joffe sloeg de klassieke liberaal-kritische toon aan die men van Schmidt
gewoon was. Maar de politieke scherpte verdween uit de kolommen en de
gezichtsbepalende artikelen over binnenlandse politiek werden steeds vager. Het
gevolg was dat in Die Zeit een kleverige vorm van journalistieke serviliteit begon te
overheersen en dat de lezers wegliepen. Zodra de niets en niemand ontziende Joffe
afwezig was, kreeg zelfs een modieus anti-Amerikanisme de overhand.
Vooral de politieke redactie in Berlijn meende de politieke berichtgeving
consequent roodgroen (of althans licht-roze) te moeten inkleuren. Daarvoor bestond
wellicht een plausibele verklaring, maar het is geenszins onmogelijk dat de voorkeur
van de chef politiek van Die Zeit, de belezen en altijd voorkomende Gunter Hofmann,
vooral werd beïnvloed door het feit dat hij bijna maandelijks kon aanschuiven bij
zijn bevriende generatiegenoten Schröder en Joschka Fischer, de toen nog vrijwel
heilig verklaarde minister van buitenlandse zaken.
Het journalistieke resultaat van die onderonsjes in het Kanzleramt langs de Berlijnse
Spree of in het Auswärtiges Amt, het ministerie van buitenlandse zaken aan de
Werderscher Markt, was meestal een positieve analyse van de politieke situatie.
Sterker nog: in deze stukken leek Die Zeit kritiekloos weer te geven wat de bestuurders
hadden ingefluisterd. Zelden of nooit was er daarbij sprake van citaten, waardoor
autorisatie volgens de strenge Duitse regels niet nodig was. Zo scheerde het ooit zo
eerbiedwaardige blad door the corridors of power maar langs de afgrond van de
journalistiek.
Nu omringen Duitse politici zich wel vaker met een eigen hofhouding, een heuse
coterie van hen welgezinde journalisten. Vooral uitgevers van befaamde titels en
hoofdredacteuren uit het eigen kiesdistrict hebben een streepje voor - uiteraard op
voorwaarde dat zij over de gewenste politieke kleur beschikken. Op gepaste momenten
worden ze gevoed met informatie: ‘gericht lekken’ heet dat in vakjargon. In dit
opzicht werkt de huidige coalitie niet anders dan haar conservatieve voorgangers.
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Ook de christen-democraat Konrad Adenauer, de eerste naoorlogse kanselier, hield
in zijn tijd punctueel genotuleerde Teegespräche met zorgvuldig geselecteerde
journalisten (enkele jaren geleden werden ze samengevat in prachtige verzamelbanden
die zeker het lezen waard zijn). En tijdens de verkiezingscampagne van 1998 huurde
Helmut Kohl zelfs een complete trein af om zo'n honderd correspondenten mee te
nemen naar de Pfalz, de regio waar hij vandaan komt, waarna hij ze fêteerde op
Saumagen en uitstekende wijnen terwijl hij zijn orakels verkondigde. (Veel hielp dat
niet, want de kiezers waren uitgekeken op King Kohl en stemden hem honend weg).
Voor journalisten geldt: wie de regels van dit geheime genootschap schendt, heeft
een probleem - tientallen deuren gaan dicht en lang gekoesterde bronnen drogen
plots op. Voor politici geldt: wie dit geheime genootschap uit handen laat glippen,
heeft een probleem - vriendelijke kolommen veranderen in poelen van vergif,
meelevende pennen worden even zovele messen in de rug. Met Die Wende van Die
Zeit heeft Schröder
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kortom een levensgroot politiek probleem erbij. En hij is niet de enige.
De gure wind die thans door de Berlijnse Republiek waait, geldt ook het groene idool
Joschka Fischer. Deze held van '68, die jarenlang bovenaan de lijst van populairste
politici stond, is hevig in opspraak geraakt door de visa-affaire. Duitse consulaten
in Oost-Europa bleken onder Fischers verantwoordelijkheid massaal visa te hebben
verstrekt, ook aan criminelen. Iedereen die dat wilde, werd toegelaten in Duitsland,
zonder dat antecedenten werden gecontroleerd. Volgens de Groenen konden de
deuren niet ver genoeg open staan voor immigranten. Op Buitenlandse Zaken wordt
nu gesuggereerd dat de hoogste baas, Fischer, persoonlijk opdracht had gegeven om
het immigratiebeleid te versoepelen. Dat druiste dwars in tegen de koers van de SPD
die gezien de werkloosheid juist kopschuw is geworden voor immigranten. Het
schandaal is zo hoog opgelopen dat Fischer nu onderwerp is geworden van een
parlementaire onderzoekscommissie. Daar komt bij dat hij vanwege zijn barse
bestuursstijl op het eigen ministerie onder vuur is komen te liggen van een groeiend
deel van het corps diplomatique.
Het was vooral door Fischers deconfiture dat de nauwe liaison tussen pers en
politiek pijnlijk begon te worden voor Die Zeit. Nu Fischer afbladdert en Schröder
er maar niet in slaagt de vruchten van zijn (voorzichtige) hervormingsbeleid te
plukken, lijkt rood-groen definitief voorbij zijn hoogtepunt. Het zenit is overschreden,
daarover zijn alle waarnemers het eens. Zelfs de veranderingsresistente politieke
redacteur van de koppig-linkse Frankfurter Rundschau, liet zich eind maart
voorafgaand aan een Internationaler Frühschoppen, een live discussie van journalisten
op de Duitse televisie waaraan wij beiden deelnemen, ontvallen: ‘Het wordt niets
meer met die twee.’
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis: de tijden zijn veranderd en wij zijn
mee veranderd. Dit verklaart waarom de leiding van Die Zeit het raadzaam heeft
geacht om op tijd enige distantie te betrachten tegenover het voormalige
koningskoppel in Berlijn en de banden met de christen-democratische oppositie aan
te halen. Daarmee heeft het blad geprobeerd weer aansluiting te vinden bij het
merendeel van de opinieleiders in Duitsland. In augustus 2004 nam alweer een nieuwe
hoofdredacteur het heft in handen: dit keer de snelle Giovanni di Lorenzo, een
Italiaanse Duitser, afkomstig van de links-liberale Der Tagesspiegel in Berlijn.
Sinds de komst van de 46-jarige, maar nog altijd jeugdig ogende Di Lorenzo,
worden de grote interviews en analyses in Die Zeit veelal mede door de hoofdredacteur
zelf en diens adjunct Bernd Ullrich gemaakt - ook hij komt van de Tagesspiegel.
Deze wisseling van de wacht is een vooruitgang. Die Zeit oogt levendiger, en de
kritische geest is teruggekeerd in de kolommen. Beide hoofdredacteuren durven, al
dan niet gesecondeerd door ‘gewone’ redacteuren, Schröder wezenlijk harder aan
de tand te voelen dan voorheen het geval was.
Ondertussen weet de kanselier heel goed dat het tij verloopt en dat hij de bakens
dient te verzetten. Net als Die Zeit heeft ook de regering vorig jaar gekozen voor
vernieuwing: met de introductie van ‘Hartz IV’, het nieuwe werkloosheids- en
uitkeringsstelsel, is na jaren praten eindelijk de aftrap gegeven voor een echt
hervormingsprogramma (Agenda 2010). Het klinkt goed, maar de cijfers liegen er
dan ook niet om. De reële werkloosheid in Duitsland, inclusief alle
werkverschaffingmaatregelen voor langdurig werklozen (ABM-Stellen), bedraagt op
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jaarbasis geen 5,2 miljoen zoals de officiële statistieken willen, maar allang 6,5
miljoen personen, meer dan tien procent van de beroepsbevolking. Intussen kwakkelt
de economie voor het zoveelste jaar op rij, zonder uitzicht op herstel. (Het enige dat
nog groeit, is de export, maar de binnenlandse consumptie stagneert hopeloos.)
Volgens een recent rapport van de Europese Commissie is de Bondsrepubliek wat
betreft economische groei afgezakt naar de laatste plaats van de EU. Daar komt bij
dat Berlijn voor de vierde keer op rij de stabiliteitscriteria geschonden heeft.
Tandenknarsend moeten Duitse politici van alle partijen erkennen dat de vroegere
locomotief van Europa nu als achterste slaapwagen mee sukkelt, met alle gevolgen
van dien voor buurlanden zoals Nederland die economisch afhankelijk zijn van de
economische prestaties in Duitsland.
Geen wonder dus dat Die Zeit op het gebied van de binnenlandse politiek de steven
heeft gewend.
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Maar op buitenlands politiek terrein is het blad nog altijd van slag - net als Duitsland
zelf. Ten aanzien van Fischer is het moeilijk voorgoed afscheid te nemen. Dat blijkt
uit de brave volzinnen over hem waarin het nog altijd aanwezige politiekcorrecte
pacifisme en de restanten van de linksige Untertanenmentalität doorklinken. De
voormalige links-militante Fischer heeft ook bij veel journalisten van Die Zeit nog
altijd een status die vergelijkbaar is met een sekteleider. De minister mag een enorme
duikeling hebben gemaakt in de publieke opinie ten faveure van Christian Wulff, de
christen-democratische minister-president van Nedersaksen, slechts een op de drie
Duitsers wil echt van hem af.
Desalniettemin durfde Die Zeit het onlangs aan de bewindsman, die inmiddels is
gestopt met joggen en weer veel te dik is geworden, in een vraaggesprek te verwijten
net zo te argumenteren als Kohl. Volgens de ondervragers geldt voor hem, net als
destijds voor Kohl: ‘Wie mij schaadt, schaadt Duitsland.’ Ofwel: ik ben onschendbaar.
Nog bevindt Die Zeit zich in een overgangsfase. Intussen zijn andere kranten en
weekbladen op het gebied van de buitenlandse politiek wél stukken beter geworden.
Wie wil weten wat er politiek en maatschappelijk in de Bondsrepubliek aan de hand
is, kan misschien zelfs beter de gematigd conservatieve Die Welt lezen - en niet alleen
vanwege de heringevoerde eminente zaterdagse boekenbijlage Die literarische Welt.
Ook deze krant heeft een draai gemaakt, want van de reactionaire redactionele lijn
die een paar jaar geleden nog overheerste is weinig meer te bekennen.
Intussen worstelt Die Zeit met het feit dat hoofdredacteur Di Lorenzo geen
buitenland-expert is en dat de bejaarde uitgever Schmidt lang niet meer zo
nadrukkelijk zijn stempel op het blad drukt. Bovendien houdt mede-uitgever Joffe
zich liever op in het academische milieu van de Verenigde Staten dan te schrijven
voor het eigen blad. Zijn boutades tegen het Duitse vazallengedrag vis-à-vis Parijs,
tegen de doelbewuste ondermijning van het stabiliteitspact door Parijs en Berlijn, of
tegen de onverholen pretenties van Schröder in de Veiligheidsraad zijn zelden meer
te lezen.
Helaas besteden Nederlandse media door gebrek aan een gevoel voor serieuze
machtspolitiek weinig aandacht aan de Europese koers van de grote landen in de EU.
Daardoor wordt het vluchtgedrag van Schröder - de bekende Ablenkungspolitik om
zich op het buitenlands beleid te storten als binnenlands weinig te behalen is onvoldoende aan de kaak gesteld. Toch is het kritisch volgen van Berlijn meer dan
interessant voor Nederlands, want Duitsland was altijd de grootste pleitbezorger van
de Europese integratie en met name Kohl hield de belangen van de kleinere lidstaten
nauwlettend in de gaten. Schröders gebrek aan visie en zijn inconsistente optreden
worden juist op dit gebied pijnlijk duidelijk. Binnen Europa wordt thans de
intellectuele afwezigheid van Berlijn node gevoeld.
Dit alles maakt het des te urgenter dat Die Zeit haar positie bepaalt. Voorlopig loopt
de redactie nog erg vaak achter de feiten aan. Zo kwam zij pas in maart - een half
jaar ná Welt am Sonntag - tot de conclusie dat Schröder met zijn maatregelen om de
arbeidsmarkt vlot te trekken, eerder tégen dan voor de eigen clientèle regeert. En
terwijl Die Zeit nu aarzelingen over de kanselier formuleert, heeft de conservatieve
Frankfurter Allgemeine Zeitung allang het begrip Kanzlerdämmerung uit de
mottenballenkist gehaald - het Wagneriaanse woord dat eerder werd gebruikt om
afscheid te nemen van Kohl.
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Formeel heeft Schröder nog twee jaar te gaan. Zelfs als de SPD bij de
deelstaatverkiezingen van eind mei in Noordrijn-Westfalen wordt weggevaagd - en
alle opiniepeilingen wijzen daarop - kan hij met de Groenen doorgaan. Ook Joschka
Fischer zal niet onmiddellijk zijn post willen ruimen. Eigener beweging doet hij dat
vermoedelijk nooit. Bovendien lijkt het uitgesloten dat de Groenen een aansprekende
opvolger kunnen leveren die over evenveel charisma, machtswellust én botheid
beschikt als Fischer. Vermoedelijk zal dus niemand het lef hebben om hem de fatale
zet te geven.
Voor de veerkracht van de Duitse democratie is het hoopgevend dat Die Zeit
althans de indruk wekt niet langer slaafs achter Schröder aan te lopen. Misschien
durft het blad hem er binnenkort wel fijntjes aan te herinneren dat hij bij zijn aantreden
beloofde de wet te zullen veranderen, zodat niemand langer dan twee termijnen als
kanselier kan aanblijven. Net als in de Verenigde Staten. Typisch Schröder: sinds
hij regeert, heeft hij die belofte niet meer herhaald.
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Hoogzomer
Sacha Blé
Het was nog juli
toen je tintelend zei:
‘Kijk, het licht
is dit van augustus,
het zoekt
ongetwijfeld mij.’
Ik zinderde dus
van juli, jij was
augustus nabij,
ik zei: ‘Kijk,
het hoogzomert,
het hoogzomert nu in wij.’
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Glas
Men mint,
men is de leerling-smid,
men smelt op een vuur
dat in de milt treft.
Men molenwiekt
zuivere zuurstof in plaats van lucht,
men denkt in glas,
men is het brandpunt van haar lens,
men merkt haar dagen,
wordt haar keukenkalender en aangerecht.
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De hoogste aller kunsten
door Bas van Putten
De jonge Jeurissen, historicus en socioloog, werkt sinds zijn tweevoudige doctoraal
(tweemaal cum laude) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn taak: contacten
onderhouden met de landen van het voormalige Oostblok.
De afdeling waar Jeurissen is gelegerd, bestudeert - of ‘monitort’, zoals ze in Den
Haag zeggen - het democratiseringsproces in landen die ooit Sovjetsatellietstaten
waren. Zo op het oog is dit onderzoek vooral een wetenschappelijke aangelegenheid,
maar het wordt voor het buitenlands beleid van onze staat blijkbaar van belang geacht.
Niemand heeft de jonge Jeurissen uitgelegd waarom. De chef aan wie hij zou kunnen
en misschien zou moeten vragen, is te vaak op reis om veel aan hem te denken.
Bovendien is hem uit het CV van Jeurissen gebleken dat zijn aanwinst, met 24 jaar
en reeds een jaar in dienst de jongste dubbeldoctorandus van het departement, mans
genoeg is om zijn recht op ambtelijke ontplooiing zelf ter hand te nemen. Ga na:
tijdens zijn twee studies reed de jonge Jeurissen nog paard en speelde hij virtuoos
piano, Bach en Brahms. Ook werkte hij als verkoper in een platenzaak, drie dagen
in de week, tussen de tentamens en het galopperen door. Daar heeft een chef geen
zorgen aan.
Doch inmiddels is er met Jeurissen iets vreemds gebeurd. Na zijn studie heeft zijn
dadendrang het opgegeven. Hij is een vreemde jongen, bij wie de wil om te presteren
op de universiteit uitsluitend de tijdelijke behoefte diende te ondervinden wat iemand
voelt die in het leven ver wil komen. Dat kan hij doen door zes jaar na te doen wie
hij niet is, een streber; hij wil met beide studies en al zijn bezigheden een
wezensvreemde levenshouding testen. Met die inzet haalt hij tienen, louter om uit
te vinden of hij trots voelt. Het antwoord op die vraag blijkt erg eenvoudig: wie
vooruit wil, die voelt niets. Een tien daagde Jeurissen als abstractie soms uit om meer
tienen te halen, maar als ze binnen waren, dacht hij: het zijn maar cijfers. Het nut
van tienen is dat ze geschikt zijn als rechtvaardiging voor een bestaan waarvan geen
mens de zin weet, en het stond Jeurissen niet aan zo zijn gelijk te moeten halen. Hij
voelde zich niemand. Het was zijn grondhouding: dat hij kan zijn wie hij besluit te
zijn, of wat ze van hem willen maken, om het even. Zigeuner, femme fatale, of
veelbelovend intellectueel te Leiden. Als hij zijn rust maar heeft, zijn eenzaamheid
Zijn eigen antwoord op de vraag wat hij verwacht van zijn bestaan blijkt hem na
zes jaar werk en studie: rust en 's avonds zijn piano. Wat hij in Leiden heeft geleerd,
is waaruit ambitie bestaat en dat ambitie heel geschikt is voor de dommen, niet voor
hem. Hij herinnert zich vooral de lange avonden van murw makende studie tot na
middernacht, het demoraliserende effect van wetenschap die het niet is, een
wetenschap van vage theorieën over de structuur van onze samenleving en het
wetmatige verloop van de geschiedenis. Dat hij voor dat al zo moet werken zegt
genoeg; omdat het onzin is, kost het hem moeite te onthouden wat zijn professoren
graag uit zelfverheerlijking belonen met een tien. Hij gelooft er niet in.
Hij gelooft na zes jaar studie niets meer. Het is een wonder dat volwassenen dat
wel doen. Wat hij in Leiden heeft besloten, is dat hij zich nooit zou inlaten met die
corruptie van het geestesleven. Zijn doel: de handhaving van rust en vrede in de eigen
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kring, het eigen leven. Zo moeilijk blijkt dat niet te zijn; hij is alleen, hij hoeft met
niemand in discussie over hoe het verder moet. Devies: wat komt, dat kome.
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Voor deze levenshouding is de afdeling van Jeurissen op buitenlandse zaken een
geschikte stek. Er is niet veel te doen en wat hij doet is zinloos op een wijze die hem
inspireert tot mooie gedachten over mens en werk en leven. Het zijn gedachten waar
hij zich in stilte graag verdienstelijk mee maakt. Ze zijn van hem en niemand anders.
Zijn werkzaamheden bestaan vooral uit op het ontvangen en verzenden van de
officiële documenten die de nieuwe Oostblokstaten en ons eigen land in onafzienbare
hoeveelheden verwekken en vervolgens uitwisselen. Niet voor niets wordt Jeurissens
kantoortje wel de postkamer genoemd. Uit Duitsland komt bijvoorbeeld een dik
rapport over de positie van Non-Gouvernementele Organisaties in Tsjechië en
Slowakije. De bedoeling is dat Jeurissen de tekst beoordeelt op urgentie en voorzien
van nuttig commentaar met de interne post naar hooggeplaatste mannen op het
ministerie stuurt, die zo vaak nooit iets van zich laten horen dat Jeurissen er na een
jaar voor kiest om zich waar mogelijk de moeite te besparen. Hij tekent alles voor
gelezen en stuurt het buitenland in ruil ad libitum gewichtigheden uit het vaderland;
in de archiefkasten die Jeurissen soms uit verveling plundert vindt hij keus te over.
Hij is voorzichtig en diligent, maar de humor van zijn situatie ziet hij in. Eenmaal
stuurt hij voor de grap een jaren oud rapport over het mestbeleid in Nederland naar
een collega in Litouwen. Er komt een keurige ontvangstbevestiging. Daarna treedt
het verwachte zwijgen in. Jeurissen belt weken later de collega in Litouwen op en
vraagt, met het brutale dat hem bij het koor is bijgebracht: Did you receive my report?
- I did, zegt de collega, die Jeurissen nog van een conferentie kent, we bestuderen
het. Did you consider our proposal? vraagt de jonge Jeurissen. Litouwen, jong en
niet genoeg getraind in grootse bluf, bezweert dat hij zal terugbellen met consideraties
over de propositie en beëindigt het gesprek. Aha, denkt Jeurissen, zo zit de wereld
in elkaar. Het kan geen hond wat schelen. Dit leert hem meer dan zes jaar fier studeren
hem heeft bijgebracht. De jonge Jeurissens zijn wereldwijdverbreid. Hij is nog wel
zo slim om niemand in die wetenschap te laten delen. Verraad, weet hij, is overal.
Junior-ambtenaar, dat kan alles betekenen. Laat het zeggen wat het wil, denkt hij.
Het is Jeurissen niet altijd helder wat zijn functie is, maar dat geldt voor velen op
het ministerie. Hij verdient niet slecht. Er is het lokkende verschiet van kansen op
promotie. Wie hier geen fouten maakt en niemand voor het hoofd stoot, kan ver
komen. Mooi. Als hij er niet te hard voor hoeft te werken en hij niet te veel de
aandacht trekt van de verkeerde mensen, mensen die iets met en van hem willen, de
verkeerde dingen, dan heeft zelfs Jeurissen tegen een loopbaan geen bezwaar.
Verder is hij, wat hij prettig vindt, met regelmaat op reis. Nog niet zo vaak als zijn
directe chef, maar ook als jongste ambtenaar verwerft hij langzaamaan het recht om
zich te mengen in de academische mêlee van diplomaten, ambtenaren en politici die
elkaar over de hele wereld treffen om op congressen van elkaars gelijk te leren. In
Lissabon, in Straatsburg en Parijs ontmoet hij jonge Jeurissens uit Frankrijk, Duitsland
en Amerika, die in hem het antwoord vinden op de vraag waartoe zij reizen: omdat
de Haagse Jeurissen het ook doet. Hij legt contacten die hij per email met behendige
nietszeggendheden warm houdt omdat je nooit kunt weten waar het goed voor is,
een zachte landing of een stille vlucht. Het helpt, is hem verzekerd, en in zijn familie
weten ze erover mee te praten. Zijn vader, directeur-generaal bij Financiën, staat op
recepties al decennia met een pakket visitekaartjes nieuwe kansen af te wachten.
Relaties, zegt zijn vader, zijn het halve werk: wie niet gekend is, wordt verraden.
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Tegelijkertijd, het lijkt in strijd met de gevoelde noodzaak zich te laten kennen,
werkt Jeurissen aan zijn onzichtbaarheid. Een van de grote voordelen van een
ministerie is dat je, als je de situatie meester blijft, niet in het oog loopt. Het ministerie
is zo groot en de personeelswisselingen zijn zo talrijk dat hij door het relatief gerin-
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ge van zijn status zelfs bij dramatische reorganisaties gemakkelijk over het hoofd
wordt gezien. De jonge Jeurissen heeft een plausibele verklaring voor dat fenomeen.
Bij reorganisaties, redeneert hij, wordt alleen op sleutelfuncties goed gelet, niet op
de buitenposten waar geen mens een visie op kan hebben. Dat leert hem opletten.
Wat hij ook stijgt, in die betrekkelijke luwte moet hij zien te blijven. Zo blijft hij
ongemoeid, zo rust en reist de jonge Jeurissen op kosten van de staat de wereld rond
terwijl zijn gage jaarlijks stijgt met drie tot vier procent. Hij is tevreden. Dat interne
vacatures hem nog geen geluk hebben gebracht is na een jaar Den Haag niet meer
zijn grootste zorg; zijn grootste zorg is hoe een ambtenaar zich handhaaft zonder te
veranderen.
Tussen de middag luncht hij met collega's in het bedrijfsrestaurant. Hij weet niet
eens hoe ze heten, al is hij ooit aan al zijn disgenoten voorgesteld. Hij begroet ze op
de gang met hoi, dat is genoeg. Zijn angst dat iemand hem de vraag stelt of hij weet
wie hij begroet, wordt nooit bewaarheid.
Op de vergaderingen die hij driemaal in de week moet bijwonen, wordt zijn
aanwezigheid niet opgemerkt. Eens in de maand zegt Jeurissen tijdens de rondvraag
iets onschadelijks over de afwerking van procedures, waarbij hij woorden kiest die
hij de anderen aan de vergadertafel al heeft voor zien doen. Dat is tot nu toe altijd
goed gegaan.
Al moet hij blijven oppassen. Hij is welsprekend. Hij heeft charme, intellect. Soms
ziet hij vrouwen naar hem kijken die hun blik pas loslaten als ze begrijpen dat hij
weigert terug te kijken. Zodra ze weten hoe het komt, houden ze op.
Ik besta niet, denkt de jonge Jeurissen tevreden. Ik wil het niet. In mijn cocon past
er maar een.
Zijn kunst is overlevingskunst, de hoogste aller kunsten: de resultaten zijn soms
zo volmaakt dat niemand ziet hoe er met bloed en tranen voor gestreden is.
Na een week of wat kantoor is het weer raak. Een onduidelijke, maar gerespecteerde
vereniging voor internationale samenwerking nodigt politici, journalisten en
medewerkers van het ministerie uit om in Roemenië, te Boekarest, samen met
Roemeense vakgenoten een conferentie bij te wonen met als thema Parlement en
Pers. Er zal veel volk zijn, wat gunstig is; in de massa valt de eenling nauwelijks op.
Wie zal het ministerie daar vertegenwoordigen? De collega's met wie Jeurissen de
kamer deelt, hebben toevallig net verplichtingen in Tokio; de joker is aan hem.
Hij belt de club voor internationale samenwerking om te informeren of van hem,
als jonge ambtenaar, een bijdrage aan de debatten wordt verwacht. Daar hoeft hij
zich, hoort hij, niet al te veel om te bekommeren. Het programma, dat nog officieel
moet worden vastgesteld, zal grotendeels bestaan uit workshops, waar aanwezige
deskundigen in informele sfeer met elkaar van gedachten zullen wisselen over de
verwevenheid van politiek en media, de omgang van politici met pers en van de pers
met de politici; daarnaast zal het, vooral op aandringen van de Roemenen, met name
gaan over de consequenties van een persvrijheid die in het land nog steeds een delicate
zaak is.
De jonge Jeurissen is welkom als bezoeker, zonder enige verplichting zijnerzijds.
Wel zal hij op een nader te bepalen tijdstip worden uitgenodigd om een statement
uit te spreken over een of ander, kort en bondig; dat zal hem, zegt de mevrouw van
de vereniging, met zijn papieren toch de kop niet kosten. Neenee, lacht hij. Hij is
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geheel gerustgesteld. Vier dagen anoniem, goed eten, onleesbaar naamplaatje op de
revers, hotelkamer voor hem alleen, de comfortabele suggestie van een werkzaam
leven. Drs A punt Jeurissen, Ministry of Foreign Affairs - The Netherlands.
In het vliegtuig ontmoet hij de ongetwijfeld latere minister van buitenlandse zaken,
een mooie middelbare vrouw waar Jeurissen zijn ogen niet van af kan houden;
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hij is altijd al op zoek geweest naar moeders die hem niet belasten met hun
moederschap. Ze is nog kamerlid, daarom mag Jeurissen naast haar zitten in de
avondbus van vliegveld naar hotel. Hij is onmiddellijk gesteld op haar gereserveerde
elegantie. Ze rijdt ook paard, en heeft de boeken die hem dierbaar zijn ook graag
gelezen. Hij voelt zelfs opwinding over het voelbare van haar ambitie. Het is bij
sommigen een drift die lijkt op zijn behoefte aan pianospelen - meer iets artistieks,
een spel, dan harteloze drang om het van anderen te winnen die net zo zijn. De jonge
Jeurissen, verslaafd uit roeping en met overgave, schaamt zich in haar bijzijn dat hij
rookt, en stinkt naar shag.
Het hotel is een soort Oostblokimitatie van een ouder Hilton, jaren zestig, met
houten oostbloklambrizering en de kroonluchters nog uit de jaren van Ceaucescu.
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Ze worden opgewacht en met een welkomstdronk onthaald door
volksvertegenwoordigers die bij navraag graag bekennen dat de dictatuur hun schuld
was: ze hebben nooit verzet geboden, ze hebben nooit gedurfd, ze hadden kinderen
en banen en verraders loerden overal. De champagne bruist meelevend. De
Nederlandse delegatie - drie politici, twee journalisten en vier Jeurissens - knikt met
onmachtige welwillendheid de gebaren van vergeving die het vrije westen hier als
medicijn tegen de schuld de mensen toewerpt. Wat zouden wij in hun positie zeggen?
vraagt na afloop de toekomstige minister Jeurissen in de gezamenlijke lift naar boven;
zouden we flink zijn of de biecht verkiezen? Hadden wij zelf de ruggen recht
gehouden? Ze vraagt het hem omdat de jonge Jeurissen geen journalist is maar een
ambtenaar, die ook partij moet kiezen om te mogen blijven. En daarom antwoordt
Jeurissen alleen maar met een glimlach. Dat is waarop ze heeft gehoopt, ziet hij; dat
ze elkaar begrijpen. Hij leert.
Hij droomt van haar in wat een kuise, mooie nacht wordt. Ze lopen door een bos
met mooie open plekken. Hij wijst haar bloemen aan en weet hun namen. Ze is
dankbaar.
De eerste dag begint met een rondleiding per bus door Boekarest. Alleen het paleis
dat de vermoorde Ceaucescu onvoltooid moest achterlaten blijft hem bij. Het ligt op
een heuvel en is zo groot dat de dimensies er geen vat op hebben; net als de Grand
Canyon lijkt het van een afstand vlak als op een ansichtkaart. Het zegt hem weinig.
Binnen is het interessanter door de grootte van de zalen en de dictatoriale kou die
alles aanvreet, lijf en geest.
Het paleis is in gebruik als parlementsgebouw. De werkkamer van de vermoorde
heerser is veranderd in de fractiekamer van de christen-democratische partij, die
soms van naam verandert of zich afsplitst in de kleine fracties die van links tot rechts
met modder smijten om de krant te blijven halen. De fractievoorzitter is 28 en nog
vriendelijk. Met armgebaren noodt hij Jeurissen op het balkon, waar volgens plan
Ceaucescu zijn getrouwen toe zou spreken die zich voor zijn balsemende woorden
dan bij honderdduizenden zouden verzamelen op de vergrauwde Elysée die nu hun
uitzicht is, ook aangelegd om de grandeur van zijn persoonsverheerlijking nog te
verhevigen. Maar dat liep anders, grijnst de christen-democraat, die nu nog aardig
is.
Geluncht wordt met de christen-democraten in het restaurant van het paleis. De
kip is slecht. Wat opvalt: kleuren hebben hier geen kleuren. Nergens. Rood is niet
rood, wit is niet wit, zwart is niet zwart. Dit is een schijnwereld die nooit zal worden
wat hij zijn wil; welvarend, respectabel en stabiel.
In de bus naar het hotel belandt hij, want de toekomstige minister heeft haar oog
op andere toekomstige ministers laten vallen, tussen een Hongaar en een Britse
Hindoestaan. De Hongaar lijkt als twee druppels water op de Berlijnse schrijver
Nooteboom en de Britse Hindoestaan aan zijn rechterkant noemt Jeurissen de linkse
Naipaul, omdat hij de gestrengheid van deze Britse schrijver paart aan angstaanjagend
linkse sympathieën. In het hotel vindt een receptie plaats; het diner gebruiken ze in
een duur restaurant waar Jeurissen in aangeschoten toestand Bach speelt op een
vleugel uit de tijd van Freud. Na afloop eindigt hij met de linkse Naipaul en de
Hongaarse Cees Nooteboom in het restaurant van het hotel, tussen de hoeren die op
klanten wachten.
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Nooteboom is een sociaal-democratische parlementariër uit Boedapest; de linkse
Naipaul blijkt te werken voor de BBC. Ze drinken zoveel dat het Nooteboom te
machtig wordt, en Nooteboom begint over de joden. Het wordt de jonge Jeurissen
niet duidelijk wat de Hongaarse joden met fatsoenlijke Hongaren doen, maar veel
goeds is het niet. Hij hoort vaag Nooteboom over media en joods vergif in door het
jodendom beheerste kranten. Ook op de televisie zijn de joden heer en meester.
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Waarom hebben jullie het dan niet voorkomen, vraagt de linkse Naipaul aan Cees
Nooteboom. De linkse Naipaul moet de joden ook niet, maar dat is meer uit
medelijden met de Palestijnen dan uit jodenhaat.
Nooteboom zegt dat ze te slim zijn om te pakken.
Ik ben ook een jood, zegt Jeurissen. Maar het geeft niets. We zijn tenslotte dronken.
Het is voor het eerst dat Jeurissen van zo nabij op antisemitisme stuit. Het is precies
zoals hij heeft verwacht, gewoon. Geen seconde heeft de jonge Jeurissen de indruk
dat hij in gevaar is.
You're not a jew, zegt de Hongaar. Don't fool me. You do not look like one. You
know too well what's going on.
Met wat gebeurt, bedoelt Cees Nooteboom de joodse samenzwering.
I am definitely jewish, zegt Jeurissen met een glimlach. I might be able to prove
it. En hij grijpt naar zijn kruis, waar het bewijs is.
De Hongaar begint te lachen. You know?, zegt hij. You definitely have a sense of
humour.
Met you bedoelt hij joden, allemaal. Met humor maken ze, de joden, weer goed
wat ze misdaan hebben, te veel om op te noemen.
De linkse Naipaul verdwaalt intussen in het labyrint van zijn geweten. Joden,
Palestijnen, drank - het is een slechte combinatie.
Nooteboom laat nog een fles komen, op kosten van het antisemitisme.
Leve het antisemitisme, zegt Jeurissen onder het heffen van de glazen. Wij joden
verdienen niet beter dan your delightful company. Die grap, cosmopolitisch als hij
is, valt beter dan hij zelf verwachtte. De Hongaar klinkt terug op Jeurissen; de laatste
jood op aarde, zegt hij, die nog deugt.
Het beste is, heeft zijn geweten uitgemaakt, om maar te doen alsof het allemaal
een grote grap is.
De avond duurt niet lang meer. De humor die de sfeer in stand houdt is toch zwaar
te dragen. Jeurissen ziet af van zijn oorspronkelijke plan om met een hoer uit de
ontbijtzaal te besluiten. Hij is te dronken nu. In bed valt hij onmiddellijk in slaap.
De volgende ochtend begint hij met een wandeling in Boekarest. De lucht is
Oostblokvuil, de auto's zijn te oud, de honden talrijk. Toch is hij niet ontevreden.
Dit is een goede stad voor hoop. Er is genoeg verdriet hier om weer dromen op te
laten bloeien. Daar zullen de Roemenen veel profijt van hebben.
Voor de tweede dag van de conferentie worden de deelnemers overgebracht naar het
voormalige zomerpaleis van de in 1989 geëxecuteerde dictator Ceaucescu. Het ligt
op een uur rijden van Boekarest. In de bus zit Jeurissen, geluksvogel, opnieuw naast
de toekomstige minister van buitenlandse zaken. Op het programma zien ze dat ze
elkaar straks zullen ontmoeten op een seminar. Het thema, pers als politieke macht,
dringt niet heel diep tot hem door. Het zal wel. Zij zit voor en Jeurissen zal met zijn
statement komen. Hij zal zijn workshopmakkers en de staf van de vereniging voor
internationale samenwerking laten weten dat de pers niet te machtig moet worden
en de politiek natuurlijk ook niet; zoiets klinkt als waar en niemand neemt er aanstoot
aan. Dat waren ze bij de vereniging, waar hij zijn voornemen heeft aangekaart,
volledig met hem eens.
Over een uur of twee, denkt hij tevreden, heb ik aan mijn verplichtingen voldaan.
Zijn kater is niet erg; zijn kater helpt de jonge Jeurissen de ochtend door te komen.
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De kater houdt hem in een roes van slome vrede die voorkomt dat je te veel merkt
van het leven.
En, vraagt de minister die het nog moet worden, heb je je voorbereid?
Het zal wel gaan, mompelt hij vaag.
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Dat denk ik ook, zegt ze. Ze lacht naar hem. Hij kan wel zien dat ze vertrouwen in
hem heeft.
Heb je wat op papier?, vraagt ze.
Ben je gek, zegt hij. Hij heeft ze op een rij. Ze tutoyeren.
Ik ben benieuwd, zegt ze.
Hij is het liefst alleen. Toch is hij trots op de persoonlijke aandacht van een vrouw
die hij al vaak op televisie heeft gezien. Het bewijst dat anonimiteit intiem contact
niet uitsluit. In zijn roes van vredigheid ziet Jeurissen vanuit de bus neer op het
sneeuwlandschap van het Roemeense platteland, waar huizen hutten zijn en vrouwen
middeleeuwse doeken dragen. Op een bevroren water ziet hij door de tijd geërodeerde
mannen wakvissen.
Hij denkt; wij hebben maar geluk dat we zo mogen leven als wij doen. De bus
brengt ons waarheen wij willen. Wij kunnen rustig blijven zitten en wij laten het
gebeuren. Het komt altijd goed. De bus is als een paard dat zelf de weg weet.
Het zomerverblijf van Ceaucescu is van snit te onvergetelijk om te onthouden. Zo
stijlloos dat hij het gebouw niet op zijn netvlies krijgt. Iets met veel zalen en veel
zuilen, blijft hem bij. Het is als met de kleuren in het parlementsgebouw van
Boekarest; zoals die kleuren liegen dat ze kleur zijn liegt dit stijlloze dat het een stijl
is. In de ontvangsthal, met pilaren en een soort balkon, is het druk. Vrijwel
onmiddellijk is hij alleen. De toekomstige minister, die als voorzitter nog wat moet
voorbespreken met betrokkenen, laat Jeurissen met het gelispelde excuus van drukte
achter in de doffe dromen van zijn kater. De jonge Jeurissen laat zich verdwijnen in
geroezemoes. Hij hoeft niet eens zijn ogen meer te sluiten om het niets te zien.
Iets later, hij snapt niet waar iedereen gebleven is, volgt de jonge Jeurissen de
pijlen naar de zaal, naar boven. Hij is wat laat. Dat zal verklaren waarom de deuren
al gesloten zijn en Jeurissen er niet meer in mag. Ze houden hem tegen bij de
toegangsdeuren. Hij moet nog even wachten. Iemand uit de staf, die hij gisteravond
in het restaurant ontmoette, legt hem uit dat hij de spreker is en sprekers kunnen, wat
hij zal begrijpen, pas naar binnen als de deelnemers hun plaatsen hebben ingenomen.
Zoveel ziet hij nog wel in.
Dus wacht hij, terwijl zijn ogen blijven rusten op de toegangsdeuren. De deuren
naar de zaal zijn op huiskamerformaat. Hij hoeft zich nergens druk over te maken.
Een workshop, informeel.
Dan zwaaien eindelijk de deuren open.
Tien minuten, zegt de medewerkster van de staf als hij zich met versteende benen
in beweging zet, verstomd door wat hij ziet. Ze wijst hem de lessenaar. De zaal is
goed voor honderd man, die zich naar de lijnen van de tafels in carrévorm hebben
opgesteld als mannenvierkant voor het spreekgestoelte, dat als een baken in staat
tussen hem en al die mannen. Honderd Stasi-brillen kijken met bevroren
spionageblikken in zijn richting. Ze dragen koptelefoons. Securitate. In de hoek van
de zaal ziet Jeurissen, in een glazen hok, de tolken die zijn gevonden Engels draadloos
gaan vertalen in het Frans, Hongaars, Roemeens en Duits. Wat verwachten ze van
hem? De waarheid, niets dan de waarheid.
De minister die het nog moet worden draait zich om voor nog een laatste blik op
de voor ouderen vertederende jongensschroom van zijn entree. Ze is nabij genoeg
voor een bemoedigend gefluisterd woord. Go for it, zegt ze, in de taal die Jeurissen
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zo dadelijk zal eren met zijn vakmanschap. Go for it! Ze doet zijn jeugd na, de
begeerte van die jeugd om honderd nazi's te bestoken met zijn triomfantelijke
waarheid. Hij hoort dat hij door iemand die hij niet kan zien wordt aangekondigd,
naam en toenaam. Ze kennen hem. Hij voelt zich verraden. Wat willen ze van hem,
die niemand is?
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

EPISODE 13 - Waarin Daan Schrijvers liefst tweemaal gouden bergen worden beloofd,

alsmede een oceaan aan drank.
Het klopte niet. Ergens moest een fout zijn. Een uitgever met geld, dat was heel
vreemd. Sedert dertig jaar hield de God van Nederland niet van uitgevers. Je wist
niet meer, wat je eraan had. Fatsoenlijk, of onfatsoenlijk, je kon er niet uit wijs. En
nu dit! Daan zuchtte. Hij zou er morgen eens met Walter over praten. Je had
tegenwoordig niets dan narigheid aan je hoofd.
Peinzend staarde ik naar twee versies van dezelfde waarheid. In mijn linkerhand
hield ik het schrijven van De Raad van Hoeders (zoals benoemd door het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren). In mijn rechterhand hield ik het schrijven
van De Nieuwe Raad van Hoeders (zoals benoemd door het Nieuwe
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren). In beide werden mij gouden bergen
beloofd, en een feestelijke borrel bovendien.
In versie één (rechterhand) heette het: ‘Lieve Daan - om je te danken voor je
overweldigende support van de afgelopen dagen en mogelijke vragen persoonlijk te
beantwoorden, nodigt De Nieuwe Raad van Hoeders je uit op maandag 25 april vanaf
5 uur op ons gloednieuwe kantoor. Ook de uitgever met geld zal daarbij aanwezig
zijn. Wij hopen op je komst!’
In versie twéé (linkerhand) heette het: ‘Bericht aan Daan - de afgelopen dagen is
er veel rumoer geweest over De Raad van Hoeders. Er deden vele verhalen de ronde,
die echter niet alle op waarheid berustten. Hoe zit het dan wel? De Nieuwe Raad van
Hoeders heeft de échte Raad van Hoeders verlaten, en te kennen gegeven over te
stappen naar hun gloednieuwe kantoor. De Echte Raad van Hoeders heeft daarentegen
onomwonden te kennen gegeven dat zij De Echte Raad van Hoeders, en daarmee
een traditie die teruggaat tot 1887, te willen continueren. Wij betreuren het dat je het
vertrek van De Nieuwe Raad uit Hollands Maandblad moest vernemen - ook wij
werden zeer verrast. Daarom, Daan, trakteren wij jou dit keer op drank, en wel op
maandag 25 april te 17.00 uur, ten burele van ons oude kantoor.’
't Klopte niet. Ergens moest een fout zijn. Twee Raden van Hoeders, en twee
Hoogheemraadschappen? En waar was Walter, mijn vriend en gelouterde collega,
wiens greep op de werkelijkheid ik nu zo node miste in deze roerige tijden. Tot welke
Hoeders behoorde hij? En wat gebeurde er nu met Daans Diagnose, om maar te
zwijgen over mijn literaire lauwerkrans, de VERGULDE KOP EN SCHOTEL-prijs, die
mij onlangs zo ruimhartig was toegekend door de toen nog eendrachtige Raad van
Hoeders (zoals benoemd door het toen nog eendrachtige Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren).
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Mistroostig staarde ik uit het raam van mijn vrijgezellenflat aan de rand van de
Randstad. In mijn 31-jarige journalistieke prepensioenopbouw had ik al veel
meegemaakt, bij Boek in Beeld, bij Het Vaderland, en bij NRC Handelsblad (let wel:
in de goede tijd), maar zoiets als dit, nog nimmer.
't Was een stille, zonnige lentemiddag geworden. Alsof de wereld geen weet had
van de gouden bergen die mij zojuist schriftelijk beloofd waren aan weerskanten van
mijn culturele horizon. Er was de geur van het jonge groen, die Daan altijd zo week
maakte onder zijn vest, alsof ie dood zou gaan, en onsterfelijk wakker worden in net
zo'n stille, blauwe, en gouden lentedag, die niet zou eindigen. Dat alles bekommerde
mij - dat, en de bijbehorende pensioenbreuk.
Hola, wat was dat nu?! Mijn contemplatieve gedachtetrein werd getroffen door
een lelijke storing, en kwam abrupt tot stilstand. En klonk een zachte klop op de
deur, omfloerst en stiekem. ‘Walter, jij hier!?’ riep ik opgelucht, toen ik mijn eeuwige
hoofdredacteur in de opening zag staan. Ondanks zijn zonnebril had ik zijn
embonpoint onmiddellijk herkend. Hij kwam als geroepen, mijn guide and
philosopher, die net als altijd wel weer zou weten: hoe nu verder? Ik wilde Walter
wel omhelzen!
‘Ssssht, geen gekkigheid nu,’ fluisterde Decheiver buiten adem. ‘Vandaag komt
het eropaan, Daan. Thans worden carrières gemaakt en gebroken. Zojuist zijn de
continenten aan het kruien geslagen. Wie verkeerd kiest, zal onherroepelijk kopje
onder gaan in de wassende wateren des onheils die kolkend over de boorden van ons
levenspad schuimen. Dit zijn van die monumentale momenten in een
journalistenbestaan, Daan, die beslissen over wel prijs of geen prijs, over wel Raad
van Hoeders of geen Raad van Hoeders, wel Daans Diagnose, of nooit meer Daans
Diagnose!’
‘Euhhh...’ riposteerde ik snedig.
Toen gooide Decheiver het hoge woord eruit: ‘Naar welke borrel ga jij, Daan?’
(Wordt vervolgd)
Wat moet uw ombudsman doen? daanschrijvers@hotmail.com
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binnenkant voorplat

[690]
[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 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.
- geboren in 1970. Dichter en schrijver. Publiceerde onder meer
de dichtbundel Alsof er iets gebeurt (2000), die werd onderscheiden met de C.
Buddingh'-prijs, alsmede de romans De vuistslag (2001), De warmte van het
zelfbedrog (2002) en De helft van liefde (2005).
MARK BOOG

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

universiteit en is nu gepensioneerd.
- geboren in 1954. Schrijver. Publiceerde reisverhalen,
novellen en romans, waaronder Twee geheimen (1997) en De smokkelaar van
de Exuma's. (2002). Komend najaar verschijnt zijn nieuwe roman Noordtij.
GEERT VAN DER KOLK

- geboren in 1942. Studeerde Nederlands en
Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was werkzaam in het voortgezet
onderwijs, als redactrice, en als galeriehoudster te Amsterdam. Publiceert
regelmatig in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

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).
- geboren in 1974. Voltooide bij Esther Jansma haar
opleiding aan de schrijversvakschool 't Colofon. Winnares Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2004/2005 (poëzie) voor haar eerdere publicaties in Hollands
Maandblad.
FROUKJE VAN DER PLOEG

KRISTOFER (RIK) SCHIPPER

- geboren in 1934 te Järnskog, Zweden. Emeritus
hoogleraar sinologie aan de Universiteiten van Leiden en Parijs (Ecole pratique
des Hautes Etudes). In 2001 stichtte hij in China de Bibliotheek van de
Westelijke Belvedère (www.xiguan.net).
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
- geboren in 1960. Werkzaam als salesmanagerbij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
MARIA STAAL
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MARIE-JOSÉ ROBBEN

- geboren in 1959. Volgde haar opleiding aan de
Kunstacademie 's Hertogenbosch en aan de Rijksacademie Amsterdam, o.a. bij
Ger Lataster en Jan Sierhuis. Maakt voornamelijk pasteuze olieverfschilderijen.
Diverse solo-exposities en onder meer deelname aan de Kunstrai 2005.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

2

Deze maand
‘Ik wil gezien worden door God,’ sprak de schrijver Willem Jan Otten aan de
vooravond van de uitreiking van de Libris Literatuur Prijs waarvoor zijn roman
Specht en zoon was genomineerd. Ik vraag mij af of God - indien hij bestaat, en als
hij zich in dat geval inlaat met literaire onderscheidingen - toegekeken heeft toen de
Prijs met bijbehorende 50.000 euro daags daarna toeviel aan Otten. En ik vraag mij
af wat God dacht toen hij de tot het rooms-katholicisme bekeerde en naar nederige
spiritualiteit hunkerende schrijver uitbundig zag juichen, alsof hij winnaar was van
50.000 euro en niet werd gelauwerd met een literaire blijk van waardering. Zou Hij
wellicht hebben gedacht: is dit nu de idolisation van de literatuur, of was het
programma ‘Idols’ slechts een slap aftreksel van de literaire werkelijkheid?
Het is echter waarschijnlijk dat de God van de Nederlandse schrijvers een
benevolente God is, want ons land is immers rijk bedeeld met honderden literaire
prijzen, en dat Hij zonder wrok of toorn allang had gezien dat het goed was zo. Ach,
wie zou er niet uitbundig juichen als hij iets won, al was het een literaire wedstrijd?
Want dat worden de culturele prijsuitreikingen in Nederland steeds meer. Wedstrijden
met winnaars en verliezers. En met de bijbehorende spanning en speculaties vooraf.
Een beetje zoals het bij de derby der Lage Landen toeging in de jaren vijftig.
Neem de uitreiking van de VSB-poëzie prijs (25.000 euro) verleden maand. Hierbij
werd de spanning stap voor stap opgevoerd. De genomineerden werden stuk voor
stuk naar voren geroepen en mochten voordragen uit eigen werk. Dit alles werd
omlijst met muziek en een soort videokunst, die blijkbaar waren bedoeld om het
moment suprème zo lang mogelijk uit te stellen. Toen de juryvoorzitter ten langen
leste naar voren stapte om de envelop met de naam van de winnaar bekend te maken,
was de atmosfeer in de zaal te snijden. Het was als bij de uitreiking van de Oscars:
nadat de leden van de jury waren voorgesteld (zij ontvangen een honorarium van
1500 euro voor het lezen van de 84 ingezonden bundels - die van de Libris Prijs
beuren 5000), haalde de juryvoorzitter langzaam de kaart met de naam van de
gelukkige uit de envelop, en sprak ‘And the winner is...’, of woorden van gelijke
strekking. Toen de naam van de winnaar dan eindelijk bekend werd, was er de
collectieve catharsis: explosief applaus, gejoel, omhelzingen, bloemen. Het was...
net echt.
In werkelijkheid was de winnaar van de VSB-poëzie prijs 2005 (Arjen Duinker)
reeds lang en breed bekend. Al de genomineerden wisten daags tevoren dat zij (al
dan niet knarsetandend of met jubelend hart) een toneelstukje zouden opvoeren. Dit
gaf Duinker ook de gelegenheid te piekeren over een acceptatierede die verteerbaar
en hanteerbaar was voor de radio en televisie, die rechtstreeks verslag deden van de
literaire wedstrijd die een toneelstuk was. Het valt te vrezen dat de belangstelling
van de journalistiek voor de literatuur precies en uitsluitend het wedstrijdelement
betreft. En wellicht geldt zulks ook voor een breder publiek dan de journalistiek.
Niet voor niets is in het huidige taalgebruik de formulering ‘het winnen van de prijs’
binnengeslopen als het gaat om literatuur, in plaats van ‘onderscheiden worden met’.
Indien er een literaire God bestaat, en als hij zich in dat geval inlaat met literaire
onderscheidingen dan weet hij in elk geval dat niets menselijks schrijvers en poëten
vreemd is, zelfs niet als zij bekeerd zijn en naar verdieping zoeken. Het zal u niet
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verbazen dat Hollands Maandblad hardnekkige twijfels koestert over Gods existentie,
maar geenszins opkijkt van Zijn vaststelling aangaande schrijvers en poëten. - BB
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Crisis? What crisis?
Drie vijanden van de journalistiek
door Bastiaan Bommeljé
Zeer geachte hoofdredacteuren - Ik richt mij tot u als eenvoudige redacteur, en
derhalve met enig lood in de schoenen alsmede wat schroom in het hart. Tegenwoordig
is men huiverig iets over de journalistiek in Nederland te zeggen, want de
beroepsgroep lijkt gedompeld in een hypersensitieve stemming, die zich nu eens uit
in vijandige afweergebaren bij de mildste opmerking, dan weer in masochistische
zelfkastijding die bijna medelijden wekt. Een symptoom van dat laatste is uw
uitnodiging aan mij met het verzoek u nog verder te geselen, nadat uw voorzitter u
reeds voorhield dat de ‘crisis in krantenland voortduurt en zich verdiept’, dat ‘de
structurele problemen op de advertentiemarkt worden versterkt door een ernstige
oplagecrisis’, dat u allen blijkbaar ‘er onvoldoende in slaagt een krant te maken die
relevant is’ en dat ‘de kloof tussen lezer en media reëel is’.
Hij sprak wellicht met in het achterhoofd de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid die onlangs officieel vaststelde dat de dagbladen ‘in de hoek zitten
waar de klappen vallen’ (zulks deed de Raad in het tamelijk ronkende rapport Focus
op Functies; uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid waarin de
samenstellers zelf alvast concludeerden dat zij toch echt ‘een eigentijds en realistisch
beeld van het - toekomstige - medialandschap’ schetsten). Overigens was dat geen
erg opzienbarende slotsom nadat het Centraal Plan Bureau (CPB) even daarvoor had
berekend dat jongeren tussen 12 en 19 jaar tegenwoordig nog slechts één minuut per
dag besteden aan het lezen van een krant. Maar anderzijds klonken de sombere
woorden van uw voorzitter nog vóórdat Het Oplage Instituut (HOI) had berekend dat
de neergang van de dagbladabonnees ook in het vierde kwartaal van 2004 over de
gehele linie wederom in snel tempo was doorgegaan (minus 3,3 procent op jaarbasis).
Alvorens ik mij buig over uw grote lijden, lijkt een woord van troost mij derhalve
gepast. Gekanker op ‘de media’ is een topos van deze tijd geworden, een mantra van
moderne ontevredenheid en een platitude die zich lui achteroverleunend heeft
genesteld in het huidige wereldbeeld. Bovendien is kritiek op ‘de pers’ van alle tijden.
De krant als medium was nog nauwelijks uitgevonden of Kierkegaard mopperde al
dat journalisten slechts ‘de liefde voor oppervlakkigheid voeden’, en Hegel foeterde
dat de ochtendkrant ‘het gebed had verdreven van de ontbijttafel’.
Typisch voor het gevoel van teleurstelling dat tegenwoordig blijkbaar zo
wijdverbreid leeft, is wellicht ook het mechanisme dat historici wel omschrijven als
de ‘J-curve of rising expectations and declining satisfactions’. Deze kloof tussen
irreëel stijgende verwachtingen en de daarbij achterblijvende werkelijkheid deed
ooit de Franse Revolutie ontbranden, maakte dat de instituties wankelden tijdens de
jaren zestig van de vorige eeuw, en voedt nu het schamperen op ‘de pers’. Het is
onwaarschijnlijk dat de media over de gehele linie veel slechter zijn dan voorheen,
maar de verwachtingen die wij koesteren ten aanzien van diezelfde media zijn zo
hoog, en stijgen zo snel, dat wij zelfs bij gestage verbeteringen niet anders dan
teleurgesteld kunnen worden. En dan mag er weer geweeklaagd worden, hetgeen de
klagers voldoening geeft (want walging van en verslaving aan de journalistiek gaan
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immer hand in hand), maar er ook voor zorgt dat er zo'n sfeer van belegering hangt
onder u journalisten.
Niet lang geleden werd ik ook al gevraagd een bijdrage te verzorgen tijdens een
discussie met journalisten. Toen ging het om jonge en deels allochtone journalisten
op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ. Ik geloof
dat daar drie stellingen centraal stonden:
1 - Onder druk van de concurrentie vanwege een afkalvende lezersmarkt springen
de media te slordig om met het nieuws;
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2 - De hoofdredacteuren hebben de greep op hun media verloren. Ze laten zich teveel
opjagen door zucht naar primeurs en worden teveel in beslag genomen door de
oplage- en de kijk- en luistercijfers;
3 - Moet als er een probleem is, de redding komen van de overheid of via
zelfregulering. (Via welke stappen kan dan het vertrouwen in de media en de
journalistiek worden verbeterd?).
Het werd een levendige gedachtewisseling, waarbij niemand zich erg leek te storen
aan de onhandige formulering van de stellingen. Maar de atmosfeer van Alamo, Dien
Bien Phoe en de Grebbeberg drong tot in alle poriën door. De jonge journalisten
voelden zich omsingeld en zonder ammunitie. Sommige jonge journalisten vertelden
bijvoorbeeld dat zij bij hun regionale kranten moesten werken zonder enige
eindredactie of redactionele begeleiding van hogerhand. Zij zelf - deels met allochtone
achtergrond licht onzeker over hun taalkundige trefzekerheid - vonden dit schokkend
alsmede fnuikend voor de kwaliteit van het medium waarvoor zij zelf werkten. Zolang
zij met dit soort problemen moesten worstelen, konden zij slechts hun
schouderophalen over de vraag ‘zelfregulering’ dan wel ‘overheidsingrijpen’ ter
bewaking van de kwaliteit van de pers. Ik kon slechts beamend knikken.
Nu tref ik u - allen oudere en zeer zeker niet allochtone journalisten - en voor zover
ik het begrijp staan op deze jaarlijkse toogdag van uw genootschap drie stellingen
centraal:
1 - Onder druk van de concurrentie vanwege een afkalvende lezersmarkt springen
de media te slordig om met het nieuws;
2 - De hoofdredacteuren hebben de greep op hun media verloren. Ze laten zich
teveel opjagen door zucht naar primeurs en worden teveel in beslag genomen door
de oplage- en de kijk- en luistercijfers;
3 - Moet als er een probleem is, de redding komen van de overheid of via
zelfregulering. (Via welke stappen kan dan het vertrouwen in de media en de
journalistiek worden verbeterd?).
De overeenkomsten tussen uw pijnpunten en die van uw jonge collega's zijn
treffend. Ze zijn dermate treffend dat men niet anders kan dan concluderen dat ofwel
journalisten elkaar inderdaad voortdurend overschrijven, ofwel dat dezelfde
bekommernissen alle generaties journalisten in gelijke mate wakker houden. En dat
u gebukt gaat onder bekommernissen is duidelijk: uw eigen voorzitter hield u zo-even
nog onverbloemd voor dat wat betreft uw beroep ‘alle indexen op rood staan’.
Ik ben zo vrij daaraan te twijfelen. Daarom zal ik trachten u een riem onder het
hart te steken. Ik meen dat de journalistiek een gouden toekomst heeft, mits ze kan
afrekenen met drie vijanden die haar thans bedreigen. En dan bedoel ik niet de
concernvorming, de ontlezing en de kritiek van politici die eind vorig jaar uw
genootschap voorhielden dat het hoog tijd was dat ‘de media hun verantwoording
nemen in deze verwarrende tijden’. Ik hoef u - hopelijk - niet te vertellen dat onze
tijden in het geheel niet verwarrender zijn dan welke andere tijden dan ook. En ik
hoef u - hopelijk - ook niet te vertellen dat de verhouding tussen dalende oplages
enerzijds en ‘ontlezing’ anderzijds niet zo eenvoudig ligt als men wellicht hoopt
wanneer men op zoek is naar een zondebok.
Neen, de drie vijanden van de journalistiek schuilen dichter bij huis. Het gaat om:
1 - het huidige journalistieke wereldbeeld; 2 - de moderne journalist; 3 - de eigentijdse
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hoofdredacteur. Ik meen dat indien de journalistiek erin slaagt deze vijanden eronder
te krijgen, een gouden, of althans een goede toekomst binnen handbereik ligt.
- Van de drie vijanden is het huidige
journalistieke wereldbeeld bepaald de meest ondermijnende. De journalistiek geeft
sinds mensenheugenis antwoord op de aloude vraag die de Romeinen elkaar stelden
op het Forum, die bij Augustinus te vinden is, en die Spinoza ook bezigde: ‘Quod
novi?’ - ‘wat is het nieuws?’ Een ieder die niet wijsgerig antwoordt ‘nihil novi’ - ‘er
is niets nieuws’ - begeeft zich op het pad van de journalistiek. In de journalistiek is
er immers altijd iets ‘nieuws’ waarover te vertellen valt, maar dat impliceert ook dat
er iets ‘ouds’ is dat het vertellen niet waard is. De schifting tussen het ‘nieuwe’ en
het ‘oude’ is kortom de hoofdtaak van de journalistiek. Die schifting veronderstelt
evenwel kennis van het oude en kritische toetsing van het nieuwe.
Het probleem van onze tijd is dat ‘nieuw’ en ‘oud’ zulke misbruikte, versleten en
bezoedelde begrippen zijn geworden. Door de komst van 24-uurs nieuwszenders en
internetnieuws is er - neen, moet er voortdurend iets nieuws zijn.
HET JOURNALISTIEKE WERELDBEELD
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Dit leidt ertoe dat de journalistiek niet langer schift, zeeft en selecteert, maar verslaafd
is geworden aan nieuws, hunkert naar nieuw, nieuwer, nieuwst breaking news. En
dit leidt weer tot een pathologische drempelverlaging van wat nieuws is. De huidige
journalistiek maakt van de journalist een nieuwsjunkie die steeds minder onderzoekt
en wantrouwend wacht, maar meteen opgewonden raakt van alles wat niet verveelt.
Hierdoor staat de grens tussen nieuws en trivialiteit serieus onder druk. Leukigheid
lijkt immers het tegendeel van verveling en vertelbaar nieuws is snel gemaakt, want
clichés, topoi, en platitudes vervelen nooit.
Dit werd niet alleen duidelijk na de moord op Theo van Gogh, toen de Nederlandse
‘kwaliteitsmedia’ over elkaar heen buitelden met koppen zoals ‘“Doe het niet, doe
het niet” riep hij nog’ (NRC Handelsblad) - ‘Moord begin heilige oorlog in Nederland’
(de Volkskrant) - ‘Majesteit, spreek alstublieft uw volk toe’ (Algemeen Dagblad) ‘Waarom zwijgt EU over Van Gogh?’ (NRC Handelsblad) - ‘Langs het ravijn van
chaos en haat’ (de Volkskrant) - ‘Het is hier oorlog’ (Trouw) - ‘Bloedige botsing van
beschavingen’ (NRC Handelsblad) - ‘Nederland staat in brand’ (NOS Journaal).
Die moord was schokkend, maar deze koppen zijn eveneens schokkend in hun
idioom dat meer ontleend lijkt aan de antivervelingsfabriek Hollywood dan aan wat
er destijds bekend was omtrent feiten en omstandigheden van het gebeurde. Hier is
het ‘quod novi’ verdwenen achter de toon en taal van de literaire vertelling - de
literaire vertelling van het niveau van een goedkope thriller wel te verstaan.
En we zagen het weer bij het overlijden van paus Johannes Paulus II. Ook toen
zorgde de journalistiek ervoor dat zij zichzelf en ons niet verveelde. Hoewel er in
feite een oude, zieke man alleen en buiten beeld overleed (zoals hij ook alleen en
buiten beeld was geboren), waren er meer dan honderd Nederlandse journalisten hals
over kop afgereisd naar Rome om ons kond te doen van het ‘drama’, van de ‘tranen
in de ogen’ (van steeds dezelfde Congolese nonnetjes), van de studenten (steeds
dezelfde twee) die ‘om erbij te zijn’ naar de Heilige Stad waren gelift, en van de
‘spanning’ van het navolgende conclaaf, inclusief de catharsis van de witte rook.
Wie lag hier eigenlijk dood te gaan? Was het André Hazes? Was het ‘JR’ uit de
tv-serie Dallas? Het was al niet meer van belang. De dood van de paus was een
herkenbaar - althans in literaire termen herkenbaar - verhaal vol gemakkelijk
verteerbare ‘emotie’, waarbij ook de media die van nature afstand bewaren van de
rooms-katholieke kerkorganisatie schaamteloos mee likkebaardden. Het eindigde
ermee dat de toegestroomde pers zichzelf tot onderwerp van het ‘nieuws’ verklaarde,
en berichtte dat er ook hier een ‘record’ gebroken was. Me dunkt, een journalistieke
zelf-analyse waard, deze plotse Nederlandse mediadevotie met een zonderlinge
provinciale en nostalgisch-reactionaire ondertoon.
Wat ik probeer te zeggen, is dat het huidige journalistieke wereldbeeld gevangen
is geraakt in een idioom. Dat idioom neigt voortdurend naar wat we onmiddellijk
herkennen uit de literaire en filmische beeldtaal, en schift steeds minder tussen ‘quod
novi’ en ‘quod vetus’, tussen wat werkelijk nieuws is en wat een oude platitude. De
journalistiek heeft zo enkele basisingrediënten verloren: wantrouwen, afstand en
scepsis tegenover wat zich voordoet. De conclusie is dat de explosie van
mediatechnologie heeft bijgedragen aan een naïeve houding van de journalistiek
tegenover haar eigen grondstof.
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- Van de drie vijanden van journalistiek is de moderne
journalist het lastigst te bestrijden. Reeds in het jaar 2000 stelde een visitatiecommissie
onder leiding van oud-voorzitter van de NVJ M.M. de Bok in haar eindrapport Hoor
en Wederhoor over de opleidingen journalistiek dat deze bepaald niet gebukt gingen
onder een overdaad aan diepgang. Een deel van de afgestudeerde journalisten heeft,
zo stelt de commissie, zijn diploma eigenlijk niet verdient, want lijdt aan ‘een zekere
oppervlakkigheid’ (of ‘leidt’ aan die oppervlakkigheid zoals het Hoger Onderwijs
Persbureau destijds deze conclusie ongewild maar treffend onderstreepte). De
studenten journalistiek kunnen volgens de commissie ‘slecht verbanden leggen en
analyseren’, sterker nog: ‘De belangstelling voor actualiteiten is vaak ver te zoeken,
de taalbeheersing gebrekkig en het ontbreekt aan nieuwsgierigheid.’
Niet één Nederlandse krant heeft indertijd van deze conclusies melding gemaakt.
Wel zijn er sindsdien diverse academische opleidingen journalistiek bijgekomen.
Maar het feit dat steeds meer journalisten tegenwoordig doctorandus
DE MODERNE JOURNALIST
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zijn, helpt niet erg. In meer dan één opzicht is de universiteit immers de slechts
denkbare opleiding voor een journalist. Het is een beschermd milieu waar
zelfexpressie, literaire aspiraties en het uitdrukken van de eigen mening het glansrijk
winnen van acribie, taalbeheersing en ontzag voor de feiten. Geen wonder dat uw
eigen genootschap zich niet lang geleden zorgelijk over het niveau van de nieuwe
generatie journalisten uitliet, en geen wonder ook dat bij diverse kranten klasjes
werden ingericht waar aan nieuwkomers het verschil tussen mening en feit alsnog
werd onderwezen.
Het hoger onderwijs is misschien wel de slechtst denkbare voorbereiding om
journalist te worden, en de gevolgen van de academische neergang grijnzen ons
dagelijks vanaf de krantenpagina's en de beeldbuis tegemoet. En dan bedoel ik niet
alleen de ironiserende toon die zo gemeengoed is geworden (en vanaf de diverse
life-style bijlagen meedogenloos de omringende journalistiek binnensijpelt), de
quasi-literaire sfeerbeschrijvingen die zo'n onverteerbare Hollandse variant van New
Journalism opleveren, en het feit dat bij de laatste verkiezingen in Nederland zestig
procent van het nieuws in de landelijke kranten bestond uit ‘human interest’ (de
dassen van Pim Fortuyn) en ‘horse race journalism’ (‘SP op 18 zetels volgens nieuwste
peiling’). Neen, ik bedoel misschien wel vooral de journalist die zijn beroepsgroep
definitief te schande maakte door op het NOS-journaal de tsunami in Azië te duiden
door het voordragen van een zelfgemaakt gedicht.
- Tsja, de derde vijand van de journalistiek, dat
bent u zelf. Althans, de moderne behaagzieke hoofdredacteur die naast u zit. Die
hoofdredacteur wil al zijn natuurlijk vijanden - de concernleiding, de
marketingafdeling, de lezers, de journalisten - tegelijk behagen, en daarom is hij een
gevaar. Met ‘behagen’ bedoel ik niet dat u een krant voor een doelgroep maakt, en
ik bedoel ook niet dat u met uw uitgever meedenkt over het opkrikken van de oplage,
noch bedoel ik dat u vrolijk wordt van advertenties in uw krant. Neen, ik doel op uw
behaagziekte, op uw pathologische behoefte om de ‘shit-threshold’ van uw medium
op te offeren aan ‘meer jonge lezers’ of ‘hogere kijkcijfers’. U wilt iedereen te vriend
houden. Dit leidt tot de spiraal der middelmatigheid waaronder wij als publiek zuchten.
Alle Nederlandse media zijn aan het populariseren. Niet sommige, maar allemaal
tegelijk. Dat zeg ik niet, dat zei onlangs Willem Sijthoff, de directeur/eigenaar van
het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio - iemand kortom met meer
geloofwaardigheid dan ikzelf. Sijthoff heeft gelijk. De waarheid is dat een goede
krant geen vrienden wil, en dat een goede journalist geen vrienden heeft.
Ik zie aan uw onrustig schuiven dat u wilt protesteren. ‘Middelmatigheid? En al
die bijlagen vol opinie en debat dan?’ wilt u roepen, ‘Al die bijdragen aan de aan de
maatschappelijke meningsvorming die wij bieden!’ U beroert hier echter een
symptoom van een behaagziekte eerder dan de oplossing ervan. Dezelfde Willem
Sijthoff zei nog iets dat mij trof: ‘Meningen verarmen het publieke debat.’ Wie de
mening van iedereen laat horen of lezen, verruilt de zuiverende kracht van het
argument voor de vergissing dat elke mening het aanhoren waard is. Dat is een abuis,
zelfs voor hoofdredacteuren.
Indien u het metier wilt redden dat u zo liefheeft, dient u, kort gezegd, meer
vijanden te maken. U dient vijanden te maken onder uw journalistieke personeel dat
u moet beroven van hun journalistiek wereldbeeld, en u dient vijanden te maken
DE EIGENTIJDSE HOOFDREDACTEUR
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onder uw concernleiding die u moet beroven van hun illusie dat kwalitatief
aanvaardbare journalistiek een profijtelijke bezigheid kan zijn. Wie van u in
eenzaamheid de ‘shit-threshold’ van zijn medium verdedigt, die zal worden herinnerd.
Alle anderen zullen naamloos ten onder gaan in fusiekranten en herschikking van
de zendtijd.
Heren en dames hoofdredacteuren. Uw taak is duidelijk. Uw vijanden zijn bekend.
Bevecht ze uit al uw macht, want ongaarne zou ik zien dat Hegel alsnog zijn zin zou
krijgen en dat de ochtendkrant het aan de ontbijttafel moet afleggen tegen het gebed.
Klamp u vast aan de wetenschap dat tegen elke dwaalleer één wapen is opgewassen:
nieuwsgierigheid. Dat was ooit een journalistieke eigenschap.
Dit is de uitgewerkte tekst van een discussiebijdrage tijdens de Jaarvergadering van
het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren op 15 april jl.
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Dat je me niet kent
Mark Boog
Dat je me niet kent
is een compliment
dat ik deemoedig incasseer.
Dat daaruit de gevolgen te voorschijn schieten
als opgeschrikt wild,
als kortsluiting,
als pissebedden vanonder een steen,
dat de zon ververwijderd en abstract is maar verschroeiend,
dat niets maar dan ook niets,
dat is niet waar.
Elk verbazen is paniek zo ook is wanhoop aan te raden.
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Aan de rand
Aan de rand van het verstand gekomen,
er voorbij bijvoorbeeld zand, of water: leegte,
is het omzien ongedacht, vergeten,
zijn devotie en vermoeidheid één het einde dus vermijdelijk maar prikkeldraad de lijn die ik mij stel,
heilspellend het onthouden visioen,
en zonderling de remmingen van het verdrongen denken,
traag de tijd.
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Je grijze ogen
Je grijze ogen. De tijd een kind
onder je rokken. De winterlucht rondom je helderheid geleend - een zonneklaar verlangen
naar minder. Ik kan het niet geven,
ik kan niets. Aanhangwagen,
voor de sloop gestrand,
kijker, ongezien.
Een warenhuis aan indrukken,
een hopeloos verward orkest aan ideeën,
verbogen dankbaarheid. Graniet, gewapend glas.
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Wie zonder schulden sterft
door Geert van der Kolk
‘Woont hij hier?’ vroeg de punk. ‘Dit is een restaurant.’
‘Het adres klopt,’ zei ik.
We parkeerden onderaan de heuvel, vlak bij de oever van de rivier.
‘De Caddy staat er niet,’ zei de punk.
Hij had een talent voor overbodige opmerkingen. De parkeerplaats was leeg. Ik
trok mijn dasje recht en stapte uit. De punk bleef in de auto zitten. Ik liep langs het
zwembad. Er dreef een eekhoorn in. Zijn rug stak boven het water uit en zijn staart
dreef ook, maar zijn poten en zijn kopje hingen omlaag.
Het restaurant stond op een kunstmatig schiereiland. Het had een hoog puntdak
en de muren waren bedekt met rietmatten. Het leek op de hut van een stamhoofd in
Fiji of Samoa. Van een afstand zag het er uitheems en indrukwekkend uit, maar toen
ik dichterbij kwam zag ik de rottende shingels, verveloze kozijnen, en de scheuren
in het beton van het terras. De deur stond open, maar binnen was het stil en de bar
was donker. Het interieur was ook door de Stille Zuidzee geïnspireerd, met veel riet
en grote houten beelden. Aan de muren, tussen de krissen en de speren, hingen
ingelijste en gesigneerde zwart-wit foto's van filmsterren uit de jaren veertig.
Ik liep tussen de lege tafeltjes door naar het raam en keek uit over de rivier. Het
water had de kleur en de glans van tin. Een rood en een groen baken markeerden de
vaargeul, maar er voer niets. Er lagen alleen een paar jachten aan een steiger aan de
overkant. Aan mijn kant, ongeveer vijftig meter stroomafwaarts, stond een roze huis
dat op een vervallen Moors paleisje leek. Verder was er niets te zien. Veel bomen
en water, maar geen zwarte Cadillac en daarvoor was ik gekomen.
Ik draaide me om en wilde weggaan toen er ineens een deur naast de bar openging.
Een middelgrote, donkere man kwam naar mij toe. Hij had een volle baard en droeg
een tulband.
‘Het spijt me verschrikkelijk,’ zei hij beleefd, ‘maar wij serveren vandaag geen
lunch. Wij gaan pas open als het Happy Hour is.’
‘Meneer McDermott?’ vroeg ik. ‘Jack McDermott?’
‘Nee,’ zei de man. ‘Mijn naam is Singh, dr. Singh. Aangenaam.’
Hij wachtte.
‘De naam is Helms,’ zei ik. ‘Ik hoopte dat ik McDermott hier zou kunnen treffen.’
‘Er is hier niemand behalve ik,’ zei dr. Singh en hij glimlachte.
‘Ik ben toch aan het juiste adres?’ vroeg ik en trok voor de vorm een stuk papier
uit mijn binnenzak.
‘Dit is een restaurant, meneer Helms.’
‘Ja, natuurlijk. Woont McDermott in het huis hiernaast?’
‘Dat is het huis van Miss Helen!’
Ik keek op mijn papier.
‘Misschien heeft hij zijn werkadres opgegeven.’
‘Mag ik vragen wat het doel is van uw bezoek?’
‘Een verzekeringskwestie,’ zei ik. ‘Routine.’
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Dat was strikt genomen geen leugen. De bank is verzekerd tegen McDermotts, en
er zijn zoveel McDermotts in Maryland dat ik er redelijk van zou kunnen leven als
ik geen alimentatie en kindertoeslag hoefde te betalen.
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Dr. Singh wachtte op details, die ik hem niet gaf.
‘De heer McDermott heeft hier enige tijd gewerkt,’ zei hij, ‘en toen ontslag
genomen.’
‘Wanneer?’
‘Enige tijd geleden.’
‘Kunt u mij zijn huisadres geven?’
‘Hij is verhuisd naar Californië.’
‘Wanneer?’
‘Enige tijd geleden. Hij heeft mij een postbus in Pasadena gegeven om brieven
door te sturen.’
Dr. Singh trok een adresboekje uit zijn binnenzak en las een postbusnummer met
postcode voor.
‘Het spijt mij bijzonder dat ik u niets te eten kan aanbieden,’ zei hij. ‘Maar ik kan
natuurlijk wel iets voor u inschenken aan de bar.’
Ik sloeg zijn aanbod af, bedankte hem en liep naar buiten.
De punk had de rugleuning van zijn stoel achterover laten zakken. Hij lag onderuit
met zijn laarzen op het dashboard. Hij had een koptelefoon op. Ik stompte hem tegen
zijn schouder en startte de motor.
‘Ben je wel eens in Californië geweest?’ vroeg ik.
Hij deed de koptelefoon af.
‘Wat?’
‘Onze vogel is gevlogen.’
‘Shit.’
We reden in wijde bochten terug de heuvel op. Links en rechts stonden huizen,
maar ze waren bijna verborgen in het bos. Bij de voorrangskruising met Route 4 was
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een benzinestation. Uit de schaduw van het afdak boven de pompen draaide een
zwarte Cadillac naar ons toe.
‘Moet je daar kijken,’ zei de punk.
Ik remde af en liet de Cadillac voorgaan. Er zaten twee vrouwen in. De jongste
stuurde. De andere was veel ouder en zo klein dat haar hoofd nauwelijks boven de
rand van het raampje uitkwam. Ze zat achterin, alsof ze in een taxi of een limousine
reed. De Cadillac draaide om ons heen en reed de heuvel af. De punk keek over zijn
schouder naar het nummerbord.
‘Dat is 'm!’ zei hij opgewonden.
Ik pakte mijn mobiel en belde het kantoor.
‘Goedemiddag,’ zei Janet. ‘Autokrediet, Inc.’
‘Janet? Rick. Kan je even een postcode voor me opzoeken?’
‘Zeg het maar.’
Ik klemde de telefoon onder mijn kin, stuurde met één hand en groef met de andere
in mijn binnenzak.
‘95060.’
‘Negen is Californië, dat weet ik uit mijn hoofd, en de rest is - Santa Cruz.’
‘Weet je het zeker?’
‘Ik ben oud en lelijk, maar ik kan lezen.’
‘Dus hij verzon het waar ik bijstond.’
‘Wat zeg je?’
‘Niets. Dank je.’
De punk keek mij aan.
‘Gaan we naar Californië?’
‘Nee,’ zei ik. ‘We gaan vanavond uit eten.’
We gingen pas om half acht, toen het al donker was, terug naar het restaurant. Er
stond maar één auto op de parkeerplaats, de zwarte Cadillac. Ik parkeerde er vlak
naast.
‘Geef me een half uur, dan kan je aan het werk,’ zei ik. ‘Staat je mobiel aan?’
De punk knikte en kroop tussen de stoelen door naar de achterbank. Hij ging
languit liggen en zette zijn koptelefoon op.
Ik stapte uit en liep om de Cadillac heen. De wagen zag er schoon en netjes uit en
er zaten voor zover ik kon zien geen krassen op.
Het restaurant was nog steeds leeg, maar er brandden lampen en achter de bar
stond een grote zwarte man met een gesteven overhemd en een rode vlinderdas. Aan
de bar zat een andere man een krant te lezen. Ze keken allebei verbaasd op toen ik
binnenkwam. Er was geen spoor van dr. Singh.
‘Good evening, sir,’ zei de barkeeper. Hij veegde met een theedoek over een hoek
van de bar. Het leek alsof hij mij een plaats aanwees. ‘Wat zal het zijn?’
‘Welk tapbier heb je?’ vroeg ik.
‘Geen tapbier, meneer, maar wel een grote collectie geflest.’
Hij keek in een koelvak onder de bar.
‘Budweiser, bijvoorbeeld?’
‘Dat is goed,’ zei ik. ‘En ik wil straks ook graag wat eten. Heb je een menu voor
me?’
Hij negeerde mijn vraag en klopte op een luik achter de bar.
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‘Ik zal even bij de kok informeren welke specials we vanavond hebben,’ zei hij.
‘Anjali is er nog niet,’ zei de andere man aan de bar, de man met de krant. Hij was
klein en mager en had een hard New Yorks accent.
‘Ik heb geen haast,’ zei ik. ‘Ik wacht nog op iemand.’
‘Wij ook,’ zei de New Yorker. ‘Wij wachten op de koningin.’
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‘Mick maakt een grapje,’ zei de barkeeper tegen mij. ‘Daar is hij beroemd om.’
Mick keek hem even smalend aan en ging toen verder met zijn krant. De barkeeper
legde zijn handen op zijn rug en staarde met een hemelse glimlach in de ruimte. Ik
keek uit het raam. De rode en groene bakens in de rivier waren nu verlicht en
knipperden elke drie seconden.
Ik hoorde gestommel achterin het restaurant en even later een pannendeksel dat
kletterend op een tegelvloer viel. Toen ging het luik achter de bar open. Een jonge
vrouw met gitzwart haar en een donker gezicht leunde over de rand.
‘Ze komen,’ zei ze tegen de barkeeper. Toen zag ze mij zitten.
‘Oh, help, een klant!’ zei ze en schoof snel het luik dicht.
Mick vouwde zijn krant dicht en liep naar een piano die tussen de bar en de tafeltjes
van het restaurant stond. Hij deed de klep open, ging op de brede kruk zitten en boog
en strekte zijn vingers om ze soepel te maken. Ze leken even op de tentakels van een
inktvis. Toen begon hij te spelen. Het klonk zo blasé en verdund dat het even duurde
voor ik de evergreen ‘As time goes by’ herkende.
Er kwamen twee blonde vrouwen binnen. De jongste herkende ik als de chauffeur
van de Cadillac. De andere vrouw was stokoud en had een pruik op. Ze liep langzaam
en leunde op de arm van de chauffeur. Ze droeg een grote zonnebril met vleugels
die waren afgezet met bergkristal, een uitheemse tuniek (Samoa? Navajo? India?)
en een roze Capri broek waar haar enkels als witte papieren rietjes onderuit staken.
Vlak achter de vrouwen liep dr. Singh. Hij kwam onmiddellijk naar mij toe.
‘Meneer Helms, wat een buitengewone verrassing! De naam was toch Helms?
Gelukkig maar. Gelukkig doet mijn geheugen het nog een beetje. Wat een genoegen
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om u weer te zien. Heeft men goed voor u gezorgd? Heeft u al eten besteld? Nog
niet? Ik zal onmiddellijk de keuken instrueren.’
Hij draafde weg door de deur naast de bar. De vrouwen waren intussen aan een
tafel bij het raam gaan zitten. De oudste keek naar mij. Zo leek het tenminste. Ze
had nog steeds de grote zonnebril op. Ze praatte even zachtjes tegen de andere vrouw,
die vervolgens opstond en naar de bar kwam.
‘Miss Helen nodigt u uit om aan haar tafeltje te komen zitten,’ zei ze.
Ik keek haar verbaasd aan.
‘Komt u mee?’ zei de vrouw.
‘Het is erg aardig aangeboden,’ zei ik, ‘maar ik weet niet...’
‘U herinnert zich natuurlijk Miss Helens glansrol in “Deadly Rendez-Vous”, de
beroemde film met Sterling Hayden.’
Het duurde even voor ik besefte dat ze me een briefing gaf en dat de uitnodiging
veel weg had van een bevel. Ik pakte mijn bier, gleed van mijn kruk en liep met haar
mee. Toen ik bij de tafel bij het raam stond, deed de oude vrouw haar zonnebril af
en keek me aan.
‘Wel, wel,’ zei ze. ‘Zo'n aantrekkelijke jongeman had ik niet verwacht.’
‘Hoe maakt u het?’ zei ik.
‘Al een stuk beter. Ga alsjeblieft zitten. Je zag er zo zielig uit daar in je eentje aan
de bar.’
‘Ik zat eigenlijk op iemand te wachten.’
‘Een vrouw, hoop ik.’
‘Ja.’
‘En niet je eigen vrouw.’
Ik sloeg een beurt over. Miss Helen glimlachte.
‘Voor je eigen vrouw hoef je niet naar een bar,’ zei ze. ‘Die zit gewoon thuis.’
De barkeeper kwam met een dienblad. Hij bracht een cocktail voor Miss Helen
en een verse Budweiser voor mij. De pianist speelde door, maar het klonk alsof hij
elk moment in slaap kon vallen.
‘Sterling maakte daar vaak geintjes over,’ zei Miss Helen. ‘Hij had nog meer te
stellen met zijn vrouw dan ik met mijn man. Wist je overigens dat ze hem na “Deadly
Rendez-Vous” de rol van Tarzan hebben aangeboden?’
‘Tarzan?’ zei ik voorzichtig. ‘Dat kan ik me niet herinneren.’
‘Natuurlijk niet, want hij heeft de rol geweigerd. Hij wilde geen stotterende
jungleman in een luipaardbroekje spelen. Jammer, hoor. Hij had er het perfecte lijf
voor. Dat kan ik je op basis van nauwkeurige en langdurige persoonlijke observatie
verzekeren.’
De oude vrouw knipoogde.
‘Sterling was een idealist,’ zei ze. ‘En een dromer. Hij had op een gegeven moment
zo genoeg van de valsheid en de corruptie in Hollywood dat hij is weg gezeild.
Letterlijk. Naar de Marquesas en Tahiti. Hij had ook helemaal genoeg van zijn vrouw.
Dat speelde mee.’
Ze knipoogde opnieuw.
‘Hij was een echte dromer. Ik heb het realistischer aangepakt. Ik heb gewoon hier
in Maryland mijn eigen Tahiti gebouwd.’
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Ze deed haar zonnebril weer op. Dr. Singh kwam naar ons toe, gevolgd door het
donkere meisje uit de keuken. Ze stamde uit dezelfde hoek van de wereld als hij,
maar was veel te jong om zijn vrouw te zijn. Misschien was ze zijn dochter.
‘U kunt vanavond onze specialiteit kiezen,’ zei dr. Singh. ‘Gegrilde zeebaars met
rijst en asperges.’
‘Ik zit eigenlijk nog even te wachten,’ zei ik.
‘Een rendez-vous,’ zei Miss Helen.
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Ik keek op mijn horloge.
‘Het is wel laat aan het worden. Ik weet niet...’
Toen ging mijn mobiel.
‘Daar is ze,’ zei Miss Helen. ‘Gelukkig maar.’
Ik verontschuldigde me, stond snel op en liep naar het raam. Het was de punk.
‘Ik ben zover,’ zei hij.
‘Waarom duurde het zo lang?’
‘Luxeauto. Zitten een hoop draadjes aan.’
‘Ik begrijp het.’
‘Kan ik?’
‘Oké, vooruit maar.’
‘Hou je vast.’
De punk verbrak de verbinding, maar ik bleef mijn mobiel tegen mijn oor houden.
Met mijn andere oor hoorde ik de Cadillac starten. De punk pompte het gaspedaal
met de motor in zijn vrij en de acht grote cilinders maakten zoveel kabaal dat iedereen
in het restaurant opkeek. De pianist tilde zijn handen van de toetsen en stak ze omhoog
alsof hij onder schot werd genomen.
De punk deed het grote licht, de mistlampen en de knipperende oranje
waarschuwingslampjes aan. Dit was het hoogtepunt van zijn dag, en wij konden er
door de grote ramen van het restaurant van meegenieten. Hij reed snel achteruit en
keerde met piepende banden. Toen leunde hij met zijn elleboog op de toeter, trapte
op het gas en stoof slippend op het wegspattende grind de heuvel op.
Dr. Singh, zijn dochter, de barkeeper, de pianist en de blonde chaperonne van Miss
Helen renden naar buiten. Ik bleef bij het raam staan.
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‘Zie ik je morgen dan?’ zei ik tegen de koude mobiel.
Miss Helen was aan haar tafel blijven zitten.
‘Ik zal je in ieder geval morgen bellen,’ zei ik.
Miss Helen deed haar zonnebril af.
‘Oké,’ zei ik, ‘maar bel jij mij dan.’
Ik wachtte even. Toen zei ik nog een keer ‘Oké’ en stopte de telefoon in de zak
van mijn jasje.
‘Komt ze niet?’ vroeg Miss Helen.
‘Wat is daar buiten aan de hand?’ vroeg ik.
‘Weet ik veel. Daar zorgt Singh voor. Komt ze niet?’
‘Nee.’
‘Goed.’
‘Goed?’
‘Nu weet je ten minste waar je aan toe bent. Duidelijkheid is veel waard. Een
vrouw wil wel, of ze wil niet. Hetzelfde geldt voor mannen, kan ik je uit ervaring
verzekeren.’
Dr. Singh en de pianist kwamen als eersten weer binnen.
‘De auto is gestolen,’ zei de pianist. ‘Terwijl we er godverdomme met onze neus
bovenop zaten.’
‘Ik zal meteen de sheriff bellen, Miss Helen,’ zei dr. Singh. ‘Maakt u zich geen
zorgen.’
‘Ik maak me helemaal geen zorgen,’ zei Miss Helen. ‘Ik vond het een lelijk kreng
en hij was waarschijnlijk toch nog lang niet afbetaald, of wel?’
Dr. Singh gaf geen antwoord en pakte zijn mobiel. Ik legde een biljet van tien
dollar onder mijn bierflesje. Het was hoog tijd om te vertrekken. Ik kende niet alle
politieagenten in de gemeente persoonlijk, maar de sheriff, hun baas, kende mij wel.
Hij had bovendien de ouderwetse en volstrekt onpraktische opvatting dat niet
afbetaalde goederen, zoals auto's, konden en moesten worden teruggevorderd via de
rechter. Civiele procedure, noemde hij het. Er was, zei hij elke keer als we elkaar
tegenkwamen, in zijn gemeente geen emplooi voor vrijbuiters.
Ik gaf Miss Helen een hand. Haar vingers waren dun en droog als aanmaakhoutjes.
‘Wacht je niet op je eten?’ vroeg ze.
‘Ik heb helemaal geen trek meer,’ zei ik. ‘Bovendien hebben jullie hier wel iets
anders aan je hoofd.’
‘Ach, dat regelt Singh wel. Daar is hij heel goed in. Morgen heeft hij weer een
andere auto. Mooiere kleur, hoop ik.’
‘Werkte hier een tijdje geleden ene McDermott? Jack?’
‘O ja, Jack. Aardige jongen. Mooie jongen, maar hij is weggegaan.’
‘Waarom?’
‘Hij wilde een nieuw leven beginnen. Hij was een dromer, net zoals Sterling. Hij
had er hier in Maryland een beetje een troep van gemaakt en ook nogal wat leningen
uitstaan. Hij wilde een break. Helemaal opnieuw beginnen. Hij zat vooral in de stress
over die schulden. Onzin, natuurlijk, maar zo was hij nou eenmaal.’
‘Onzin?’
‘Natuurlijk. Schulden, daar moet je tegen kunnen. Ik heb twee hypotheken op het
huis, drie op het restaurant en minstens twintig creditcards. Singh houdt de tel bij.
Wie zonder schulden sterft, heeft niet geleefd.’
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‘Tot ziens, Miss Helen,’ zei ik. ‘Het was een genoegen en een voorrecht.’
Ze deed de zonnebril nog een keer af.
‘Tot ziens. Hoe heet je ook al weer?’
‘Helms. Rick Helms.’
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‘Is dat je echte naam?’
‘Ja, natuurlijk.’
‘Dat is helemaal niet natuurlijk. Weet je hoe ik eigenlijk heet?’
‘Niet Helen?’
‘Becky Silverstein, maar dat kon natuurlijk helemaal niet in Hollywood. Daarom
heb ik er Helen Sinclair van gemaakt.’
‘Tot ziens, Becky Silverstein. Ik moet nu echt gaan.’
‘Ciao darling,’ zei Miss Helen.
Ik liep snel naar mijn auto, gooide mijn jasje achterin en reed weg. Nog voor ik
bij Route 4 was kwamen twee politieauto's mij tegemoet. Ze hadden hun zwaailichten
aan en passeerden zonder af te remmen. Ik pakte mijn mobiel en belde de punk.
‘Yeah!’ schreeuwde hij, maar zijn stem kwam nauwelijks boven zijn muziek uit.
‘Ben je bijna binnen?’ vroeg ik.
‘Deze kar heeft een gave stereo, man. Moet je horen!’
Hij hield zijn mobiel even bij een luidspreker.
‘Kan je het horen?’ riep hij.
‘Je moet regelrecht naar Bowie. De politie is al op pad.’
‘Oké, oké, maar ik maak eerst nog even een rondje door Upper Marlboro. Ik heb
de ramen open, man. Ik blaas iedereen van de weg met deze stereo.’
‘Je moet onmiddellijk naar Bowie gaan!’
‘Rustig aan, man. Dit is nu mijn auto en ik heb een hele tank vol. Ik kan zo
doorrijden naar Californië.’
‘Moet je luisteren,’ zei ik, maar hij hield de telefoon nog even vlak bij een
luidspreker en verbrak toen de verbinding.
Ik haalde een hamburger en koffie bij Denny's op het kruispunt van Route 4 en
301. Toen reed ik naar het industrieterrein in Bowie. Het hoofdkwartier van
Autokrediet, Inc. was een met harmonicagaas afgezet erf tussen een houtopslag en
een loods van een groothandel in matrassen. Het kantoor, waar Janet overdag aan de
telefoon zat en de vrede van wanbetalers verstoorde, was een stacaravan. Erachter
stonden ongeveer twintig auto's, de meeste vrij nieuw. Ze zouden door diverse banken
bij opbod worden verkocht zodra de juridische puntjes op de i waren gezet.
Ik deed de stacaravan open, knipte het licht aan en ging achter mijn bureau zitten.
Ik wachtte op de punk en de Cadillac. Als de politie hem zou aanhouden, was er niet
veel verloren. De bank zou de wagen sneller terugkrijgen dan via de rechtbank. Ik
zou een nieuwe punk moeten zien te vinden, maar dat was geen probleem. Ze liggen
voor het oprapen.
Ik geloofde niet dat hij er echt met de auto vandoor zou gaan. Hij had er niet genoeg
hersens, fantasie en doorzettingsvermogen voor. Dus ik wachtte, en terwijl ik wachtte
drong het tot me door dat het me eigenlijk niet kon schelen of de Cadillac terugkwam
of niet. Het was een grote, dure auto. Er zat een premie van vijftien honderd dollar
aan vast en ik moest Janet en de punk betalen, en de huur en de alimentatie en de
kindertoeslag. Maar het kon me eigenlijk niet schelen. Ik keek naar het fineer op de
wanden van de caravan en toen uit het raam, naar het uitzicht op het hoge hek, de
lege, donkere straat en de stille loodsen en opslagplaatsen om mij heen. Ik stelde me
voor dat de punk terugkwam. Ik betaalde hem en hij ging naar huis. Ik zette de
Cadillac niet op het erf, maar reed er mee weg. Naar Californië. Of Florida. Mexico!
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Het duurde maar even. Toen ging ik door met wachten. Dit overkomt mij wel
vaker. Soms denk ik dat ik niet door kan gaan. Maar even later ga ik weer door.
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Vervreemding
Froukje van der Ploeg
Ik zal voor je liegen
want dat vraag je me
de uren die vergleden
een cursus buiten de stad of
een vriendin in problemen wat
je maar wilt, fluister, deel me
ik heb haast geef me
uren van minuten
die ik verloren ben
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Het vergeten is begonnen
Wat weet je nog van wat je niet
meer wilt weten, versleten ruzies
om huishoudgeld voor zijden
jasjes de rekening van een armband
die de buurvrouw droeg
Je moeder die zei
als je hem kiest
pas je dan goed op jezelf
Je ging via de achterdeur het hek over
hij deed net of hij je niet zag
aan de arm van een ander
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Jimmy's vriend
door Maria Staal
Schieten verleer ik nooit. Jimmy heeft mij getraind vanaf de eerste dag dat ik voor
hem werkte en hij zegt dat ik geboren ben voor een zuiver schot. Ook na een glas of
wat mis ik niet. Zelfs in halfslaap plaats ik een kogel op de millimeter in een
strottenhoofd. Of knieschijf.
‘Toch ben je een waardeloze schutter,’ zei Jimmy toen hij me de Glock 29 gaf.
‘Je trekt te traag.’
Dat komt omdat ik te weinig schiet. Omdat ik Nederlandse ben. ‘In Nederland
gebeurt niets,’ zegt hij vaak. Het is waar: als iemand tegen me opbotst, doet hij dat
vast niet expres, denk ik. En als iemand aan mijn tas rukt, geloof ik dat die per ongeluk
blijft haken.
Ik mis de snelheid en de achterdocht om mijn zuivere schot tot z'n recht te laten
komen.
Ons bezoek aan het ministerie in Den Haag bezorgt Jimmy hoofdpijn. Ik zie dat zijn
ooglap hem kwelt. Drie uur lang omzichtig praten is moordend. Als hij zijn eigen
woorden kon gebruiken, zou hij in een kwartier klaar zijn. Maar nu moet hij praten
als een politicus. Ministers kennen geen ‘ja’ of ‘nee’ - zeker niet als het gaat over
embargo's en handelsmissies.
Als we buiten staan, vraagt Jimmy om aspirine. Ik zeg dat ik wat beters weet en
rijd naar zee. Hij foetert dat hij niet van zand houdt. Zout is slecht voor zuiver
scheerwol. Zijn goeie pak gaat eraan, zijn schoenen, ben ik soms gestoord? Zwijgend
geef ik hem een windjack en kaplaarzen uit de kofferbak en duw hem voor me uit
het duin af. Het is ijskoud, het waait, de wind rukt aan zijn ooglap. Ik zeg: ‘Doe toch
af.’ Hij doet het, en gaat links van mij lopen, zodat ik alleen zijn goede kant zie. We
ploegen voort, eerst zonder iets te zeggen. Er kraken scheermessen en krabbenschilden
onder onze zolen. Dan begint hij te praten over de reis naar Pakistan die ik morgen
voor hem moet maken.
Het gaat om zijn vriend. Die heeft geen wapens nodig. Ik hoef alleen maar iets af
te geven. Niets meer dan een computerbestandje op een diskette. Daar staat iets op
om de fragmentatie van kogels vooraf te bepalen. Jimmy zegt dat ik het als een
wiskundig probleem moet beschouwen. De effectiviteit van een schot hangt af van
hoe de kogel vervormt. Als hij te vroeg in talloze fragmenten uit elkaar spat, is de
kans op een dodelijke treffer klein. Jimmy heeft de blauwdruk van een nieuw soort
kogel. We staan aan de vloedlijn en trots toont hij een 20mm patroon waarvan de
kop is gevormd uit vier grote fragmenten, vastgesmolten op een titaniumlaag. Die
laag blijft tot het moment van inslag heel: de kogel valt pas uiteen als hij doel treft
en wint daarmee zoveel energie dat hij zich eerst door een kogelvrij vest boort en
dan in vier delen dwars door het lichaam. De NAVO keurt dit soort kogels af.
‘Een vriend?’
‘Ja, ja,’ zegt hij ongeduldig, ‘een vriend, aan wie jij wat dingetjes doorgeeft.’
Hij draait zijn gezicht naar mij en ik zie het deel waar zijn linkeroog zat. Jimmy
haat zichzelf sinds het ongeluk en dat merk ik aan zijn manier van zakendoen. De
huid van de krater is strak en roze; een ingevallen stomp. Ondanks zijn miljoenen is
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er geen prothese voor te koop, hij reist er stad en land voor af. Er waait zand in. Als
hij zijn lap weer opzet zonder dat hij de krater schoonmaakt, gaat het schrijnen.
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De volgende ochtend brengt Jimmy me naar Schiphol. Hij neemt de details nog een
keer met me door. De vriend zit in Islamabad. Jimmy noemt hem ‘Patrick’ en
beschrijft hem nog een keer omdat ik geen foto bij me mag hebben. Rijzig, 54 jaar,
een bril, loopt een beetje mank, kan niet missen. Ik ontmoet hem morgen.
‘Niet in het hotel,’ zegt Jimmy, ‘liever ergens op de berg. Mijn vriend is nogal,
laten we zeggen, populair. Maria, dit is anders dan anders, mijn vriend, hij is heel
erg gesteld op z'n privacy.’
Sinds Jimmy's ongeluk kom ik niet graag meer in Islamabad, maar de Margalla
Hills, ten noorden van de stad, zijn mooi. Jimmy haat bergen. Alleen op de top heeft
hij het naar zijn zin. Alles tussen hem en de horizon moet weg; hij duldt niets op zijn
pad dat groter en onverzettelijker is dan hij. Ik moet alleen, want hij vliegt vandaag
naar Mexico. Voor echte zaken. Hij geeft me een boekje, een Punjabi taalcursus, met
bijbehorende huiswerkdiskette. Daar staat nu geen huiswerk meer op, maar alles
over die kogel. ‘Met je leven beschermen, Maria,’ zegt hij lachend, maar ik hoor dat
het geen grap is.
Hij zegt: ‘Er ligt op het vliegveld een islamitisch paspoort voor je klaar en iets om
je mee te verdedigen.’
Hij bedoelt onze kluis op Islamabad International Airport. En hij bedoelt een 9mm
Sphinx AT 2000 P met een plakholster in die kluis. Geen standaard benodigdheden.
Meer iets om nerveus van te worden.
Het Dynasty Hotel in Islamabad is geen plaats om goed te slapen. Ik waak. Jimmy
had dit liever zelf gedaan. Het stelt me niet gerust. Het is zeven uur s ochtends als
ik vertrek naar Daman-e-Koh, een plateau in de bergen. Straks wordt het licht. Nu
is
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er niets dan snijdende kou en een geladen pistool onder mijn trui in een plakholster
dat in mijn heup prikt. En de diskette, de diskette in mijn tas.
Om halftien heb ik mijn ontmoeting met Patrick. Ik weet niets van hem; Jimmy's
manier om mij te beschermen. Ik wil graag lopen. Aan het eind van 7th Avenue
beginnen de bergen. De helling leidt eerst naar Marghazar minizoo. Ik ben gespannen
maar goed geconcentreerd. Na ruim twee uur bereik ik het plateau en Kashmirwala's
restaurant. Ik ken het uitzicht op de Faisal Moskee en het dal. Het is stil.
9.20 uur. Een bejaard echtpaar zit buiten op het terras. En dat met deze kou. Ze
spreken Engels. Liever had ik een leeg terras gehad. Veiliger, rustiger. De kelner
haalt een doekje over hun tafel. Ik voel mijn pistool tegen mijn huid, de tas met de
diskette tegen mijn zij. De kelner komt mijn richting op, ik bestel koffie. Gewone
westerse koffie. Hij loopt naar binnen. Bejaard echtpaar links, vier tafels tussen ons.
Ingang restaurant rechts. Ik schat alle afstanden en bereken hoe ik het snelst hier
wegkom.
Ik voel dat ik te nerveus word. Het gaat ten slotte om Jimmy's vriend. Staat daarom
elke haar overeind? Mijn wijsvinger zoekt de trekker. Ik hoor mijzelf slikken en haat
mezelf dat ik niet meer heb doorgevraagd. Ik heb er recht op beter te snappen wat
er gaande is.
Vanaf de parkeerplaats nadert iemand. Hij loopt niet mank en draagt geen bril.
Hij is wel rijzig, maar zijn leeftijd kan ik niet schatten. Toch moet dat Patrick zijn.
Vier tafels verderop staat de oude man plotseling op. Met zijn rechtervuist gebald in
zijn jaszak stevent hij langs mijn tafel Patrick tegemoet. Godverdomme, wat gebeurt
hier? Is dit wel goed? Dit is niet goed, besluit ik. Razendsnel kom ik overeind en
trek de Sphinx. Rechts van mij komt de kelner naar buiten met een kop koffie, hij
deinst terug. Links van mij gaat de oude vrouw staan. Ik ben in verwarring: is dit
een val? Ik houd haar partner onder schot, die met zijn vuist in zijn zak blijft toelopen
op Jimmy's vriend die ik daardoor niet meer zie.
Ik schreeuw ‘Stop! Freeze!’ De bejaarde vrouw begint nu ook te schreeuwen naar
haar man, hij loopt door. Dan haal ik de trekker over en schiet exact achter zijn
hakken. Eén schot, het grind spat om hem heen. Hij maakt een scheve sprong, valt
en kruipt verbijsterd over de grond. Ik kijk langs de loop in zijn van angst vertrokken
gezicht. Zijn handen malen leeg door het grind, hij droeg geen wapen. Patrick staat
stil en roept naar de man op de grond: ‘Dad!’
O God, ik heb me vergist. Dat bejaarde stel, de man zonder bril, ze horen bij elkaar,
hun hele leven al. Ze horen niet bij Jimmy, niet bij mij.
Ik laat de Sphinx zakken en probeer excuses te stamelen, maar krijg geen woord
over mijn lippen. Straks zit de hele politiemacht van Islamabad achter me aan en
iedereen hier neemt inmiddels doodstil de tijd om te kijken hoe ik eruitzie. Ik prop
het pistool in het holster en begin achteruit weg te lopen van het terras. Dan ren ik
de helling af, het bos in.
Onderweg stel ik me zelf steeds gerust. Geen boze opzet, geen dode, geen gewonde,
geen spoor. Het helpt niet. Een ramp. Anderzijds: de politie hier is onberekenbaar.
Dat kan een voordeel zijn. Het is niet eens zeker dat ze de berg opkomen voor één
schot in het grind. Erger is dat ik Patrick ben misgelopen. Jimmy vermoordt me. Op
zijn minst. Als de politie me vindt, zullen ze in elk geval vragen wat ik met het pistool
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moet. Waarom ik schoot. Weggooien? Waar dan? En shit, misschien heb ik het ding
nog nodig.
Onder aan de helling hijg ik uit. Ik moet naar mijn hotel: uitchecken en tijdelijk
onzichtbaar worden. Jimmy bellen en kijken of er nog iets met Patrick te regelen
valt. Wat ben ik toch een Hollandse trut. Een kip zonder kop is minder stom. Ik heb
alles verziekt en ben bang.
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Gesluierd en in een Shalwar Kameez en onder een valse naam boek ik nog dezelfde
ochtend een kamer in Margalla Hotel, naast Jinnah Sport Complex. Dan bel ik Jimmy.
Hij explodeert: ‘Fuck! Fuck! Fuck! Hoe kun je dit nou verzieken?’ Als hij is
uitgeraasd, wordt hij zakelijk. Wat doet de politie? Zijn het wapen en de diskette al
verborgen? Met Patrick zal hij contact zoeken maar the deal gaat niet door, dat is
zeker.
Ik wil mijn excuses aanbieden, maar hij kapt me af. Over negen dagen komt hij
naar Islamabad. Eerder kan niet. Dan helpt hij me het land uitkomen. Hij zegt dat ik
me voorlopig gedeisd moet houden: ‘You give me lots of trouble.’ Het klinkt ijskoud
en neerbuigend.
Als hij heeft opgehangen, jank ik. Eenmaal gekalmeerd, bedenk ik dat ik geen
Liquor Permit heb aangevraagd en dat het nu te laat is. Geen drank als troost.
Dankzij het islamitische paspoort dat Jimmy had geregeld, kan ik die middag een
kluis huren bij The National Bank of Pakistan, in Melody Market. Daar gaan de
Sphinx, de patroonhouder en de diskette in. Mijn valse paspoort zit in de voering
van mijn tas. Anders kan ik die kluis nooit meer in.
Het Margalla Hotel is geen plaats om binnen te blijven, maar ik heb geen keus. Ik
lig wezenloos op bed, maar denk steeds aan die oude man. Stuiptrekkend in het grind,
bloedt hij leeg omdat hij geen benen meer heeft. Die beelden moeten stoppen, mijn
hoofd moet leeg. Na drie dagen waag ik het erop. Zonder sluier ga ik naar buiten en
wandel behoedzaam over straat. Maar geen agent ziet me staan. Na zes dagen is het
alsof ik nooit geschoten heb. Alles wordt steeds minder erg en minder dom. Een
waarschuwingsschot was het. Meer niet. Niks gebeurd, niks aan de hand.
Het gebeurt op dag zeven om elf uur 's ochtends. Buiten is het zonnig, maar niet
warm. Een taxi zet mij af bij Faisal Moskee. Het is druk. Twee agenten komen vanuit
het niets naast me lopen. Ze vragen naar mijn nationaliteit. Ik moet mijn tas geven.
Ze draaien zich van mij af, rommelen wat en wenken een collega. Die tovert een
blok hasj uit mijn tas. Jezus, die goocheltruc had ik kunnen zien aankomen! Heel
even ben ik opgelucht dat dit niets met de schietpartij te maken heeft. Maar ik moet
mee naar het bureau om te ‘praten’ over hoe we dit gaan oplossen. En een
politiebureau is de laatste plaats waar ik heen wil. Bovendien gaat dit geld kosten en
dat heb ik niet. Ik bid om hulp van Jezus en Allah samen.
Aapbara, in Post Office Road, is een groot en leeg bureau. Het is half één. Iedereen
is op vrijdagmiddag vrij, om te bidden. Ik zit in een kamer met één metalen deur.
Twee andere agenten en hun superieur spelen buitenlandertje pesten; blijkbaar hun
favoriete tijdverdrijf als de rest vrij heeft. Hoe kom ik aan die hasj? Weet ik niet dat
ik strafbaar ben? Ze keren de tas om, een van hen voelt langs de rand. De anderen
bemoeien zich ermee. Het is onvermijdelijk: ze vinden mijn valse paspoort, ze slaan
ermee in mijn gezicht. Wat doet een islamitisch paspoort in de tas van een westerling?
En waarom heb ik twee paspoorten? Ik geef geen antwoord. Ze steken de koppen bij
elkaar. Hun toon wordt nu grimmig. Ik zeg niets. Ze schelden me uit en als dat niet
meer helpt, schreeuwen ze dat ik pech heb, dat hun baas zo komt en dat die methodes
heeft om mij aan het praten te krijgen.
Alles gaat mis. Ze doen me een blinddoek om. Ik moet zitten op een bureaustoel.
Onder de blinddoek door zie ik een streepje licht. Iemand komt binnen, sluit de deur,
gaat achter me staan, zijn gesp tikt tegen de stoelrug. Dit zal de baas zijn. Ik ruik
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dezelfde aftershave als bij Martin vroeger. Hij vraagt of ik weet wat men hier doet
met een westerse hoer die liegt? Hij heeft een basstem en spreekt beschaafd Engels.
Zacht herhaalt hij zijn vraag; weet ik wel wat ze hier doen met een westerse hoer die
liegt?
Ergens gaat een radio hard aan met krakerige buikdansmuziek. Ineens duwt hij
zijn tong in mijn oor en propt twee vingers in mijn mond, die smaken zout en rui-
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ken naar pis en kerrie. Ik hel panisch naar de zijkant, zijn vingers gaan gewoon mee,
alleen zijn tong schiet uit mijn oor. Op de radio beginnen twee Engelse heren onder
veel ruis een gesprek over de wereldeconomie. Hij grijpt mijn hand en slaat me met
mijn eigen vuist hard op mijn slaap. Ik voel iets knappen in mijn arm, maar geen
pijn, totaal geen pijn. Even gebeurt er niets. Het interview kabbelt voort. Ik hoor een
rits, een metalen rits, o god, zijn gulp. Dan geeft hij een ruk aan mijn haar. Wie zien
dit, zijn er mannen hier die dit zien? Hij draait mijn stoel. Ik hoor hoe hij nu ook zijn
riem losmaakt, ik wijk naar achteren, de interviewer op de radio lacht beleefd om
een grapje van de ondervraagde, zijn hand dwingt mijn hand om zijn pik te masseren.
Hij leunt zwaar tegen me aan. Daardoor zakt mijn blinddoek af. Als hij klaarkomt,
zie ik in een flits zijn hand met een gouden zegelring en zijn stompe lul.
Ik probeer koortsachtig te denken: Leef ik nog? Valt het mee? Ik leef nog, dus het
valt mee.
Een politiecel in Islamabad is geen plaats om ziek te worden. Ik zit er met nog drie
vrouwen en krijg buikloop. Ze kijken toe als ik, krom van de pijn, hun ton bevuil.
Die wordt 's avonds pas geleegd. Er is wel papier maar geen deksel. De vrouwen
gebaren dat ik om een deksel op hun ton moet vragen, ze knijpen hun neus dicht en
sissen. Ik slaap vreemd diep, op de vloer. Ik droom niet meer van de oude man. Ik
droom van Jimmy die mij redt. Ik krijg een ontsteking en geel etter plakt mijn ogen
dicht. Kokhalzend lepel ik de dâl die ik als maaltijd krijg tot de laatste hap op.
De vijfde avond komt iemand me halen. Een agente zet mij onder de douche en
geeft schone kleren. Dan lopen we door een gang. Aan het eind is een deur met
daarop: C. Chaudary, Inspector General of Police, Islamabad. Ze klopt. Ze duwt me
zacht naar binnen. Ik wacht angstig af. Achter het bureau een van de invloedrijkste
mannen van het district: de I.G. van Islamabad. Hij schrijft iets op een schrijfblok.
Als hij zijn hoofd optilt en glimlacht, zie ik dat hij een bril draagt. Hij gaat staan en
ik zie dat hij rijzig is. Hij loopt om het bureau heen en ik zie dat hij mank is. Patrick!
Ik wil huilen van blijdschap. Dan begint hij vriendelijk te praten. Hij zegt dat Jimmy
naar mij op zoek is. Mijn maag draait om. Ogenblikkelijk herken ik zijn stem, zijn
zegelring en zijn aftershave. En ik zie dat hij weet dat ik het weet. Hij gaat achter
mijn stoel staan, net als vijf dagen geleden, en zegt dat Jimmy, zijn vriend, hem
gesmeekt heeft mij op te sporen.
‘En nu hangt het helemaal van u af, juffrouw Staal, of u mij in staat stelt u te
vinden.’
Wil ik mijn vrijheid terug, dan dien ik te zwijgen. De vriendschap tussen hem en
Jimmy is hem dierbaar, die mag ik niet kapotmaken met rare praatjes.
Hij vraagt of ik vaak in Pakistan kom. Ik zeg ja. Hij zegt dat hij het mij gemakkelijk
of moeilijk kan maken. Hij heeft mijn schouders vast. Hij wacht op mijn antwoord.
Ik beloof te zullen zwijgen. Ik bid dat hem ooit een verhoor wacht. En dan een
bot en smerig mes, waarmee ze hem eerst castreren en daarna de strot afsnijden.
Ik krijg mijn handtas terug en word keurig met een politieauto voor Jimmy's hotel
afgeleverd. Jimmy vraagt wat er gebeurd is. Ik zeg dat er niks gebeurd is, niks.
Helemaal niks. Hij vraagt verlegen of ik een dokter wil, een onderzoek. Ik hoor hem
stuntelen, en zeg dat het niet nodig is.
Wil ik eten, wil ik drinken, wil ik slapen, wil ik praten?

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

‘Slapen’.
De volgende dag vertrekken we. Voor het leegmaken van de bankkluis hebben
we geen tijd. Jimmy geeft toe dat hij me meer had moeten vertellen over de deal,
dan was er vast niks in de soep gelopen, het is zijn schuld... de informatie zal hoe
dan
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ook bij Patrick terechtkomen. Ik wil uitschreeuwen dat mij dat een levensgevaarlijk
idee lijkt! Maar hij babbelt door. Heeft hij me ooit verteld dat Patrick zijn Chinese
ouders uit China heeft gesmokkeld, met gevaar voor eigen leven? Een held is het,
een vriend, een van de weinige mensen die nog te vertrouwen is.
We passeren de douane. Niets aan de hand. We zitten in het vliegtuig, business
class, eendenlever en Pinot Gris, ik proef niks. Jimmy zegt: ‘Ik ben niet meer boos
op je.’ Ik zeg: ‘Fijn.’
Ik mag tegen hem aan leunen om te slapen. Het wordt donker en het is prettig om
naar huis te vliegen, tegen Jimmy aan.
Dan zeg ik: ‘Jouw vriend heeft een stompe lul.’
Eerst verstijft hij. Dan slaat hij voorzichtig en onhandig zijn armen om me heen.
Ik huil. Verpest zijn jasje. Zout is slecht voor zuiver scheerwol.
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Zwabber
door Gerry van der Linden
‘Pak hem maar weer,’ zegt Iris.
Ik draai me om. Mijn sneakers piepen op het linoleum. Iris loopt naar een hoek
van de gang en wijst met haar vinger naar de vloer. Ze hurkt. Haar dikke kont schiet
naar achteren. Ze steekt haar vinger in haar mond, tikt ermee op de grond en houdt
hem omhoog. Een pluisje stof kleeft aan de vingertop.
‘Dit bedoel ik nou,’ zegt Iris.
Strak kijk ik naar de vinger.
‘Heb je een nieuw doekje gebruikt?’
Ik knik van ja.
‘Dacht ik al.’
Met een lange, roodgelakte nagel strijkt ze een piek haar uit haar ogen en kijkt
naar me op. Lang geleden heb ik een pop gekocht met zulke ogen. Een mooie pop
in een mooie doos. Ik heb de pop in de doos op de bank gezet. Voor Samira. En voor
de gasten. Ik loop naar de kar waaruit een grote zwabber steekt. Een draaikop. Ik
trek het nieuwe doekje van de kop, stop het in de zak van mijn schort, en vis het oude
kunststoffen doekje uit de vuilniszak die aan de kar hangt. Ik klop het doekje uit en
druk het vast. Het stof dwarrelt rond. Achter mijn rug wordt een deur gesloten en
een verpleegster draait de gang in. De pand van haar schort waait opzij. Ze draagt
witte kousen als een bruid.
‘Moet ik rapporteren?’ zegt Iris, terwijl ze op de kar afstapt.
Ik voel mijn hoofd warm worden, alsof ik midden op de dag in de hete zon sta.
De ogen van Iris staren naar de bult in mijn broek. Langzaam buk ik me, terwijl ik
me met één hand aan de zwabber vasthoud. Een voor een raap ik de pluisjes stof van
de grond en rol ze met duim en wijsvinger tot een kleine kluwen. Ik zie de handen
van mijn vader geitenkeutels rapen en zijn vingers langs de droge aarde lopen. Ik zie
de handen van mijn moeder het deeg kneden, de bleke hennaglans op haar vingers
wanneer ze het meel uitstrooit. Ik zie de neus van de schoen van Iris.
‘Je bent een kameel, Saïd,’ zegt Hakim, terwijl hij de deur van het koffiehuis
openduwt.
‘Nee, nog minder dan een kameel, een ezel! Je sjokt en sjouwt als een ezel. Je
breekt je rug en dan krijg je een schop, oprotten! Ik ben niet zo stom, mijn ezels zijn
rank met blauwe ogen en blonde haren als zand. Allah! Ze eten uit mijn hand. Ik
geef ze mijn liefde en andere mooie dingen.’
Trots lachend kijkt hij om zich heen en klopt op de gulp van zijn broek.
Iris zucht en loopt weg. Haar billen draaien van links naar rechts in de strakke jeans.
Haar blonde haren zwiepen mee op haar schouders en pats! Met vlakke hand slaat
ze op de knop aan de muur. De deur zoeft voor haar open en de laatste bezoekers
zwermen naar binnen, zoemen om mij heen en verdwijnen om de hoek van de gang.
Ik ben moe. Mijn benen voelen zwaar als waterkruiken. Ik zie Samira in haar rode
djellaba met een kruik op haar hoofd van de put naar huis lopen. Ik zie de twijg in
mijn hand op de kruik tikken totdat hij wankelt, de vingers van Samira misgrijpen
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en de kruik in stukken op de grond valt. Haar rode djellaba plakt nat tegen haar
lichaam en laat zien waarvan ik alle nachten heb gedroomd.
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Ik geef je tien kussen op je linkerhand,
die nog heerlijker is dan de rechter.
Want je linker heeft nog onlangs
bij het wassen je billen beroerd.

De jongens lachen, de mannen lachen en de vrouwen die door haar gegil uit de huizen
zijn gekomen.
De deur zoeft open en een verpleegster komt me tegemoet.
‘Wordt alles weer lekker schoon?’
Wanneer ze vlak voor me staat, steekt ze haar hand uit.
‘Ik ben Femke, van de nachtdienst.’
Ik zie dat ze lichtgroene ogen heeft en een lichte teint. Op haar wangen zitten fijne
blonde haartjes. Haar neusvleugels zijn klein, maar ze heeft een grote mond met
vochtige lippen. Ik voel haar vingers in de mijne tintelen, mijn buik gloeit. Ik ruik
haar geur. Ik denk aan de ezels van Hakim.
‘Saïd,’ zeg ik.
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De Confucius code
door Kristofer Schipper

1 - DE BIBLIOTHEEK VAN DE OOSTELIJKE BELVEDÈRE - Het historische geschrift De
Geschiedenis van de Latere Han-dynastie noemt het jaar 88 van onze jaartelling als
het tijdstip waarop het poortgebouw van het oude paleis in de hoofdstad Luoyang
officieel de bestemming kreeg van ‘bewaarplaats van boeken en andere documenten’.
Dit poortgebouw had meerdere verdiepingen en deed ook dienst als observatiepost,
vandaar dat het dongguan ofwel ‘de Oostelijke Belvedère’ werd genoemd. Luoyang
ligt aan de Gele Rivier in de huidige provincie Henan en werd gedurende haar lange
bijna drieduizend jaar lange geschiedenis waarin zij de hoofdstad was van dertien
dynastieën diverse malen totaal verwoest. Na sluiting van de onrendabele
staatsfabrieken zucht de stad nu onder werkloosheid en verval.
De bibliotheek van de Oostelijke Belvedère bestaat dan ook al lang niet meer,
maar we weten wel ongeveer wat voor een soort boeken er werden bewaard. Voor
het overgrote deel waren het bundels van houten latten (ongeveer 25 centimeter lang
en tussen 1 en 2 centimeter breed). Houten boeken dus, zoals ze vroeger ook bij ons
bestonden, want het woord ‘boek’ komt van ‘beuk’. De latten waren verticaal met
karakters in zwarte inkt beschreven, onderling met touwtjes aan elkaar gebonden en
dan opgerold in bundels. In een bundel zaten een paar honderd latten. Alleen zeer
kostbare teksten werden op zijde gekopieerd. Papier werd in China omstreeks 100
van onze jaartelling uitgevonden, maar het duurde tot de vroege Chinese
middeleeuwen (vierde eeuw) voordat men regelmatig op papier ging schrijven.
We weten ook min of meer welke boeken de bibliotheek van de Oostelijke
Belvedère bezat. Ongeveer een eeuw voor de oprichting had een keizer opdracht
gegeven alle boeken van het rijk te verzamelen en een catalogus te maken. Die had
zes categorieën: ‘klassieken’, ‘filosofie’, ‘poëzie’, ‘strategie’, ‘rekenkunde’ en ‘diverse
technieken’. De laatste groep omvatte ook de geneeskunde. Mythen en legenden,
toneel, magie en vele andere onderwerpen ontbraken volkomen. De verzamelde
collectie omvatte toen ongeveer 1000 boeken die tezamen 13.269 bundels besloegen.
De bibliotheek van de Oostelijke Belvedère moet een identieke, dan wel vergelijkbare
collectie hebben bezeten.
Dat is niet gering, maar toch ook niet erg veel, vooral als we het aantal boeken
vergelijken met de meer dan drie eeuwen eerder gestichte bibliotheek van Alexandrië.
In zijn hoogtijdagen bezat die meer dan een half miljoen schriftrollen in zeer veel
verschillende talen. Er waren bovendien een universiteit en zo'n honderd geleerden
aan verbonden. Maar het belangrijkste verschil was de opzet. De bibliotheek van
Alexandrië had tot doel de wetenschap van de hele wereld te vergaren, te bewaren
en beschikbaar te stellen. De keizerlijke catalogus van boeken en de bibliotheek van
de Oosterse Belvedère dienden een ander oogmerk, te weten: het bepalen en
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bevorderen het Confucianisme als staatsideologie. En het fundament daarvan waren
de Klassieken.
De Klassieken werden gezien als de bron waar alle andere teksten uit voortkwamen.
Ze vertegenwoordigden wat kortweg werd aangeduid als ‘de beschaving’. Er waren
oorspronkelijk zes Klassieken: de Veranderingen (Yi), de Documenten (Shu), de
Liederen (Shi), de Riten (Li), de Muziek (Yue) en de Annalen (Chunqiu). Wanneer
en hoe deze teksten zijn samengebracht, is niet bekend, maar er zijn enkele
gemeenschappelijke kenmerken: (1) - ze hebben allemaal direct betrekking tot de
rituelen, vooral de offerrituelen, van de Zhou-dynastie; (2) - de versies waarin ze tot
ons zijn gekomen, stammen uit Lu, het vaderland van Confucius, die geacht wordt
de teksten te hebben gereviseerd; (3) - ze dienden voor het onderwijs aan de jonge
adel, die moest leren de rituelen te behartigen.
Bij de Oostelijke Belvedère was een klein aantal geleerden aangesteld die waren
gespecialiseerd in de Klassieken. Elk van hen werd geacht min-
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stens één der Klassieken uit het hoofd te kennen, en dan niet alleen de hoofdtekst,
maar ook de orthodoxe commentaren. Dit was een soort voorzorgmaatregel zoals
die ook in Fahrenheit 451 van Ray Bradbury wordt beschreven: de geleerden dienden
als levende tekstbewaarders in een tijd waarin boeken werden verbrand. Inderdaad
had de Eerste Keizer van de voorafgaande Qin-dynastie in 213 voor onze jaartelling
al de Confucianistische Klassieken verbrand. Toen de Han-dynastie ze daarna weer
in ere wilde herstellen, vond men slechts een paar geleerden die delen van de boeken
nog konden reciteren, maar lang niet alles. Dit mocht niet weer gebeuren.
Verder was de Oostelijke Belvedère de werkplek van de geschiedschrijvers. De
historicus Ban Gu (32-92), en zijn jongere zuster Ban Zhao, schreven er de officiële
en uiterst Confucianistische georiënteerde geschiedenis van de Han-dynastie.
Overigens fungeerde het poortgebouw lang voordat het tot bibliotheek werd bevorderd
als dynastiek archief. Al eeuwen was het observatorium van de paleisastrologen er
gevestigd en de archieven met hun sterrenstudies werden hier bewaard. Het
poortgebouw zou zelfs de plek zijn geweest waar Lao Zi (Lao Tsé), als archivaris
van de Zhou-dynastie, Confucius had ontvangen toen die bij hem op bezoek was
gekomen om hem te ondervragen over de riten.
Al deze tradities van astrologie en geschiedschrijving, samen met de legende van
de ontmoeting van Confucius en Lao Zi, verwijzen naar hetzelfde als de Klassieken:
het ritueel. Het bewaren van aantekeningen over voltrokken rituelen en de daarbij
behorende orakels gaat in China terug tot in de vroegste tijden. Aanvankelijk werden
ze vastgelegd in historische annalen, in een later stadium kwamen er teksten die meer
direct met het ritueel verband houden: het orakelboek van de Veranderingen, de bij
de offers geproclameerde teksten van de Documenten, de rituele zangen van de
Liederen, enzovoort. Die teksten tezamen zouden de basis gaan vormen van ‘de
beschaving’. Vanuit dit oogpunt gezien bestaat er een belangrijk verband tussen de
ontwikkeling van het Chinese schrift omstreeks 1500 voor onze jaartelling, en de
aard van de eerste grote bibliotheek die ontstond in 88 AD.
2 - HET GESCHREVEN WOORD - ‘Schrift’, in het Chinees, is wen, een woord waarvan
de grondbetekenis overeenkomt met ‘teken’ of ‘patroon’, als zijnde de zichtbare
manifestatie van een ding, een dier, een mens, een god. De strepen op de vacht van
een tijger, de kleurschakering van de veren van een vogel, het reliëf van een landschap,
op de sporen van een mens of een dier zijn allemaal wen. De tekenen en wonderen
waarmee goden en voorvaders zich manifesteren zijn eveneens hun wen.
Niet alleen in de oude beschavingen van India, Klein Azië, Egypte en Griekenland,
maar ook in het archaïsche China, stond in het godsdienstige ritueel het slacht- en
brandoffer centraal. Daarbij was het de taak van de wichelaars om de wensen van
de goden te onderkennen, en om daarna te bevestigen of het offer was aanvaard. De
geijkte methode hiervoor was om na de verbranding de door de vlammen geschroeide
beenderen zorgvuldig te onderzoeken op de barstjes, en deze wen van de goden op
hun betekenis te duiden. Kruislopende barstjes waren ongunstig, parallel lopende of
vertakte scheuren gunstig. Later werden niet langer de beenderen van de karkassen
van het slachtoffer gebruikt, maar van tevoren geprepareerde schouderbladeren van
schapen, of, nog beter, de plastrons van schildpadden, die eerst in het vuur werden
gehouden en daarna in water gedompeld. Vanaf die tijd werd vaak een korte tekst
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met de vraag die men ter gelegenheid van het offer aan de goden wilde stellen met
een scherp stillet in het been of het plastron gekerfd, alsmede het verkregen antwoord.
Deze ‘orakelbeenderen’ (jiagu wen) zijn de oudste geschreven documenten die
de Chinese cultuur kent. De schrifttekens, die de directe voorlopers zijn van de
huidige Chinese karakters, werden volgens de traditie uitgevonden door een zekere
Cang Jie. Hij was de wichelaar van de Gele Keizer, de allereerste vorst van China
en de grondlegger van ‘de beschaving’. Deze Cang Jie observeerde de sporen van
beesten en vogels, en realiseerde zich dat de verschillende patronen zouden kunnen
worden gebruikt om dingen mee aan te duiden. Met andere woorden: de tekens
waarmee de goden aangaven wat er ging gebeuren, konden ook gebruikt worden om
hen terug te schrijven. Het Chinese orakelschrift was zo een communicatiemiddel
tussen mensen en goden voordat het een medium werd tussen mensen onderling. In
den beginne was het schrift: de goden schreven, en de mensen schreven terug.
De wichelaars legden archieven aan van ge-
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bruikte orakelbeenderen. Archeologen hebben er aanzienlijke hoeveelheden van
teruggevonden en de ontcijfering van de archaïsche inscripties hebben sinds meer
dan een eeuw cohorten van geleerden beziggehouden. Het is verre van mij om hun
intellectuele inspanningen te bagatelliseren, maar de inhoud van de
orakelbeen-inscripties is misschien minder overweldigend dan men zou hopen. Hier
zijn enkele voorbeelden van wat de koningen en edellieden van het oude China van
hun goden en voorvaders wilde weten:
- De koning droomde van witte runderen. Is er een ramp op komst?
- Is er kans op sterke wind tijdens de koninklijke jacht van vandaag?
- Kunnen we over vier dagen gaan vissen?
- Kiespijn. Is dat de schuld van Voorvader Yi?
- Is het goed dat we tien mensenoffers brengen aan Voorvader Yi?
Soms bestaan de inscripties uit diverse delen. Bijvoorbeeld eerst de vermelding
van de datum: ‘Op die en die dag werd er door middel van een plastron gewicheld
door de wichelaar Ke.’ Dan de vraag: ‘Vrouwe Hao gaat een kind krijgen. Wordt
dat een blijde gebeurtenis?’ Vervolgens de interpretatie van het orakel: ‘De koning
las de barsten en zei: “Wordt het kind op de vierde dag (van de tiendaagse periode)
geboren, dan is het een blijde gebeurtenis; wordt het op de zevende dag geboren, dan
is het een uiterst blijde gebeurtenis”.’ En ten slotte de uitkomst: ‘Dertig dagen later:
de geboorte was geen blijde gebeurtenis; het was een meisje.’
Het lezen van de sterren, het interpreteren van het weer, en het duiden van de
eigenschappen der dieren, had alles te maken met het observeren van de natuur. Het
wichelen groeide daarom uit tot een soort orakelkunde, die zich ook rekenschap gaf
van de wetten van de natuur - de wisseling van de jaargetijden, de groei van gewassen
en dieren, enzovoort. Beetje bij beetje werd alles ‘verwetenschappelijkt’. Toen
gedurende de twaalfde en elfde eeuw voor onze jaartelling grote politieke en culturele
veranderingen die in China plaatsvonden, werden de orakelbeenderen vervangen
door een meer mathematische wicheltechniek. Het positieve ‘yang’-element van
groei en licht werd weergegeven door een ononderbroken lijn, en het tegendeel, het
negatieve teruglopende en duistere ‘yin’-element door een gebroken lijn. Zo ontstond
een systeem van combinaties van yin en yang-lijnen om aan de voornaamste aspecten
van de kringloop der natuur gestalte te geven.
De basiselementen van dit systeem zijn de ‘acht trigrammen’ (bagua) die uit drie
hele of gebroken lijnen bestaan. Door deze trigrammen aan elkaar te paren, ontstaan
vierenzestig combinaties van zes lijnen (hexagrammen). Deze vormden de kern van
de nieuwe wichelmethode van de Zhou-dynastie (1122-221 V.O.J,), zoals die is
neergelegd in het beroemde orakelboek ‘De Veranderingen’ (Yi). Dit werk zou in
het Westen, vooral door de vertaling van Richard Wilhelm met het voorwoord door
C.G. Jung, als het Boek der Veranderingen of I Tsjing buitengewoon populair worden.
3 - CONFUCIUS - Zijn familienaam was Kong, en hij werd in de omgang Kong fuzi
(‘Meester Kong’) genoemd, wat door de Jezuïetenpaters in de late 16de eeuw werd
gelatiniseerd tot ‘Confucius’. Er is de legende, en er zijn een paar historische feiten.
Confucius leefde omstreeks 551-479 voor onze jaartelling (die jaren zijn meer
traditioneel dan zeker) in het hertogdom Lu dat lag in wat nu zuidwest Shandong is.
Hij was van adel, maar zijn familie was verarmd en dientengevolge werd hij leraar.
Hij onderwees de jonge mannen van de ridderstand over wat ze behoorden te weten:
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de offerrituelen en de daarbij horende Klassieken, de wellevendheid, het dansen en
de sport.
Confucius zag zichzelf als iemand die de traditie doorgaf en die uitlegde, maar
die zelf niets uitvond. Alles draaide voor hem om het ritueel, want de riten en
gebruiken hadden een morele strekking. ‘Zie niets, hoor niets, zeg niets en doe niets
dat niet volgens het ritueel is,’ zei hij eens (Lunyu ‘Analecten’ - XII, I). Hij was ervan
overtuigd dat ritueel niet een formaliteit is, maar iets dat dieper gaat en goede mensen
van ons maakt. Rituelen vragen daarom de volledige inzet van onze persoon. Het
ritueel bepaald wat wij zijn, en als wij ons voegen naar die gegeven identiteit, kan
er niets mis gaan. Toen iemand hem eens vroeg waaruit een goede regering bestond,
antwoordde Confucius: ‘Laat de heer heer zijn en de dienaar dienaar; de vader vader
en de zoon zoon.’ (Lunyu XII, II). Hiermee wilde hij zeggen dat een ieder moet zich
gedragen naar de status die het Hemelse Lot hem heeft toebedeeld en die in het heilige
ritueel wordt bevestigd. ‘De namen juist houden’ (zhengming) is zo de morele
onderbouwing van de feodale ordening.
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De Confucianistische ideologie verwierf gedurende de Han-dynastie (206 V.O.J. tot
220 na) de plaats van officiële orthodoxie en heeft die daarna behouden, weliswaar
met aanzienlijke tussenposen, tot aan de laatste dynastie toe (Qing, van 1644 tot
1911). Terecht wordt de stichter dus gehuldigd als de ‘Meester van Tienduizend
Generaties’, en alle Klassieken worden gezien als zijnde door hem bewerkt en in
omloop gebracht. Er staat geschreven dat Confucius de ‘Veranderingen’ in ere hield.
Ook de ‘Liederen’, waarvan een gedeelte althans met de Bijbelse Psalmen te
vergelijken is, worden vaak in zijn gesprekken aangehaald. Maar het zijn vooral de
‘Annalen’ waarin men zijn hand ziet. Ze bestrijken de jaren 721 tot 463 voor onze
jaartelling. Wat de inhoud betreft: een niet erg edelmoedige gestemde Sinoloog heeft
het eens vergeleken met dat van een telefoonboek: veel namen van personen en
plaatsen, maar geen erg boeiend verhaal. Inderdaad gaat het om droge opsomming
van gebeurtenissen die als enig punt van overeenkomst hebben dat ze aanleiding
gaven tot het raadplegen van het orakel en het brengen van offers. In feite is dit de
traditie van de orakelbeenderen:
- Het zevende jaar van Hertog Cheng (583). Het is lente, en de koning kondigt het
begin van het jaar aan.
- Muizen hebben aan de hoorns van het rund dat bestemd was voor het offer aan
de Hemel geknaagd. Er wordt een orakel geraadpleegd of er van rund gewisseld
moet worden. Het nieuwe rund heeft ook afgeknaagde horens, en wordt [ook]
afgekeurd.
- Wu valt Tan aan.
- Het is zomer; de vijfde maand. De graaf van Cao komt op bezoek.
- Het offer aan de Hemel kwam te vervallen, maar de drie offers ‘van verre’ werden
voltrokken.
- In de winter werd een groot offer gebracht teneinde om regen te vragen
Enzovoort, tweehonderd en achtenvijftig jaar achter elkaar! Maar wat voor ons
een droge opsomming lijkt, is voor de Confucianistische schriftgeleerden een
onuitputtelijke bron van studie en morele verheffing. Want toen Confucius deze
annalen van zijn vaderland herzag en uitgaf, heeft hij - volgens de legende - er kleine
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veranderingen in aangebracht die op uiterst subtiele manier zijn diepe inzicht in de
betekenis van de vermelde gebeurtenissen aangeven. Voor hen die deze codering
weten te ontcijferen, is zijn boodschap glashelder. In de boven aangehaalde passage
bijvoorbeeld is het duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen de afgeknaagde
horens van de offerdieren en het feit dat het hertogdom van Lu helemaal niet het
recht had offers aan de Hemel te brengen. Deze hoogste van alle riten mocht in
principe alleen door de Zoon des Hemels zelf, dat wil zeggen, door de koning van
Zhou worden voltrokken. Nu toonde de Hemel zijn ongenoegen en liet muizen aan
de horens van de runderen knagen. Deze geschonden dieren konden niet meer geofferd
worden. En toen later in het jaar de Hemel geen regen zond, was dat niet als straf
voor dezelfde schandelijke usurpatie? En dan het volgende: ‘Wu viel Tan aan.’ Niet
‘De koning van Wu viel de barbaren van Tan aan’. Wu was een zuidelijke staat, in
de streek waar nu Shanghai en Suzhou liggen. De heerser van Wu was volgens de
regels van de Zhou dynastie een simpele burggraaf, maar hij gaf zichzelf de titel van
koning! Door hier zijn titel weg te laten, gaf Confucius duidelijk te kennen (in
navolging van het systeem van ‘de namen juist houden’), dat hij de burgraaf van Wu
onwaardig vond voor welke adelstitel dan ook en hem op hetzelfde niveau plaatste
als de barbaarse staat van Tan, die hij aanviel.
Dit aanbrengen van dit soort subtiele nuances wordt ‘de methode van lof en blaam’
(baobian) genoemd. De grap van dit gecodeerde aftakelen of ophemelen (want dat
komt ook voor) is dat de lezers vrij spel krijgen om de bedoeling te raden. Of
Confucius inderdaad op deze manier de Annalen heeft bewerkt, is puur een kwestie
van geloof, maar dit geloof wordt nog steeds beleden. En dit geloof dat de heilige
schrift een betekenis heeft die de Grote Meester zelf subtiel aangaf en die de
schriftgeleerde er in moet ontdekken, berust uiteindelijk op de oorspronkelijk rol van
het schrift als taal van de goden die de voorvaderen berichtten over het aanvaarden
van hun offers.
De Chinese geschiedschrijving, zoals die later werd voortgezet in de Oostelijke
Belvedère, en daarna onder elke van de volgende dynastieën in de overeenkomstige
instituten, volgt dan ook de aan Confucius toegeschreven ‘methode van lof en blaam’,
hoewel in wisselende mate van strengheid. En nu nog behoort de methode niet tot
het verleden, zoals bleek uit de langdurige discussies over de wijze waarop de onlangs
overleden Chinese premier Zhao Ziyang officieel moest worden beoordeeld.
Maar hoe overweldigend de Confucianistische traditie ook mag zijn en hoezeer
hij ook vandaag nog zijn invloed doet gelden, dit is niet het hele verhaal. Naast wat
er in de officiële bibliotheken werd bewaard en door de schriftgeleerden aan min of
meer onleesbaar proza werd geproduceerd, is er nog de Taoïstische literatuur en de
daaraan nauw verwante volksliteratuur van mythen, sagen en legenden, ballades en
toneel. Die mocht weliswaar niet in de bibliotheken worden opgenomen, maar is
toch op een onafhankelijke wijze doorgegeven. Deze ‘onofficiële’ Chinese literatuur
heeft altijd bestaan, en bestaat nog steeds. In China, meer nog dan elders, is alle echte
literatuur in wezen marginaal.
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Balance of being
Jan de Bas
Met de wind in de rug
waait de vrouw over de dijk.
Het scheelt weinig
of haar zijn zwiept door de lucht.
Het water klotst
tegen haar zelfbeeld, haar ego.
Ze doet haar best om
het evenwicht te bewaren.
Ze balanceert tussen vallen
& staan, blijven & gaan.
Bij een volgende vlaag vliegt
haar tas tegen een muur
van woorden, de laatste
regel van het gedicht.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

34

De liefde van de man
We praten over liefde,
keukengeheimen
geven zich prijs
in een koelkast.
Waar bewaar jij
een komkommer?
Het antwoord ligt
in de groentela,
naast een volgende
vraag: waarom
zoveel champignons?
O, huisjes van kabouters.
Ik knik en lach, want
ik geloof in echte sprookjes.
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Leerjaren
door Sam Koek
Toen ik was afgestudeerd, zocht ik een betrekking, en zodra ik die had, gingen wij
trouwen. Ik wilde mijn werk niet beginnen met het vragen van verlof voor mijn
huwelijk, en daardoor moest alles snel gebeuren. De huwelijksreis duurde vijf dagen
en ging naar Hotel Radio te Kootwijk, op de Veluwe. Mart moest nog een laatste
jaar van haar opleiding afmaken en ik begon met mijn werk als onderzoeker.
Ik had mijn aanstelling gekregen omdat er in het formatieplan een vacature was,
maar eigenlijk had ik geen duidelijke taak. Men gaf mij dus maar wat losse klusjes
en oude onderzoeken die nooit waren afgemaakt, niet in de verwachting dat ik er
veel van terecht zou brengen, maar meer om mij bezig te houden. Ik kon die
werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht inrichten. Eigenlijk ging ik dus
door met studeren, ik leerde allerlei nieuwe dingen, en ik werd er nog voor betaald
ook. Dat beviel mij uitstekend.
Zo verkeerden wij opeens, vierentwintig en vijfentwintig jaar oud, in de volwassen
staat van een echtpaar met een kostwinner met een vaste betrekking. Het klinkt als
iets vreselijks, maar in werkelijkheid was de breuk met het studentenleven niet zo
groot. Het leek erop of we nog in een soort proeftijd zaten, of we maar voor
volwassenen speelden, in afwachting van de tijd dat het menens zou worden en wij
werkelijk verantwoordelijkheid te dragen zouden krijgen.
Wel was ik voor het eerst vrij van de twijfels en problemen die mij daarvoor soms
hadden gehinderd. Ik was heel tevreden met de werkkring die ik na lang aarzelen
had gekozen, en ik was heel gelukkig dat Mart met mij had willen trouwen. Alles
was opeens even gemakkelijk en vanzelfsprekend. In mijn dagelijks leven bleken
voorheen onbereikbare droombeelden nu eenvoudig te realiseren. Ik had bijvoorbeeld
een groot verlangen naar een Italiaanse scooter van het merk Lambretta, toen nog
een model waar de motor en het benzinetankje open en bloot boven een soort autoped
waren gemonteerd, met helemaal achterop, overdwars, het reservewiel. Nu, niets
bleek eenvoudiger dan het rijbewijs te behalen en het verlangde voertuig op de
Stadhouderskade te bestellen.
In mijn herinnering zijn die jaren, de beginjaren vijftig van de vorige eeuw, een tijd
van gematigdheid. De oorlog was nog niet zo lang voorbij en alles in ons land had
iets provisorisch. De eerste stappen naar een beter leven werden aarzelend gezet, op
de tast, zoals een reconvalescent, juist hersteld van een zware ziekte, opnieuw leert
lopen.
Dat betere leven waarheen wij op weg waren, ontleende echter nog heel veel
trekken aan vroeger, aan de goede oude tijd van voor de oorlog. Dan bedoel ik niet
de werkloosheid en de grote politieke conflicten natuurlijk, maar wel het gezellig
uitgaan, allerlei delicatessen, de reisjes naar Parijs. De mensen kenden van vroeger
ook nog de waarde van bescheidenheid en vanzelfsprekend fatsoen. Gaandeweg
ontstond er in ons land weer een bescheiden en fatsoenlijke welvaart, en wij zelf
leefden ook nogal bescheiden en heel fatsoenlijk.
Meubels van Rietveld waren in deze tijd net zo gemakkelijk te koop als van Gispen,
en ons meubilair was licht en modern, geheel in de lijn van de voorschriften van
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Goed Wonen, een instelling die richtlijnen voor een ‘verantwoorde woninginrichting’
gaf. Voor ons eerste kind maakte Mart een wieg door een grote rieten mand te
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bekleden en er een kap op te maken, en ik maakte een standaard waar die mand op
kon staan.
Het leven was prettig en zonder armoede, maar ook zonder luxe: de grootste
nieuwigheid was de pick-up die in de plaats kwam van de koffergrammofoon.
Televisie bestond natuurlijk nog niet. Vakantie betekende een onderbreking van de
lessen voor schoolkinderen, waarmee wij nog niets te maken hadden, geen jaarlijks
feest voor iedereen. Ik geloof dat wij de eerste jaren van ons huwelijk helemaal nooit
met vakantie gingen, dat kwam niet in ons op. Niemand van onze leeftijdgenoten
bezat een auto, en slechts een enkeling had al eens met een vliegtuig gereisd.
Zelfs het weer is in mijn herinnering getemperd, in het voorjaar een zoele wind,
des zomers een zwakke zon. Maar ik durf niet te zeggen of dit werkelijk het tijdsbeeld
was, of dat het mijn persoonlijke omstandigheden weerspiegelt, mijn toenmalige dan
wel huidige leeftijd, de kalme, zoete vanzelfsprekendheid van mijn huwelijk, of
misschien gewoonweg het klimaat van de Nederlandse kust, vlak aan het strand,
waar wij kwamen te wonen..
Ik deed mijn werk en Mart maakte haar opleiding af en deed het huishouden. In mijn
waarneming van toen konden vrouwen al dit soort dingen vanzelf: koken, wassen,
naaien, kinderen krijgen, dat hoefden ze niet te leren, dat was ze aangeboren. Als ik
thuis kwam, stond er eten op tafel en dat vond ik heel gewoon. In die eerste jaren
woonden wij nog een jaar afwisselend op studentenkamers en in huizen van kennissen
die toevallig een tijdje beschikbaar waren. Meestal deed Mart de verhuizing, en dan
kreeg ik een briefje mee met het nieuwe adres zodat ik wist waar ik des avonds moest
zijn. Daar vond ik dan Mart en onze eigen spullen terug.
Ten slotte kregen wij onze eerste eigen woning aan de Boulevard van Katwijk aan
Zee. Op zaterdagmiddag gingen wij wandelen in de duinen, en in de zomer baadden
wij in zee voor ik naar mijn werk ging. Als toeristenplaats had Katwijk dispensatie
van het verbod om voor tien uur 's ochtends vers brood te verkopen, en na het frisse
zeebad haalde ik warme broodjes.
Wij wilden kinderen en die kregen wij ook: Zodra ze haar laatste examen had
behaald, werd Mart zwanger, en negen maanden later kreeg ze ons eerste kind. Toen
ik op een zaterdag kort na de middag van mijn werk kwam, stond het huis vol enorme
potten met planten, die Mart die morgen in Leiden op de markt had gekocht. Maar
daarna had ze toch alvast de taxi gebeld die haar naar de kraamkliniek zou brengen.
Na aankomst werd ik na een uurtje met de krant en een bord eten op de gang gezet,
zodat ze in alle rust en afzondering kon bevallen. Om zeven uur was onze eerste
dochter geboren. Moeder en kind lagen rozig uit te rusten, de moeder best trots, en
mooier dan ooit; en ik ging, op de eerder vermelde scooter, bij mijn moeder langs
om haar het nieuws te vertellen.
Ik vond mijn werk leuk maar ik was ook ambitieus. Door toeval en stom geluk kon
ik na ruim twee jaar in Engeland gaan werken, in Cambridge, bij een instituut dat ik
heel erg bewonderde. Ik werd er toegewezen aan een hoogleraar die zijn medewerkers
volstrekt vrij liet. Bij aankomst kreeg ik een bureau aangewezen op de kamer van
een oudere collega, men verstrekte mij een blocnote en schrijfgerei, een vaag
onderwerp, en dat was het dan. Verder moest ik het zelf maar uitzoeken. Dit was ik
niet gewend en ik zat daar maar aan dat bureau, als een schrijver vastgevroren met
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writers bloc, steeds zwaarder gefrustreerd. Pas na maanden kreeg ik warempel een
idee dat ik kon gaan uitwerken.
Engeland was voor ons een geheel nieuwe ervaring: wij keken er rond als
plattelandsbewoners die voor het eerst de grote stad bezoeken. Engeland is in alle
opzichten veel groter dan Nederland, het had aan zichzelf genoeg, en dat was al heel
lang
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zo. In Nederland was de vooroorlogse wereld voorgoed voorbij en wij wilden maar
enkele onderdelen daarvan terughebben, maar in Engeland bestond die wereld nog,
zij het met hier en daar een sleetse plek. De vertrouwde en solide instellingen en
gewoontes hadden hier weliswaar enkele tijdelijke slagen te verduren gehad, maar
zij wankelden geenszins - toen nog niet. Als iemand iets nieuws bedacht, nam men
gewoonlijk aan dat het wel zou mislukken, en dat gebeurde dan ook. Met dezelfde
gelatenheid accepteerde men de gebreken van de materiele wereld. Niets functioneerde
naar behoren: de auto wilde niet starten, de verwarming viel uit als het echt koud
werd, en als je de gebruiksaanwijzing niet zorgvuldig naleefde, raakte het riool
verstopt. Deze ongemakken golden als typisch Engels, en ze vervulden de Engelsen
met een zekere grimmige trots.
Alleen in de literatuur en op het toneel stak er toen in Engeland een nieuw geluid
op. En wij lazen veel van al die nieuwigheid, William Cooper, Kingsley Amis, C.P.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

38
Snow - die laatste was het prototype van iemand uit Cambridge. Wij kochten
pocketboeken (ook een betrekkelijke nieuwigheid), en haalden veel uit de
stadsbibliotheek. Om de beurt ging een van ons naar toneel of naar de film, terwijl
de andere op het kind paste.
Cambridge was (en is) één grote campus, een rij eeuwenoude colleges langs de groene
weiden van de backs, met een piepklein provinciestadje ertegenaan gebouwd. Het
stadsbeeld werd bepaald door de duizenden studenten, fietsend in hun fladderende
gowns. Ik heb ook wel eens in een college mogen dineren aan de High Table, die op
een verhoging aan de rand van de grote eetzaal was aangericht. Ik zat met mijn rug
naar die zaal vol studenten, maar toen ik bij het dessert omkeek, waren ze allemaal
weg - onze maaltijd duurde langer (en was ongetwijfeld beter) dan die van hen.
Al was ik in mijn functie van junior research officer in dienst van de universiteit,
ik deed toch niet mee in deze wereld van colleges en dons. Ook zonder die wereld
vond ik het echter al heel mooi om in Engeland te mogen wonen en geleidelijk te
leren hoe ik mij er moest gedragen om niet onmiddellijk als een foreigner door de
mand te vallen. In de trein had iedere coupé zijn eigen deur en die kon alleen van
buitenaf worden geopend, zodat je eerst het raam moest laten zakken en dan naar
buiten moest gaan hangen als je eruit wou. Een politieagent werd aangesproken met
officer. Ik werd snel genezen van de illusie dat men in een vreemd land belang stelt
in de bijzonder interessante en nuttige dingen die ze van ons, Nederlanders, zoal
zouden kunnen leren. Ik begreep kortom dat ik mij als nieuwkomer en gast moest
aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen.
Die eerste leertijd in een vreemd land lijkt sterk op de groentijd van een student.
Maar het duurde niet zo heel lang of ik had ook een geruite pet, een krant om bij het
ontbijt te lezen en een auto. Dat was een tourer uit 1936 met zo'n kap die je plat
achterop kunt leggen. Het frame was van hout en ik kon er met eenvoudig gereedschap
zelf een soort bagagerek op monteren door gaten te boren en er schroeven in te
draaien, ongeveer zoals je schilderijen aan de wand hangt.
Ook in onze behuizingen timmerde ik nog wel eens een kast of een handige plank
in mijn eigen stijl, origineel van ontwerp maar lomp van uitvoering, met een overmaat
aan verstevigingen om alles op zijn plaats te houden. Dit geknutsel paste in de traditie
van de studentenkamers, en eigenlijk woonden wij ook op die manier, in een reeks
appartementen. Nu ja, dat is een groot woord voor afgeschutte onderdelen van oude,
uitgewoonde huizen, vaak in slechte staat, morsig, met knullige moderniseringen en
veel dingen die niet goed functioneerden. Er werd nog overal met kolen gestookt en
als je 's winters door een woonwijk liep kon je die typische zoetige rooklucht ruiken.
Het eerste jaar bewoonden wij de begane grond van een huis uit circa 1890, dicht
bij het station van Cambridge en met zwarte plekken van de bijbehorende roet, met
de wc in een outhouse, alleen toegankelijk door de tuin, zodat je soms des nachts
met een paraplu op weg moest. Later betrokken wij op het platteland een vleugel
van een echte manor, met een grote tuin en hoge kamers en een Aga-fornuis in de
keuken. En het laatste jaar woonden we in het hart van Cambridge, aan de rand van
Midsummer Common, waar 's zomers de kermis werd gehouden, en de kamelen en
olifanten de bloemen uit het voortuintje opaten.
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Grote gebeurtenissen in de buitenwereld kondigden intussen ook in Engeland de
komst aan van nieuwe tijden. Toen wij pas in Cambridge woonden, vond de opstand
in Hongarije plaats en even later de Suez-crisis. De patriottische Engelsen kwamen
massaal bijeen op Parker's Piece en zongen aan het eind van hun demonstratie Land
of Hope and Glory. Het hielp niet. De benzine ging op de bon.
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Dit was de tweede keer dat mijn vertrouwen in de wijsheid en het verstand van onze
staatslieden een flinke deuk opliep. Zonder veel nadenken had ik altijd aangenomen
dat ministers, burgemeesters en andere hooggeplaatste personen een bijzonder inzicht
en wijsheid zouden bezitten, en als verlichte en verstandige mensen zouden handelen.
De eerste keer dat ik in deze opvatting werd teleurgesteld was door de politionele
acties van ons eigen land in Indië, en deze tweede keer door het optreden van de
Engelsen en Fransen in Egypte. Maar ik leerde er niets van, net zo min als de
hoogwaardigheidsbekleders: in de jaren daarna keerde mijn blind vertrouwen in de
autoriteiten telkens weer ongemerkt terug, tot het steeds opnieuw ruw werd verstoord.
Er gebeurde meer. In de herfst van 1957 werd er voor het eerst een door mensen
vervaardigd voorwerp in de ruimte gelanceerd. Ik herinner mij dat ik op die grauwe
middag van 4 oktober aan het werk was in de tuin van de manor. Ik keek omhoog
en dacht: daar gaat de Spoetnik, ergens onpeilbaar hoog en ver weg, en ik ga straks
naar binnen voor thee en scones. En tijdens mijn laatste jaar in Cambridge bracht ik
avond aan avond door bij de eerste programmeerbare computer, een kamer vol
radiobuizen en schakelingen, die in machinecode werd bediend door middel van
ponsbanden. Je was verplicht een examentje af te leggen om er mee te mogen werken,
en ik moest mijn werk des avonds doen omdat de natuurkundigen de machine overdag
nodig hadden. Ik gebruikte het apparaat voor mijn proefschrift.
Als je in het buitenland gaat wonen, ben je in hoge mate op elkaar aangewezen, want
het duurt even voor je nieuwe vrienden hebt gemaakt, en familie, vrienden en
kennissen komen alleen langs na voorafgaande aankondiging. Ik vond dit geen groot
bezwaar, en Mart kon er goed tegen. Ze vond verhuizen altijd al leuk en zag wel wat
in het avontuur van het onbekende. Hier in het buitenland paste ze zich dapper aan
zonder te klagen over het ontbreken van de Bijenkorf en vaderlandse gezelligheden.
Ons eerste kind kreeg ze in Nederland, het tweede in Engeland en het derde in Parijs.
Er is geen betere manier om de gebruiken van een land te leren kennen.
Na drie jaar kreeg ik te horen dat mijn tijd in Cambridge om was, en dat ik een
andere betrekking moest zoeken. Dit kostte enige moeite, maar ten slotte kon ik
terecht bij een onderzoeksbureau in Parijs, en in 1959 verhuisden wij met twee kleine
kinderen naar een flatje in een nieuw complex in de verre banlieue, aan een van de
laatste stations van het treintje waarmee ik naar mijn werk zou gaan. Onze leerjaren
waren voorbij.
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‘Zoo reist de dichter’
Een aanvulling
door Margriet de Koning Gans
‘In de bijdrage ‘Zoo reist de dichter; Slauerhoff als poëzievertaler’ (Hollands
Maandblad 686, januari 2005) schreef ik dat Jan Slauerhoff er tweemaal in slaagde
een door hem vertaalde roman uitgegeven te krijgen. Ondanks lezing van Wim
Hazeu's Slauerhoff; een biografie (1995) - een boek waar de literaire feiten uit de
losse pols doorheen zijn gestrooid - was ik vergeten dat het er meer waren. Toen
Slauerhoff in 1928-29 met het stoomschip ‘Gelria’ op Zuid-Amerika voer, leerde hij
de administrateur van de Koninklijke Hollandsche Lloyd kennen, die er aan boord
als purser werkte. Met deze R. Schröder, die zowel Portugees als Spaans kende,
raakte Slauerhoff goed bevriend. Samen hebben ze verschillende romans vertaald.
Ze hadden daarin een vaste rolverdeling. Gewoonlijk vertaalde Slauerhoff de boeken
en gaf zijn kopij aan Schröder om te corrigeren. Die laatste liet zich in de boeken
vermelden onder zijn nom de plume R. Schreuder.
Het eerste op deze wijze vertaalde boek was O crime do padre Amaro, de
debuutroman van de Portugese José Maria Eça de Queiroz. De vertaling verscheen
in 1932 bij Querido als De misdaad van Padre Amaro. Het werk doet denken aan
Slauerhoffs eigen verhaal ‘Waar de levensvreugde vandaan komt’. De kwaliteit van
de vertaling werd overigens zwaar bekritiseerd, waarop Slauerhoff toegaf dat zijn
kennis van het Portugees ‘niet diep genoeg’ was. Uit deze opmerking blijkt wel wat
hij wilde: via de literatuur van de landen die hij bereisde de ziel van de volkeren, de
kern van hun wezen doorgronden.
De tweede vertaalde roman was Don Segundo Sombra van de Argentijn Ricardo
Guïraldes. Het boek gaat over een oude gaucho en de Argentijnen beschouwen dit
werk als het grote epos dat hun volksziel verwoordt. De vertaling verscheen in 1930
bij A.M. Stols.
In juni 1931 probeerde Slauerhoff Uitgeverij De Wereldbibliotheek te interesseren
voor Palavras cínicas van de Portugese journalist, schrijver en bibliofiel Albino
Forjaz de Sampaio. Deze gaf in Lissabon een literair tijdschrift uit, waarin hij het
een en ander van Slauerhoff had opgenomen. Slauerhoff prees de roman van harte
aan: ‘Het zweemt naar Schopenhauer maar heeft een heel ander soort melancholie,
alleen aan Portugal eigen.’ De Wereldbibliotheek ging er niet op in.
Vervolgens stelde Slauerhoff De Wereldbibliotheek voor, het in 1930 verschenen
El patio de las naranjas van Guillermo Hernández Mir te vertalen. Het leek redacteur
Nico van Suchtelen geen grote Europese literatuur, maar wel interessant voor de
lezers omdat het sterk lokaal getint was. Er was in die jaren inderdaad veel
belangstelling voor het onbekende Spanje. Slauerhoffs vertaling is in 1932 verschenen
als De hof der oranjeboomen en beleefde in 1935 een tweede en derde druk. De
roman is destijds ook in het Engels vertaald, maar De Wereldbibliotheek gaf hierna
te kennen voorlopig geen Spaanse literatuur meer te willen uitgeven.
Ook in 1931 stelde Slauerhoff aan A.M. Stols voor, El sombrero de tres picos van
Pedro Antonio de Alarcón te vertalen, maar Stols had geen belangstelling. Gelukkig
vroeg daarop de Amsterdamse uitgever P.N. van Kampen of hij het in 1918
verschenen El doctor inverosímil van Ramón Gómez de la Serna wilde vertalen.
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Gómez de la Serna was in die tijd een bekend Spaans schrijver. Slauerhoff was zieken
verbleef in Nederland. Hij vertaalde het boek op eigen kracht, maar stuurde de
vertaling wel ter correctie op aan Schröder. Het is een roman waarin de geneeskunde
wordt voorgesteld als één groot gruwelkabinet. Het kwam in 1933 uit onder de titel
Dokter Hoe is het mogelijk.
Terwijl Slauerhoff hieraan werkte, zat Schröder aan boord van de ‘Orania’ en
vertaalde O Príncipe de Nassau van de Portugese schrijver Paulo Setúbal. Deze
vertaling verscheen in 1932 bij de Wereldbibliotheek als Johan Maurits van Nassau.
Slauerhoffs naam staat hierin ook vermeld als een van de vertalers, maar voorzover
valt te achterhalen, is dat dus ten onrechte.
In 1936, toen Slauerhoff al ernstig verzwakt was en voortdurend het bed moest
houden, probeerde hij uitgever Stols te interesseren voor een roman van Eça de
Queiroz, O Mandarin. Tevergeefs. Wel had hij nog in 1935, in opdracht van de
uitgever L.J.C. Boucher de vertaling van La sombra del caudillo van de Mexicaan
Martín Luiz Guzmán voltooid. Deze roman uit 1929 had hij al in 1931 gelezen, en
vier jaar lang had hij tevergeefs naar een uitgever voor de vertaling ervan gezocht.
De vertaling was gecorrigeerd door Flip Geers, de hispanoloog die in het tijdschrift
Forum gepubliceerd had en met wie hij bevriend was. In oktober 1936 stierf
Slauerhoff. De roman kwam in 1937 bij De Wereldbibliotheek uit als In den schaduw
van den leider.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

14 - Waarin Daan Schrijvers de rekening gepresenteerd krijgt van het
verscheurde literaire landschap.
EPISODE

Niet altijd was Daan Schrijvers een drinker, een zwerver langs de wegen, een klant
van vele herbergen geweest, en slechts een spanne tijds een succesvol journalist, een
graag geziene gast in de columnisten-corner, en een steun van het Hoogheemraadschap
der Hoofdredacteuren. Hij was begonnen in een nederig ambt dat hij nauwgezet
waarnam (kopijjongen bij Het Vaderland - in de goede tijd, let wel). Nooit dronk hij
meer dan een beker wijn, meed het gezelschap van vrouwen en trachtte de vergetelheid
voor de last des levens alleen in zijn rubriek gemengde berichten te vinden.
Die Daan dus, die was niet altijd een drinker, een zwerver langs de wegen, een
klant van vele herbergen geweest. Maar nu kon ik niet anders, ik moest wel. Hier
stond ik op twee borrels tegelijk, die gelijktijdig in dezelfde herberg plaatsgrepen.
En dat terwijl ik zo lang had gestaard naar twee versies van dezelfde waarheid. In
mijn linkerhand had ik het schrijven gehouden van De Raad van Hoeders (zoals
benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren). En in mijn rechterhand
het schrijven van De Nieuwe Raad van Hoeders (zoals benoemd door het Nieuwe
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren). In beide werden mij gouden bergen
beloofd, en feestelijk veel drank bovendien. En toen mijn eeuwig hoofdredacteur
Walter Decheiver vroeg ‘Naar welke borrel ga jij, Daan?’, had ik het antwoord
schuldig moeten blijven.
Maar nu was ik er, op de twee borrels tegelijk. Het was geenszins ongezellig. De
vrouwen die de gasten onderhielden misten de bloem der jeugd, de bezoekers waren
rijke uitgevers met geld en schrijvers van de laagste rangen, enkele poëten ook. En
ik dronk alsof ik de dorst van een lang leven moest lessen. Ik bleek ook bevriend
met alle bezoekers van beide borrels. Althans, ik werd van beide zijden begroet met
uitbundig gelach en toespelingen die ik niet begreep. Dankte ik dit aan de wijn?
De gezelligheid liet onverlet dat we waren verdeeld. Enerzijds stond daar de Raad
van Hoeders (zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren).
En anderzijds stond daar de Nieuwe Raad van Hoeders (zoals benoemd door het
Nieuwe Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren). Gelukkig ontwaarde ik aan de
zijkant Walter, mijn gelouterde collega, wiens inspirerende greep op de werkelijkheid
ik zo node miste in dit verscheurde literaire landschap. ‘Walter,’ riep ik aarzelend,
‘We zijn op twee borrels tegelijk! Ik weet niet hoe dit spel gespeeld wordt,
journalistiek gesproken.’ Op neutrale toon monkelde Walter: ‘Is dat een bezwaar?’
En vanuit mijn beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de journalist pur
sang, keek ik mijzelf toen aan, en vroeg oprecht: ‘Hoe nu verder, Daan?’
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Plotseling voelde ik een weldadige warmte opwellen vanuit mijn middenrif, een
warmte die ik deze avond nog niet eerder had gekend. Zo'n gevoel, vermoedde ik,
was alleen gegeven aan hen die uitverkoren waren om op een kruispunt in de
pelgrimstocht der mensheid en gewapend met niet meer dan een glas bubbeltjeswijn
leiding te geven aan een beslissende slag om het Vrije Woord. Wonderlijk hoe zo'n
bitterbal de geest weer kracht geeft. Ik rechtte mijn schouders, wendde mij tot de
schaal met gefrituurde heerlijkheden en riep: ‘Ik val aan! Volg mij!’
Even was het stil. Toen klonk vanuit beide zijden instemmend gejoel. Raak! Zo
begreep ik op het moment dat de bitterballen mij van weerskanten midscheeps troffen.
Het spel was uit, daarover was geen misverstand mogelijk. Daan had geen echte
vrienden aan welke zijde van de literaire linie dan ook, besefte ik terwijl de bitterballen
op mijn beduimelde regenjas bleven neerdalen.
Na de laatste bal kozen beide kampen beladen met flessen een veilig heenkomen
naar een volgend literair festijn. Toen stapte Walter vanaf de zijlijn op mij af en
drukte mij een officieel schrijven in handen. ‘Geachte Daan,’ stond er, ‘Enige tijd
geleden heb je een of meerdere nota's van het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren ontvangen. Volgens onze gegevens heb je deze nota(s) nog niet
(geheel) voldaan. Ik kan mij voorstellen dat de nota tussen een grote stapel terecht
is gekomen. Graag vestig ik je aandacht op het feit dat het Hoogheemraadschap
belangrijk werk doet. Het Hoogheemraadschap zorgt er namelijk voor dat jij voorzien
van geestrijk vocht kunt werken en recreëren, journalistiek gesproken dan. Ik raad
je aan het verschuldigde bedrag vóór de vervaldatum te betalen. Je voorkomt daarmee
vervelende vervolgmaatregelen. - Het hoofd afdeling invorderingen, W. Decheiver.’
Walter knikte mij toe voordat hij vertrok: ‘Kort gezegd: reken jij even af, Daan?’
(Wordt vervolgd)
Ook uw kopijjongen - daanschrijvers@hotmail.com
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[691-692]
[Medewerkers]
- geboren in 1969. Werkt als boeker van popgroep De Dijk.
Tevens student aan Schrijversvakschool Amsterdam (voorheen 't Colofon).
Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
WANDA BOMMER

- geboren in 1930. Antiquaar in ruste. Publiceerde o.m. de
dichtbundels Landschapsbeheer (1996), Asielbeleid (1997) en Litanie van de
Wind (1999). Ook schreef hij Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel
van bestaan (2000; Engelse editie Books, Friends, and Bibliophilia, 2004).
ANTON GERITS

- 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.
JEROEN HERMKENS

L.TH. LEHMANN - geboren in 1920. Dichter, prozaïst, vertaler, jurist, archeoloog

en dj op VPRO radio 5. Recente dichtbundel zijn Gedichten 1939-1998 (2000)
en Toeschouw (2003). Onlangs verscheen de verzameling prozastukken De
Tewaterlating van een Theorie (2005).
- geboren in 1960. Beeldend kunstenaar en dichter.
Freelance docent bij Centrum voor Beeld en Cultuur MK24 te Amsterdam in
o.a. modeltekenen. Exposeert regelmatig en publiceerde de bundel met
tekeningen en gedichten Desperate Vrouwen Zijn Niet Leuk (2000).
MARGERITE LUITWIELER

- geboren in 1942. Schrijver en dichter. Publiceerde o.m. de
poëziebundel Zielsvrienden (1991) en de romans Op de leegte (1999) en
Tweemaal Flip & een borsalino (2003).
MAX NIEMATZ

J.W. OERLEMANS - geboren in 1926. Publiceerde diverse bundels poëzie. Meest

recent verscheen De tuinen van Dodeman (2002).
- geboren in 1965. Auteur van onder meer de romans De
Hemelpoort (2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
BAS VAN PUTTEN

- geboren in 1959. Cultuurreporter voor het weekblad
Elsevier. Publiceerde o.m. de biografie Paul Verhoeven en Elvis in Nederland.
Dit najaar verschijnt zijn De grote parade; een verborgen geschiedenis van de
twintigste eeuw, waaruit in deze HM een bewerkt fragment.
ROB VAN SCHEERS

- geboren in 1963. Publiceerde o.m. Verdwaald ontwaken
(1990) en Afspraak met een eiland (1995). Voor beide bundels ontving zij het
ILSE STARKENBURG

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Charlotte-Köhler stipendium en beide werden genomineerd voor de
Nordrhein-Westfalen Literaturpreis 2000. In 2003 verscheen In plaats van
alleen.
- geboren in 1974. Publicist, columnist, journalist en
festivalorganisator. Winnares van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
2003-2004 (Poëzie). In 2004 verscheen haar dichtbundel Vitrine. Dit najaar
verschijnt de roman Grote acht.
VROUWKJE TUINMAN

SEBASTIEN VALKENBERG - geboren in 1978. Studeerde filosofie en Nederlands
aan de VU en filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven.

Publiceerde eerder o.m. in Filosofie Magazine en Bres.
- geboren in 1950. Beeldend kunstenaar en poëzievertaler.
Vertaalde op diverse festivals werk van o.m. Remco Campert, Anna Enquist,
Esther Jansma, Rudy Kousbroek, Gerrit Komrij, e.a.
LINDE VOÛTE

L.H. WIENER

- geboren in 1945. Debuteerde in 1967. In 2002 werd zijn roman
Nestor bekroond met de Bordewijkprijs. Onlangs verschenen zijn verzamelde
verhalen als De verhalen I-II. Eind 2005 verschijnt de roman De verering van
Quirina T. In dit HM staat een hoofdstuk uit Mijn uitgevers (2006).
- 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
Menno ter Braak schreef eens (nu ja, hij schreef het op 7 april 1935 in Het Vaderland)
dat een van de zonderlingste vormen van kitsch zeker de intellectuele kitsch moet
zijn. Hij doelde daarmee op de groteske, holle wereld van de quasi-verstandelijke
verbeelding die ontstaat als men zich vertilt aan woorden die eigenlijk te groot zijn
voor de geest die tracht er goede sier mee te maken. En omdat hij halfinstemmend
verwees naar een artikel van Norbert Elias waarin wordt betoogd dat kitsch ook de
stijl van een tijdvak kan symboliseren, doelde hij daarmee misschien ook wel een
beetje op het Nederlandse geestesleven in bredere zin.
Zeventig jaar later kan men nog steeds enigszins met hem mee voelen. In ons land
is er immers iets dat nog meer ontmoedigt dan de werkelijkheid. En dat is het blijkbaar
onuitroeibare verschijnsel van mensen die zich vertillen aan woorden terwijl ze er
goede sier mee trachten te maken. Men ziet dit in de tot vervelens toe door denkers,
columnisten of opiniemakers gedebiteerde diagnoses zoals ‘Nederland is in de war’,
‘de kiezer is op drift’, ‘de natie is de weg kwijt’, en meer van die antropomorfiserende
orakeltaal. Men ziet het evenzeer in de grappige gedachte dat debat en opinievorming
bijdragen aan de kwaliteit van het openbare leven. Dit land heeft twintig publieke
omroepen (ja, 20 - u geloofde het niet!), en zij weten thans nog maar 35 procent van
de Nederlandse luisteraars en kijkers te boeien, hoewel ze tezamen per jaar 850
miljoen euro spenderen om ons te verlokken. Volgens de regering dienen deze
omroepen zich voortaan te beperken tot ‘identiteitversterkende programma's’ die
‘bijdragen aan opinievorming en debat’. En dat, terwijl dit land reeds spasmen vertoont
van overdoses onversneden debat en opinie. Het lijkt alsof wij niet meer anders
kunnen, zoals dezelfde Ter Braak reeds mopperde, dan zwelgen in de ziekten van
onze tijd, en ons bedrinken aan even onnozele als sonore gemeenplaatsen
dienaangaande.
De sleutelwoorden van intellectuele kitsch - ‘opinie’, ‘identiteit’, ‘cultuur’,
‘beschaving’, ‘natie’ - zijn betekenisloze symboolfrasen voor de kansel, gedachteloze
leerstellingen die geen tegenspraak duldden. Het gaat, om met W.F. Hermans te
spreken, om de ‘teeltkeus van dikke woorden’, de ‘promiscuïteit van termen tussen
aanhalingstekens’. En een ieder ziet ogenblikkelijk welk woord buiten de kerk wordt
gehouden: kennis. Kennis is immers openbaar, democratiserend en eeuwig
aanvechtbaar. Opinies zijn heilig en moeten - in Nederland - worden ‘gerespecteerd’.
Het afscheid van domineesland, wil ik maar zeggen, is nog lang niet genomen. De
strijd tegen intellectuele kitsch dient onverminderd te worden gestreden, ook - en
misschien vooral - door Hollands Maandblad.
Oh ja, dit is het eerste nummer dat tot stand komt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam,
vanaf heden de uitgever van Hollands Maandblad. Voor de lezer zal er niks
veranderen: ook bij de nieuwe uitgever vaart Hollands Maandblad een zelfstandige
koers wat betreft inhoud, oriëntatie en toon. De Stichting Hollands Maandblad heeft
na ampel beraad in alle rust met unanieme steun van de redactie evenwel besloten
dat het maandblad - en daarmee ook de lezer - in de toekomst beter af is bij een
uitgeverij waar een literair tijdschrift wordt gezien als een welkom kleinood en minder
als een budgettaire belasting. Dat laatste zijn we natuurlijk wel degelijk ook, maar
we zullen dat trachten te compenseren met de dosis flegmatieke eigenzinnigheid en
beschaafde onverschrokkenheid die u van ons gewend bent sinds 1959. - BB
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For the record
Twee geheime memo 's over de oorlog in Irak
door Bastiaan Bommeljé
Op 23 juli 2002 zou het nog acht maanden duren voordat Amerikaanse en Britse
troepen - met ‘politieke steun’ van Nederland - Irak binnenvielen, en nog drie maanden
voordat het Amerikaanse Congres op 10 oktober president George Bush het mandaat
gaf ten oorlog te trekken. Op die 23ste juli vond een bijeenkomst plaats in Downing
Street nr. 10 in Londen. Het betrof een vergadering van het Britse kernkabinet,
topmilitairen en topmedewerkers van de veiligheidsdiensten met premier Tony Blair.
Het onderwerp van de bespreking was Irak. Beter gezegd: de voorbereidingen
voor ‘onontkoombare’ militaire actie tegen Irak - en nog beter gezegd: de
voorbereidingen om het pad te banen door de politieke arena en de publieke opinie
voor de militaire actie tegen Irak. Daartoe was, zo bleek op deze 23ste juli reeds
besloten, lang voordat Saddam Hussein een ‘laatste kans’ werd geboden met
Veiligheidsraadresolutie 1441 om opheldering te geven over zijn
massavernietigingswapens.
Op 1 mei jl. werden de ‘geheime en extreem gevoelige’ notulen van de bijeenkomst
gepubliceerd door de Sunday Times. Op 12 juni jl. werd door dezelfde Sunday Times
bovendien de notitie wereldkundig gemaakt die Blairs Cabinet Office op 21 juli 2002
vervaardigde ter voorbereiding van de vergadering.
In deze notitie werd onder de kop Conditions for military action gewag gemaakt
van de noodzaak ‘to create the conditions’ die de Britse betrokkenheid bij de oorlog
tegen Irak legaal zouden maken. De notitie stipuleerde dat het nog niet besloten was
in welke vorm Groot-Brittannië betrokken zou raken, maar dat dit hoe dan ook zou
gebeuren daar Blair drie maanden eerder (april 2002) tijdens een topontmoeting met
president Bush op diens ranch in Texas de facto had afgesproken dat militaire actie
nodig was om Saddam Hussein ten val te brengen.
Het was derhalve van belang, ging de notitie verder, die juridische basis hoe dan
ook te creëren, ‘hoewel dit moeilijk zou zijn’. De oplossing was om het ultimatum
aan Saddam om de inspecties weer toe te laten zo scherp mogelijk te formuleren: ‘It
is just possible that an ultimatum could be cast in terms which Saddam would reject’.
Als Saddam de voorwaarden toch zou accepteren, zou het ‘most unlikely’ zijn dat
er een juridische basis voor oorlog was, een probleem waarover op de vergadering
van 23 juli derhalve van gedachten diende te worden gewisseld.
De publicatie van het ‘Downing Street Memo’ en van het voorbereidende Cabinet
Office Paper leidde in Groot-Brittannië tot veel rumoer, die deels ten onder ging in
het gekrakeel in de media aan de vooravond van de algemene verkiezingen. In de
Verenigde Staten werd tekst van het memo aanvankelijk slechts in enkele serieuze
media publiek gemaakt en bediscussieerd. Pas na publicatie van het Cabinet Office
Paper, dat samenviel met een bezoek van Blair aan Bush, stak een mediastorm op.1
Onlangs werden klachten van het publiek over zelfcensuur vanwege de aanvankelijk
lauwe reactie op de publicatie van het Downing Street Memo gegrond verklaard door
de ombudsmannen van The Washington Post, The New York Times and National
Public Radio. Zowel de Post als de Times hebben sindsdien uitvoerig over de notulen
en de consequenties bericht. Aanvankelijk betitelde president Bush de memo's als
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‘onjuist’ en ‘niets nieuws’, maar nu spelen ze een belangrijke rol in de pogingen van
negenentachtig vooraanstaande democratische (en enkele Republikeinse) senatoren
duidelijkheid te verkrijgen over de politieke besluitvorming de oorlog tegen Irak.
De gelekte overheidsdocumenten zorgden over de gehele wereld voor grote
krantenkoppen (tot in China en Pakistan aan toe), maar niet in Ne-
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derland. Hier publiceerde geen enkele krant de tekst van het memo of van het Cabinet
Office Paper. Zelfs niet alle kranten berichten over de publicatie ervan. Ook werden
er geen vragen gesteld in media of parlement over de consequenties van deze
informatie voor de evaluatie van de Nederlandse besluitvorming tot ‘politieke steun’
voor de oorlog.
Hieronder volgt een vertaling van het Downing Street Memo. De oorspronkelijke
teksten van het Memo en van het Cabinet Office Paper zijn op diverse websites te
raadplegen.2

Dramatis personae
Minister van defensie Geoffrey Hoon.
Minister van buitenlandse zaken Jack Straw.
Minister van justitie (attorney general) Lord (Peter) Goldsmith.
Voorzitter van de Joint Intelligence Committee (JIC) John Scarlett.
Hoofd van MI-6, bekend als ‘C’, Sir Richard Dearlove.
Blairs veiligheidsadviseur David Manning (nu Brits ambassadeur in Washington)
Stafchef (Chief of the Defense Staff, of CDS) admiraal Sir Michael Boyce.
Hoofd van de Government Communications Headquarters (GCHQ) Sir Francis
Richards.
Tony Blairs chef-staf Jonathan Powell.
Blairs toenmalige ‘director of strategy’ (politiek adviseur) Alastair Campbell.
Blairs toenmalige directeur regeringrelaties (ook bekend als ‘Blairs Fixer’)
Sally Morgan (Baroness Morgan of Huyton)
De notulen warden bijgehouden door Matthew Rycroft, destijds medewerker
buitenlandse politiek op Downing Street.

GEHEIM EN STRIKT PERSOONLIJK
UITSLUITEND VOOR BRITSE OGEN
Aan: DAVID MANNING van: Matthew Rycroft d.d. 23 juli 2002 (S 195/02)
cc: Minister van defensie, minister van buitenlandse zaken, minister van justitie,
Sir Richard Wilson, John Scarlett, Francis Richards, CDS, C, Jonathan Powell, Sally
Morgan, Alastair Campbell
IRAK: VERGADERING MET PREMIER,

23 JULI
Geadresseerden en uzelf hadden ontmoeting met minister-president op 23 juli om
te discussiëren over Irak.
Dit verslag is extreem gevoelig. Er dienen geen verdere kopieën te worden gemaakt.
Het mag slechts getoond worden aan degenen voor wie kennis van de inhoud werkelijk
onmisbaar is.
geeft een samenvatting van de informatie der geheime diensten en
van de actuele visie van de JIC. Het bewind van Saddam is bruut en gebaseerd op
JOHN SCARLETT
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extreme angst. De enige manier om het omver te werpen is waarschijnlijk
grootscheepse militaire actie. Saddam is hierover bezorgd en verwacht een aanval,
in de eerste plaats luchtaanvallen en een grondoorlog, maar hij is er niet van overtuigd
dat die aanstaande was en overweldigend. Zijn regime gaat ervan uit dat de buurstaten
de zijde van de VS zullen kiezen. Saddam weet dat het moreel van zijn troepen laag
is. Echte steun voor Saddam bij de bevolking is waarschijnlijk uiterst gering.
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‘c’ rapporteerde over zijn recente gesprekken in Washington. Daar was een merkbare
verandering in de houding tegenover Irak. Militaire actie werd nu onontkoombaar
geacht. Bush wenste Saddam te verwijderen, en wel door militaire actie, die werd
gerechtvaardigd door de tweevoudige dreiging van terrorisme en
massavernietigingwapens. Maar de informatie van de geheime diensten en de feiten
waren nog in bewerking om deze operatie politiek te ondersteunen. De National
Security Council (NSC) had geen geduld meer om de VN-route te proberen, en was
ook niet enthousiast om het materiaal te publiceren dat men had over de daden van
het Irakese bewind. Er was nauwelijks discussie in Washington over de situatie na
de militaire operatie.
CHIEF OF THE DEFENSE STAFF zei dat de militaire planners hun plannen en visie
zouden voorleggen aan CENTCOM (Central Command) op 1-2 augustus, aan Rumsfeld

op 3 augustus en aan Bush op 4 augustus.
De twee globale opties voor de VS waren:
a) - Start actie na voorbereiding. Eerst een langzame opbouw van 250.000
VS-manschappen, korte (72 uur) luchtcampagne, dan oprukken vanuit het zuiden
naar Bagdad. Tijdshorizon 90 dagen (30 dagen voorbereiding plus 60
troepenontplooiing in Koeweit).
b) - Start actie tijdens voorbereiding. Gebruik van troepen die al in het gebied zijn
(3 × 6000), voortdurende luchtaanvallen, geïnitieerd door een Irakese casus
belli. Tijdshorizon 60 dagen waarbij de luchtcampagne eerder kan beginnen.
Een risicovolle optie.
De VS zien steun van Groot-Brittannië (en Koeweit) als essentieel voor de campagne,
met gebruik van de luchtmachtbases in Diego Garcia en Cyprus van onmisbaar belang
voor beide opties. Turkije en andere Golfstaten zijn ook belangrijk, maar minder
cruciaal.
De drie hoofdopties voor Groot-Brittannië voor betrokkenheid zijn:
I Gebruik bases in Diego Garcia en Cyprus, plus drie squadrons
gevechtsvliegtuigen.
II Ditzelfde, met extra marine- en luchtmachtinzet.
III Ditzelfde, plus een inzet van tot 40.000 grondtroepen, wellicht met geheime
operaties in Noord-Irak vanuit Turkije, om daar twee Irakese divisies bezig te
houden.

De MINISTER VAN DEFENSIE zei dat de VS reeds waren begonnen met ‘speldenprikken’
om druk op het bewind te zetten. Er waren nog geen beslissingen genomen, maar hij
dacht dat de meest waarschijnlijke periode voor militaire actie begin januari was,
met een tijdshorizon van 30 dagen voor de verkiezingen in de VS voor het Congres.
De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN zei dat hij nog deze week dit zou bespreken
met Colin Powell. Het leek duidelijk dat Bush nu vastbesloten was om militaire actie
te ondernemen, zelfs als de timing daarvan nog niet vaststond. Maar de
rechtvaardiging was mager. Saddam vormde geen bedreiging voor de buurstaten, en
zijn arsenaal massavernietigingswapens was minder dan dat van Libië, Noord-Korea
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of Iran. We zouden een plan in elkaar moeten zetten voor een ultimatum aan Saddam
om de VN-wapeninspecteurs het land weer binnen te kunnen krijgen. Dit zou ook
belangrijk zijn voor de juridische legitimatie van het gebruik van geweld.
De MINISTER VAN JUSTITIE zei dat de wens tot regimeverandering geen juridische
basis vormde voor militaire actie. Er waren daarvoor drie mogelijke juridische
grondslagen: zelfverdediging, humanitaire interventie, of een resolutie van de
Veiligheids-
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raad. De eerste en de tweede grondslag waren niet aan de orde in dit geval. Een
beroep op Veiligheidsraadresolutie 1205 van drie jaar geleden zou moeilijk zijn.
Uiteraard was het mogelijk dat de situatie veranderde.
De PREMIER zei dat het een groot verschil zou maken - politiek zowel als juridisch
- als Saddam zou weigeren de VN-inspecteurs in Irak toe te laten. Regimeverandering
en massavernietigingswapens waren in zoverre gekoppeld dat het regime deze wapens
produceerde. Voor de omgang met Libië en Iran waren andere strategieën aan de
orde. Als de politieke context goed was, dan zou het publiek in Groot-Brittannië
regimeverandering ondersteunen. De twee sleutelkwesties waren of het militaire plan
werkte en of we beschikten over de politieke strategie om het militaire plan ruimte
geven zodat het kon slagen.
Over het eerste zei de CHIEF OF THE DEFENSE STAFF dat we nog niet wisten of het
Amerikaanse strijdplan zou werken. De militaire top stelde nog steeds voortdurend
een heleboel vragen.
Bijvoorbeeld: wat waren de consequenties als Saddam op een dag
massavernietigingswapens zou gebruiken, of als Bagdad niet zou vallen en er zou
van huis tot huis gevochten moeten worden? U zei dat Saddam zijn
massavernietigingswapens ook tegen Koeweit kon gebruiken. Of tegen Israël voegde
de MINISTER VAN DEFENSIE daar aan toe.
De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN dacht dat de VS hun militair plan niet zouden
doorzetten als ze er niet van overtuigd waren dat het een inderdaad een succesvolle
strategie zou zijn. Op dit punt vielen de belangen van de VS en Groot-Brittannië
samen. Maar op het gebied van de politieke strategie zouden er verschillen van
opvatting zijn tussen de VS en Groot-Brittannië. Ondanks weerstand van de VS,
zouden we toch discreet de mogelijkheid van een ultimatum moeten verkennen.
Saddam zou doorgaan met het hard te spelen tegenover de VN.
schatte in dat Saddam de wapeninspecteurs alleen terug zou laten
komen als hij meende dat de dreiging van militaire actie reëel was.
JOHN SCARLETT

De MINSTER VAN DEFENSIE zei dat als de premier inderdaad Britse militaire
betrokkenheid wenste, hij dit in een vroeg stadium kenbaar diende te maken. Hij
waarschuwde dat velen in de VS het niet de moeite waard vonden de weg van een
ultimatum te gaan. Het zou van belang zijn dat de premier in dezen de politieke
context duidelijk aan Bush zou uiteenzetten.
Conclusies:
A) - We zullen uit moeten gaan van de aanname dat Groot-Brittannië deel zal
nemen aan welke militaire actie dan ook. Maar we zullen een completer beeld moeten
hebben van de plannen van de VS voordat we definitieve besluiten zouden kunnen
nemen. De CHIEF OF THE DEFENSE STAFF zal de militaire top van de VS moeten
vertellen dat we een reeks opties overwegen.
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B)

- De PREMIER zal terugkomen op de vraag of nu reeds er geld uitgegeven kan
worden ten behoeve van de voorbereiding van de militaire operatie.
C)

- De CHIEF OF THE DEFENSE STAFF zal tegen het einde van week de premier alle
details voorleggen van de voorgestelde militaire operatie en de mogelijke Britse
bijdrage daaraan.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

7
D) - De MINSTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal de premier de achtergrondinformatie

sturen over de wapeninspecteurs en discreet het ultimatum aan Saddam voorbereiden.
Hij zal de premier eveneens informeren over de positie van landen in de regio,
vooral Turkije, en van die der sleutellanden in de Europese Unie.
E)

- JOHN SCARLETT zal de premier een volledige update zenden van de informatie
der geheime diensten.
F) - We mogen de juridische kwesties niet veronachtzamen: de MINISTER VAN JUSTITIE

zal juridisch advies vragen aan juristen van het ministerie van buitenlandse zaken
en het ministerie van defensie.
(Ik heb een aparte notitie geschreven om dit vervolgwerk in gang te zetten.)
MATTHEW RYCROFT

Over de twee uitgelekte memo's valt veel te zeggen (en zulks is wereldwijd ook
gebeurd). Tegenstanders van de oorlog zien er een rechtvaardiging in van hun
achterdocht. Voorstanders van de oorlog wijzen op de grote zorg voor juridische
onderbouwing en de route langs de VN die toch maar werd genomen. Hier volstaat
het wellicht vast te stellen dat historici zelden zo duidelijk hebben kunnen meekijken
in de besluitvorming die voorafgaat aan het voeren van oorlog.
Wat daarbij treft, is dat de gedachten misschien evenzeer lijken te gaan over de
feitelijke strijd tegen een tiran, als over die tegen de beeldvorming in de media en
het parlement. Wat de memo's bovendien duidelijk maken is dat dit nu juist de twee
instellingen zijn die men bijzonder gemakkelijk om de tuin leidt. In tegenstelling tot
de echte vijand blinken ze immers uit in goedgelovigheid, primaire emoties en een
pathologisch kort geheugen.
Sommige mensen zouden dat een deprimerende conclusie vinden.
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Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld: John Daniszewski, ‘Indignation Grows in U.S. Over British Prewar
Documents’, Los Angeles Times 12 mei 2005; Mark Danner, ‘The Secret Way to War’, New
York Review of Books 52 (10), 9 juni 2005, en de navolgende briefwisseling; ibidem 52 (12),
14 juli 2005); De serie in de New York Times ‘The Struggle For Iraq’ (20 mei; 14 juni, 16 juni
2005); Howard Kurtz, ‘News Media Give Overlooked Memo on Iraq Second Glance’,
Washington Post 16 juni 2005.
2 Downing Street Memo: www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1593607,00.html.
Cabinet Office Paper: www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-1648758,00.html
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400 pk liefde en oorlog
In gevecht met de TVR Tuscan
door Bas van Putten
Sinds mijn vroegste kindertijd lijd ik aan een ongeneeslijke liefde. Misschien is het
geen liefde, maar een passie, een dierlijke passie. Naar de oorzaak blijf ik raden. Een
verklaring is er niet. Ik kan als burger heel goed zonder. Een materialist ben ik niet;
ik wil desnoods in vodden lopen, zolang mijn kinderen te eten hebben en mijn laptop
werkt. Ik hoef geen grote huizen, dure pakken of een Rolex. In het openbaar ben ik
bij voorkeur anoniem. Maar als ik er een zie, ben ik verkocht. Ik bedoel auto's - ik
houd waanzinnig veel van auto's, vooral van mooie auto's.
Ik sprak van dierlijke passie. Daarmee bedoel ik dat het geestesleven niet een
beetje, maar volledig buitenspel blijft. Nooit zal het besturen van een auto - welke
auto dan ook - het gevoel van diepe spirituele vervulling oproepen dat het lezen van
Faulkners The sound and the fury of het beluisteren van Mozarts Jupiter-symfonie
teweegbrengt. Maar het is een verslaving, een drift gesmeed uit jachtinstinct en een
begeerte die zo krachtig is dat zelfs de muurbloemen in het modelaanbod haar
activeren. Komt er een nieuwe auto op de markt, dan moet en zal ik hem gereden
hebben - al is het een Opel Astra.
Het is aan buitenstaanders moeilijk uit te leggen wat zo'n kennismaking aanricht.
Ik rijd wat rond en ben tevreden voor zolang het duurt, nooit langer - als ik uitstap,
is het mooi geweest. Van belang is dat je in een auto eenzaam bent als nergens anders.
Hij is hét tonicum tegen de ziekmakende druk van het sociale leven. Dat is waarom
in Nederland miljoenen werknemers gelukkig in de file staan. De mens is gek, maar
niet zo gek om leed te dulden waar hij niet voor wordt beloond, al was het maar met
tijdelijke eenzaamheid. In de spits wordt niet vergaderd, niet gemoederd en gevaderd.
Daar spelen Horowitz en Furtwängler, Metallica en BZN voor jou alleen, dankzij de
auto.
Natuurlijk wilde ik als kind, toen ik dat allemaal nog lang niet wist, het liefst een
Porsche of een BMW. Lang heeft het er naar uitgezien dat die dromen altijd dromen
zouden blijven. In het milieu waarin ik opgroeide, werd met dédain gesproken over
auto's. Als wij er thuis één hadden - dat wil zeggen: vóór hij uit principiële
overwegingen weer eens geloosd werd ten faveure van het openbaar vervoer - was
het een Kever of een Eend. Ik haatte de auto's van mijn ouders, meer dan de ruzies
die ze er in maakten. Zuur blik, symbool van een oppassendheid die me net nu zo
tegenstaat als het gepronk met Audi's en Mercedessen, hun aureool van competitiedrift
en botte welvaart, die weer de groeisymptomen zijn van de prestatiedictatuur waarin
we leven.
Zelf had ik, toen ik mijn rijbewijs behaald had, niet het geld voor iets aanstekelijkers
dan een Citroën BX. Ik heb me in mijn lot geschikt en nam genoegen met de plaatjes
in de autobladen, het armeluisvermaak dat ik beleed met het stupide fetisjisme dat
de echte hanen naar de Playboy drijft. Maar op een dag werd de onthouding me te
machtig. Ik moest aan de auto, en snel, anders ging het mis.
Sinds een paar jaar schrijf ik voor de autobladen Autoweek en GTO. Ik heb me zelf
daar als medewerker aangemeld. Zo komt het dat ik nu, tussen het schrijven van mijn
boeken door, tegen betaling de gelegenheidsbestuurder ben van sportwagens die in
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de ogen van mijn ouders voorbehouden waren aan de misdaadsector en het
zakenproletariaat. De Porsche Cayenne, de nieuwe BMW M5, de Aston Martin DB9
- ik heb ze gereden. Ik heb de drang bevredigd.
Lucht dat op? Ja. Het is niet niets, al voor je dood het paradijs te mogen
binnenrijden en, anders dan bij God, na afloop weer naar huis te mogen. Aan de
andere kant is het ontluisterend hoe snel sensaties slijten. Dat is omdat moderne
sportwagens hun ontstellende prestaties leveren met een vanzelfsprekendheid die
afbreuk doet aan de fysieke opwinding van het autorijden. Ze laten zich licht en exact
besturen, liggen tot bij
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hoge snelheden stabiel op de weg, maken niet teveel lawaai, rijden relatief comfortabel
en stellen geen extreme eisen aan de rijvaardigheid van de bestuurder. Een kind kan
de was doen. Dreigt de chauffeur alsnog over de schreef te gaan, dan houdt een reeks
van elektronische veiligheidsvoorzieningen de potentiële brokkenmaker in het spoor.
Stabiliteitscontrole, antislipregeling en ABS, je rijdt in een condoom. Wie nu nog
drama wil, moet een oldtimer kopen.
Zelfs Porsches, vroeger auto's met een odium van onbestuurbaarheid, zijn
tegenwoordig zo goed als fool proof. In mei bracht ik een 500 pk sterke Cayenne
turbo, die ik als testauto had meegekregen, na een week hard rijden terug naar de
fabriek in Stuttgart. ‘Hoe was het?’ vroeg de perschef van de firma. ‘Mooi,’ zei ik
oprecht, ‘misschien te mooi. Ik moet een jaar lang in een Eend om weer te leren
voelen hoe bijzonder dit was.’ Hij begreep me wel. Wat ik niet zei, misschien vooral
omdat hij het had kunnen raden, was dat ik met de auto 280 kilometer per uur had
gereden, op de openbare weg. En er was niets bijzonders aan. Hij deed het gewoon.
Had hij 320 gekund, dan was ik vol vertrouwen doorgestoomd naar die uiterste grens:
niets om je zorgen over te maken. Net een Astra, alleen drie keer zo snel.
Er zijn gelukkig nog steeds - al worden ze schaarser - gevaarlijke sportwagens te
koop. Dat zijn auto's die van de bestuurder het uiterste aan concentratie vergen; die
bewust niet zijn uitgerust met de elektronische waakhonden die hem in grenssituaties
al het vuile werk uit handen nemen; die - omdat een zware sportwagen een contradictio
in terminis is - zo Spartaans mogelijk worden uitgerust om het gewicht te beperken.
Tot die categorie behoort mijn favoriete auto, de TVR Tuscan.
De Tuscan is een monster om te zien. De koets is een surrealistisch glooiend
glasfiberlandschap van boze heuvels en uitgestrekte heuvelkommen, op de motorkap
en op de flank voorzien van luchtsleuven die als grotspleten de welvingen doorklieven.
Het ongewone design, dat meer aan science fiction en aan strips doet denken dan
aan moeder Aarde, maakt de Tuscan een auto met een ongeëvenaarde attentiewaarde.
Een Porsche 911 is ook bijzonder, maar gewoon bijzonder, dus hooguit in de zin dat
je hem zelden ziet; het oog kent de taal. De Tuscan is anders.
Opmerkelijk aan deze wagen is de afwezigheid van uitstekende delen, op de twee
kolossale uitlaatpijpen na die aan de achterkant omhoogsteken als koperblazers in
fortissimopassages uit een symfonie van Mahler, Schalltrichter auf. Deurgrepen en
bumpers ontbreken, kop- en achterlichten zijn volledig verzonken in de carrosserie.
Was hij een mannenhoofd, dan was het kaal, en had het ingevallen wangen. De
Tuscan weegt niet meer dan 1100 kilo, ongeveer evenveel als een kleine
middenklasser; een Aston Martin DB9 is zevenhonderd kilo zwaarder. De combinatie
van een laag gewicht met de 350 paardenkrachten van de zescilinder lijnmotor levert
verbazingwekkende prestaties op. De auto accelereert in 4,2 seconden van nul naar
honderd en behaalt een topsnelheid van 290 kilometer per uur. Het sterkste model
de Tuscan S overschrijdt met 400 pk ruimschoots de 300 kilometer per uur.
Van zulke cijfers kan ik nachten wakker liggen. Alles gaat langzaam; leven, denken,
leren, groeien. Dan dit: de snelheid van het licht. Dat speelt ook mee: de associatie
met voortvarendheid per se.
TVR is een obscuur Brits merk dat in 1947 werd opgericht door Trevor Wilkinson,
die de naam voor zijn machines uit zijn voornaam destilleerde. Hij vestigde zijn
naam als bouwer van razendsnelle, lichte sportwagens met carrosserieën van glasfiber

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

op een stalen buizenchassis. Later werd de fabriek eigendom van Martin Lilley, die
in 1981 werd afgelost door de Brit Peter Wheeler. Deze Wheeler was een nurkse
excentriek die in interviews graag zei dat hij de pest aan auto's had. ‘I don't really
like cars,’ mompelde hij dan, wat zijn vijanden onder verwijzing naar het
afwerkingniveau en de gebruiksonvriendelijkheid van zijn modellen steevast graag
beaamden.
Sinds vorig jaar is TVR in Russische handen. Een zekere Nicolai Smolenski, een
piepjonge bankier uit Moskou, nam de fabriek voor ongeveer 15 miljoen pond van
Wheeler over. Smolenski schijnt uit de failliete boedel van de firma Rover ook MG
te willen overnemen, wat hij maar beter niet kan doen; dat is vergane glorie. Enfin,
zijn hoogst suspecte poenschepperij geeft de merknaam TVR - al is Smolenski nog
zo zuiver op de graat - opeens een maffiose bijklank die me niet onwelkom is. Een
echte auto kan me niet
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suspect genoeg zijn. Wat is een stripauto zonder Dagobert Duck?
De Tuscan is het type auto waarvoor ik altijd een soort kinderlijk ontzag heb gehad.
Hij heeft een angstaanjagende reputatie. Ik weet donders goed dat ik mijn laatste
sacramenten kan vergeten als het fout gaat in een bocht, of verzuim op tijd te remmen
- een antiblokkeersysteem wordt niet geleverd. Ik kan redelijk autorijden, maar ik
ben geen coureur.
Toch kreeg ik onlangs - als autojournalist heb je nu eenmaal privileges die
stervelingen nimmer zullen krijgen - een paar dagen een Tuscan van de importeur
te leen. Ik hoefde er geen toelatingsexamen af te leggen, geen racelicentie te
overhandigen; ik mocht er zo mee naar Hamburg, waar ik voor De Groene
Amsterdammer een voorstelling van Alban Bergs Lulu moest bezoeken. Het is
wonderlijk - en niet alleen door het gemak waarmee mij voor een ton aan bestialiteit
wordt uitgeleend - maar nog nooit heb ik op zo'n hilarische manier het nuttige met
het aangename mogen verenigen.
Een Tuscan rijden is één; de auto betreden is een tweede. Een marketingmanager
van de importeur legt me de spelregels uit. Er is, zoals gezegd, geen deurgreep. Je
ontgrendelt de Tuscan met de draadloze afstandsbediening. Vervolgens druk je op
een knopje onder de achteruitkijkspiegel, waarna de kleine deur zich automatisch
opent. Dan begint fase twee van de handicap-race. De sleutel gaat nog wel in een
contactslot, maar daarmee start je niet de motor; daarvoor is - wat tegenwoordig
mode is - een startknop gemonteerd. Op die startknop druk je twee keer; eenmaal
om het elektrische systeem te activeren, één keer voor het starten zelf.
Dat gaat niet zonder slag of stoot. Als het complete protocol niet snel genoeg wordt
afgewerkt, zet de startblokkering de procedure stop en begint het hele ritueel opnieuw.
Bovendien moet je er na gedane zaken ook weer uit en dat is eveneens een kunst die
een gedegen voorbereiding vergt. Ook binnen is geen deurgreep te be-
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kennen. Op de middenconsole bevindt zich een draaiknop die je naar links of rechts
moet halen om de respectievelijke portieren te openen. Wie dat niet weet, zit als een
rat in de val.
Dit zijn van die momenten waarop je begint te vermoeden dat ex-TVR-baas Peter
Wheeler, onder wiens regie de Tuscan is ontstaan, niet zozeer een hekel had aan
auto's als wel aan automobilisten, dat hij vooral zijn eigen klantenkring heeft willen
straffen voor hun rijkdom en hun exhibitionisme. In het Britse autoprogramma Top
Gear kreeg een groep nietsvermoedende TVR-analfabeten de opdracht binnen een
minuut een Tuscan te ontgrendelen, plaats te nemen en de auto te starten. Geen van
de kandidaten slaagde. Richard Hammond, een van de drie presentatoren, vond na
vertoning van het item nauwelijks woorden voor zijn diepe haat tegen het merk.
Altijd raar doen, altijd technische problemen. Spatjes.
Hoe groot mijn sympathie voor dissidenten ook mag zijn, mijn testauto is inderdaad
niet helemaal smetvrij. De oliedruksensor is defect. Dat heeft grote gevolgen. De
sensor geeft de boordcomputer door dat er geen druk is. Omdat dat erg gevaarlijk is,
blokkeert de boordcomputer de startprocedure. Ik krijg de raad die eigenaars van
Franse en Italiaanse auto's ook vaak te horen krijgen als ze zich bij de garage komen
beklagen over angstaanjagend oplichtende controlelampjes; niks van aantrekken,
gewoon de boordcomputer resetten en rijden maar. De TVR-man doet het voor. Ik
moet twee knopjes aan de achterzijde van het stuur tegelijkertijd indrukken. Daarmee
reset ik, en het probleem is uit de wereld.
De aanpak werkt. Ik ben geheel gerustgesteld. Een fijne bijkomstigheid van de
behulpzaamheid ter importeurszijde is dat ik instap in een TVR met draaiende motor,
zodat vernederende doorstartoperaties me hier in het hol van de leeuw tenminste
bespaard blijven.
Het rijden valt erg mee. De vijfversnellingsbak en de pedalen vergen weliswaar
enige spierkracht, ze zitten godzijdank op de vertrouwde plaatsen. Ik rijd voorzichtig,
voor TVR-begrippen als een slak. Nooit de Goden verzoeken met het werktuig van
de duivel; ze slaan terug.
Maar dat doen ze toch wel. Al bij het eerste tank-station, waar ik sigaretten insla,
begint de Tuscan zich tegen me te keren. Hij doet niets meer. Een paar keer stap ik
in en uit, in de veronderstelling dat ik in de clinch lig met de startblokkering. Wat
me zorgen baart, is dat het indrukken van de reset-knoppen heel anders uitpakt dan
me door de importeur is voorgespiegeld. Als ik de voorgeschreven handeling heb
uitgevoerd, loopt het digitale display vol met een Matrix-achtige cijferbrij waar ik
geen touw aan kan vast kan knopen, maar die me door de hardnekkigheid het
verontrustende gevoel geeft dat de TVR-software zich opmaakt voor een coup die
zich alleen door ervaren systeemprogrammeurs de kop laat indrukken.
Zover komt het niet. De Tuscan gedraagt zich als een laptop na het eerste
wanhoopstelefoontje met de helpdesk. Na een half uur zweten start hij weer
probleemloos. Onverklaarbaar!
Pas in Duitsland ben ik over mijn beginnerangsten heen, en geef ik gas tot een
zelfgekozen limiet van 180. De Tuscan gaat niet alleen hard, hij klinkt alsof hij nog
veel harder gaat. De motor produceert het smerigste geluid dat ik ooit heb gehoord.
Hij doet zich voor als een klankcatalogus van lijfelijke ongemakken: rokershoest,
bronchitis, kotsneigingen, winderigheid en slechte adem. Het volume is immens.
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Dan schiet ik door naar 270. Het display waarschuwt met een roodgloeiende
hiphoplichtshow dat de oliedruk in termen van urgentie is opgeklommen tot Alarmfase
1. Niets van aantrekken, weet ik nu; het is de sensor maar. Harder durf ik echt niet.
In de Porsche Cayenne zat ik bij deze snelheid als een keizer in het leer. Nu werk ik,
beide handen panisch vastgeketend aan het stuur, als een bezetene om de genadeloze
springveer op de weg te houden; bij elke richel - en de Autobahn is er vol van - schiet
de Tuscan alle kanten op. Misschien speel ik nu voor het eerst in mijn bestaan eens
met mijn leven. Maar het is niet alleen angstwekkend, het is ook geweldig en net
sport, een vrijwillige beproeving; het loon van de angst is de eindstreep.
Niet door het gebrek aan zitcomfort maar door de herrie rij ik met een WAO-gevoel
in de gebroken leden Hamburg binnen. De uitputting overtroeft de pret over een
zielig wapenfeit: de snelste kaaskop van de Bondsrepubliek. In het stadscentrum ik tref net de spits - wacht een nieuwe en onplezierige verrassing. De koeling is geen
partij voor de warmteontwikkeling van de motor. Na vijf minuten filerijden bereikt
de watertemperatuur het kookpunt, en de Wet van
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Murphy leert dat de kwakkelende boordcomputer de situatie nu wél haarscherp heeft
aangevoeld. Uit de luchtsluizen in de motorkap beginnen verontrustende hittedampen
op te stijgen. Mijn stadse panorama lost op in een zindering van apocalyptische
woestijnondulatie.
Net op tijd - tien seconden voor de fatale ontploffing in een ander scenario, waar
ik door de speling in mijn lot aan ben ontsnapt - parkeer ik de hittegolf voor de deur
van het exclusieve Sidehotel, dat me door weer een andere partij in de schoot is
geworpen. Binnen vraagt de mooie blonde haaibaai die me incheckt of ze mijn
snelkookpan mag onderbrengen in de Tiefgarage.
‘Weet wat u doet,’ zeg ik slapjes, ‘het is nogal een ongewone auto’. Ik noem hem
tückisch, God zij dank precies het goede woord. Ik ben te klein gebleven voor de
grote wereld. Wat ben ik blij dat ik de rit heb overleefd.
‘Wat voor auto is het?’ vraagt ze.
Ik noem het merk. Ze knikt gerustgesteld. Een vrouw van de wereld. Het Side
heeft vijf sterren. Hier gaat geen zee te hoog, dat is de boodschap. Voor ik de lift
neem, geef ik haar mijn mobiele telefoonnummer, voor als het spaak loopt. Binnen
tien minuten hangt ze aan de lijn. Als ik beneden kom om assistentie te verlenen, is
haar bravoure compleet verdampt. ‘Ik krijg hem niet open.’
Alles, alles leg ik uit, met in mijn woorden al het zweet dat ik heb vergoten.
Mijn voorstel zelf de auto weg te zetten, wordt met beide handen aangenomen.
Het aanbod mij als bijrijdster te vergezellen naar de Tiefgarage slaat ze af. De klap
is te hard aangekomen en ik klink vast verdacht bedrukt, ik kan een valstrik zijn.
Nu begrijp ik waarom bestuurders van dit soort auto's altijd zo grimmig kijken.
Ze doen hun wagens na, of ze staan permanent op hun tenen.
's Nachts lig ik wakker. Ik denk aan de auto, stuurkramp in mijn handen, eenzaam
en klein in een suite die een echte TVR-man voor zijn vrouw zou reserveren. Het is
benauwd. Ik hoor de airco niet meer zoemen. Adem ik? Misschien ben ik verongelukt,
maar weet ik het niet. De werkelijkheid van dit hotel is een decor. De lichtinstallatie
in de hal is van Robert Wilson, opera. Mijn auto staat al in de hel, diep onder de
grond, in een Tiefgarage. Een vagevuur op wielen, dampend van het kwaad. Symbolen
van een dood die ik symbolisch ben gestorven. Waar ik bestaan heb, was het leven
anders.
Alles pleit tegen de Tuscan. Maar ik zou een moord voor hem plegen. En mocht
ik, wat de God van de consensus ongetwijfeld zal verhoeden, ooit in één teug de
Libris- en de Ako-geldzak winnen, dan eer ik namens de cultuur de industrie met
deze aankoop. Zoals je van meelopers en allemansvrienden zou willen dat ze je eens
tegenspraken, zo wil je diep van binnen dat je met techniek moet vechten. Het
moderne leven is niet onaangenaam, maar te gevaarloos om de ziel op scherp te
stellen. En ter bevrediging van dat verlangen hebben ze bij TVR de Tuscan
uitgevonden. Wie in een Tuscan rijdt zoals de auto is bedoeld, bestuurt zijn eigen
Waterloo. Hij doet wat vrijwel alle hedendaagse auto's laten: hij geeft je oorlog in
een tijd van vrede. Nu weet ik wat ik bijna veertig jaar in auto's heb gezocht, en nooit
heb kunnen vinden.
Maar ik ben dood. Alleen de auto leeft nog.
Ik open het raam van mijn hotel. Het is vijf uur, het schemert al, en in heel Hamburg
geen geluid te horen.
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Ilse Starkenburg
wij waren wezen zwemmen
in het oude Zuiderbad
wij gingen weer naar buiten
zitten rusten in de zon,
aan de waterkant
aan de overkant
rood geroezemoes...
ik, met een gordijn om mijn fantasie
mijn eigen baantjes zwemmend:
‘ik zou het daar net zo inrichten
als in mijn kamer’
jij, langs mij heen zwemmend
je eigen plan trekkend:
‘kijk daar gaat er een naar binnen!
hoe lang zou zoiets duren!’
ja en wat zouden zij
zeggen tegen elkaar,
toch wel iets.
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het gecastreerde huis
van de angst van de een
krijgt de ander moed
is het een indringer
die we horen, een moordenaar
van mensen in bed?
ach, het is kat Socrates
die wil eindelijk ontbijt
dat doe ik wel even hoor,
trapleuning kraakt gevaarlijk
keukendeurklink breekt bijna
mijn minnaar zegt: zo!
nu heb je kat Socrates
tenminste bevredigd
waarop de rode kater
kotst, en wat ik aanraak
wordt koud en wat ik vastpak
laat los, zoveel stokken
in mijn poeze poeze hand
ik moest wel slaan.
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JEROEN HERMKENS

- UTRECHT
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J.M. Meulenhoff (1967-1971)
Romans verkopen tenminste
door L.H. Wiener
Uitgevers zijn als vijanden, je kunt niet zonder ze.
Er zijn schrijvers die hun werk ‘in eigen beheer’ uitgeven, maar van de meeste
hoort men weldra niets meer. W.F. Hermans vormt in dit opzicht (en in dit opzicht
niet alleen) een uitzondering. Zijn Mandarijnen op zwavelzuur moest hij aanvankelijk
wel in eigen beheer het licht doen zien, aangezien geen uitgever publicatie aandurfde.
Ik weet nog dat de auteur adverteerde met het toezenden van een gesigneerd
exemplaar, als men zich per post bij hem in Groningen vervoegde. Het heeft niet
gewerkt. Later, toen de dreiging van rechtszaken was overgewaaid, nam uitgever
Thomas Rap dit geschrift onder zijn hoede.
Schrijvers hebben uitgevers nodig, net zo hard als uitgevers schrijvers nodig
hebben.
Aan uitgevers kan men feitelijk alleen ontkomen door geen schrijver te zijn, maar
schrijver ís men, of men wil of niet. Schrijver zijn is geen keuze, al denken veel
wouldbe schrijvers van wel; het is een gesteldheid, om niet te zeggen een
ongesteldheid, of, zuiverder nog: een gedoemdheid. Bestsellers maken van de nood
een deugd, ramsjboeken maken van het lot een noodlot.
Ik debuteerde in het jaar 1967 bij uitgeverij J.M. Meulenhoff, toen nog een ‘huis’
van onbesproken gedrag dat op zichzelf stond en nog niet door het weglopen zijner
auteurs werd geplaagd, integendeel eerder. Deze uitgeverij werd in die tijd geleid
door een energieke directeur, de heer Willem Bloemena. Ik was toen 22, Bloemena
rond de 40.
Een debuut kan stormenderhand verlopen en tot groot succes leiden, het kan ook
een storm in een glas water blijken te zijn en weldra verpieteren. Alle schrijversnamen
vallen hier op hun al of niet terechte plaats. Bij mijn debuut was sprake van een
unieke variant: het boek werd door de rechter verboden.
Op 10 april 1967 schreef directeur W. Bloemena mij:
‘Waarde Wiener, SEIZOENARBEID is uit: reden om u te schrijven en u te
complimenteren. Ik ben niet in geringe mate gelukkig met de uitgave waaronder ik
gemakshalve ook maar de uitvoering van het boek schaar. Ik hoop natuurlijk dat u
dit laatste met me eens kunt zijn maar bovenal dat de uitgave de aandacht zal trekken
die het - en dat heb ik u meermalen gezegd - naar mijn mening zo zeer behoeft. [...]
Ik hoorde tot mijn genoegen dat u de laatste hand legt aan een romanmanuscript.
Mag ik hopen dat wij het inleveren van dit manuscript vergezeld kunnen laten gaan
van een ontmoeting en een wat langer gesprek. Mag ik vragen mij daartoe eens op
te bellen? Met beste groet, uw...’
Wij tutoyeerden elkaar niet, waarom zouden we? ‘Waarde Wiener’ was waardevast,
al amuseerde het me wel, en ‘Geachte heer Bloemena’ klonk zoveel schoner dan
‘Beste Willem’, maar ik was in die tijd aangaande persoonlijke verhoudingen zo
afstandelijk, argwanend en geremd, dat ik mijn bedoelingen bij voorkeur in
vormelijkheid en vaste rituelen verpakte. Dat geremdheid geen voortgang bood was
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mij genoegzaam bekend, maar ik was in voortgang niet geïnteresseerd en dat mijn
eigen
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argwaan evengoed op andermans arglist gericht kon blijven, zonder al die moeizame
plichtplegingen, kwam niet bij mij op.
Mijn karakter werd bepaald door een volmaakte balans van tegengestelde krachten.
Zo werd het gat dat mijn verlegenheid sloeg in mijn sociale omgang geheel gevuld
door mijn eigendunk, was mijn koppigheid even groot als mijn berusting, woog mijn
drift precies op tegen mijn geduld, en was ik even gewelddadig als vredelievend.
Hoever deze balans naar beide zijden kon uitslaan, bepaalde mijn onevenwichtigheid.
Wat ik miste was beheersing. Niet mijn gelijk speelde mij parten, maar de wijze
waarop ik het wilde binnenhalen.
Voor mijn eerste ontmoeting met directeur Bloemena van uitgeverij Meulenhoff had
ik een paar nieuwe schoenen gekocht bij de firma Fransen in de Anegang te Haarlem.
Die zaak bestaat nu niet meer, maar voor Greve, Churches, Crocket & Jones of Van
Bommel was dat het aangewezen adres. Zwarte brogues waren het, met gladde zolen
van glimmend leer, waarop men in de eerste week van aanschaf op gewreven
tegelvloeren onvermijdelijk zijn nek brak. Een grijze flanel broek, een wit overhemd
en een blauw suède jack, zo zag de schrijver van Seizoenarbeid eruit. Dat ik mijn
nek zou breken in het pand Rokin 44, waar uitgeverij Meulenhoff destijds zetelde,
was onwaarschijnlijk, want dat pand had geen tegelvloeren en ook geen marmeren
hal, zoals het Gerechtshof aan de Prinsengracht. Er was een nauwe trap omhoog, die
bij brand niet meer naar beneden zou voeren en op de overloop van de eerste
verdieping stond directeur Bloemena met uitgestoken hand.
Zijn geestdrift was overrompelend.
‘Lodewijk Henri,’ zei hij even later met bruisend stemgeluid, terwijl hij met zijn
vulpen mijn twee voornamen op het contract voor mijn boek door een liggend streepje
verbond, waardoor ze versmolten tot één, hetgeen ik heel vervelend vond maar uit
beleefdheid niet wilde tegenhouden.
‘Seizoenarbeid’, ging hij monter verder, terwijl hij in één moeite door de zeven
verhalen die mijn bundel vormden omdoopte tot ‘fragmenten’, waardoor hun secure
compositie en mijn verknochtheid aan een goede plot geheel buiten beschouwing
werden gelaten.
Hij schreef het woord ‘fragmenten’ achter de titel.
Ik zweeg, maar kreeg het behoorlijk benauwd.
Wat mij nog het meest de adem benam, was zijn hartelijkheid en zijn enthousiasme.
Goede bedoelingen zijn lastiger te pareren dan botheid.
‘Het is een prachtig boek,’ riep hij uit. ‘Ik laat het ook aan mijn zoontje lezen! Die
is pas tien, maar hij leest alles al!’
Ik verstrakte, want het titelverhaal uit Seizoenarbeid was geen geschikt verhaal
voor een kind van tien. Het beschrijft namelijk de gruwelijke verkrachting van en
de moord op een ongeveer tienjarige Duitse toeriste in het toenmalige hotel Bouwes
te Zandvoort, een metaforisch verhaal dat een extreem soort oorlogstrauma verbeeldde,
culminerend in een meedogenloze maar onmachtige wraakoefening en wel zo
schokkend opgeschreven dat ik het nadien nooit meer heb willen lezen. Mijn stellige
overtuiging dat de heer Bloemena blindelings en louter beroepsmatig enthousiast
was voor mijn boek, zonder het zelf gelezen te hebben, stelde mij op dat moment
eerder gerust dan teleur.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Ik was in die tijd onhandelbaar eigenzinnig, maar tegelijkertijd onuitstaanbaar
wellevend, zodat ik de opdringerige interventies van de heer Bloemena, alsmede zijn
loze beweringen, zonder tegenspraak onderging.
Langs de wanden in zijn kantoor stond een aantal schilderijen, waarvan ik er op
zijn aandringen een uitkoos voor het omslag. De afbeelding van een naakte man in
uiterste ontreddering leek mij op de inhoud nog het meest van toepassing, al vond
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ik een letteromslag eigenlijk het mooist. - De heer Bloemena nam in alle rust en
openheid het contract met me door, dat ik vervolgens met licht bevende hand
ondertekende.
Ik was schrijver!
‘En nu niet te lang wachten met je volgende boek en als het kan een roman!’
‘Een roman?’
Hij knikte kort.
‘Romans verkopen tenminste.’
De volgende dag zette ik me aan mijn bureau en begon met tekenpen en
Oost-Indische inkt driftig te schrijven aan de roman Zwarte vrijdag, die ik binnen
een half jaar voltooide. Dit boek droeg weliswaar alle kenmerken van mijn latere
thematiek in zich en werd door directeur Bloemena met enthousiasme ontvangen,
maar het had in deze vorm nimmer gepubliceerd mogen worden.
Seizoenarbeid trok aandacht, maar niet de aandacht die mij voor ogen stond, want
op 28 augustus 1967 schreef Mr. J.P. Petersen, vice-president van de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem aan ons beiden - aan mij als ‘gedaagde sub
1’ en aan Willem Bloemena, als de rechtspersonificatie van J.M. Meulenhoff, als
‘gedaagde sub 2’ - WIJ, PRESIDENT DER ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM,
gehoord partijen en overwegende TEN AANZIEN VAN HET RECHT, dat als erkend ten
processe vaststaat dat gedaagde sub 1 onder de titel ‘Seizoenarbeid’ een boek heeft
geschreven en dit boek heeft doen uitgeven door gedaagde sub 2, welk boek een
zevental novellen bevat, waarvan de zesde novelle de titel draagt ‘Jansen’;
overwegende
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dat eiser zijn vooromschreven vordering hierop grondt, dat het voor een ieder in
Zandvoort en verre omgeving duidelijk is, dat met de in de novelle getiteld ‘Jansen’
als Jansen ten tonele gevoerde persoon niemand anders bedoeld kan zijn dan eiser,
welke stelling door eiser wordt toegelicht door het opsommen van een aantal in de
novelle voorkomende bijzonderheden omtrent Jansen en het door hem uitgeoefende
bedrijf en voorts dat de schrijver omtrent die persoon op pagina 94 van dat boek
schrijft, dat hij hem onder hoogst compromitterende omstandigheden met een van
zijn serveersters aantrof, en op pagina 115 uitvoeriger beschrijft hoe hij Jansen heeft
aangetroffen [...] en dat gegeven verder uitwerkt door verderop in die novelle te
schrijven dat Jansen in zijn kamer op de divan lag, (sic) dat Hannie onder hem lag,
dat zijn broek in zijn knieholten lag, en dat hij naar de deken grabbelde om die over
zich heen te trekken; overwegende dat door het beschrijven van het plegen van
voormelde handelingen door iemand, met wie, zoals reeds is overwogen, slechts
eiser bedoeld kan zijn, gedaagde sub 1 de eer en goede naam van eiser - die, naar
vaststaat, een gehuwd man is - heeft aangetast, en zich aldus ten aanzien van eiser
aan een onrechtmatige daad heeft schuldig gemaakt, hebbende de vordering om
daaraan zo spoedig mogelijk een einde aan (sic) te maken, zonder enige twijfel, een
spoedeisend karakter; RECHT DOENDE IN KORT GEDING: Veroordelen gedaagden om
de uitgave van het boek ‘Seizoenarbeid’ geschreven door gedaagde sub 1 te staken,
voor zover daarin voorkomt de novelle ‘Jansen’, opgenomen in het ter terechtzitting
overlegde exemplaar op de pagina's 93 tot en met 119. Ontzeggen het
meergevorderde.’
Nu was de figuur Jansen in mijn novelle ‘Jansen’ ongehuwd, want dat had ik zo
opgeschreven, terwijl vaststond dat eiser, die zich aangesproken voelde door de naam
Jansen (hoewel hij zo helemaal niet heette), wel degelijk gehuwd was, naar vaststond.
En nu kwam de dorpsnaam Zandvoort niet voor in de novelle, al leek de conclusie
dat de handeling zich toch in Zandvoort had voltrokken gerechtvaardigd, doordat
enkele andere verhalen uit dezelfde bundel zich ook in Zandvoort afspeelden. De
inhoud van de novelle ‘Jansen’ werd dus gewraakt op basis van de inhoud van andere
verhalen uit mijn bundel, die niet verboden werden. Holadiejee. Ik was door dit
vonnis ten dode bedroefd, maar ook hemelhoog juichend, want had ik nu niet een
boek geschreven dat voor altijd een plaats zou krijgen in de jurisprudentie van de
Nederlandse rechtspraak? Een boek ook dat zo'n beetje op de dag van uitgave al
antiquarische waarde had?
Goede bedoelingen hebben niet zelden op een grillige wijze een kwade uitwerking
en kunnen in een verhouding die van twee kanten op goede wil steunt een
onherstelbare verwijdering veroorzaken. Juist in de goede bedoelingen van de mens
schuilt zijn tragiek. Voor zijn slechte bedoelingen verdient hij vernietiging, voor zijn
goede bedoelingen vergeving.
Zo had ik de heer Bloemena bij het persklaar maken van mijn manuscript ervan
op de hoogte gebracht dat ik in het verhaal Jansen weliswaar een naam had gekozen
die beschouwd kon worden als de meest algemene familienaam in het Nederlandse
taalgebied, maar dat ik hier een portret schilderde van een persoon met wie ik in de
onder de wet vallende alledaagse werkelijkheid in een conflictueuze situatie was
geraakt. Mijn verhaal steunde op een fictief gegeven, maar was wel degelijk aan de
werkelijkheid ontleend. De naam van het dorp Zandvoort viel in dit verhaal.
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Bovendien speelde de verhitte handeling zich af op een wel zeer herkenbare plek:
de watertoren van het dorp Zandvoort. Hoever kon ik gaan?
‘Geen enkel probleem.’ verzekerde de heer Bloemena mij. De schrijver Jan Wolkers
had in zijn verhaal ‘Gezinsverpleging’ een zeer schrijnend beeld geschetst van een
meisje dat hij met naam en toenaam noemde, Marie van der Tang, heette zij. Nooit
iets gebeurd.
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‘Maak je geen zorgen, alles kan blijven staan.’ En toen: ‘Als er iets gebeurt, neem
ik de verantwoordelijkheid op me.’
Een minder paranoïde misantroop dan ik zou door deze geruststelling gerustgesteld
zijn, maar mij leek het na nauwkeurige reflectie toch veiliger om de naam Zandvoort
te schrappen en het woord watertoren te vervangen door uitzichttoren. Het dorp werd
zo een anonieme plaats, de naam Jansen neutraliseerde de herkenbaarheid extra, en
waren er niet meerdere uitzichttorens langs de Nederlandse kust, meer althans dan
watertorens, meer althans met ook nog een restaurant in de top?
Het was niet genoeg.
Men zou mijn debuut uit promotionele overwegingen een droomdebuut kunnen
noemen, maar zo voelde ik het niet. Ik had een goede bundel geschreven, die op
zichzelf kon staan, een bundel in its own right, zoals de Engelsen het puntgaaf
formuleren. Ik had een conflict beschreven dat zich in de historische werkelijkheid
ook had voorgedaan, maar dat ik in een fictieve context had geplaatst. Ik had
vergrotingen toegepast, details ingevoegd, ruis onderdrukt, een voor de handeling
onontbeerlijke vrouwelijke figurant verzonnen en ten slotte de secuur uitgelichte plot
binnen een literair objectief gebracht. Daarna had ik het verhaal gefixeerd en
vastgelegd, in woorden. Voorgoed. Een verhaal dat vanaf dat moment zijn eigen
werkelijkheid opeiste en zijn eigen authenticiteit ademde. Een verhaal zo
‘waarheidsgetrouw’ dat het feitelijk al mijn latere werk al aankondigde, mijn latere
werk, dat groeien zou, zoals een boom groeit, in de stam, onveranderlijk dezelfde,
maar jaarlijks statiger in postuur.
De commotie deed geen directe afbreuk aan de kwaliteit van mijn geschrift, toch
was het eerder dubieuze aandacht dan verdiende, eerder onrechtmatige dan
rechtmatige aandacht. De scandaleuze aspecten aan deze affaire betekenden voor
mij als schrijver niets. De beledigde burgerman was reeds lang getransformeerd tot
zijn literaire alter ego, bestond nog slechts op papier, was opgegaan in zijn eigen
fictionaliteit, in de schijnbare waarheid van de verbeelding - een waarheid die in al
zijn schijn de werkelijkheid verre overtrof - figureerde nu voor altijd in een
ontmaskerde wereld van schijnheiligheid en fatsoen. Dat deze man, hij ruste in vrede,
zichzelf uit alle macht wilde herkennen in de ronduit abjecte figuur Jansen uit mijn
gelijknamige verhaal, laadt geen verdenking op mij als schrijver, maar draagt slechts
bij tot zijn eigen demasqué. Wat wilde hij bereiken met zijn door de wet versterkte
stem die riep: ‘Die man daar, dat ben ik!’?
Uitgever Bloemena kondigde grootscheepse acties aan. Allereerst zouden we in
hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast wilde hij een
zogeheten ‘zwartboek’ opstellen, daartoe gestimuleerd door een ‘Kronkel’ in Het
Parool waarin Carmiggelt mijn zijde koos. (Bedankt Simon.)
Dat de naam van het dorp Zandvoort niet in het verhaal ‘Jansen’ voorkwam, was
niet genoeg, en dat er van de naam Jansen een anonimiserende werking uitging, werd
niet overgenomen en werkte misschien wel averechts. Net zoals ook de soms voor
in een boek opgenomen verzekering dat iedere overeenkomst met bestaande personen
en situaties uit de werkelijkheid onbedoeld is en op toeval berust, de slapende honden
der wet eerder zou kunnen alarmeren dan kalmeren, reden waarom deze vrijwaring
in Seizoenarbeid ontbreekt. In het liber amicorum bij het emeritaat van de
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rechtsgeleerde A. Pitlo brak professor Jessurun d'Oliveira een lans voor de literaire
autonomie van mijn verhaal (bedankt Ulie) maar het was niet genoeg.
Oscar Wilde, de koning van het aforisme, schreef ooit Life imitates art, drie
woorden die in deze volgorde geplaatst een mechanisme onthullen dat soms tot
verreikende gevolgen kan leiden. Bewijzen ontbreken en het corpus delicti is
inmiddels dood, maar ‘veel later’ is mij ter ore gekomen, onthuld en bevestigd, dat
wat ik niet wist, maar nodig had voor de verzonnen plot van mijn verhaal, in casu
de compro-
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mitterende situatie op de divan in het kantoor van Jansen, in de waarachtigheid van
de ware werkelijkheid, in het echt dus, wel degelijk had plaatsgevonden en niet
eenmaal maar andermaal, en niet in het kantoor van de heer Jansen, hetgeen ook niet
zou gaan omdat er zich in het restaurant van de watertoren te Zandvoort helemaal
geen kantoor bevindt, meneer de rechter, zoals vaststaat, maar wel elders, in de
torenkamer bijvoorbeeld, de ronde torenkamer in de top, als de glans van deze
bakstenen erectie, of over een van de tafeltjes in het restaurant, of tegen de bar, of
buiten op de balustrade, leunende in de wind.
De symboliek van deze toren moet mij zijn voorgegaan, moet ik onbewust begrepen
hebben, want reeds van verre is deze kolossaal staande fallus aan de westelijke
horizon waarneembaar. Ik wil mij er niet op laten voorstaan dat ik als schrijver over
visionaire kwaliteiten beschik, eerder geldt voor mij dat ik aan de werkelijkheid
slechts zeer gebrekkige interpretaties kan ontlenen, maar bij een dergelijke plaats
van handeling dringt de handeling zich als vanzelf op.
Volgens Van Dale is een zwartboek ‘een publicatie waarin misstanden op een bepaald
gebied bekend gemaakt worden’. Als een aantal collega-schrijvers hun mening over
deze twijfelachtige gang van zaken hadden geven, dan zou je een zwartboek hebben
van literair-historisch gehalte.
Het zwartboek van Bloemena kwam er niet.
Het vonnis van de Haarlemse rechtbank werd in hoger beroep bekrachtigd door
het Gerechtshof te Amsterdam, waar enige jaren later de schrijver Gerard Kornelis
van het Reve, in het zogeheten ezelsproces, met een door hemzelf opgestelde en
uitgesproken pleitrede, een glorieuze overwinning zou boeken op de benepen
hypocrisie van gelovig Nederland. En het is inmiddels mijn stellige overtuiging dat
een schrijver te allen tijde zijn eigen verdediging moet voeren, te land, ter zee en in
de lucht. Niemand beter dan hijzelf kan de werkelijke perspectieven schetsen
waarbinnen hij heeft gehandeld, en niemand beter dan hijzelf kan zijn ware
bedoelingen verwoorden. En het geld voor peperdure advocaten behoeft zodoende
niet te worden verkwanseld.
De peperdure advocaat die door uitgeverij Meulenhoff was ingehuurd om de
verdediging te voeren in het proces tegen mijn boek, stamde uit een maatschap met
maar liefst negen vennoten en hield kantoor aan de Keizersgracht. Ik zal de ware
naam van deze advocaat niet noemen en hem in het vervolg met mr. Duplex
aanduiden, maar als men in zijn pleitrede, waarbij het erom ging aan te tonen dat
‘eiser’ absoluut niet vereenzelvigd mocht worden met de hoofdpersoon uit het
gewraakte verhaal, tweemaal de naam van de hoofdpersoon uit dat verhaal verhaspelt
met die van ‘eiser’, waarop er door het publiek in de rechtszaal tweemaal licht
gegeneerd gegrinnikt werd en de advocaat van ‘eiser’ tweemaal in dankbaar
hoongelach uitbarstte, dan worden professionele overtuigingskracht en persoonlijke
geloofwaardigheid wel zwaar op de proef gesteld, terwijl juist in Amsterdam het
enige ‘zwakke punt’ in onze positie - de herkenbaarheid van de plaats des onheils,
zijnde het restaurant in de uitzichttoren van een (weliswaar niet nader genoemde)
badplaats - goeddeels werd weggenomen door de opmerking van de president der
rechtbank, dat het aan hem onbekend was dat het dorp Zandvoort als enige badplaats
in Nederland een uitzichttoren bezat, met bovenin een restaurant, onder de extra
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toevoeging: ‘dat zou ik echt niet geweten hebben’, waardoor er van de tenlastelegging
feitelijk niets meer overbleef en winst verzekerd leek.
Ik heb in mijn leven tweemaal de gewaarwording gehad dat ik met een grote
gietijzeren koekenpan boven op mijn hoofd geslagen werd, waardoor aan de
binnenzijde van mijn schedel een oorverdovend galmen losbrak, dat aan al mijn
gedachten een eind maakte en waardoor horen en zien mij verging. De eerste keer
was toen mr. Duplex zich gaande zijn pleitrede voor de eerste keer versprak, en de
tweede keer was
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toen mr. Duplex dezelfde grandioze verspreking een minuut of wat later dupliceerde.
Nogmaals deed. Herhaalde.
*
Het aardige aan het winnen van een procedure wegens laster, smaad en het in opspraak
brengen van iemands eer en goede naam is dat men vervolgens kan trachten een zo
hoog mogelijke schadevergoeding binnen te slepen. Hiervoor is een aparte,
civielrechtelijke procedure nodig die men dient te larderen met zoveel mogelijk
zielige leugens en doorzichtig bedrog. Zo zouden de bedrijfsresultaten in de
uitzichttoren te Zandvoort in de maanden die volgden op publicatie van mijn boek
Seizoenarbeid een drastische dip hebben ondergaan en zouden er tevens akelige
conflicten zijn ontstaan tussen de gedupeerde restaurateur en zijn personeel, twee op
toerbeurt werkende serveersters, die hem sindsdien duidelijk meden en hem met
scheve ogen aankeken als hij te dicht in hun buurt kwam. Alleen al het woord
‘toerbeurt’ was suspect. De man maakte ter zitting een aangeslagen indruk en het
was voor een ieder duidelijk zichtbaar dat alleen een bedrag van vijftigduizend gulden
enige verlichting aan zijn nooddruft kon verlenen.
Wat was wijsheid?
Het Gerechtshof te Amsterdam had die in pacht:
TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat de rechtbank termen heeft gevonden de gevorderde
schadevergoeding met inachtneming van de maatstaven, die de wet daarvoor aangeeft
in het tweede lid van artikel 1408 Burgerlijk Wetboek, vast te stellen op het in het
dictum van dit vonnis vermelde bedrag, waarbij de rechtbank in het bijzonder in
aanmerking heeft genomen, enerzijds, dat van de oplaag van de eerste druk van het
boek ‘Seizoenarbeid’ slechts ongeveer 1500 exemplaren in de handel zijn gebracht
[...] dat gedaagde, student in de Engelse taal, uit het geven van Engelse lessen en de
royalties van een tweetal andere van zijn hand verschenen boeken zijn
levensonderhoud en studie bekostigt [...] anderzijds, dat het aantal personen dat eiser
in verband brengt met de figuur ‘Jansen’ in de gelijknamige novelle van het boek
‘Seizoenarbeid’ beperkt is, dat niet aannemelijk is geworden dat de in 1968 door
hem ondervonden personeelsmoeilijkheden het rechtstreeks en uitsluitend gevolg
zijn geweest van de verschijning van het onderhavige boek, terwijl niet nader is
aangeduid in welke mate de in 1968 verworven bedrijfsresultaten ten opzichte van
voorgaande jaren zouden zijn verslechterd; overwegende tenslotte, dat gedaagde als
de in materieel opzicht in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten behoort
te worden belast;
RECHTDOENDE:
Wijst aan eiser zijn vordering als volgt toe;
Veroordeelt gedaagde om aan eiser tegen kwijting te betalen de som van f. 3000,(DRIEDUIZEND GULDEN), met de wettelijke rente over dat bedrag ad 5 ten honderd 's
jaars vanaf de dag der dagvaarding [...] wijst het meer of anders gevorderde af. Aldus
gewezen etc. etc.
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Ware ik rijk geweest, ik zou een eikenhouten regenton in tweeën hebben laten zagen,
de onderste helft met vijftigduizend zilverlingen hebben laten volstorten, deze halve
ton met een kraag van vergeet-mij-nietjes hebben laten garneren en het geheel door
Van Gend & Loos bij ‘eiser’ hebben laten bezorgen; maar ik was niet rijk, ik was in
die tijd zelfs zo berooid dat ik nog geen telefoonaansluiting kon betalen en er restte
mij niet veel anders dan Willem Bloemena, mijn enthousiaste uitgever, directeur bij
Meulenhoff & Co NV, bij wie ik inmiddels in twee jaar tijd drie boeken had uit-
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gebracht en die na de uitspraak tot schadevergoeding plotseling opmerkelijk weinig
van zich liet horen, niets eigenlijk, ook niet toen de advocaat van ‘eiser’ op betaling
begon aan te dringen en de term ‘executie’ steeds vaker viel, te wijzen op mijn eerder
uitgesproken bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die publicatie van het verhaal
‘Jansen’ in de aangeboden vorm zou kunnen hebben en mijn persoonlijke beslissing
om de naam ‘Zandvoort’ en de omschrijving ‘watertoren’, tegen alle optimistische
verwachtingen in, alsnog te schrappen.
Ik stelde een brief op, die ik schreef met onvaste hand, die ik overlas met lede
ogen en die ik schoorvoetend postte, want ik wist dat hij de kiem van onze
verwijdering in zich droeg. Het was geen trotse brief, het was eerder een trieste brief,
want het was een geldbrief, die ik gedwongen was te schrijven. Ik herinnerde
Bloemena aan zijn eigen woorden en hield een aanbod om de kosten te delen in
beraad. In dat geval zou hij mijn aandeel eventueel kunnen voorschieten en inhouden
op latere royalties. Maar tot mijn groeiende ergernis hoorde ik niets en dreigde de
advocaat van de duivel nu in naam der koningin met de verkoop van al mijn aardse
bezittingen. Ik zag de eikenhouten regenton opnieuw, maar nu zonder bodem. Ik liep
erin rond, met twee leren riemen over mijn schouders. Op de avond van de 22ste
oktober 1969, twee jaar na onze eerste ontmoeting, begaf ik mij naar een café in de
Zijlstraat ten einde mijn uitgever op te bellen. Het verloop van dat gesprek haal ik
nu, bijna zesendertig jaar nadien, uit een brief die ik diezelfde avond nog schreef aan
een toenmalige vriend:
‘Ik kreeg de heer Bloemena aan de lijn en gaf hem mijn naam, waarop hij niet
reageerde. Toen ik hem vroeg of hij mijn brief had gekregen, antwoordde hij
bevestigend maar onheilspellend koel. Ik vroeg hem vervolgens of hij al ruimte had
kunnen vinden voor een afspraak, bij voorkeur de volgende dag, want haast was
geboden.
Hij:

Nee, ik hoef geen afspraak te maken.

Ik:

Waarom niet?

Hij:

Ik betaal die boete en verder niets.

Ik:

Vindt u dat soms onredelijk?

Hij:

Nee, ik vind helemaal niets onredelijk,
maar ik heb nog nooit zo'n laffe brief
ontvangen.

Ik:

Laffe brief? Heeft u hem wel goed
gelezen?

Hij:

Nee, ik hoef hem niet goed te lezen.

Ik:

Waarom zegt u dat mijn brief laf is?

Hij:

Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dat
met: ‘Als u mijn waarschuwingen wat
serieuzer had genomen.’

Ik:

Waarschuwingen?
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Hij:

Waarschuwingen, ja.

Ik:

Ik zou die brief nog maar eens overlezen,
als ik u was.

Hij:

Ik lees helemaal niets over. Ik betaal die
boete en daarmee uit.

Klik...
Daarna klikte het tussen de heer Bloemena en mij niet meer.
In mijn nadagen bij uitgeverij Meulenhoff, toen zowel Bloemena als ik ons hardnekkig
hadden teruggetrokken op het onbewoonde eiland van onze trots, heb ik nog een tijd
lang te maken gehad met een wel zeer gedreven man, redacteur Theo Sontrop, op
W.F. Hermans na de grootste consument van Gauloise-sigaretten in de toenmalige
Kolen en Staal Gemeenschap, maar daar moet hij mee gestopt zijn, want hij leeft
nog steeds en W.F. Hermans niet.
Bloemena heeft uiteindelijk alle kosten van het proces tegen mijn boek voldaan,
ere wie ere toekomt, maar de wijze waarop deze afwikkeling tot stand kwam had
onze
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JEROEN HERMKENS

- HELLEVOETSLUIS

verhouding gesmet en toen Theo Sontrop tijdens een persoonlijk gesprek een grote
schoonmaak bij uitgeverij J.M. Meulenhoff aankondigde, omdat er te veel
ongetalenteerde schrijvers het fonds waren binnen geslopen en hij mij de montere
toezegging deed: ‘Maar met Wiener gaan wij door!’ was mijn eerste gedachte: ‘Maar
Wiener niet met jullie.’
Uitgevers zijn als vijanden, je hebt er genoeg.
Maar dan, tot slot:
Willem Bloemena, mooiprater en lelijkprater, stuurloze schipper op de oceaan der
letteren, jij die later steeds vaker in totale dronkenschap uit taxi's viel, omdat je niet
kon leven met de panische angst die je zoontje Bas moet hebben gevoeld, toen hij
in de macht was van een meedogenloos medemens, die het naakte lijk van zijn
slachtoffer uiteindelijk achterliet in het gras langs de Vecht, in een opgerold tapijt;
ik heb op afstand je machteloze smart gevoeld en sedertdien aan onze omgang en
onze verwijdering nog slechts kunnen denken met deemoed en met gêne.
Hoe futiel is dan het literair bedrijf.
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Dichterschap
J.W. Oerlemans
Voorin de tuinkamer
in die hoek
met stapels kranten
waar de vliegen altijd doodgaan
waar alle papieren vergelen
waar het nooit waait
daar zit ik dagenlang
achter glas
woorden door te strepen
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In de duinen vroeger
In de duinen vroeger
zag ik duizenden vissen hangen
aan lange lijnen en zij stonken
naar zeewind en rottenis
zij leken op gekrompen handen taai en zout waren zij
en eetbaar met een mes.
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Oppervlakkigheid als deugd
Een pleidooi voor koetjes en kalfjes
door Sebastien Valkenberg
‘How are you.’ - Zo opent een Amerikaan doorgaans de conversatie. Vervolgens is
het aan de aangesproken persoon om te antwoorden en de bal terug te kaatsen. - ‘I'm
fine, thank you. How are you.’
‘Nice talking to you. See you later.’ - Zo beeindigt een Amerikaan dikwijls de
conversatie. Vervolgens is het aan de ander om dit einde te bevestigen met
bijvoorbeeld ‘Hope to see you again’.
In Engeland is het niet veel anders; hoogstens zegt men daar ‘Delighted to meet
you’ als opening en ‘Delighted to have met you’ - of formules van gelijke strekking
- als afsluiting.
In elk geval is een conversatie in de Angelsaksische wereld een duidelijk ritueel
met een begin en een einde. Hoe interessant het tussenliggende deel is, hangt af van
in hoeverre de gesprekspartners ‘the art of conversation’ beheersen. Er wordt zowel
in de VS als in Groot-Brittannië veel geklaagd dat die ‘in decline’ is, maar ondertussen
is wel zeker dat door het formalistische karakter van conversatie aldaar gesprekken
met wildvreemden doorgaans veel gemakkelijk zijn dan in Nederland.
Nederlanders beschikken over een heel arsenaal aan gespreksopeningen - variërend
van ‘Hoe maakt u het’ via ‘Hoe gaat het’ tot ‘Hoi’ - en een even wijds spectrum aan
gespreksafsluitingen - variërend van ‘Het was een waar genoegen’ tot ‘Doei’ - maar
omdat wij wars zijn van verbale etiquette bieden die niet het houvast van rituele
formules. Dat heeft twee effecten. Enerzijds zijn wij doorgaans schutterig in
conversatie met wildvreemden (op Nederlandse recepties of andersoortige
bijeenkomsten worden mensen ook pijnlijk veel minder aan elkaar voorgesteld dan
in de Angelsaksische wereld). Anderzijds zijn we vaak cynisch over de goede
bedoelingen van uitdrukkingen zoals ‘How are you’. Zo'n begroeting, heet het dan,
is helemaal niet gemeend en een Amerikaan is niet werkelijk geïnteresseerd in de
persoon die ze tegenover zich hebben. Deze opvatting over de ‘onechtheid’ van small
talk past uiteraard weer naadloos in de Nederlandse vooroordelen dat Amerikanen
oppervlakkig zijn en Britten arrogant.
Uiteraard is de constatering juist dat het de Amerikaan met zijn ‘How are you’
helemaal niet te doen is om de fysieke of mentale toestand van zijn gespreksgenoot.
Het gaat dan ook niet om een vraag, maar om een begroeting. Niet voor niets staat
er geen vraagteken achter ‘How are you’. Het is een retorische vraag, een vraag die
geen vraag is, een formule die slechts als doel heeft de conversatie op gang te helpen.
Niets meer - maar ook niets minder! - dan een beleefdheid om het ijs te breken.
Moderne Nederlanders - die persoonlijke emoties zoveel hoger waarderen dan
geformaliseerde omgangsvormen - zijn al snel van mening dat het hier slechts om
beleefdheid gaat. Louter vorm en overbodige opsmuk. Deze verwarring legt op
pijnlijke wijze de kloof tussen twee culturen bloot - moderne journalisten zouden
waarschijnlijk zeggen: hier ligt een clash of civilizations op de loer. Waar de
Angelsaksische - en zeker de Amerikaanse - cultuur in Nederlandse ogen vaak
hyperindividualistisch heet te zijn, blijkt de zaak op dit punt diametraal anders te
liggen. De Amerikaan laat in zijn verbale omgangsvormen blijken dat hij begrijpt
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dat iedereen zijn eigen benaderingswijze verdient. Met de één gaat hij anders om
dan met de ander. Een collega behandel je nu eenmaal niet als boezemvriend. En
daar stemt hij zijn taal op af. Zijn eigen mening bewaart hij voor als hij onder vrienden
is; in de professionele omgang met collega's telt zijn binnenwereld niet en heeft hij
het over koetjes en kalfjes. In zekere zin is ‘How are you’ - tegen de liftbediende
evenzogoed als tegen de directeur - een signaal van menselijke gelijkheid. Beleefdheid
doorbreekt immers elke sociale barrière.
Hoe anders is dan het huidige taalgedrag van de Nederlander! Hij gaat er prat op
dat hij direct
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is en zonder poespas zijn woorden kiest. Recht voor zijn raap zijn is uitgegroeid tot
onze nationale deugd. Tegen iedereen zeg je ‘gewoon’ wat je vindt. De Nederlander
laat zich tegenwoordig meer en meer gebieden door zijn binnenwereld: ‘Ik vind het
zo!’ - of erger nog: ‘ik voel het zo!’ niet zelden dreigt daarbij de grens tussen
oprechtheid en dwingelandij van de persoonlijke emotie in het gedrang te komen.
Anderen zijn dan niet meer gelijken, maar worden gelijkgeschakeld in het
onbarmhartige schijnsel van een ongevraagd geopenbaard privégevoel.
In zekere zin is de Nederlandse zucht tot oprechtemotionele taalexpressie te begrijpen
als een gedemocratiseerde poëtica van de Romantiek. Die eiste van een kunstwerk
dat het de allerindividueelste uitdrukking was van de allerindividueelste emotie; nu
eisen we dat van onszelf en van de ander. Ondanks alle ronkende retoriek over de
Verlichting zijn wij in dit opzicht hopeloos romantisch en zou over onze moderne
conversatievormen kunnen gelden wat Willem Kloos over poëzie schreef: ‘Een
gedicht is een brok gevoelsleven der ziel, weêrgegeven in geluid.’
Anderzijds liggen er ook wortels bij Menno ter Braak, absoluut geen liefhebber
van de Romantiek, die uitging van hetzelfde beginsel dat een honnête homme geen
verstoppertje speelt: ‘de persoonlijkheid is het eerste en laatste criterium bij de
beoordeling van den kunstenaar.’ Hij wilde altijd weer de mens (‘de vent’) zien die
schuil gaat achter zijn werk. Dat is allemaal goed en wel, maar het is de vraag of
men bij elk gesprek meteen ‘de vent’ achter de conversatie wil zien. Wanneer iedereen
op elk moment van de dag honnête homme is, komt dat al gauw in de buurt van
emotioneel exhibitionisme. Ongevraagd geeft iedereen dan ‘oprecht’ antwoord op
‘How are you’, en dat is helemaal niet de bedoeling, want het is immers helemaal
niet bedoeld als een vraag.
Met zijn strijdkreet ‘Ik zeg wat ik denk’ smeedde Pim Fortuyn de vent-esthetica
van Ter Braak om tot een politieke stijl (misschien was dat wel het grootste verwijt
aan zijn politieke opponent Ad Melkert: dat hij geen vent was), maar gaf hij tevens
een vrijbrief aan een ieder om toch vooral zijn hart eens goed luchten. Het gevolg?
Iedereen een open boek, een open dagboek welteverstaan. Er heerst in Nederland
dezer dagen bijkans wat Ilja Leonard Pfeijffer in NRC Handelsblad van 15 januari
2005 een ‘gevoelsdictatuur’ noemde.
De rechtsfilosoof Dorien Pessers heeft dit verschijnsel geanalyseerd in
politiek-filosofische termen, onder meer in een bewerking van haar oratie uit 2002
met de strijdvaardige titel ‘Tegen de tirannie van het persoonlijke’. Het traditionele
burgerschapsideaal, betoogt ze, vraagt bovenal zelfbeheersing. ‘Zodra de burger zijn
huis verlaat, behoort hij zich aan te passen aan zijn formele rollen in de publieke
sfeer.’ Op je werk kun je niet ‘gewoon jezelf zijn’. Daar past men zich aan, en is
‘inauthenticiteit’ onvermijdelijk, aldus Pessers. Bovendien - moet er meteen aan
worden toegevoegd - is ‘inauthenticiteit’ op de werkvloer zelfs tot op zeker hoogte
gewenst. Oppervlakkigheid laat het sociale raderwerk soepeler functioneren. Hoewel
velen daar tegenwoordig anders over denken, leidt juist het streven naar authenticiteit
niet zelden tot gênante situaties en sociale kortsluiting. Bijvoorbeeld wanneer iemand
als antwoord op ‘How are you’ omstandig zijn emotionele kwaaltjes opsomt of de
ruzie met zijn echtgenote uit de doeken doet of hartstochtelijk begint te huilen. Wat
moet je hier als collega mee? Je wilt het niet weten, maar toch krijg je het te horen.
De muren rond iemands meest intieme sfeer worden ongevraagd geslecht, en je wordt
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slachtoffer van de privacy van iemand anders. (Plaatsvervangende schaamte is een
in Nederland uitstervende graadmeter voor de ontsporing van iemand uit zijn rol in
de publieke sfeer.)
Het gevolg van de Nederlandse gevoelsdictatuur is een vorm van
antikosmopolitisme die Seneca's dictum ‘Ik ben niet in één hoekje geboren, mijn
vaderland is deze hele wereld’ op zijn kop zet. Wie anderen ongevraagd zijn diepste
zielenroerselen meedeelt, probeert zich niet thuis te voelen in de wereld maar
exporteert zijn eigen ‘hoekje’ naar de wereld. In plaats van een wereldburger die
bereid is over de schutting van zijn eigen tuintje te kijken, is hij verworden tot een
slak die zijn huisje overal mee naartoe neemt. Het andere wordt teruggebracht tot
het bekende.
Hoe graag sommigen het ook zouden willen, de mens heeft een publieke sfeer met
formele rituelen nodig, zoals een vis het water waarin hij zwemt. Hiervoor zijn
vormen van expressie nodig die taal niet gebruiken als representatie van de
binnenwereld, maar als uitdrukking van sociale interactie. Dat wil zeggen: een taal
die als hulpmiddel dient om het contact tussen mensen
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te vergemakkelijken en niet om meningen qualitate qua te laten uitlopen in
meningsverschillen.
Aardig genoeg zijn in het verleden in Nederland vele handboeken over deze ‘taal
tussen mensen’ geschreven. De traditie van de conversatiekunst stond ooit in de Lage
Landen in even hoog aanzien als in de Angelsaksische wereld (waar nu nog steeds
talrijke boeken en website bestaan over ‘the art of conversation’). Deze traditie kwam
aan het begin van de 17de eeuw naar Nederland vanuit Italië. Het ideaal dat zij
voorstond was de gentil'uomo, de mens die wist hoe hij zich moest gedragen in
gezelschap: de ene keer humoristisch, soms op het platte af, de andere keer serieus,
maar altijd onderhoudend en met het oog gericht op de ander.
De dichter en advocaat Aernout van Overbeke (1632-1674) was zo'n gentil'uomo.
Om goed voor den dag te komen, verzamelde hij moppen en anekdoten. Na zijn dood
bleek pas hoe groot zijn voorraad conversatiemateriaal was: hij vergaarde in totaal
zo'n 2500 moppen en anekdoten (niet allemaal even geestig overigens), die hij slechts
voor een klein deel gebruikte in zijn Anecdota sive historiae jocosae. Een andere
beroemde anekdoteverzameling is die van de Amsterdamse patriciër Jan Six
(1618-1700). Deze collectie is de geschiedenis ingegaan als de Grote Pandora en
bevat behalve anekdoten ook diverse weetjes, recepten en spreekwoorden. Beide
verzamelingen waren puur voor persoonlijk gebruik.
Daarin verschillen de anekdoteverzamelingen van die van de Zeeuwse humorist
Jan de Brune de Jonge (1616-1649), die juist bedoeld waren voor het grote publiek.
Een van zijn succesbundels was Iok en ernst; Allerlei deftige hofredenen, quinkslagen,
boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen en al wat
diengelijkvormigh met de naam van apophthegmata verstaan wordt uit 1644. In dit
werk waren ‘sin-spreucken, aerdige hofredenen, gedenckwaerdige spotteryen, deftige
gelijckenissen, en geestige antwoorden, die alle dagen, in maeltyden, byeenkomsten,
en geselschappen voorvallen, en nodigh zijn’ bijeengebracht voor gebruik door de
gewone man in de dagelijkse conversatie. Maar met tien drukken was zijn Wetsteen
der vernuften oft bequaem middel, om van alle voorvallende zaken, aardighlik te
leeren spreken (ook uit 1644, net vóór Iok en ernst) zijn grootste succes. Het boek
had een dubbele functie. Zoals de titel belooft, wil het een slijpsteen voor de geest
zijn. Maar daarnaast beoogt het ook een handleiding te zijn om over alle voorvallende
zaken ‘aardiglik te leeren spreken’. Kort gezegd: dit boek leert je hoe je over koetjes
en kalfjes kunt praten.
Onder ‘voorvallende zaken’ viel opvallend genoeg niet de oorlog met Spanje, hét
politieke thema van dat moment. Deze actualiteit werd juist niet geschikt geacht om
over te converseren, waarschijnlijk omdat de conversatie dan al snel uitkwam op
politieke en religieuze tegenstellingen, en derhalve onherroepelijk het gevaar liep te
vervallen in een felle discussie. In de Wetsteen gaat het er luchtiger aan toe. Een
greep uit de inhoud: ‘twijfel of de indianen afstammen van Adam’, ‘hoe men met
vorsten en vrouwen moet omgaan’, ‘een kluchtige vertelling’, ‘een voortreffelijke
tekst van Cicero’, ‘een geestige kwinkslag’, ‘iets leuks over vogeltjes’, ‘een
wonderbaarlijk sonnet’, ‘over het kussen van handen en waarom wij die van
hoogstaande personen kussen’, dit alles gelardeerd met spreuken uit de Oudheid.
Overigens werd De Brune de Jonge door zijn vrienden sterk ontraden de Wetsteen
te publiceren. Het genre van de anekdoteverzameling was nu eenmaal niet geschikt
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voor de openbaarheid, en niet voor niets had Six zijn Grote Pandora ook niet prijs
gegeven aan de wereld. Met publicatie, was de redenering van zijn vrienden, liet De
Brune de Jonge zich wel erg in zijn kaarten kijken. De grapjes en verhalen in zijn
eigen conversatie zouden door zijn gehoor worden doorgeprikt als trucs die hij uit
een boek had, waardoor ze hun spontaniteit kwijtraakten.
Helemaal ongegrond was deze bezorgdheid niet. Wie te opvallend toonde dat hij
had geput uit een geschreven bron, liet blijken niets begrepen te hebben van de kunst
van het converseren. Een etiquetteboek uit de 18de eeuw verhaalt smalend van iemand
‘die altoos een woordenboekje van geestige zeggingen in zyn zak draagt, daar hy
dagelyks in studeert, en hy verschynt nooit in het gezelschap, dan nadat hy'er
vyf-en-twintig van buiten heeft geleerd, en dan staat hy op wacht om gelegenheid te
hebben van'er een uit de mouw te schudden.’ Het moge duidelijk zijn dat de
gentil'uomo zó niet te werk gaat!
De Brune de Jonge heeft de raad van zijn vrienden desondanks in de wind geslagen
en zijn Wetsteen is gewoon gepubliceerd. Hij was van mening dat de ware
conversatiekunstenaar altijd
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weer nieuwe invallen kreeg, bestaande verhalen een subtiele wending kon geven en
roddels zo kon vertellen dat ze toch leerrijk en vermakelijk waren. Zijn Wetsteen
moest dus niet naar de letter gelezen worden - dan is de voorraad op een gegeven
ogenblik inderdaad op - maar naar de geest. Het was geen leesboek, maar een
handboek.
Precies om deze reden kunnen wij nu nog leren van de Wetsteen der vernuften.
Inhoudelijk heeft het boek ons natuurlijk weinig meer te zeggen. De vraag of indianen
nu wel of niet afstammen van Adam is voor ons geen serieuze kwestie meer. Wie
wil er nog weten hoe hij met vorsten om moet gaan? Een tekst van Cicero is om de
conversatie gaande te houden niet echt bruikbaar meer. Maar dit is bijzaak, en alle
onderwerpen die De Brune de Jonge opvoert, zijn gemakkelijk te vervangen door
21ste-eeuwse varianten. Een nieuwe film, een nieuwe auto en hoe snel die gaat of
hoe zuinig die is, het weer in het geboorteland van de gesprekspartner, de
voetbaltraditie in de stad waar het congres wordt gehouden, en zo verder.
Het gaat er om op het juiste moment iets te zeggen, maar ook op het juiste moment
te zwijgen. Het gaat om het gevoel voor wat men wel en niet kan zeggen, terwijl de
conversatie met elk willekeurig persoon betekenisvol maar niet oppervlakkig is,
vermakelijk maar niet lollig, interessant maar niet politiek beladen, persoonlijk maar
niet emotioneel. Timing en balanceerkunst, daar draait het om in de conversatie. Dat
wist ook Johann Wolfgang Goethe: ‘Een verzameling anekdoten en maximen is voor
de kosmopoliet de grootste schat, als hij de eerste op de juiste plaats in het gesprek
brengt, en zich de laatste op het juiste moment weet te herinneren.’
Dit kosmopolitische ideaal - waarvan het Amerikaanse ‘How are you’ niets anders
is dan een eigentijdse variant - zou in Nederland waarschijnlijk wonderen verrichten
om de verhitte en onberekenbare publieke omgangsvormen van dit moment af te
koelen. Het is nauwelijks hooggestemd, eerder het omgekeerde, maar helpt de
leefbaarheid te bevorderen. De ware wereldburger loopt niet met zijn mening te koop,
maar weet zich te redden op feestjes en recepties.
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Huisvrouw
door Vrouwkje Tuinman
Zwart op wit geluk valt door de brievenbus. Meester Dianhonba lost alles voor mij
op. Bellen volstaat. Meester Diahonba beheerst het Engels en het Nederlands en dat
allebei niet zo goed, maar hij kent veel mooie woorden en veel lelijke: trouw, succes,
complexen, impotentie. Verzoening, vijandigheid, hulp, commercie. Hij zou uit
Ghana kunnen komen of uit Indonesië en mijn probleem is al meteen dat ik er nog
voor de loterij begint een werelddeel naast zit. Ik zou nooit kunnen bellen met wat
hij mijn wanhopige zaken noemt.
*
Er kraakt een stem door mijn huis. Langgerekte a's. Er is een ramp gebeurd, denk
ik, iemand geeft aanwijzingen, hoe we ons moeten redden. Ik zoek waar de stem
vandaan komt. Pas in de slaapkamer kan ik hem verstaan. Vanachter de flat naast de
mijne: ‘Ze zijn er weer, Hollandse aardbeien, verse aardbeien, twee vijftig een kilo.’
Nu herken ik hem, nu herinner ik me de boodschap. Een wagen komt de hoek om,
de laadklep open. De megafoon herhaalt zijn verhaal, net als vorig jaar, het jaar
daarvoor. Nog nooit heb ik de aardbeienstem gezien. Nooit loopt er iemand zijn huis
uit, twee vijftig in de hand. In de laadbak is alles donker.
*
Tweedehands spullen zijn meer van mij dan nieuwe. Kopjes, een handtas, boeken,
een stoel uit de container, een doekje eroverheen en ze zijn vertrouwd. Al jaren in
gebruik. Ze horen bij elkaar. Die ene IKEA-kast past zich na vijf jaar nog steeds niet
aan de groep aan.
*
Als ik de was naar binnenhaal valt er iets naar beneden. Mijn bh is verstrikt in de
waslijn van twee verdiepingen hieronder. De mevrouw is niet thuis dus ik post een
vraag. Die avond, de volgende ochtend, ligt mijn bh er nog, nu nat. De fiets van de
buurvrouw staat er weer. De dag erna hangt er was naast mijn bh. De deurbel wordt
niet beantwoord.
*
Voor de deur van mijn huis draai ik nieuwe ventielen in mijn banden. Elk voorjaar
is het een paar weken bandenleegmaakseizoen. Als je de trap af komt is het afwachten
of je meteen onderweg kunt. Vandaag niet. Ik pomp de achterband op als ik ogen
voel. Een man staat me te bestuderen. Ik probeer door te pompen maar moet opzij
kijken en vraag ten slotte of we elkaar kennen. Hij zet drie stappen naar voor me en
brult: ‘Sta me niet zo stom aan te staren, domme trut!’ Dan slaat hij de hoek om.
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Er staan bijna geen fietsen bij het woonwarenhuis. Iedereen komt met de auto. Binnen
weet ik niet wat ik zou willen kopen. De andere mensen komen voor een krukje, en
beseffen als ze bij de Opbergers staan dat ze nog kratten tekort komen. In nagebouwde
badkamers (kraan niet aangesloten) weten ze welk zeepbakje thuis nog mist.
Moeiteloos laden ze dekbedhoezen, kleden en kamerplanten in. Bij de uitgang mag
ik niet zomaar doorlopen. Lege karretjes zijn verdacht.
*
Ik denk dat de overbuurman dood is. Ik weet het niet zeker. Hoe vraag je zoiets?
Soms kom ik de overbuurvrouw tegen. We staan voor het stoplicht en praten over
een kapotte ganglamp en de steeds weer lekke banden. Dan vraag ik niet of trouwens
ook haar man dood is. Er komt geen taxibusje meer voor hem. De vormeloze zakken
aan haar waslijn zouden van haar en van hem kunnen zijn. Wel gaat ze steeds vrolijker
kijken en zit er tegenwoordig aubergine in haar haar.
*
Ik sta bij het stoplicht en denk na over wanneer het groen zal worden. ‘Ben je al
lekker nat?’ roept een man vanuit een rode auto. Hij heeft er speciaal het raampje
voor opengedraaid. Hij wijst naar mijn rokje en zegt: ‘Lekker geil, lekker nat, kom
jij maar eens hier.’ Het wordt groen en weer rood en daarna ben ik thuis. Daar stel
ik me pas voor hoe ik zijn auto betreed. Het portier trek ik daadkrachtig open, mijn
benen zwaaien naar binnen, met een knal slaat de deur dicht. Hoe ziet zijn gezicht
eruit? Wat heeft hij zich voorgesteld? En gaan we dat doen? Gaan we naar zijn huis
en zeg ik tegen zijn vrouw dat ze nu wel kan vertrekken?
*
Na vier jaar weet ik nog steeds niet wat de benedenbuurman doet. 's Ochtends hoor
ik hem zingen en kort daarna rijdt hij weg. Te vrolijk en te laat om naar kantoor te
gaan. 's Middags tilt hij kartonnen dozen uit zijn kofferbak. Ze zijn zonder opdruk,
er zou een televisie in kunnen zitten of een keukenmachine. Er is ook een vrouw die
altijd thuis is. Soms praat hij tegen haar, maar zij nooit tegen hem. Ze hoest alleen,
ze is van beroep verkouden. 's Avonds hoor ik vaak wel tien keer achter elkaar het
opstartakkoord van Windows. Laatst werd de aan hen geadresseerde post per ongeluk
bij mij bezorgd. CNV Bouwbond, gefeliciteerd met je verjaardag.
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Margerite Luitwieler
ik zie ik zie
alles
álles
al zijn m'n ogen
m'n ogen
dicht
wil ik slapen
alles zie ik
al wil ik slapen
in mijn stille lichaam
blijven mensen staan
de moeders met hun
kinderen de vaders
met hun kinderen
niets
dan kinderen.
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Mijn hoofd laat los
In het kussen
Het kussen
Sta mij toe
Met niets daartussen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

36

Geflest
Avonturen in de liberale wijnhandel
door Florus Wijsenbeek
In De Kaukasische krijtkring schrijft Bertold Brecht: ‘De graanhandelaar liet zijn
zoon medicijnen studeren om hem een goede handelsopleiding te geven.’ Ik begrijp
volledig wat hij bedoelt. Hoewel mijn echtgenote uit een doktersfamilie komt en
ikzelf uit een familie die tot twee generaties terug in de handel zat, is commercieel
inzicht mijn gezin volledig vreemd. Voor succes in de negotie heeft men een harde
leerschool nodig, liefst een waar men wat leert over zelfmedicatie, want builen en
schrammen loopt men onherroepelijk op. Dat bleek toen ik ooit een poging in die
richting heb ondernomen.
Dat kwam zo. We waren door vrienden van ons uitgenodigd voor een verblijf in
hun vakantiewoning in Umbrië. Ik vertelde dit aan de voorzitter van de Italiaanse
Liberale Partij, Giovanni Malagodi, die ik destijds bijstond in de redactie van een
verkiezingsprogramma voor de Europese Liberalen in de campagne van 1979. Hij
stond erop dat ik hem kwam bezoeken in zijn buitenhuis in de chiantistreek van het
aangrenzende Toscane.
Zo'n uitnodiging slaat men ongaarne af. Zeker als men weet dat Malagodi directeur
was van de Banca Commerziale in Milaan, lid van het Huis van Afgevaardigden en
het Europees Parlement voor de PLI, de Partito Liberale Italiano, herhaalde malen
minister van Financiën, Voorzitter van zijn partij, later Senator, met de uitzonderlijke
status ‘voor het leven’. Een formidabele figuur kortom. Zijn buitenhuis, de Fattoria
del'Aiola, was dat niet minder. Voor Nederlandse begrippen gaat het om een kasteel.
Gebouwd op een bastion uit de elfde eeuw, dat toentertijd bestemd was als
grensverdediging tijdens de voortdurende strijd tussen Florence en Siena. Als die
steden elkaar weer eens te lijf gingen werd Aiola als openingszet in de brand gestoken.
Het huis dat nu op het bastion staat, dateert dan ook pas uit de negentiende eeuw,
toen de onderlinge gevechten gestaakt werden en onder het Koningshuis van Savoye
de Italiaanse eenwording zijn beslag kreeg.
Malagodi had het huis redelijk goedkoop verworven omdat de omliggende
landerijen de wettelijke bestemming ‘veeteelt’ hadden gekregen en niet zoals alle
andere in de streek ‘wijnbouw’. Het was natuurlijk voor de minister van Financiën
een koud kunstje om die bestemming veranderd te krijgen. Zo begon hij zijn
wijngaarden, maar het duurt dan nog jaren voordat de ranken een bruikbare oogst
opleveren. Daar wist Malagodi wel wat op: hij kocht wijn bij zijn buren en bottelde
die onder zijn eigen naam. Dat leverde dan wel niet zoveel op als eigen wijn, maar
vestigde wel zijn naam, die toch al bekend was, maar nu ook als leverancier van
chianti die het kwaliteitskeurmerk ‘Gallo Nero’ (Zwarte Haan) mocht dragen.
Zo kwam het dat wij - mijn echtgenote en ik en onze zoon van zes - tegen lunchtijd
op de Fattoria van Malagodi aankwamen. Eerst moesten we de wijngaarden, de
persen, de kelders en de bottelarij bekijken. Vooral mijn zoon vond dat machtig
interessant. Eerlijk gezegd kon ik er het bijzondere niet aan afzien. Vervolgens
lunchten wij in de familiekring, en daar kon ik het bijzondere aan afzien. Ik had al
jaren met Malagodi gewerkt, maar zijn familie werd nogal verborgen gehouden.
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Meestal deed hij zich vergezellen van deftige dames zoals de gravin Macchiavelli
of de markiezin Premoli, waarvoor hun hoorndragende echtgenoten dan als dank tot
senator werden verheven.
De echte Mevrouw Malagodi was een lieve oude dame, van Duitse origine, met
blauw haar. Ze stierf later op hoge leeftijd, waarna Malagodi op zijn vierentachtigste
opnieuw huwde met een jonge blom van 56. Zijn zoon was ook bankier, de
ongetrouwde dochter dreef de wijngaard en doet dat nu nog. Nog interessanter was
wellicht
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het feit dat het eten werd opgediend door een echte butler met witte handschoenen
die zo vergeeld waren, dat je het verschil met de als voorgerecht opgediende soufflé
nauwelijks kon zien.
Na de lunch was het voor de Italianen tijd voor de siësta en togen de Hollanders weer
naar hun vakantieadres. Bij het afscheid zei Malagodi nogal achteloos tegen mij: ‘Ik
heb een paar doosjes wijn in je auto laten leggen, een met wat oudere jaren en een
met de oogst van vorig jaar. Als je die lekker vindt, moet je maar een paar doosjes
bestellen.’
Wat doet men in zo'n geval? Allereerst gaf ik een gedeelte van de wijn, als dank,
aan mijn gastheer in Umbrië. Een en ander viel danig in de smaak, en eenmaal thuis
bestelde ik een tiental dozen wijn met het voornemen daarvan weer een gedeelte aan
dezelfde gastheer van die zomer door te geven omdat die de wijn zo aangenaam
vond. Reeds na een luttel aantal dagen kwam een grote vrachtauto voorrijden van
de expediteur Smuling-De Leeuw, familie van een goede vriendin van mijn
echtgenote, met de doosjes Fattoria del'Aiola. De rekening, ter plekke te voldoen,
bleek zo'n drie gulden per fles te bedragen, niet echt een bedrag om van wakker te
liggen. Toen ik ze overhandigde aan onze gastgever vroeg hij mij, ondanks dat het
een gift was, hoeveel ik ervoor betaald had. Dat viel hem mee en hij stelde voor dat
we meteen nog maar een bestelling plaatsten. Een gedeelte konden we dan aan
vrienden en bekenden doorverkopen.
Weldra verscheen de firma Smuling alweer, ditmaal met vijfentwintig dozen. De
rekening bleek ditmaal op slechts 2,95 gulden per fles neer te komen. Dat kon onze
goedkeuring wegdragen: hoe meer besteld, des te goedkoper. Dit bracht ons op een
idee. Waarom, zo hielden we elkaar voor met een zonderlinge glinstering in onze
ogen, zouden we niet een echt handeltje beginnen met deze wijn, in plaats van alleen
onze directe omgeving voor een vriendenprijsje te bedienen. Dit klonk ons als muziek
in de oren en al snel mijmerden we over gouden bergen en een zorgeloze toekomst.
Hier bleek reeds dat wij geen van beiden medicijnen hadden gestudeerd, maar de
verschrikkelijke consequenties daarvan konden wij nog niet vermoeden.
Sterker nog, aanvankelijk leken de gouden bergen binnen handbereik. De
medebedenker van de chiantihandel had nog een lege BV liggen, waarin ik en onzer
beide echtgenotes als directeur toetraden. Daar gingen we eerst maar eens, het nuttige
met het aangename verenigend, een flink aantal fiscaal aftrekbare directiediners
houden in diverse Haagse etablissementen telkens met een gratis monsterfles van
onze wijn in de hand voor de uitbater. Bovendien, vanwege Malagodi's
erevoorzitterschap van de Italiaanse Liberalen, plaatsten we een advertentie in het
VVD-blad, waarin we deze wijn in bloemrijke taal aanbevalen voor vijf gulden de
fles, met de extra mogelijkheid van een eigen etiket bij grote afname.
Om de inkoopkosten te drukken, bestelden we tweehonderdvijftig dozen. De
vrachtauto van de firma Smuling was navenant groter, en de chauffeur navenant
minder behulpzaam en toeschietelijk. Waar ons magazijn was, wilde hij weten, en
waar de knechten om uit te laden, want dat hoefde hij zelf echt niet te doen. Op mijn
antwoord dat er geen magazijn was en al helemaal geen knechten, wilde hij desnoods
een kwartier wachten op hulptroepen mijnerzijds, anders zou hij de deuren openzetten
en de lading gewoon op de stoep van mijn huis in het Haagse Statenkwartier dumpen.
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Omdat men de buren niet wil ontrieven, wist ik alsnog de hulptroepen te ronselen.
Die bestonden uit niet meer dan de voltallige directie: mijn compagnon, ikzelf en
onze echtgenotes. Het uitladen kon beginnen, waarop ik iets waarnam dat ik niet
eerder en ook sindsdien nooit meer heb gezien. Het ging om dozen van niet zes, niet
twaalf, maar van achttien flessen! Zo onmiddellijk konden we daar niets aan doen
want die vrachtauto moest leeg. Binnen de kortste keren liet de chauffeur ons achter
met 250 dozen van achttien flessen elk, dus 4500 flessen chianti. Eerst vulden wij
doos voor doos de kelder, en toen die geheel vol was tot aan gelijkvloers, kwam
daarna de gang aan de beurt, en daarna de vestibule. Uiteindelijk stond het daar zes
dozen hoog aan beide zijden, en kon er nog net iemand tussendoor. Rood van
inspanning en wit van schrik telefoneerden we meteen naar Italië. De reactie van
Malagodi was politiek, Italiaans en ministerieel: ‘Achttien flessen per doos? Hebben
ze dat op de Fattoria gedaan? Nou toch! Ik zal ze aan hun oren trekken. Maar nu ik
je toch aan de lijn heb, je hebt de vorige zendingen nog niet betaald.’
Op mijn luide protesten dat ik dat rechtstreeks aan de deur bij de vervoerder had
betaald,
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kreeg ik te horen dat dit uitsluitend het vervoer betrof, de flessen zelf waren nog eens
zo duur. Dus ik diende gaarne drie gulden de fles alsnog naar Italië over te maken
en dan kreeg ik echt een vriendenprijsje, als troost omdat hij me er nu een paar meer
had gestuurd. Die kon hij natuurlijk wel terugnemen, maar dan moest ik zelf het
vervoer regelen en betalen en dan zouden de eerdere leveranties wel de echte
handelsprijs, meer dan vijf gulden de fles gaan kosten. Daar zaten we met ons goede
gedrag, onze dromen van een bloeiende wijnimport, de directiediners en alles. De
eerste schrammen als handelaren hadden we nu reeds opgelopen, en er was nog geen
fles verkocht.
In een wanhopige poging tot het beperken van de verliezen, heb ik toen een beetje
misbruik gemaakt van mijn werk. Bij elke bestelling die binnendruppelde van
VVD-leden - van een half doosje in Groningen tot een fles of wat in Maastricht belden we met het verhaal dat iedereen toch wel wist dat Italianen niet zo heel
betrouwbaar waren en dat de flessen helaas uitgekomen waren op 6 gulden en een
kwartje, en dat wie een doos had besteld nu achttien flessen kreeg in plaats van twaalf,
maar dat ze uiteraard niet verplicht waren ze onder die voorwaarden te nemen. Nadat
ik ook nog uitvoerig vertelde over mijn harde werk voor de liberale zaak in het
Europarlement, streken de meesten de hand over het hart. Zelfs toen was die prijs
voor een eerste klas Italiaanse wijn niet eens echt veel. Maar dan moesten ze nog
wel bezorgd worden in Groningen en in Maastricht, en dit stelde ons voor een logistiek
probleem.
Nooit heb ik zoveel spreekbeurten aangenomen in de meest afgelegen hoeken van
Nederland als toen, zelfs in gaten waar electoraal voor de VVD geen droog brood te
verdienen viel en voor liberale politiek in Europa al helemaal geen belangstelling
bestond. Maar ik insisteerde, ook als er niet veel toehoorders zouden komen, ik moest
en zou de blijde boodschap verkondigen (en in de buurt de bestelde flessen afleveren).
Zo verdwenen de bezorgkosten geruisloos in de gedeclareerde onkosten voor mijn
politieke zendingswerk.
Ik moet eerlijk toegeven dat het wel een beetje in de gaten liep. In de partij werden
al snel wenkbrauwen gefronst als ik weer op pad ging met een auto volgeladen met
wijnflessen. De schoonzuster van mijn handelspartner, die in de Tweede Kamer zat,
werd zelfs door haar fractievoorzitter Hans Wiegel, zelf met de dochter van een
wijnhandelaar getrouwd, ondervraagd of zij soms iets met deze beunhazerij van doen
had.
Uiteindelijk heeft mijn handeltje mij een lieve duit gekost. Toch bleken we er nog
genadig vanaf gekomen, want toen ik een echte expert en vakman, die Italiaanse
wijn importeerde, van mijn malheur vertelde, vroeg hij als eerste of ik veel gebroken
flessen had gehad en of ik eigenlijk ook wel een verzekering voor de lading had
afgesloten. Bij hem kwam regelmatig de helft van de flessen gebroken aan, als de
lading al niet geheel of gedeeltelijk ergens onderweg gestolen werd.
Neen, ik moet deemoedig toegeven dat ik een liberaal ben zonder handelsinstinct.
En ik besef nu dat marktwerking ook slachtoffers kan opleveren. En omdat ik noch
mijn compagnon medicijnen heeft gestudeerd, rest ons slechts één manier om onszelf
te genezen van de zucht tot commerciële avonturen. Wij hebben allebei nog één fles
staan, en die reiken we elk jaar aan elkaar uit als we het niet langer aftrekbare
directiediner houden van onze droomonderneming.
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L.Th. Lehmann
Van mij kan men zeggen
dat ik mij verlies
in kleinigheden.
Maar ook
dat ik er mij in vind.
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Uitzicht bij een vergadering van de LIRA
Vanuit een hoogte van drieëntwintig
verdiepingen boven Amsterdams plaveisel
heb ik achter glas een panorama.
In het midden staat
als getekende op een lichtblauwe hemel
een rennend mens achter een pijl
die wijst naar een rechthoek
In wit, het groen is onzichtbaar.
Als was 't een waarschuwing:
Verlaat, verlaat
Deze gepolluteerde conurbatie.
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Verhagen import
door Wanda Bommer
Buiten is het de eerste zondag van november. Helder en koud, en in de binnenstad
raast de koopwoede. Hier in West staan de kale bomen roerloos in de zon. Het
slaapkamerraam staat op een kier. Oswald en Marie hebben zojuist genoten van de
afwezigheid van hun puberzoons.
‘Dus jij denkt dat het raak is?’ zegt Oswald zacht terwijl hij recht omhoog staart.
‘Ja, ik voel het,’ fluistert Marie. ‘Maak je je nog steeds zorgen, Os? Maar we
hebben er toch voor gespaard? Geniet er gewoon nog één keer van zo'n wurm te zien
opgroeien. Misschien wordt het wel een meisje...’
Oswald bestudeert het plafond. ‘Dat spaargeld,’ zegt hij, ‘daar moeten we het even
over hebben.’
‘Hoezo? Het staat toch goed op de bank? We zijn er toch helemaal klaar voor?’
‘Ja, schat, alles is in orde. Maar weet je nog wat ik vertelde over Raymond van
Dieren, die grote klant van me?’
‘Ja,’ zegt Marie, en haar stem verdreef de zondagochtend uit de slaapkamer, ‘En
jij weet ook vast nog wel dat ik zei dat ik niks meer over die man wil horen. En dat
je, als je hogerop wilt, Tersteeg maar eens moet vragen naar promotie. Ik ga nu niets
anders zeggen.’
Oswald kijkt haar zwijgend aan. Marie haalt haar schouders op en trekt de dekens
over zich heen. Oswalds gedachten dwalen terug naar drie maanden geleden. Hoe
hij zich had zitten vervelen achter die plastic palm en dito papegaai in het reisbureau.
Moes, van het belhuis ernaast, had zijn dagelijkse groet naar binnen geroepen en
verder gebeurde er niets. Tot Raymond arriveerde met een kartonnen doos onder zijn
arm.
‘Wakker worden Oswald!’ had die geroepen. ‘Doe mij even een ticket Bangkok
voor donderdag.’
Hij was aan de slag gegaan. Raymond had hem op de vingers gekeken.
‘Heb jij altijd al reisbureauklerk willen worden?’ had hij opeens gevraagd.
Reisbureauklerk, dat woord was Oswald helemaal niet bevallen. Hij had Raymond
willen zeggen dat hij geen klerk was, maar travelmanager en ook nog aanstaand
partner in de vennootschap. Maar Raymond had hem geen kans gegeven. ‘Ik ga een
handeltje opzetten,’ had die gezegd, ‘in Thaise cadeauartikelen. Gouden business,
joh. En ik zoek een partner. Ik vroeg me af of dat niks voor jou is?’
‘En wat is die handel precies?’ had Oswald gevraagd. Hij was natuurlijk niet gek.
Tot zijn verbazing had Raymond zijn doos geopend en die bleek gevuld met kaarsen,
zeepjes, badzout en meer van dat spul. Raymond had een geurige roze kaars met
paarse vlekken gepakt.
‘Wat denk je dat zoiets hier doet?’
Net toen Oswald er een slag naar had willen slaan, barstte Raymond los.
‘Vijf euro! Vijf hele euro's! Je wilt niet weten hoe vaak dat over de kop gaat! Ik
koop die dingen in voor niks, voor nada, nop!’ Hij had becijferd dat Oswald met een
bescheiden eerste zending al zevenenhalfduizend euro kon verdienen, met een inleg
van nog niet de helft.
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De handel van Raymond was door Oswalds hoofd blijven spoken. Als hij maar
de helft vooruit hoefde te betalen, zou hij er zo in kunnen stappen met het spaargeld.
Het leek een geweldige kans. Geen risico whatsoever, had Raymond gezegd.
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Marie slaat met haar vlakke hand op de dekens. ‘Ik zie gewoon dat je weer aan een
plannetje zit te denken. Maar ik blijf er bij: geen gerommel met onze spaarcenten.
Dat is voor het kindje dat in mijn buik zit. Wat houdt je tegen om met Tersteeg te
praten?’
‘Ik héb met hem gepraat,’ antwoordt Oswald. ‘Meteen de volgende dag!’
‘Wat? En dat zeg je nu pas? Wat zei hij?’
‘Toen hij langskwam op zijn wekelijkse controle vroeg ik hem op de man af hoe
het eigenlijk gesteld was met de opslag die me was beloofd. Hij schoot in de lach.
Ontkende glashard dat er een belofte was. Hij zei dat het moeilijke tijden waren en
dat ik het voorlopig maar uit m'n hoofd moest zetten. Dat ik blij moest zijn dat ik
m'n baan nog had. Ik wist niet hoe ik moest reageren en mompelde uiteindelijk maar
iets slaps, dat het oké was ofzo. Toen hij vertrok gaf hij de papegaai een jovialere
tik tegen zijn staart dan anders. Het ding ketste bijna tegen het plafond.’
Marie komt overeind. ‘Dus geen opslag?’ Haar stem beeft.
‘Voorlopig dus niet, nee. Dankzij die arrogante vetzak.’ Oswald kijkt Marie fel
aan. ‘Je begrijpt dus dat een beetje extra geld welkom is. Ik weet hoe graag jij een
baby wilt en met alleen wat spaarcenten redden we dat niet.’
Marie zakt terug in de kussens. Oswald voelt dat de tijd nu rijp is.
‘Dus ik heb Raymond gebeld,’ zegt hij. ‘Mijn voorstel om slechts de helft vooruit
te betalen accepteerde hij, mits ik de andere vijftig procent binnen twee weken na
levering zou voldoen. Dat leek me haalbaar, ik hoopte de spullen tegen die tijd
grotendeels doorverkocht te hebben.’
Marie schudt heftig haar hoofd. ‘Dat heb je niet gedaan, hè? Ik begrijp je nu toch
verkeerd hè?’
‘Laat me het hele verhaal vertellen, lieverd. Daarna mag je beslissen of je boos
wordt.’
Marie klemt haar lippen op elkaar. Oswald ratelt zijn verhaal eruit: ‘We zouden
ons in eerste instantie op de geurkaarsen richten. Raymond zou het me laten weten
als de container vertrok. Hij zei dat hij de Bill of Lading per post zou sturen. Geen
gezeur met bankgaranties en zo. Hij zou de handel Free On Board verzenden.
Marie komt weer half overeind. Haar ogen schieten vuur.
Oswald pulkt zenuwachtig aan het laken. ‘Ik begreep die termen natuurlijk ook
niet. Toen nog niet. Dat kwam later. Ik leg ze zo uit. Maar goed, Raymond stelde
dus voor om zijn banknummer te mailen. “Niet doen,” had ik toen gezegd, want ik
dacht dat straks Tersteeg er nog achter zou komen. “Ik doe liever telefonisch zaken,”
zei ik want dat leek me veiliger.’
Marie legt een beschermende hand op haar buik. Oswald praat snel verder.
‘Nou ja, ik begon direct met de verkoop. In mijn vrije tijd liep ik cadeauwinkels
af. Daarom was ik zo vaak weg.’ Hij kijkt met een scheef lachje opzij maar Marie
kijkt stug naar het plafond.
‘Maar de meeste middenstanders zitten helemaal niet te wachten op spul van
derden. Toen Raymond meldde dat de kaarsen eraan kwamen, had ik maar
tweehonderdzestig van de vijfduizend exemplaren verkocht. Als de container in
Rotterdam was, moest ik binnen twee weken de andere helft van het geld overmaken.
Shit, Marie, ik ben de benen uit m'n lijf gaan lopen voor die kutkaarsen.’
Even was Oswald stil, en daarna werd zijn stem ijler.
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‘Op een dag werd ik gebeld. Het was de expediteur in Rotterdam. Zij zagen op
hun schema die container naderen. Hij wilde alles even checken. Om te beginnen
had hij de Bill of Lading nodig. Maar ik had dat ding nog niet binnen. Raymond zou
het sturen maar ik had nog niks. “Zonder papieren kunnen we de goederen niet aan
u meegeven,” zei de expediteur. En hij zei ook: “De goederen zijn Free On Board
verzonden, dus u betaalt de transportkosten. Tezamen met invoerrechten, de inkla-
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ringskosten en een vergoeding voor het regelen van de vergunning komt dat op een
bedrag van 1894 euro en 64 cent. Ik verzoek u dit bedrag contant mee te brengen als
u de goederen komt halen.” Hij hing op en ik zat in deep shit, Marie. Ik moest
negentienhonderd euro scoren en die Bill of Lading, wat mijn eigendomsbewijs was,
boven water krijgen. Ik belde Raymond. Hij beweerde dat de documenten al lang
onderweg waren en elk moment bij me in de bus konden vallen.’
Marie onderbreekt hem. ‘Hartstikke fijn. Dan weet ik nu wat die termen betekenen.
Geweldig. Verder wil ik niets meer horen. Je hebt godverdomme de toekomst van
ons kindje op het spel gezet.’
Oswald negeert haar. ‘Die middag had ik een enorme meevaller. Ik liep een
cadeauwinkel aan de Spuistraat in. Twee jongens stonden tegen elkaar te kijven. Ze
hadden een probleem met een leverancier waardoor ze met een halflege winkel zaten.
Ik rook mijn kans: “Goedemiddag heren, Oswald Verhagen van Verhagen Import,”
zei ik. “Ik verwacht vrijdag een zending uit Bangkok. Ik kan u op korte termijn een
partij geurkaarsen aanbieden. Ik heb wat samples bij me, als ik u kan interesseren?”
Ik hield de doos voor me uit. Vijf minuten later zweefde ik de deur uit, een order
voor tweeduizend geurkaarsen, vrijdagmiddag te leveren en cash af te rekenen, in
the pocket. Kon niet beter.’
Oswald ziet dat het gezicht van Marie iets ontspant. Met nieuwe moed gaat hij
verder: ‘Het zag er financieel nu goed voor me uit, alleen moest ik de
negentienhonderd euro voor de expediteur voorschieten. Toen Moes
donderdagochtend zijn hoofd binnen stak voor de dagelijkse groet viel het kwartje.
“Heb je tijd voor een kopje koffie?” riep ik direct. “Nee bedankt,” antwoordde
Moes, maar hij kwam toch binnen. “Kan ik iets voor je doen?” Ik kwam meteen ter
zake: “Ik heb morgenochtend negentienhonderd euro nodig. Het is maar voor een
halve dag. 's Middags betaal ik je terug.” Hij zei: “Kom straks even langs.” Het leek
allemaal goed te gaan, kortom.’
Marie sluit haar ogen en schudt langzaam met haar hoofd.
‘In mijn lunchpauze liep ik het belhuis binnen. Als een duveltje uit een doosje
kwam Moes te voorschijn met een envelop in zijn hand. Dankbaar dat er geen poespas
aan de transactie kleefde, pakte ik de envelop aan, maar Moes hield hem nog vast.
Het duurde wel twintig seconden voor hij losliet, maar uiteindelijk liep ik wel mooi
met de poen naar buiten. Nu was mijn laatste probleem de ontbrekende Bill of Lading.
Ik belde Raymond die volhield dat ik de papierwinkel elk moment kon krijgen.’
Marie verstrakt weer en sneert. ‘Je gaat toch niet bekennen dat we gewoon bestolen
zijn hè?’
‘Nee. De volgende ochtend vond ik hem in de postbus. Ik verspilde geen tijd aan
het bestuderen van het ding maar belde de expediteur dat ik eraan kwam. Tegen half
twaalf arriveerde ik. De man ging me voor naar de loods. Hij wees op twee pallets
met poppetjes en zei: “Daar staan uw goederen.” Ik antwoordde dat hij zich vergiste
omdat ik kaarsen verwachtte. “Is dat zo? Mag ik de Bill of Lading even zien?” Hij
plantte zijn vinger op het papier. “Omschrijving artikelen: Popjes, plastic, vijfduizend
stuks,” las hij voor. Godverdegodver, Marie, ik stond voor paal. Ik belde meteen
Raymond. Hij beweerde dat hij op de voicemail had ingesproken dat de lading
gewijzigd was vanwege de poppetjesrage in Thailand. Alles stortte in elkaar. Ik kon
geen kaarsen uitleveren, dus ik kon het geld niet aan Moes terugbetalen. En ik moest
binnen twee weken nog een paar duizend euro aan Raymond overmaken. Maar ik
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besefte ook dat hij en ik niets zwart op wit hadden staan. Ons spaargeld was ik
misschien even kwijt maar erger hoefde het niet te worden. Ik hoefde die
klotenpoppetjes niet te accepteren. De lening van Moes kon ongebruikt retour en
Raymond kon naar de tweede betaling fluiten. Ik gaf de Bill of Lading terug aan de
expediteur
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en zei: “Ik heb deze troep niet besteld. U kunt die poppetjes met uw factuur in uw
reet steken,” en ik vertrok. Marie, zo voorkwam ik veel erger. En dat was het.’
Ze zwijgen lang. Oswald probeert Marie over het haar te strijken. Met een ruk
trekt ze haar hoofd terug. Dan zegt ze langzaam: ‘Dus als ik het goed begrijp heb je
ons spaargeld overgemaakt aan een bedrieger in Thailand en de spullen die je ervoor
terugkreeg weggegeven aan een havenarbeider?’
Oswald denkt na. ‘Maar het had nog veel erger afkunnen lopen. Dat moet je toen
ook inzien.’
‘Het had nog veel erger afkunnen lopen? Is dat zo? Laat me dit even goed op een
rijtje zetten: Je houdt al jaren de boot af als het om een baby gaat omdat we dat niet
kunnen betalen. Met kunst en vliegwerk heb ik geld opzij gezet, want laten we wel
wezen, ík ben godbetert degene die gesappeld heeft. Toen ik het geld eindelijk bij
elkaar had, heb jij alles stiekem op het spel gezet en verloren. En omdat je alleen
maar ons spaargeld verkwanseld hebt en geen schulden bij louche types hebt gemaakt,
moet ik je nu dankbaar zijn. Zo is het toch? Nou, echt ontzettend goed Oswald!
Fantastisch! Applaus!’
‘Rustig alsjeblieft schat,’ Oswald glijdt uit bed om het raam te sluiten. ‘Ik deed
het ook voor jou. Voor hetzelfde geld was het goed uitgepakt. Dan waren we nu
binnen geweest.’
‘Voor hetzelfde geld? Dat lijkt me niet,’ gilt Marie.
Oswald gaat op het bed zitten. ‘Wat had ik moeten doen?’ Hij kijkt haar smekend
aan. ‘Ik bedoel toen ik er eenmaal in zat? Had ik die poppetjes moeten accepteren?
Vijfduizend spuuglelijke krengen met neonhaar en tijgerpakjes? Ik was ze aan de
straatstenen niet kwijtgeraakt!’
Marie springt uit bed en loopt de kamer uit. Even later komt ze terug. In haar hand
heeft ze de Sinterklaasspecial van Blokker. Ze smijt het ding op bed. Een poppetje
grijnst Oswald tegemoet. Daarnaast staat in wervende letters. ‘Echte Thaise
feestpoppen! Nu slechts acht euro per stuk!’ en ‘Maximaal vier per klant!’
Verdoofd kijkt Oswald omhoog. Marie staat naakt voor hem. Als een hert waarin
hij zojuist een speer heeft geboord. ‘Verhagen import,’ kokhalst ze. Dan vlucht ze
weg. Oswald hoort haar overgeven op het toilet.
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Vervreemdingen - I
Anton Gerits
De boeken op de tweede rij
verscholen achter rechte ruggen
praten zelfs niet met elkaar
bewaren zwijgend hun geheim
dat nooit ontraadseld, nooit veracht
deemoedig wacht op de container
waarin hun stem nog even ritselt
als dood blad gedreven door de wind.
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Vervreemdingen - II
De schaduw die de blinde vlek van licht
de grenzen van bestaan markeert
vergroot zich naar het duister toe
dat alles nevenschikkend maakt.
Er wordt niets opgeëist, niets richt
zich op het eigen zichtbaar zijn
en zij die dansen, zij die slapen
zij allen weten daar niet van.
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Sjisjkin
door Max Niematz
Wat me ertoe gebracht heeft internet in huis te nemen, weet ik niet. Waarschijnlijk
omgang met slechte vrienden. Ik heb zelfs een tijdje geë-maild. Het ergste is over,
sinds mijn kortstondige contact met de jonge dichter-vertaler Willem G.
Willem en ik hadden tijdens een literaire avond-met-drank-na ontdekt dat we
beiden liefhebbers van Tsjechow en Isaak Babel waren. Kort daarop tipte hij me per
e-mail over een expositie in het Groninger museum, getiteld: Het Russische
Landschap. Hij wilde er nog heen, zeer binnenkort, het was de laatste kans, de
expositie zou wel geen derde keer verlengd worden.
Ik ging kijken en vroeg Willem per mail wat hij ervan vond. ‘Helaas, geen tijd
gehad, groet, Willem.’
Ik stuurde hem het verslag van mijn bezoek, een mailtje ongeveer even lang als
dit artikel.
Hallo Willem. Het eerste wat ik onwillekeurig doe, als ik de zaal van zo'n museum
betreed: de plotselinge nabijheid van de kunst ondergaan, die unieke geur omvatten,
de totaliteit van de ruimte in me opnemen, die in dit geval in beslag werd genomen
door slechts vijf pompeuze doeken, met op het eerste gezicht weinig meer dan
dennenbomen erop. Pas dan draai ik om naar het eerste schilderij, Het Mastbos van
de Russische schilder Ivan Sjisjkin.
Ik had toen nog niets over die expositie gelezen, noch inzage gehad van dat
prachtige boekwerk Het Russische Landschap met artikelen van o.a. professor dr.
Henk van Os. Ik stond voor een immens doek, de uiterst realistische afbeelding van
- inderdaad - een mastbos. Centraal op de voorgrond een vlakke, ondiepe beek en
een krakkemikkig hek van houten staken. Voor de rest een paar kaarsrechte
mastbomen, indrukwekkend in hun saaiheid. Geen doorzicht, alleen hier en daar in
een hoekje wat blauw.
Er was niets spectaculairs aan dit tafereel. Wat was er dan zo boeiend aan? Henk
van Os meent dat met dat blauw ‘de eindeloosheid’ is bedoeld, dat beroemde
doorkijkje op het eeuwige, dat zo typerend is voor de gekwelde Russische ziel. Was
het die eindeloosheid wat mij boeide? De ultieme leegheid? Misschien, maar voorlopig
kom je altijd wel weer iemand tegen.
Wat was er zo fascinerend aan deze minutieus herhaalde werkelijkheid? Misschien
juist dat: die nabootsing. Het doek lijkt geen enkel idee te willen uitdrukken, heeft
niets narratiefs, noch iets van symboliek of romantiek. Het laat zien hoe een
afbrokkelende walkant eruit ziet, en ineens zijn die walkant en dat afbrokkelen
bezienswaardig. Plotseling heb je oog voor een paar wortels die bloot liggen, voor
wat rotsblokken in de beek, voor het bijna-stilstaan van die beek, voor de
zwaartekracht die staat afgebeeld in de dracht van een oude tak. Vakkundig roept
Sjisjkin de rust van dit bos op door wat zonlicht over de stammen te leggen, en je
herinnert je, je voelt uit eigen ervaring de warmte van dat soort licht, de wazigheid,
het vallen, strijken ervan.
Niets dan ten top gedreven realisme, volmaakte afwezigheid van literaire of
gevoelsmatige verwijzingen - in die zin wordt dit schilderij ineens uiterst abstract.
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‘De enige bedoeling die Sjisjkin lijkt te hebben is ons de mensenhand tonen die hier
aan het werk is,’ zegt professor Van Os, of iets in die trant. Nou, Willem, als dat zo
is, dan
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is hem dat prima gelukt. Wat een schilder, die Sjisjkin, maar meer nog: wat een
karakter! Je moet beslist gaan kijken, al was het alleen maar naar dit ene doek. De
platheid ervan is kolossaal, de diepte optimaal, de gewoonheid qua onderwerp bijna
banaal - des te groter het mirakel van de tridimensionaliteit, des te wonderlijker het
menselijk gezichtsvermogen. Dit is onze werkelijkheid, en toch net niet. En juist dat
‘net niet’ verleent de afbeelding een Schopenhaueriaanse droomachtigheid.
Er zijn in de geschiedenis van de schilderkunst werken die het contrast aanstippen
tussen de grootsheid van de natuur en de kleinheid van de mens. Andere tonen ons
zowel de schoonheid als de verwoestende werking van de natuur, en het verlangen
van de schilder naar deze dualiteit. Weer andere schilders schilderen zo precies dat
hun kunst een overwinning op de werkelijkheid lijkt te willen zijn. Het fascinerende
van Sjisjkins schilderij is dat van een schilderij niet eens sprake zou zijn, als hij daar
niet had gezeten in dat bos, anders gezegd: dat de nabootsing het nagebootste nódig
maakt en dat dit tevens de enige boodschap is.
Wat denk je? Doet ook professor Van Os dit werk niet tekort door de
monumentaliteit tegenover de nietigheid te stellen? Vrij geciteerd: ‘De Russische
natuur is te groot voor de Russische ziel. De Russische ziel dénkt zich groot. Daarmee
is dit schilderij tevens een getuigenis van nationalisme.’
De ene uitleg is de andere niet. Mijn Sjisjkin lijkt minder te zeggen. En zelfs dat
niet, Sjisjkin zegt niets. Hij schildert.
Twee minuten later had ik al antwoord. ‘Sorry, Max, het leven is kort, ik heb geen
tijd voor mails langer dan twintig tekens. Mag ik je verzoeken alleen kattenbellen te
sturen en geen gelul?’
Ik wil maar zeggen: hoe groter je bereidheid om met je tijd mee te gaan, hoe
evidenter het anachronisme dat je bent.
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Sneeuwstilte
Linde Voûte
niet de winter
niet de luchten grijs
in het hart
niet de kou
sneeuwstilte
niet de pijn voelen
wel de pijn voelen
niet het zoet niet het zout
niet de winter
in het hart
de ogen warmen aan het werk
het hart warmen aan de ogen
niet de winter
sneeuw
stilte
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Wat het oog breken kan
zien
niet wat er is
maar wat er niet
wat het hart
diep van binnen
als het hart
niet doof was,
niet zo oorverdovend
schreeuwde, zodat
stem breekt, kind
breekt
alles
alles
in scherven
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God noch engelen
Hoe Joeri voor ons de ruimte veroverde
door Rob van Scheers
BAIKONOER, KAZACHSTAN

- 28 APRIL 2001 - Dit is geen glasnost meer, dit is
roekeloos. Nauwelijks drie uur voor de lancering staat een sissende raket te pralen
in de gloeiende zon, en ik kan de dampen opsnuiven. Ik sta vijf meter verwijderd
van de Sojoez TM-32 op het Joeri Gagarin-lanceerplatform van de basis Baikonoer,
en niemand vraagt me wat ik hier doe. De reis van Moskou naar Kazachstan leek
een eindeloze hordeloop langs mannen met petten die met steeds toenemende argwaan
de papieren bekeken die Mr. Fix-it mij in Moskou had verkocht voor 200 dollar,
maar nu trekt niemand de wenkbrauwen op terwijl ik de Sojoez bijna kan aaien. Dat
geldt al evenzeer voor het portret van Gagarin op de zijkant van de raket. Precies
veertig jaar geleden, en vanaf ditzelfde platform werd de 27-jarige majoor Joeri in
zijn Vostok-1 naar eeuwige roem gekatapulteerd. Om dat te vieren is deze reis van
de Sojoez TM-32 naar het International Space Station Alpha (ISS) uitgeroepen tot
jubileumvlucht.
Mijn mijmeringen worden onderbroken door flarden instructies uit de luidsprekers.
Of we, minus twee uur voor de start, zo goed willen zijn het lanceerplatform te
verlaten. En o ja, of we alsjeblieft onze mobieltjes willen afzetten, want die kunnen
lelijk storen. Vooraf was de keuze: óf een plek op de veilige VIP-tribune op grote
afstand, óf een positie in de gevarenzone met goed uitzicht, op eigen risico en hier
even tekenen, graag.
Het blijkt prima toeven op de aarden wal waaronder zich de commandobunker
bevindt, op schootsafstand van de raket. ‘Sojoez - het veiligste vervoermiddel ter
wereld!’ snoeft het handjevol Russische ruimtevaartjournalisten met wie ik deze uit
overmoed geboren observatiepost deel. Niemand lijkt de kans op een mislukking
ernstig te nemen. Onderweg zagen we mannen in witte asbestpakken op de steppe,
klaar om in geval van rampspoed de rommel op te ruimen, en zij staken lachend hun
duim omhoog.
De voortekenen zijn dan ook positief. Zoals de traditie voorschrijft, hebben de
kosmonauten Moesabajev, Batoerin en Tito gisteren een glaasje champagne
gedronken, en bij het verlaten van het kosmonautenhotel, deze zaterdagochtend om
vijf uur, klonk het strijdlied Trava u Doma - ‘Waar de reiziger in de kosmos van
droomt, is het gras en zijn huis’. De orthodoxe priester heeft raket en bemanning
gezegend, en achter op de bus die de mannen vervoerde was een hoefijzer aangebracht.
Ook volgens traditie kreeg de nieuwe crew de startsleutel van de vorige mee, als
symbool voor de voortgang van het ruimtevaartprogramma. En zoals ooit de piloten
uit de beginjaren van de aviatiek voor de start nog even een plasje deden, hebben
ook deze kosmonauten dat gedaan. Altijd tegen het linker voorwiel van de bus. Net
als Joeri.
Wat zou er dan nog kunnen misgaan?
Onwetend van het apocalyptisch geweld dat op het punt van uitbarsten staat,
scharrelt een woestijnhond voor het lanceerplatform langs. Zou hij soms nog steeds
wachten op de terugkeer van het eerste ruimtehondje Laika? Net als wij zal ook het
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beest geen waarschuwing vooraf krijgen, want het terugtellen van tien, negen acht
tot lift-off, ach, dat vinden de Russen een typisch overgedramatiseerd amerikanisme.
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BAIKONOER, KAZACHSTAN

- 12 APRIL 1961

Dageraad 1:

- Draai sleutel in startpositie.

Ceder:

- Begrepen.

(pauze van ongeveer dertig seconden)
Dageraad 1:

- Ceder! Hier is Dageraad 1. De
doorblaasfunctie is gegeven

Ceder:

- Begrepen.

(pauze van ongeveer tien seconden)
Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad 1. Sleutel staat
op drainage.

Ceder:

- Begrepen. Hier is Ceder.

Dageraad 1:

- Bij ons gaat alles goed. De
drainagekleppen zijn dicht.

Ceder:

- Bij mij gaat alles goed. Zelfvertrouwen
is goed. Stemming is monter. Klaar voor
de start. Over.

(pauze van ongeveer veertig seconden - men hoort de adem van Ceder)
Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad 1. De kabelmast
is los. Alles gaat goed.

Ceder:

- Begrepen. Ik voelde dat. Over. Ik hoor
het werk van de kleppen.

Dageraad 1:

- Heb u begrepen. Goed.

(pauze van ongeveer twintig seconden)
Dageraad 1:

- Ontsteking is van start. Ceder, hier is
Dageraad 1.

Ceder:

- Begrepen. De ontsteking is gaande.

Dageraad 1:

- De voorbereidende stap. Over.

Ceder:

- Over.

Dageraad 1:

- Tussenstap.

Ceder:

- Begrepen.

Dageraad 1:

- Volledige opstijging.
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Ceder:

- Pojechali! Daar gaan we!

(kabaal van motoren - pauze van twintig seconden - storingen en geluiden stemmen sterk vervormd)
Ceder:

- Dageraad 1 Hier is Ceder.
Zelfvertrouwen is goed, ik voel de druk,
de vibratie, alles gaat goed.

Dageraad 1:

- Hier is Dageraad 1. Wij allen wensen u
een goede vlucht. Alles goed?

Ceder:

- Dank u. Tot ziens. Tot spoedig
weerziens, lieve vrienden. Tot spoedig
weerziens.

MOSKOU, RUSLAND - 12 APRIL 2001 - Deze dialoog voor twee heren - de transcriptie

is te vinden in het Russisch staatsarchief, afdeling wetenschappelijk-technische
documentatie (RGANTD) - zou eigenlijk moeten worden gelezen als het ultieme poëem
van het modernisme. Ceder (Kedr), dat is natuurlijk Joeri Gagarin in zijn Vostok-1
capsule, reciterend op de ochtend van 12 april 1961 om 09.07 uur, Moskou
standaardtijd. En de dichterlijke Dageraad 1 (Zarja-1), daarachter gaat Sergej Koroljov
schuil, brein van de Russische ruimterace, door zijn troepen consequent aangesproken
als ‘Hoofd Constructie’.
Joeri en Sergej, twee stemmen uit het verleden. Maar ondanks de deplorabele
financiële toestand van het ruimtevaartprogramma (het budget bedraagt circa 150
miljoen euro per jaar, tegen ruim 15 miljard dollar voor de Amerikaanse NASA), zijn
ze in Rusland goed in het eren van dode dichters. Dat gaat zo. Elke 12 april weer is
het kosmonautendag, en dan hangt het manshoge portret van kosmonaut Nummer 1
mét vredesduif stralend in de feestzaal. Zijn weduwe Valentina - Joeri overleed op
27 maart 1968 tijdens een trainingsvlucht met een MIG-15 - neemt warme woorden
en cadeautjes in ontvangst, en doet daar heel bescheiden over. Gewone burgers
klappen, de kosmonauten rinkelen met hun medailles. Meermalen klinkt het oude
Sovjetvolkslied dat door president Poetin in ere is hersteld, al is het met een nieuwe
tekst. Bezoekers mogen met de hemelbestormers op de foto, en soms krijgen ze een
handtekening.
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Dan volgt een vrolijke optocht, achter de krans voor Joeri loopt Valentina
Teresjkova, in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. Overigens, de eerste knikkebolster
in de ruimte was ze evenzeer, want tijdens haar 48 rondjes om de aarde werd ze
meermalen door vermoeidheid overmand.
Die kosmonaut met de meeste glimmende onderscheidingen is Aleksej Leonov,
in 1965 de eerste ruimtewandelaar, en commandant van de Sojoez die in juli 1975
de historische koppeling met de Amerikaanse Apollo maakte. Beoogd eerste mens
op de maan was hij ook. Helaas voor Leonov overleed Sergej Koroljov in 1966 na
een darmoperatie, waarmee de voorsprong van Moskou verdampte en de primeur
van de eerste voetafdruk op de maan in 1969 aan Neil Armstrong moest worden
gelaten. Achter Leonov wandelt Andrian Nikolajev, Kosmonaut Nummer 3, en
exechtgenoot van Valentina Teresjkova. Destijds was het letterlijk: a match made
in heaven, en Nikita Chroesjtsjov gaf er maar wat graag zijn zegen aan.
Wie ook in de parade meeloopt, is Sergej Krikaljev, meer een gezicht van onze
tijd. Hij was de kosmonaut die verbleef in het ruimtestation MIR, toen de Sovjet-Unie
in augustus 1991 ophield te bestaan. Of Serjosja (zijn koosnaampje) gegeven de
chaotische toestand op de grond even een dubbele dienst wilde draaien, luidde destijds
het verzoek uit het vluchtleidingscentrum Tsoep. Uhm, tja, dat wilde hij wel, min of
meer, vermoedde hij, waarna zijn missie 311 dagen, 20 uren en 54 seconden zou
duren. Als dank voor zijn opoffering mocht hij in 1994 als eerste Rus mee in de
Amerikaanse Space Shuttle. En zojuist is hij op aarde teruggekeerd na een verblijf
van vier maanden in het International Space Station Alpha (ISS).
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Ik vermoed dat Krikaljev na Gagarin, Titov en Leonov op nummer vier van de
kosmonautenhitlijst staat. Dat heeft alles te maken met de documentaire Out of the
Present die over zijn onfortuinlijke MIR-avontuur werd gedraaid. En zijn
naamsbekendheid zal alleen nog maar groeien, want na een nieuwe ISS-missie in
april 2005 is hij de geschiedenis ingegaan als onbetwist wereldrecordhouder ‘verblijf
in de ruimte’, dat hij dan gesteld heeft op 800 dagen precies. Desondanks is Sergej
Krikaljev behoorlijk down to earth gebleven. De kosmonaut wil graag praten als ik
hem een paar dagen later tref in zijn Moskouse woning. En anders dan veel van zijn
collega's vraagt hij daar niet eens een vuistvol dollars voor.
MOSKOU, RUSLAND - 16 APRIL 2001 - ‘De eerste stap op volkomen onbekend terrein,’

begint Sergej Krikaljev zijn duiding van Kosmonaut Nummer 1. ‘Niemand wist of
de mens wel in staat was om te overleven in de ruimte. Hoe zou Gagarin reageren
op gewichtloosheid? Was het pak wel deugdelijk? De vrees bestond dat bij zulke
snelheden zijn geest het zou begeven. Toen de eerste treinen in de negentiende eeuw
werden getest, bouwden ingenieurs langs de spoorlijn een schutting. Zo hoefden de
passagiers het voorbijzoevende landschap niet te zien. En die treinen gingen 30
kilometer per uur.’
Het is een publiek geheim dat latere kosmonauten wel eens neerbuigend deden
over Joeri's prestatie. Hij was niet meer dan een menselijke kanonskogel, sputterden
ze, want Gagarin mocht zijn Vostok-1 niet eens zelf besturen. Slechts in geval van
nood kon hij op handbediening overstappen.
‘Nou ja, in die kritiek zit natuurlijk wel iets. Aan de andere kant: er lag een zware
last op de schouders van de mensen die hem omhoog zonden. Ze wisten niet zeker
of Joeri in de ruimte wel afgewogen beslissingen kon nemen. Mij lijkt het geen
onlogisch besluit om je allereerste kosmonaut op de automatische piloot te zetten.
Wat als hij zijn verstand verliest, en in zo'n toestand het stuur grijpt?’
Nee hoor, gek genoeg inspireerden alle heldenverhalen de jonge Krikaljev niet tot
een keuze voor een loopbaan in de ruimte. Hij dacht erover om vrachtwagenchauffeur
te worden, een beroep dat in het onmetelijke Rusland ook in hoog aanzien staat, zegt
hij (en vast beter betaalt dan het kosmonautensalaris van 112 tot 140 euro per maand).
Vervolgens wilde hij piloot worden, en pas na zijn twintigste koos hij voor een
bestaan als reiziger in het hemelruim. Zelfs de eerste mensen op de maan brachten
hem niet op dat idee. ‘In Rusland is de landing nooit uitgezonden. Door de Koude
Oorlog stond er alleen een berichtje in de krant. Een paar jaar later werd een
NASA-documentaire vertoond in het planetarium van Sint-Petersburg, mijn
geboortestad. Daar ben ik geweest. Wonderlijk om mensen op de maan te zien lopen,
maar ik zag dat mijzelf nog niet doen.’
Vladimir Majakovski, revolutionair dichter van beroep, voorzag aan het begin van
de vorige eeuw:
De hemel is vanbinnen en vanbuiten bekeken,
God noch engelen zijn ontdekt

Hij had het mis.
Sergej Krikaljev wil het nog net niet zo benoemen (‘In 1988 verbleef ik voor het
eerst in de MIR, en ik herinner mij vooral hoe verbaasd ik was om de horizon als
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curve te zien. Op aarde is de horizon een strakke, horizontale lijn, maar in de ruimte
krijg je een perfect ronde planeet gepresenteerd’), maar het reizen in de ruimte schijnt
voor hen die er geweest zijn te raken aan een religieuze ervaring. Zo heeft driekwart
van alle Amerikaanse Apollo-astronauten zich na hun missie spontaan tot de Here
bekend. Ook in Rusland hebben esoterie en ruimtevaart een monsterverbond gesloten.
Maar de veronderstelling dat het communistische regime een plaatsvervan-
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gende godsdienst poogde te scheppen waarbinnen de kosmonauten de rol van
aartsengel kregen toebedacht, is niet geheel juist.
Ga naar het Moskouse Herdenkingsmuseum voor de Kosmonautiek, bekijk de
verzamelde prenten, posters, postzegels, sigarettenpakjes (Planeta - ‘kosmische
kwaliteit, aardse prijs’), medailles en speldjes, en begrijp dat de verbeelding van
ruimtevaart eerst en vooral ontsproten is aan de middeleeuwse wortels van het
voormalige imperium: dit is iconografie voor de moderne tijd. Strijklicht speelt over
Joeri's cardiogram, opgetekend bij de start van zijn Vostok-1. In airbrush zien we
kosmonauten dansen met mythologische paarden, terwijl boeren en boerinnen
toekijken, net als een tevreden Lenin.
Het allercurieuste curiosum heeft de afmetingen 10×5 centimeter. Het draagt een
foto van een knappe man in uniform, hij lacht ons vriendelijk toe. Het is het
persoonsbewijs van Joeri Gagarin, dat is meegegaan de ruimte in. Niemand verliet
Rusland zonder de vereiste papieren, zoveel is wel duidelijk.
‘Held van de Sovjet-Unie... held van de Sovjet-Unie,’ prevelt een man bij het graf
van Joeri in de Kremlinmuur. Hij is in tranen, en hij lijkt wel in trance. Voor zijn
bedevaart en het bezorgen van rode anjers moest hij eerst langs Vladimir Iljitsj Lenin
glippen, wiens ontzielde lichaam de Commissie voor Vereeuwiging nog zo veel
hoofdbrekens had bezorgd. Daarachter liggen Gagarin en Koroljov slechts een paar
urnen van elkaar verwijderd. En het is bijna alsof de prevelende man in tranen voor
de Kremlinmuur deze dichtersbent kan horen fluisteren:
Ceder:

- Vibratie neemt toe. Het geruis neemt
enigszins toe. Ik voel me goed. De druk
stijgt ook.
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(pauze van tien seconden)
Dageraad 1:

- Ceder, tijd is zeventig

Ceder:

- Begrepen. Zeventig. Voel me
uitstekend. Vlucht gaat door. De druk
stijgt. Alles gaat goed.

(geluid wordt harder)
Dageraad 1:

- De ontkoppeling is geschied. Alles is
normaal. Hoe gaat het? Over.

Ceder:

- Ik hoor jullie goed. Ik voelde de
ontkoppeling. Standaard drie is
ingeschakeld. Alles is normaal.

Dageraad 1:

- Ik heb u begrepen. Goed.

(het geluid zwelt aan - een pauze tien seconden)
Ceder:

- Dageraad 1, hier is Ceder. Door
illuminator VZOR [bedoeld wordt: de
patrijspoort, voorzien van een optisch
oriëntatiesysteem] zie ik de aarde. De
aarde is goed te onderscheiden.

Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad 1. Alles gaat
goed. De machine gaat goed. Over.

Ceder:

- Begrepen. Ik zie rivieren, plooien in het
landschap, alles goed te onderscheiden.
Zicht is goed. Ik kan alles daar bij jullie
prima zien. Over.

De keuze van de altijd zo korzelige Koroljov voor Gagarin was er een die door
vaderlijke gevoelens werd ingegeven. Twintig rekruten telde het voorbereidende
programma aanvankelijk, maar straaljagerpiloot Joeri was van het begin af de favoriet
van het Hoofd Constructie. Zou het boerenslimheid zijn geweest van Joeri? Of juist
de gecalculeerde zet van een schaakgrootmeester? Feit is dat Gagarin het hart van
Koroljov stal door bij een bezichtiging van de Vostok-1 capsule in de fabriek van
Kaliningrad als enige aspirant-kosmonaut bij de betreding van de futuristische bol
zijn laarzen uit te trekken. Een geste afkomstig van het Russische platteland, en
Joeri's manier om respect te betuigen miste zijn uitwerking niet.
In Koroljovs tot museum omgebouwde Moskouse villa doet nog een anekdote de
ronde. Lang ging het verhaal dat het meesterbrein met opzet uit de publiciteit werd
gehouden, op instigatie van de KGB. De veroordeling tot obscuriteit kostte hem
tweemaal de Nobelprijs - na de vlucht van de Spoetnik en na de Vostok-1 - want
Chroesjtsjov hield de wereld voor dat de prestatie op het conto van ‘het gehele
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sovjetvolk’ mocht worden geschreven. Dat Koroljov ook ontbrak bij de huldiging
van de Eerste Kosmonaut boven op het Lenin-mausoleum had een heel andere reden.
Dit is wat er werkelijk gebeurde, tenminste, als we de erven Koroljov mogen geloven,
hoeders van het museum.
Circa een miljoen Moskovieten zijn op 14 april 1961 uitgelopen om Kosmonaut
Nummer 1 terug te verwelkomen op aarde. Met een Iljoesjin-18 is Gagarin het
hoofdstedelijke vliegveld Vnukovo binnengevlogen. Na een gang over een rode loper
richting Chroesjtsjov, waarbij de held nog moest oppassen niet over zijn losgeraakte
schoenveter te struikelen, wordt hij in een zwarte Zil limousine gestopt. In colonne
gaat het richting Rode Plein, maar Koroljov moet voor zijn eigen vervoer zorgen.
Hij heeft zich geschikt in zijn rol van staatsgeheim. Bij een buitenlandse ambassade
heeft hij een tijdje terug voor 40.000 roebel een oude Chaika-limousine op de kop
getikt, zodat ook hij en zijn elite van het OKB-1 ontwerpbureau zich op gepaste wijze
bij de festiviteiten kunnen vertonen. Helaas breekt halverwege de triomftocht de
ventilatorriem, waarna de limousine oververhit raakt. Koroljov wordt gedwongen
naar het centrum van Moskou te liften.
Joera! Joera! - het publiek rond het mausoleum scandeert het koosnaampje al uren.
De spontane uiting van volksvreugde is alleen te vergelijken met de wijze waarop
de overwinning op de nazi's werd gevierd. Een man in de ruimte, en wat meer is:
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nog wel een Russische boerenzoon. Leve de triomf van het communisme! ‘Nu naar
de maan!’ staat op een banier geschreven. ‘Richting de planeten!’ suggereert een
ander spandoek. ‘Hulde aan de Columbus van de Kosmos!’
Terwijl Joera met Chroesjtsjov op het punt staat het ereterras boven op het
Lenin-mausoleum te betreden, worstelt Koroljov zich een weg door de Moskouse
metro. Hij heeft zijn vrouw Nina Ivanovna opgehaald om de huldiging bij te wonen,
maar de menigte boezemt hen angst in. Het schijnt dat ze zelfs door de hekken rond
het Rode Plein zijn gebroken, de zaak loopt volledig uit de hand!
‘We gaan naar huis!’ bromt het Hoofd Constructie. ‘Dit is geen doen.’ Met een
chagrijnig gezicht neemt de vader van de Russische ruimtevaart thuis plaats voor
zijn Roebin 202 tv-toestel. Hij vraagt zich af welk monster hij heeft gebaard, een
monster dat hij niet langer in zijn macht heeft.
Nee, dat was geen leuke dag voor Sergej Koroljov. Hij herschreef eigenhandig de
geschiedenis van de technische vooruitgang, maar hij miste het bijbehorende partijtje
door pech onderweg. Ter geruststelling: postuum heeft Sergej Koroljov zijn
welverdiende plaats als schepper van de volksreligie die Russische ruimtevaart heet
natuurlijk toch wel gekregen. Peinzend, de hand aan de kin, kun je hem in Moskou
als borstbeeld aantreffen, en op herdenkingszegels van Joeri is Koroljov nooit ver
weg.
Bovendien had hij zelf al de grootste prijs gekregen, te vinden in zijn Moskouse
villa. Het is een foto, gedateerd 15 december 1962. Het is een aardigheidje van de
jongens, de Kosmonauten 1 tot en met 4, te weten Gagarin, Titov, Nikolajev en
Popovitsj.
Trots en met een glimlach alleen gegeven aan ware gelovigen staan ze op de prent.
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Eronder hebben ze geschreven: Voor lieve Sergej Pavlovitsj, Onze Kosmische Vader
- Met wensen voor een goede gezondheid, en groot succes in de toekomstige
verovering van de ruimte, Uw dankbare zonen.
BAIKONOER, KAZACHSTAN

- 27 APRIL 2001 - Het is met een oude Toepolev 145 van
Karat - ‘Safe Air’ staat pocherig op de zijkant gekalkt - dat de vlucht vanuit Moskou
wordt gemaakt. Aan boord: gezellige Perzische tapijtjes, kettingrokende stewardessen,
dronken passagiers en een geit, alsmede het uitgelezen clubje Russische
ruimtevaartjournalisten, vergezeld door één Nederlandse reporter.
Op deze oneindige Kazachse steppe beleven de kosmonauten dus hun harde
terugkeer. Hoewel mijn nieuwe vriend Sergej Krikaljev daar nogal luchtig over deed,
moet zo'n landing - afgemeten aan de capriolen die een eenvoudig lijnvliegtuig al
uithaalt - toch geen onverdeeld genoegen zijn. Foto's van totaal verkreukelde
ruimtevaarders schieten mij te binnen, ze puffen uit in een ligstoel. Meestal lachen
ze tevreden, want ook zij weten dat meer dan eens Magere Hein in het
ontvangstcomité stond opgesteld.
De basis Baikonoer, een terrein dat 140 bij 80 kilometer beslaat, is de eenzaamste
plek op aarde. Weliswaar wonen er in het gelijknamige stadje zo'n 65.000 technici
en militairen, maar dat ligt kilometers verderop. Hier heb je de steppe, een paar
kamelen, uiteraard de steppe, een enkele klaproos, en vooral nog veel meer steppe.
Tot 2020 heeft Moskou het gebied van de republiek Kazachstan gepacht. Tegen die
tijd zal het complex wel zo'n beetje zijn ingestort, want de waarheid is dat Baikonoer
wel een kwastje verf kan gebruiken.
Bij het Energia-complex, een van de vijf lanceerplatforms, klim ik op een heuveltje.
Apocalyptisch vergezicht is nog voorzichtig uitgedrukt als je die arme Boeran daar
in zijn eentje in de woestijnzon ziet bakken. Dit was de Space Shuttle van de Russen,
een puik staaltje bedrijfsspionage, niet van de Amerikaanse te onderscheiden. Precies
twee rondjes om de aarde maakte dit toestel op 15 november 1988, zonder bemanning
en radiografisch bestuurd. Daarna besloot Gorbatsjov dat het dure programma moest
worden gestaakt, tot groot verdriet van de generaals die de Boeran (‘Sneeuwstorm’)
hadden besteld. Nu ligt het gehavende toestel als een gestrande witte walvis tussen
zandhopen.
In het Gorki Park te Moskou staat ook nog zo'n Boeran. Dit trainingsmodel werd
lange tijd als toeristische attractie geëxploiteerd door German Titov, Kosmonaut
Nummer 2. Hij overleed op 20 september 2000 in de sauna, door een cocktail van
cognac en stoom, hoewel zijn vrouw nog zo had gezegd dat hij aan zijn hart moest
denken voordat ze even boodschappen ging doen. Typisch German, om juist dan wat
extra kolen op het vuur te gooien.
Zijn opvliegende karakter speelde hem ook al parten toen de Staatscommissie het
besluit moest nemen wie als eerste naar de ruimte zou gaan - Joeri Gagarin of German
Titov? Het werd Joeri, de perfecte boerenzoon, wat Chroesjtsjov en Koroljov betrof.
German, dat klonk te Duits, hij was veel te snel geneigd tot een weerwoord, en
bovendien ook nog eens afkomstig uit de middenklasse. Al bij het eerste ruimtehondje
Laika liet persbureau TASS niet na te vermelden dat het hier om een arbeideristisch
straathondje ging, een ‘portiekhondje’ in het Russisch, en zeker geen nuffig rashondje.
Kort gezegd: kameraad Titov was te bourgeois. Bitterheid over de beslissing heeft
German zijn hele leven parten gespeeld, ook al mocht hij op 6 augustus 1961 in de
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Vostok-2 liefst 24 uur buitenaards verblijven. Bij zijn terugkeer bewees hij onbedoeld
het gelijk van de keuzeheren. Hij dronk meteen een biertje, waarmee hij het complete
medische onderzoek op losse schroeven zette.
Gekke German, helemaal in de roes van de Wvolja. Dat is een diepgeworteld
begrip in de Russische ziel, en het staat voor: de vrije wil, de absolute vrijheid. Je
vindt
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het al terug in de strijd van de dichters tegen de tsaar. Of in de veilige binnenwereld
ten tijde van de boze communistische buitenwereld. En vooral: in de kosmos. Voor
de Rus is ruimtevaart de totale Wvolja. Een snelheid van acht kilometer per seconde,
en geen autoriteit op aarde die je kan kapittelen. Totdat je weer terugkeert, natuurlijk.
Dan is het snel voorbij met de Wvolja.
IN DE RUIMTE

- 12 APRIL 1961

Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad 1. Alles gaat
goed.

Ceder:

- Begrepen. Ik zie de aarde, zicht is
uitstekend. Over.

(pauze van tien seconden)
Ceder:

- Dageraad, hier is Ceder. Ik voel me
prima. Ik ga verder met de vlucht. De
druk stijgt een beetje. Vibratie. Ik
verdraag alles normaal. Door de
illuminator VZOR zie ik de aarde, de
plooien van het landschap. Bos. Hoe gaat
het bij jullie?

Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad. Je bent
geweldig. Alles gaat goed! Over.

Ceder:

- Dageraad, hier is Ceder. Ik zie de
wolken boven de aarde, kleine en grote.
En hun schaduwen. Mooi. Wat een
pracht. Hoort u mij? Over.

Dageraad 1:

- Ceder, wij horen u goed. Gaat u maar
door met de vlucht.

Ceder:

- De vlucht gaat goed door. De druk stijgt
langzaam, niet sterk. Alles gedraagt zich
goed. Vibratie niet groot. Ik voel me
uitstekend. Door de illuminator zie ik de
aarde die steeds meer door wolken wordt
bedekt.

Dageraad 1:

- Wij hebben u begrepen. Wij horen u
goed.

(hard geluid, dat daarna weer stopt).
Ceder:

- Dageraad, hier is Ceder. De tweede trap
is uitgeschakeld. Over.
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(pauze van tien seconden).
Dageraad 1:

- Ceder, hier is Dageraad 1. Wat werken
moet, dat werkt. Dit is de laatste fase.
Alles is normaal. Over.

Ceder:

- Ik heb u begrepen. Ik hoor de
inschakeling. Ik voel dat het werkt. Voel
me uitstekend. Observeer de aarde. Het
zicht is goed. Over.

(pauze tien seconden)
Ceder:

- De vlucht gaat goed verder. Derde fase
werkt. De televisiemonitor werkt ook. De
stemming is opperbest. Ik zie de aarde.
Door de illuminator zie ik de horizon. Die
is een beetje richting voeten
weggeschoven.

BAIKONOER, KAZACHSTAN

- 27 APRIL 2001 - Behalve de roestige bakken met
lampjes in het Baikonoer-museum die tijdens Joeri's vlucht voor computers moesten
doorgaan behoort tot de meest ontroerende bezienswaardigheden in deze woestenij
een houten huisje voorzien van een groen puntdak. Dat was het onderkomen van het
Hoofd Constructie, hier verbleef Koroljov als hij op de basis aan het werk was. En
dat was hij bijna altijd. Op de avond van 11 april 1961 kreeg hij twee gasten te
logeren, hun britsen van nauwelijks 1.60 meter zijn ook vandaag nog keurig
opgemaakt. Die nacht konden Joeri en German van de opwinding niet slapen, maar
ze veinsden van wel. Op hun lijf was allerhande meetapparatuur aangebracht, en
vanbuiten werden ze door heren in witte jassen geobserveerd. Kosmonaut Nummer
1 noch Kosmonaut Nummer 2 wilde natuurlijk de indruk wekken slecht op zijn taak
te zijn berekend, dus hielden ze zich stil. Kan het zijn dat German heimelijk smeekte
om een angstaanval van Joeri? Waarna hij zichzelf in de heldenrol droomde? Psst,
Joera - zou je het nu wel doen?
Alles voor de vooruitgang, nietwaar? Ook door de catastrofe van 24 oktober 1960,
slechts een halfjaar voor de lancering van Joeri, lieten de Russen zich niet afschrikken.
Er vielen 92 doden toen het volgetankte prototype van een R-16 raket vlam vatte en
de daaropvolgende explosie alles en iedereen binnen een cirkel van een
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kilometer wegvaagde, met uitzondering van de brandende ambitie om de ruimte in
te gaan. Het was niet de enige crisis in de geschiedenis van Baikonoer, maar voor
dergelijke gevallen heeft de Rus altijd één vermetel wapen in de binnenzak. Het zit
in een fles, is even kleurloos als reukloos en bevat 45 procent alcohol. ‘Laten we
proosten op een voorspoedige lancering,’ roept de eerste Russische journalist. Dat
laten we ons geen twee keer zeggen.
‘Laten we nu proosten op een voorspoedige afstoting van de eerste trap,’ klinkt
de volgende.
‘Laten we drinken op de tweede trap,’ zo gaat het vrolijk verder.
Na de baan om de aarde, de koppeling met het ISS, het verblijf in het ISS, het
ontkoppelen van het ISS én de voorspoedige landing is ook de vierde fles wodka leeg.
Of we nu niet eens moeten toasten op de heroïsche Joeri Gagarin, opper ik, het glas
reeds in de lucht. We zijn hier immers voor zijn jubileumvlucht? Dan daalt een
Siberische kilte over de tafel. De mannen zwijgen, en turen naar de punten van hun
schoenen. ‘Wij Russen laten onze doden met rust,’ klinkt het dan streng. ‘Wij proosten
nooit op onze overledenen.’
Stomme buitenlander, zie je ze denken. Ik begrijp dat wel. Voor deze gestaalde
kaders is een bezoek aan de assemblagefabriek van Baikonoer gesneden koek, terwijl
ieder ander zich er peilloos over verbaast dat zo'n Sojoez pas 48 uur voor de lancering
in elkaar wordt gesleuteld. Zij kijken niet op van het oude mannetje aan een even
oud bureau in de hal. Zijn naam: Anatoli Podteleznikov; zijn beroep: De Controleur.
Geen schroef wordt in de raket gedraaid zonder zijn akkoord, en keurig noteert hij
iedere handeling in een kolossaal kasboek.
En als de Sojoez de volgende ochtend precies om zeven uur op de rails wordt
gezet, traditie sinds 12 april 1961, zeggen de Russen ‘altijd leuk’ - terwijl ik met een
open mond van verbazing het projectiel tergend traag over de Kazachse steppe zie
trekken. Richting het Gagarin-lanceerplatform, dat - toen nog naamloos - al werd
gebruikt voor de Spoetnik-lancering van 1957.
Ach, het zou wat! In Rusland is hightech nooit veel meer geweest dan een hamer
en een sikkel, een zakmes en een schroevendraaier. Eenvoud als de sleutel tot succes.
Buitenlandse astronauten die te gast waren in de MIR raakten meer dan eens in opperste
verwarring over deze tot in de perfectie doorgevoerde filosofie van het simplisme.
De NASA ontwikkelde voor een miljoen dollar een pen waarmee je in staat van
gewichtloosheid kon schrijven, de Russen hadden er allang een. Te weten: een
potlood.
IN DE RUIMTE

Ceder:

- 12 APRIL 1961-77
- Lente, hier is Ceder. De ontkoppeling
met de draagraket heeft plaatsgevonden
om 9 uur 18 minuten en 7 seconden,
volgens plan. Ik voel me goed. De
SPOESK 1 is ingeschakeld. De
magnetische index van de BKFR gaat naar
de tweede positie. Alle starters van BKFR
branden. Ik voel me goed, de stemming
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is monter. De parameters van de cabine:
De druk is één eenheid. Vochtigheid: 65.
Temperatuur: 20. Druk in het
compartiment: één eenheid.
Handbedieningsysteem: 155. In het eerste
automatische bedieningsysteem: 155. In
het tweede automatische
bedieningsysteem: 157. Het gevoel van
gewichtloosheid is goed te verdragen.
Aangenaam. Ik ga verder met mijn baan
om de aarde. Hebt u mij begrepen? Over.
(pauze van dertig seconden. Het geluid zwelt aan. Er klinken morsegeluiden).
Ceder:

- Het compartiment blijft draaien. Het
draaien van het compartiment kun je
meten aan de oppervlakte van de aarde.
Het aardoppervlak gaat door de
illuminator naar links. Het compartiment
draait een beetje
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naar rechts. Goed. Mooi. Voel me
uitstekend. Vlucht gaat door. Alles gaat
uitstekend. Wat is daar met de Dageraad?
Ik heb geen contact. Wat is er met Lente?
Ook geen contact.
Joeri Gagarin is inmiddels oostwaarts gevlogen. Het radiostation op het schiereiland
Kamchatka probeert contact met hem te krijgen, en andersom. Een van de aanwezigen
op de grond is aspirant-kosmonaut Aleksej Leonov, door Gagarin zo dadelijk
liefkozend ‘de blonde’ genoemd:
Ceder:

- Lente, Lente, hier is Ceder. Over. Lente,
hier is Ceder. Ik hoor u niet. Hoort u mij?
Over.

(pauze van vijf seconden)
Ceder:

- Het gevoel van gewichtloosheid is
interessant. Alles zwemt. (vreugdevol)
Alles zwemt. Wat een schoonheid.
Interessant.

(pauze van 45 seconden)
Dageraad 3

- Ceder, hier is Dageraad 3. Ceder, hier
is Dageraad 3.

Ceder:

- Dageraad 3, hier is Ceder. Hoort u mij?
Over. Lente hoor ik niet. Ik hoor Lente
niet. Ik voel me uitstekend. De stemming
is opperbest. Alles is normaal. Ik vervolg
de vlucht. Met de gewichtloosheid gaat
het ook goed. In het algemeen gaat de
hele vlucht goed. Wat kunt u me zeggen?
Over.

Dageraad 3:

- Ceder, hier is Dageraad 3. Ik hoor u luid
en duidelijk. Over.

Ceder:

- Dageraad 3, hier is Ceder. De vlucht
gaat voorspoedig verder. Het gevoel van
gewichtloosheid is normaal. Ik voel me
goed. Alle apparaten en alle systemen
werken goed. Wat kunt u me zeggen? Ik
hoor u uitstekend.

Dageraad 3:

- Ceder, hier is Dageraad 3. Wij horen u
goed, de apparatuur werkt goed. We
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voelen ons goed. Wat kunt u mij zeggen
over de vlucht? Wat kunt u mij zeggen?
Over.
(sterk geluid)
Ceder:

- Heb u begrepen. Groeten aan de blonde!

(pauze 35 seconden)
Ceder:

- Heb de illuminator geopend. Ik zie de
horizonlijn. De horizon komt te
voorschijn. Maar aan de hemel zijn geen
sterren te zien. Het aardoppervlak, het
aardoppervlak is te zien door het raam.
De hemel is zwart en aan de rand van de
aarde, aan de rand van de horizon is zo'n
mooie blauwe aureool die donkerder
wordt naarmate hij verder van de aarde
af is.

(pauze tien seconden)
Ceder:

- Attentie! Ik zie de horizon van de aarde.
Zeer mooie rode aureool. En dan dicht
bij het aardoppervlak een regenboog. En
de regenboog gaat zo naar beneden. Heel
mooi - is alweer weg door de rechter
illuminator. Ik zie nu hoe de sterren
voorbijgaan. Een zeer mooie aanblik. De
vlucht gaat in de schaduw van de aarde
door. In de rechter illuminator zie ik nu
een sterretje, het gaat van links naar
rechts. Kijk, het is weg. Weg, weg. Ik ben
uit de schaduw van de aarde gekomen.
Door de rechter illuminator is nu de zon
verschenen. Het lijkt erop dat het
zonoriëntatiesysteem werkt. Door de
illuminator observeer ik nu de aarde, ik
observeer de aarde, ik vlieg over de zee.
Je kunt de richting van de beweging over
de zee volledig bepalen. - Lente, hier is
Ceder. Lente, hier is Ceder. Tijd: 10 uur
18 minuten. Het tweede commando is
gegeven. De druk in het oriëntatiesysteem
is 120 atmosfeer. De druk
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in de TDOE is 320 atmosfeer. Ik voel me
goed. De vlucht verloopt voorspoedig.
Hebt u mij begrepen? Over. Alle
systemen werken goed. De vlucht gaat
verder. Hebt u mij begrepen. Over?
(Sterke storingen. Hier eindigt de opname)
Van de landing van Kosmonaut Nummer 1 bestaan geen filmbeelden. Voor de
legerfilmploeg, net als voor Joeri zelf, was het maar gissen waar hij uiteindelijk zou
neerkomen. Behalve een persoonsbewijs werd hem voor de zekerheid ook een revolver
meegegeven. Bedoeld voor de leeuwen in donker Afrika, maar evenzogoed te
gebruiken als finale uitvlucht bij verregaand misfortuin onderweg. ‘Start noch vlucht
zal gemakkelijk zijn,’ had de visionaire Koroljov zakelijk bespiegeld voor het vertrek,
‘en ook de landing niet. Ik wens je een goede zonnewind.’ Daarna omhelsden de
mannen elkaar, en stootte Koroljov knap hard zijn voorhoofd tegen Joeri's ruimtehelm.
En toen gebeurde wat achteraf misschien wel het meest dichterlijke moment uit
de geschiedenis van de sovjetmens mag worden genoemd. Koroljov fluisterde hem
in: Joera, de cijfers zijn: drie-twee-vijf. En Joeri lachte alleen maar. Niet een keer,
niet twee keer, wel drie keer was het hem inmiddels verklapt. Drie-twee-vijf. Tegen
alle voorschriften in, en onafhankelijk van elkaar, had de voltallige top van het
Russische ruimtevaartprogramma Gagarin in vertrouwen genomen, door hem bij al
die omhelzingen de code voor de handbediening van de Vostok-1 in het oor te
fluisteren. Zélfs de meest geharde stalinist onder hen, generaal Nikolaj Kamanin,
had het niet over zijn hart kunnen verkrijgen Kosmonaut Nummer 1 met handen en
voeten gebonden Het Grote Onbekende in te sturen. Menselijk, after all - de Russen
die er altijd zo prat op gaan goed te kunnen lijden, verbergen achter hun geharnaste
koppen een sentimentele inborst.
Het was 10 uur en 45 minuten Moskou standaardtijd, toen Gagarin besloot
voortijdig zijn Vostok-1 te verlaten. De voorbije minuten in zijn capsule waren
ver-schrikke-lijk geweest, ze degradeerden die hele start tot kinderspel. Boven Afrika
werden om 10 uur 25 de remraketten correct in werking gesteld, maar daarna wilde
de laatste trap achter de bol niet loslaten. Kabels hadden moeten breken, maar bleken
veel taaier dan gedacht. In plaats van de beoogde tien seconden vroeg het zeker tien
minuten om de bol van de aandrijfmodule te scheiden. Bij terugkeer in de dampkring
was de combinatie hevig gaan tollen, zo'n dertig graden per seconde.
‘Ik zag een compleet corps de ballet voorbijtrekken,’ zou Joeri later aan de
Staatscommissie rapporteren. De lampjes op zijn controlepaneel vielen spontaan uit,
en daarna begonnen ze omineus te knipperen. Gekraak van staal. De temperatuur
liep op, en door de G-krachten werd Gagarin in zijn stoel geperst. Het
matroesjka-poppetje boven zijn instrumentenbord - een talisman, maar ook bedoeld
om het exacte moment van gewichtloosheid te bepalen -, slingerde als een dolleman
heen en weer. Zijn ogen rammelden Joeri uit de kassen.
‘Ik sta in brand! Verstaat u mij? Ik sta in brand!’ riep hij. Niemand hoorde hem,
want radiocontact was bij het doorklieven van de atmosfeer onmogelijk. Sloeg de
vuurzee waarin hij terecht was gekomen nu werkelijk naar binnen, of vergiste hij
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zich? Zou hij zijn revolver pakken? Nee, nog maar even wachten met het afscheid
nemen van het leven! Negen kilometer! Acht! Zeven! - met een daverende klap vloog
het luik boven zijn hoofd open. Was ik dat? Deed ik dat zelf? Was dit niet tegen het
draaiboek en veel te vroeg?
Pojechali! riep Joeri - wie begeesterd is door Wvolja laat zich door voorschriften
niet intimideren. Daar werd hij al met zijn schietstoel over de uitwerprails
gekatapulteerd. Blauw boven. Groen beneden. Bungelend aan zijn parachute begon
het hem te dagen. Vooraf had Koroljov hem minder dan vijftig procent kans gegeven
om
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JEROEN HERMKENS

- AMSTERDAM

veilig terug te keren. Nu mocht hij tot zijn Kosmische Vader prevelen: ‘Het is
volbracht. Het is bijna volbracht!’
SARATOV-REGIO, SOVJET-UNIE

- 12 APRIL 1961 - Boer Yakov Lysenko hield van het
landleven, net als zijn vader voor hem, en diens vader daarvoor. Het was stralend
weer, en de tractor sloeg aan zonder nukken, dit keer. Flink zou er zo dadelijk kunnen
worden geschoffeld, gezaaid, gesnoeid, bemest en gewied. Een daverende knal deed
boer Yakov opschrikken. Hij plaatste zijn hand boven zijn ogen, en tuurde de hemel
af. Zag hij daar een stipje? Welzeker! Het stipje werd een vlek. De vlek een parachute,
en eronder scheen een mannetje te hangen. Was er opnieuw een Amerikaanse spion
uit de lucht geschoten?
Zonder het antwoord af te wachten, rende boer Yakov terug naar zijn dorp
Smelkovka. Hij sloeg groot alarm en sommeerde de potigste kerels met hem mee te
komen. Half-en-half hielden ze de hooivorken al in de aanslag, toen ze ter bestemder
plaatse aankwamen. Daar stond de vreemdeling, en hij sprak met houtvestervrouw
Anna Tachtárova en haar dochter Rita, die er aardappelen aan het poten waren.
‘Goedendag, kameraden, zal ik mij even voorstellen?’ zei de vreemdeling nu
glimlachend tegen Yakov. ‘Mijn naam is Joeri Gagarin, en ik ben de eerste mens die
zojuist tot het sterrenstelsel is doorgedrongen.’
Niet veel later waren de militairen verschenen, met helikopters en alles. En hoewel
de vreemdeling uitdrukkelijk had beloofd dat ze dan allemaal samen op de foto
zouden gaan, werden boer Yakov en zijn gevolg hardhandig weggejaagd. Daarover
is de boer nog lang verbolgen geweest.
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De militairen kenden een heel andere missie. Voor hen was het zaak om de ware
toedracht van de landing te verhullen, van zins als het Kremlin was met de
internationale luchtvaartregels te schipperen. Ze wilden een hoogterecord voor
Gagarin, erkend door de International Astronautical Federation te Parijs. De regels
schreven evenwel voor dat een piloot of ruimtevaarder in hetzelfde toestel moest
terugkeren als waarmee hij was vertrokken. Dat Joeri's geblakerde Vostok-1 een paar
kilometer verderop terecht was gekomen moest voor de commissie worden verzwegen.
En al helemaal dat Kosmonaut Nummer 1 de bol per schietstoel had verlaten.
Van invloed op Joeri's statuur als de eerste Russische popster was het geschutter
allemaal niet. Met zijn innemende glimlach, zijn kuiltjes in de wangen, zijn gevoel
voor humor en zijn atletische bouw, scoorde Joeri als Man van het Moment
gemakkelijk de eerste plaats op de internationale charmemeter. Opnieuw werd hij
de complete planeet rondgestuurd, maar nu per vliegtuig. Het schijnt dat boerenzoon
Joeri bij een banket op Buckingham Palace nog voor een koninklijke crisis heeft
gezorgd. Naar goed Russisch gebruik poetste hij voorafgaand aan de maaltijd even
zijn bestek, iets wat op het verroeste sovjetplatteland een routineuze handeling is.
De oplettende koningin Elizabeth meende echter te mogen concluderen dat er vette
vingers op mes en vork hadden gezeten, waarna ze de ochtend erop de voltallige
keukenstaf zijn congé gaf.
Ja, de wereld lag aan Joeri's voeten. Snel zou alles hem naar het hoofd stijgen.
Joeri deed wat pophelden doorgaans doen, hij vermaakte zich met het nieuwbakken
gilde der ruimtevaartgroupies. Tijdens een uitstapje met de kosmonautenclub naar
Jalta stond hij op 3 oktober op het punt te worden betrapt met een kamermeisje, zijn
vrouw Valentina had de deurklink al in haar hand. Opnieuw besloot Joeri tot het
maken van een sprong. Hij dook van het balkon, en dit keer was zijn landing minder
zacht. Met zijn voorhoofd kwam hij terecht op een stoeprand, het bloed gutste over
zijn gezicht. Voor het Kremlin was dat het sein om hem langzaamaan uit het openbare
leven te retoucheren. De mythe Gagarin mocht niet worden beschadigd.
Veel herrie om niks, natuurlijk. Alsof wij kinderen uit het ruimtevaarttijdperk niet
bereid zouden zijn Joeri zijn avontuurtjes als buitenaardse Casanova te vergeven.
Zijn viriliteit betekende een viering van het leven, met name van zijn eigen leven,
dat hij buiten verwachting had verlengd. Beter dan wie ook wist Gagarin dat zijn
Vostok-1 slechts een wankel karretje in een vijandig universum was geweest.
BAIKONOER, KAZACHSTAN - 28 APRIL 2001 - Het is 13.17 uur Kazachse standaardtijd

precies als het gebulder een aanvang neemt. De torens van de sprinkhaan-constructie
wijken, en de Sojoez TM-32 met Gagarins beeltenis erop verheft zich majestueus
boven het platform. Even lijkt hij daar te blijven hangen, maar dan doorklieft hij als
een machtige Russische penis de hemelen (zoals Sovjet-propagandafilms dat altijd
zo puntig uitdrukten). Na een seconde of tien is de raket reeds uit het zicht verdwenen.
Niet geïmponeerd door de aanhoudende luchtdrukverplaatsing ontkurkt het Russische
verlaggeversgilde een fles cognac.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

15 - Waarin Daan Schrijvers noodgedwongen moet kiezen tussen de Oude
Wereld en de gehele wereld.
EPISODE

Wij zaten met z'n vieren bij Zandvoort in 't fijne witte zand aan de voet van 't duin
en keken naar zee. Walter was er niet bij. 't Was in het 't laatst van juli. Om zeven
uur stond de zon nog hoog boven de zee, maakte, alweer, ik kan 't niet helpen, 't is
God zelf die steeds in herhalingen vervalt, maakte alweer een lange gouden streep
op 't water en scheen op onze gelaten. Hier zaten wij, we wilden niet anders. Poes
Pasternak, hond Heidegger en ik, alsmede de blije geit die u vast nog kent uit episode
8. Och ja, misschien was alleen de geit hier liever niet geweest nu hij zo knisperend
ronddraaide aan het spit boven onze barbecue.
Ik wachtte hier op verdere instructies. In mijn hand hield ik de brief die mij per
expresse was toegezonden vanuit Brussel, die kolkende hoofdstad van ons kruiend
continent, en was ondertekend door de voltallige Europese Raad van Hoeders, zoals
benoemd door de verenigde vergadering van de nationale Hoogheemraadschappen
der Hoofdredacteuren. De inhoud van het schrijven liet geen ruimte voor misverstand.
‘Geachte heer Schrijvers - Dit is geen crisis, Daan, dit is een diepe crisis. Europa
heeft nu zijn Ombudsman nodig. Hard nodig. Verdere instructies volgen.’ Was
getekend, namens de Europese Raad van Hoeders: Walter Decheiver, ‘je beminnelijke
vriend en je gelouterde collega, wiens inspirerende greep op de werkelijkheid je de
afgelopen weken zo node hebt gemist’.
‘Walter,’ had ik gemompeld, ‘jij weer!’ Ditmaal had hij gesigneerd met ‘Decheiver
Equity Ratio Konsultancy (DERK), onderdeel van de Decheiver Group Inc, the
transnational advice and tax services organisation, including Decheiver associated
offices worldwide: Berlin, Brussels, London, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienna,
Zurich, Aberdeen, Amsterdam, Arnhem, Beijing, Belgrade, Bucharest, Budapest,
Buenos Aires, Casablanca, Dresden, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg,
Hilversum, Hong Kong, Leipzig, Marbella, Milan, Montevideo, Moscow, Munich,
New York, Prague, Sao Paulo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Warsaw, Zagreb
en Zandvoort.
Even was ik stil geweest. Walter had de route naar de hogere salarisschalen weten
te vinden, zoveel was duidelijk. Maar, moest ik daar onmiddellijk aan toevoegen,
frappant was het wel dat hij 's Werelds Ombudsman - wiens Diepgravende Diagnose
onlangs nog in 2300 stuks was verdwenen op de stoep van de Oude Raad van Hoeders
zonder dat de trouwe abonnees hun exemplaar ooit hadden ontvangen - die 's Werelds
Ombudsman dus, had weten te vinden voor deze cruciale klus om ons continent te
redden. Maar moest ik daarvoor de hele planeet in de steek laten? Ging Europa dan
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voor Moeder Aarde? Was het werkelijk zo dat de Oude Wereld meer was dan de
gehele wereld?
Peinzend staarde ik in de gloeiende kooltjes. O nee, het waren de verwijtende ogen
van de blije geit die mij doordringend aanstaarden.
Het was 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 in Europa tobben met moeite en zorg en veel verdriet door de
rijstebrijberg van opinies, religies en subsidies dienaangaande, alsof 't zonder die
moeite, die zorg en dat verdriet geen oudjaar zal worden. Enfin, mijn taak in het
ondermaanse zit er nu op. Maar die van jou begint pas. Veel succes en wijsheid,
Daan. Je zult 't nodig hebben.’
Ik had hem nog willen bedanken voor zijn opbeurende woorden. Maar het was al
te laat. Hond Heidegger en poes Pasternak hadden zich reeds gestort op deze goudgeel
geroosterde geit uit den vreemde, wiens eloquentie helaas voor hem niet had gestrookt
met onze telefonische taaltoets.
Veel tijd voor contemplatie had ik niet. Vanuit mijn ooghoek zag ik hoe een
reclamevliegtuig laag kwam aanscheren over het drukbevolkte strand. Het bleek een
rode driedekker Fokker Albatros, en erachter hing een buitenmatig spandoek met
overdreven grote letters: GEHEIME BOODSCHAP VOOR DAAN - MORGEN WACHT
EUROPA-DOKTER ENZENSBERGER OP JOU IN BAHNHOF ZOO. MONDJE DICHT, W.!
Terwijl het vliegtuigje nogmaals laag overscheerde, zag ik iemand vanuit de cockpit
vrolijk wuiven. Ondanks zijn wapperende sjaal en vliegenierskap herkende ik de
piloot moeiteloos. Het was niemand minder dan Walter Decheiver, mijn gelouterde
vriend en collega, thans opgestegen naar de salarisschalen van Decheiver Equity
Ratio Konsultancy, en voorzitter van de Europese Raad van Hoeders bovendien.
En zo kwam het dat ik morgen naar Duitsland zou gaan. Naar Herr Doktor
Enzensberger, op Bahnhof Zoo.
(Wordt vervolgd)
daanschrijvers@hotmail.com - ook voor uw strandbarbecues!
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binnenkant voorplat

[693-694]
[Medewerkers]
- geboren in 1959. Als journalist werkzaam bij de VPRO.
Publiceerde zijn poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999). Binnenkort
verschijnt zijn nieuwste bundel Ruimtevaart.
WIM BRANDS

PIET GERBRANDY - geboren in 1958. Dichter en vertaler. Bekroond met de Lucy

B. & C.W. van der Hoogt-prijs (1997). Kreeg de Herman Gorterprijs voor zijn
bundel De zwijgende man is niet bitter (2002).
- geboren in 1960. Studeerde kunstgeschiedenis in
Utrecht, alwaar hij werkzaam is in een antiquariaat. Publiceert regelmatig poëzie
in Hollands Maandblad.
PAUL VAN DEN HOVEN

- geboren in 1942. Studeerde Nederlands en
Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was o.m. werkzaam als redactrice.
Publiceert regelmatig in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

- geboren in 1965. Redacteur bij AT5. Volgde in 1999
lessen aan 't Colofon. Schrijft o.m. gedichten, libretto's en toneelteksten, zoals
De Koerskmonologen (2002).
CAROLINE LIGTHART

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).
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 1981. Beeldend kunstenaar. Tekent, schildert,
experimenteert met nieuwe media en schrijft. Werkte na VWO-diploma korte
tijd in New York, studeert aan de kunstacademie Artez.
NINA ROOS

IRIS LE RÜTTE - Geboren in 1960. Kunstenaar. Maakt beelden en ontwerpt voor

de openbare ruimte. Illustreert boeken. Ontwierp o.a. de VSB Poëzieprijs en de
IJ-Prijs. Exposeerde o.m. in het Singer Museum.
KRISTOFER SCHIPPER - geboren in 1934 te Järnskog, Zweden. Emeritus hoogleraar

sinologie te Leiden en Parijs. In 2001 stichtte hij in China de Bibliotheek van
de Westelijke Belvedère (www.xiguan.net).
DAAN SCHRIJVERS - geboren in 1946. Journalist in ruste; werkte onder meer bij

Het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
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- geboren in 1941. Woont en werkt als letterkundige in
Amsterdam en New York. Was als UHD Engelstalige Letterkunde verbonden
aan de UvA; publiceerde o.a. in Armada en De Gids.
MARIJKE SMALBRAAK

MARIA STAAL -

geboren in 1960. Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde regelmatig in Hollands Maandblad.
VROUWKJE TUINMAN - geboren in 1974. Winnares van de Hollands Maandblad

Schrijversbeurs 2003-2004 (Poëzie). In 2004 verscheen haar dichtbundel Vitrine.
Dit najaar verschijnt de roman Grote acht.
- 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

NACHOEM M. WIJNBERG

- geboren in 1961. Schreef negen bundels poëzie meest recent Eerst dit dan dat (2004) - binnenkort verschijnt zijn vierde roman
De opvolging. Zijn werk werd o.m. onderscheiden met de Herman Gorterprijs.
Ook werkzaam als hoogleraar industriële economie en organisatie.
- geboren in 1958. Staffunctionaris en supervisortrainer.
Publiceerde in 1995 de bundel De archieven van een novice.
SJEF WELLING

- geboren in 1924. Emeritus hoogleraar sociale psychologie.
Publiceerde eerder in Tirade en Hollands Maandblad, meestal onder de naam
J.W. Paul.
ROB WENTHOLT
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Hollands Maandblad aanvullende honoraria 2004/2005
Dankzij de steun van de Van Bijleveltstichting is de Stichting Hollands Maandblad
in staat jaarlijks prozaschrijvers, dichters, essayisten en grafisch kunstenaars die
meewerken aan Hollands Maandblad ten behoeve van de verdere ontplooiing en
bestendiging van hun werk een financiële aanmoediging te bieden in de vorm van
het Hollands Maandblad Aanvullend Honorarium.
Het Bestuur van de Stichting Hollands Maanblad en de redactie hebben het genoegen
mede te delendat de volgende auteurs, dichters en kunstenaars uit jaargang 2004 van
Hollands Maandblad in aanmerking komen voor een door de Van Bijleveltstichting
mogelijk gemaakt Hollands Maandblad Aanvullend Honorarium:
- poëzie
ANTOINE DE KOM - poëzie, proza
NICOLE MONTAGNE - tekeningen
YVONNE NÉ - poëzie
STANCE OONK - tekeningen
KAREN OPSTELTEN - tekeningen
BAS VAN PUTTEN - proza
IRIS LE RÜTTE - tekeningen
CATHELIJN SCHILDER - proza
VROUWKJE TUINMAN - poëzie, proza
INGMAR HEYTZE
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Het Aanvullend Honorarium is bedoeld als materiële steun in de rug, en niet als een
prijs in de zin van de drie Hollands Maandblad Schrijversbeurzen die jaarlijks worden
uitgereikt door de Redactieraad voor de beste bijdrage in de categorieën Poëzie,
Proza en Essayistiek. Het gaat om een donatie aan medewerkers van wie de bijdragen
in de afgelopen jaargang door het Stichtingsbestuur in het bijzonder werden
opgemerkt. De leeftijd van de medewerkers, de continuïteit van hun band met
Hollands Maandblad en de mate van relevantie van de ondersteuning, speelt bij de
nominatie mede een rol.
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Deze maand
Van alle zaken die verdwenen zijn uit ons culturele landschap, valt het meest de
verdwijning te betreuren van de zinsnede: ‘Ik weet het niet, maar ik ga dat eens
haarfijn uitzoeken.’ Tegenwoordig weet iedereen alles al, en niemand wil daarom
meer iets ontrafelen. Onwetendheid en nieuwsgierigheid gelden niet als deugd, en
de weinigen die durven toe te geven dat zij iets willen weten omdat zij met de mond
vol tanden staan, dolen in eenzaamheid. Dit is, zo u wilt, een teken des tijds.
U hoort mij hierover niet klagen - want klagen is ook een teken des tijds - maar
ik constateer slechts dat de vreugde des te groter is wanneer er iets te lezen valt
waarin onbekommerde nieuwsgierigheid leidt tot het besef dat de werkelijkheid
verbijsterender is dan wij kunnen dromen in onze wildste verbeelding. In de London
Review of Books van 7 juli jongstleden bericht de Britse journalist en
documentairemaker Ed Harriman over zijn speurtocht naar het geld dat in Irak wordt
uitgegeven voor de wederopbouw en de strijd tegen het terrorisme. Het is een stuk
dat uitgaat van het principe ‘Ik weet het niet, maar ik ga dat eens haarfijn uitzoeken’,
en het resultaat is een verhandeling over de chaos die verborgen gaat achter de façade
die wij het dagelijks leven noemen.
Harriman pakt het spoor op in Erbil, in Noord-Irak, toen daar op 12 april 2004
drie Blackhawk helicopters neerdaalden. Aan boord waren bankbiljetten. Knisperend
nieuwe bankbiljetten. Veel knisperend nieuwe bankbiljetten. Welgeteld 1.500.000.000
dollar aan knisperend nieuwe bankbiljetten. Het geld kwam van het ‘Olie voor Voedsel
Programma’ van de Verenigde Naties en had niets te maken met de 600.000.000
dollar die de Amerikaanse bewindvoerder Paul Bremer contant in zijn kantoor had
liggen, en ook niets met de 8.800.000.000 dollar die de burelen van de nieuwe Irakese
regering waren binnengegaan maar daar nimmer meer zijn teruggevonden, noch met
de 19.000.000.000 nieuwe Irakese dinars die werden gevonden in een vliegtuig van
de Irakese minister van binnenlandse zaken, en al helemaal niet met de 26.000.000
dollar die verdwenen waren uit de kas van de Coalition Provisional Government, die
mede was gespekt met Nederlandse donaties.
Neen, de 1.500.000.000 dollar aan knisperend nieuwe bankbiljetten in de
helikopters waren uit naam van de Verenigde Naties onder toezicht van de
Amerikanen naar Erbil gekomen om uitgegeven te worden ten behoeve van het
Irakese volk. Bij aankomst werden de pallets met bankbiljetten netjes in een aantal
tenten gestapeld. De tenten werden afgesloten met een hangslot alvorens de
bankbiljetten aan een lokale koerier werden overgedragen. Niemand weet eigenlijk
precies waar het geld sindsdien is gebleven.
Dat geldt niet voor circa 18.400.000.000 dollar die de Amerikaanse overheid
officieel heeft besteed aan de bezigheden in Irak. Hiervan is bekend dat een groot
deel nimmer is terechtgekomen bij de troepen in het veld of bij de Irakezen, maar
bij de Amerikaanse firma Halliburton waarvan de huidige vice-president Dick Cheney
tot juli 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur was. De rekenkamer van het
Amerikaanse leger heeft becijferd dat Halliburton (via de dochteronderneming
Kellogg, Brown & Root) de strijdmacht van de VS heeft getild voor enkele miljarden
dollars. Zoals in het geval van de 73.000.000 dollar die werd berekend voor de
barakken van de 101st Airborne Division (die in feite de helft kostten), of in het
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geval van de 88.000.000 dollar voor maaltijden voor Amerikaanse soldaten die nooit
zijn ver-
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strekt, dan wel in het geval van de torenhoge rekeningen voor de ‘logistieke tochten’
van de honderden gloednieuwe maar dikwijls geheel lege Mercedes Benz legertrucs
- elk 85.000 dollar - door de woestijn (die bij pech werden vernietigd uit vrees dat
ze in handen van de vijand zouden vallen).
Nu ja, de rekenarij van Harriman is als oefening in nieuwsgierigheid verhelderend.
De bedragen zijn hallucinerend, de bijbehorende inhaligheid is bijna vergeeflijk door
de onbeschaamde groteskheid ervan, en de wanorde bij de strijd tegen het terrorisme
en de opbouw van Irak is een levendige illustratie van de vergeefsheid van elk
menselijk streven. Maar het is niet iets om vrolijk, ironisch of sarcastisch van te
worden. Daarvoor is het decor te ontmoedigend.
In Bagdad alleen vinden thans gemiddeld zo'n zes zelfmoordaanslagen per dag
plaats. Wanneer hierbij minder dan dertig doden vallen, halen deze aanslagen de
krant nog nauwelijks. Misschien pleit het voor de menselijke soort dat wij doorgaans
nogal blind zijn voor de destructieve krachten die in onszelf huizen. En misschien
pleit het op een morbide wijze ook wel voor de menselijke soort dat wanneer die
destructieve krachten naar buiten komen, ze dat dikwijls op een systematische,
rationele en daardoor des te destructievere wijze doen. Wanneer wij liefhebben, gaat
dat doorgaans chaotisch, redeloos en radeloos, en het gewenste effect is nimmer
gegarandeerd. Maar wanneer wij roven, bedriegen, dan wel dood en verderf zaaien,
doen we dat gecalculeerd, overtuigend en zelden zonder resultaat.
Zo is er een duidelijke systematiek bij de zelfmoordaanslagen in Bagdad - dezelfde
systematiek die ook bij de aanslagen in Madrid en Londen te zien was. De daders
kiezen liefst de ochtendspits. Niet alleen zijn zij zelf dan zonder twijfels na een goede
nachtrust en is de kans op veel slachtoffers groot, maar bovendien hebben de media
dan ook een hele dag om de beelden te verspreiden en te tonen.
Het wordt soms wel betoogd dat het doorgronden van zelfmoordterroristen mogelijk
is met Freuds theorie over Eros en Thanatos. De (zelf)destructieve daad wordt dan
gezien als de ultieme vorm van de negatie van de levensdrift, als een pathologie
waarbij het doodsinstinct de overhand heeft gekregen op de diepmenselijke neiging
het leven te behouden en zo gecompliceerd mogelijk te maken. Het pleit misschien
voor Freud dat hij zich pas laat oog kreeg voor de destructiviteit als inherente
menselijke aandrift, en in de opstellen Jenseits des Lustprinzips (1920) en Das Ich
und das Es; Eine Teufelsneurose im Siebzehnten Jahrhundert (1923) klinkt bijna
zijn eigen verbazing door over deze omissie in zijn theorie.
Overigens blijft het twijfelachtig of we bij Freud wel over een wetenschappelijke
theorie mogen praten, maar zeker is dat hij ons beeld op de menselijke natuur
diepgaand heeft beïnvloed, zoals met zijn metafoor van Eros en Thanatos. Het feit
dat hij in zijn werk het woord ‘Thanatos’ zelf nimmer heeft gebruikt, doet daaraan
weinig af. Het is in elk geval onweerlegbaar dat wij thans onszelf - en onze wereld
- niet anders meer kunnen zien dan verscheurd door de dance macabre van liefde en
dood.
Op de omslag van dit Hollands Maandblad staat ‘Eros & Thanatos’ - meer als een
‘afterthought’ dan als een vooropgezet thema. Dit blad is spaarzaam met
themanummers, want al snel dreigt een literaire periodiek daardoor te worden tot
een serie boekjes waarbij het onvoorspelbare karakter van een tijdschrift wordt
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verloochend. Het blijft dan ook de vraag of de kopij deze keer de redacteur dwong
tot het besef van een thema of dat dit andersom gebeurde.
Wellicht is het thema geboren uit een gezamenlijk - maar nimmer uitgesproken besef dat wanneer wij bij Hollands Maandblad moeten kiezen tussen Eros en
Thanatos, wij ons vermoedelijk schielijk verschuilen achter de twijfel op zoek naar
aarzelende tegenspraak. Hoogstens zullen wij daarbij nog even mompelen: ‘Ik weet
het niet, maar ik ga dat eens haarfijn uitzoeken.’ - BB
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Zonder bril
door Nina Roos
Terug naar Donderen. Naar pappa en mamma. Genekt door één jaar nachten.
Naar Brussel voor afleiding en zomaar plezier; daar komt een mannetje aan; hij
maakt polaroids van mijn hoofd.
Vier dagen later woon ik in New York. Hip. Ikea. Een self-cleaning oven.
Ik werk, ik loop heen en weer, verdoofd door ondergewicht. Opdrachtgever na
opdrachtgever trekt voorbij. Meisjes, meisjes en meer meisjes. Vlak bewegend,
zonder plan.
Ze knippen mijn haar. Naturel blond duurt drie uur. Homo's werken de passen
erin, the attitude. Verkoop je. Koop nieuwe schoenen.
Ik krijg een handtas. Dat hoort.
Ik ben bloot in een peignoir. Voor een oorbel op de foto. Wil je lunch? Wil je thai?
Ik smeer mijn boterhammen 's ochtends zelf.
Dat is stom, zie ik.
Meisjes eten veel, veel te veel. Ik kijk wel uit en ga plassen. Daar is de veelheid
uitgespuwd; niet eens doorgetrokken.
Ik zoek, wacht en glimlach.
De afterparty van Miss Sixty. Met onderbroeken die je mee mag nemen. Alles is
opblaasbaar en gratis.
Gelukkig lopen alle wegen rechtdoor; zo vind ik dronken mijn bed.
Mijn hart doet raar. Alle ochtenden om vijf uur wakker. Last van de niksigheid.
Wrijving. Dit meewerkend voorwerp raakt leeg.
Er is een afspraak, om kwart voor negen. Vroeg vertrekken, nooit te laat komen. Ik
krijg de omgeving niet mee. Al lang niet meer.
Twee roltrappen onder de grond. Eerst haal ik snoepjes voor de vieze smaak.
Tweede roltrap. Ik zie dat de metro over drie minuten komt.
Wachten doe ik al vier weken fulltime.
Dan zie ik niets meer.
Het zicht op mijn eigen schoenen verdwijnt.
‘Get up, get out, get out!’
Naar buiten, naar buiten moet ik.
Waarom doet de roltrap het niet?
Wie heeft het licht hier uitgedaan?
Geplakt aan vreemden vaar ik mee met de massa omhoog.
Er vallen A-viertjes op mijn hoofd. Er daalt een grijs tapijt neer.
Het lijkt wel of God is gaan kettingroken.
Hier moet ik een kiekje van maken!
‘Oh my God! Oh my God’ gonst om me heen.
Lam en onmogelijk de zaak te plaatsen.
Moet ik rennen?
Wat is iedereen raar rustig.
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Nu toch tempo maken, snel Broadway op.
Tegenliggers tussen de hoge gebouwen, ze zien nog niets.
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Ze lopen de verkeerde kant op. Nieuwsgierig. Niemand zonder mobiel.
Ik ren. Ik stop, ik ren. Ik twijfel even.
Teruggaan? Gaan kijken? Ik loop verder.
Binnen bij het modellenbureau werken ze gewoon door. Drie vierkante meter scherm
waar een vliegtuig naar binnen vliegt. En dat op repeat. Nu pas zie ik het.
Ik dacht een gaslek, een brand. Iedereen dacht: een brand. Iets voor de brandweer.
Ik klim naar het dak.
Ik zie poppetjes omlaag suizen.
Eindelijk, er gebeurt wat! - kan ik dat denken?
Geroffel. Er zakt iets weg. Ik weet niet wat. Er is alleen een wolk te zien.
Binnen zie ik de herhaling. Dichterbij dan buiten. Nog een herhaling. En nog een
keer.
Censuur op mensen, op bloed.
Weer op het dak lijkt de wolk linksaf te gaan.
Er staat er nog één. Stilte onderling. De brandweerauto's gillen, hysterisch.
Dan nog meer wolk.
Er komt een bommelding binnen. Ik moet eruit.
Buiten mag ik niet lopen; onder elke auto een bom. Misschien.
Misschien.
Kan ik beter in de lucht zitten nu?
Agenten op elke straathoek. Ik kom er niet door, ik ben niet legaal. Huilen helpt. De
ochtend erop krijg ik NOVA aan de lijn. Knipperend zonder bril zoek ik het NBC
gebouw. Daar is Twan Huys. Hij is lief voor me. Stelt me gerust. We gaan live de
lucht in.
Ik was er bij. Nu kunnen pappa en mamma zien dat ik er ben.
Door grijs gras, tussen grijze bomen op weg naar mijn woning. Ik zoek sluiproutes,
loop kilometers om langs het water. Straks stopt mijn hart, ik moet mijn pillen vinden.
De vierde dag is het raak. De agent met sympathie rijdt me door alle posten naar
de resten van mijn appartement. Op eigen risico kruip ik erin op zoek naar bril, pillen,
mijn vliegpapieren. Ik wil naar huis.
Mijn kilo Marne-mosterd staat nog in de koelkast. Mijn bed vol stof. Ik slaap
binnen het afgezette gebied. Eruit mag, erin kom je niet meer. De winkels raken leeg.
De gele taxi's zijn vervangen door tanks met Amerikaanse vlaggen. Zou de bevrijding
van Nederland er zo uitgezien hebben?
Buiten kan de zon niet door de wolk van lijkenlucht heenkomen. Het einde van
de straat is onzichtbaar. Ik krijg geen mondkapje te pakken.
Op dag zes mag ik plots vliegen. De taxichauffeur zegt halverwege dat zijn dienst
erop zit. Hij stopt. Staat stil. Ik geef teveel geld, en hij rijdt door.
Leeg vliegveld, twee stoelen, de film ‘Shrek’ draait.
Wachtend op mijn bagage zie ik pappa en mamma achter het glas. Sterk val ik in
pappa's armen, slap kom ik er weer uit.
Buiten zie ik wat ik heb gemist. De horizon.
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Nu en dan
Leo Vroman
Als ik stervend inderdaad
neer zie op dit uitgespeelde
onherkenbare gelaat
hoop het ik zich te verbeelden
dat er een eeuwigheid bestaat,
niet als een geest, zijn lijf ontlekt,
maar als een lijf, nog tastbaar, want
het ziet zijn stoffelijk verband
als oude kauwgom stukgerekt
en ruikt nog tijdeloos daarna
de flauwe geur van tandpasta.
Wat ontmaskerde ik graag
tussen de twee onwerkelijkheden:
dode toekomst en schijndood verleden
het misleidende vandaag.
Ach dat aan sterven werkend lijk,
Al wat het nog kan bieden is
Mijn wasem van geschiedenis,
En is die werkelijk?
Of zal ik dan te bezig wezen
In de diepzee van mijn vragen
In dit grootste avontuur
Om noch hemelslaap te vrezen
Van zo vreselijk lange duur,
noch die pluimage van mijn trage
vlerken, of dat kunstlicht van dat vage
al te vage vagevuur?
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Breezer
door Gerry van der Linden
‘Magie. Zo vanzelfsprekend en vertrouwd. En dat tussen twee mensen die elkaar net
kennen. Dat is magie.’
‘Ja,’ zeg ik.
‘Ik wil je heel graag gauw zien. Je hebt een prachtig lijf. Alleen... ik kan nu geen
tijd vrijmaken... mijn werk, mijn moeder in het ziekenhuis en...’
‘Dat begrijp ik wel. Dat soort dingen begrijp ik wel.’
‘Fijn. Ik bel je snel. Kusje.’
‘Kusje,’ zeg ik.
De regen slaat tegen de ruit. Op de stoep van het etablissement staan fietsen in het
rek die er flink van langs krijgen. Racefietsen. Zilverkleurig, blauw, rood. Tasje voor,
tasje achter, veldflesje in houder. Amateurwielrenners op de Veluwe. Mannen en
vrouwen in wielermaillots. Vijftig, zestig, grijzend haar, te dik, te dun. Vrolijk. Ze
hangen hun natte jacks in de vestibule, nemen plaats aan de leestafel en bestellen
een Spa.
‘Hoe zit 't met je gevoelens, Charles?’ zeg ik, iets te luid, want de wielrenners
draaien - en groupe - hun hoofd om. Charles kijkt me aan. Zijn ogen achter de
brillenglazen zeggen niet veel. Of wel?
‘Rare vraag?’
Ik wil eigenlijk geen gesprek. Niet dit soort gesprek. Maar niks zeggen is ook niks.
Niet als het laatste gesprek een telefoongesprek is van twee weken geleden.
‘Ik...,’ probeert hij.
Het lijkt niet alsof hij er dagelijks mee van doen heeft.
‘Ik kan er niet zo goed mee omgaan.’
‘Ach,’ zeg ik. ‘Daar komt de ober aan. Bestel nog even wat.’
‘Zo meteen,’ zegt Charles, terwijl hij opgelucht achterover leunt.
‘Hoe komt 't toch dat mensen rond de vijftig zo op elkaar lijken? Mannen hebben
buiken en slappe billen. Vrouwen geen middel en spataderkuiten. En dat
ouwejongetjeshaar!’
‘Jij, niet,’ zegt Charles.
‘Ik niet. Ook zonder fiets?’
‘Met en zonder.’
Weer zeggen we niks. Beter. Liever wil ik neuken. Met Marokkanen,
Oost-Europeanen, geile Ghanezen. Asielzoekers met echte angst in hun lijf. Neuken
alsof je leven ervan afhangt. Ik kijk naar Charles. Wat ziet hij er grappig uit! Haren
in de war, ogen in de war. Vingers. Hij ziet eruit alsof hij niet weet wat hij wil.
‘Ik wil neuken,’ zeg ik.
De wielergroep beweegt onrustig.
Even heb ik zin om neuken, neuken, neuken! te roepen.
‘Met of zonder gevoel?’ zegt Charles op een manier alsof hij een bestelling
opneemt. Hij vingerknipt naar de ober die als een ree naar de tafel komt gesneld. Is
Charles niet de grappigste man die ik ken? Zijn hoofd wordt grappig kaal. En grijs.
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Hij zucht en werpt een lome blik naar de ober, een sproetige jongen die het ook niet
weet of misschien wel, maar in ieder geval wegkijkt.
‘Geen li-bi-do? Stijve lul?’
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De jongen zet zich schrap. Het gezicht van Charles wordt langzaam roze. Hij buigt
zijn hoofd en vouwt zijn handen in zijn nek. Raar woord, libido. Klinkt als dildo.
Geen dildo? Maar ik zeg niks, ik ruik zijn zweet. Hij kijkt op, uit het raam. De jongen
is weg, zijn schaduw achterna. De regen houdt zich stil. De wielergroep bladert
vermoeid in de tijdschriften. Een streep zonlicht ligt op tafel. En profil ziet hij er best
nog goed uit, Charles. Krachtig.
‘Breezer?’
Hij verroert zich niet.
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Horatiusliedje
Nachoem M. Wijnberg
Voor zo oud als ik
maakt jongen of meisje
niet meer uit, het probleem
is dat niets beter is
dan wie die aanbiedt
om liefde te vragen
of ben ik nu weer wijs
op andermans kosten,
zoals wanneer ik zeg
dat liefde voor mij
ook werk is? Toen je mij
liefhad en geen ander
je zachte hals en wapperende
haren mocht aanraken
had ik meer lief
dan de koning van Perzië.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

11

Horatiusliedje
Ik bedank de uitvinder
van op reis gaan,
ook de uitvinder van het gedicht,
die brengt naar waar
iemand anders al langer is:
hier is er weer een. Aan de uitvinder
van het gedicht zeg ik:
laat mij genoeg hebben aan wat er is
en oud worden zonder
op te houden met schrijven,
dat is waarom ik vraag,
en iemand die weet hoe het vroeger was,
al is het maar gisteren,
het is donker geworden, dit jaar
eindigt zoals alle andere
als ik vanavond oudjaar vier.
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Liederlijke Liederen
door Kristofer Schipper

Wanneer de Zhen en de Wei,
Buiten hun oevers treden,
Komen de jongens en de meisjes,
Met orchideeën in de hand.
Het meisje zegt: ‘Ben je gaan kijken?’
De jongen zegt: ‘Ik heb al gekeken.’
‘Kom laten we nog eens gaan kijken;
Aan de overkant van de Wei,
Daar is veel plaats en is het leuk.’
Die jongen en dat meisje,
Al lachend genieten ze van elkaar;
En dan geeft ze hem een orchidee.
De Zhen en de Wei,
Hoe diep en helder stromen ze!
De jongens en de meisjes,
Komen daar in drommen naar toe.
Het meisje zegt: ‘Ben je gaan kijken?’
De jongen zegt: ‘Ik heb al gekeken.’
‘Kom laten we nog eens gaan kijken;
Aan de overkant van de Wei,
Daar is veel plaats en is het leuk.’
Die jongens en die meisjes,
Al lachend gaan ze daar genieten;
En dan geeft ze hem een orchidee.

Dit aardige versje komt als nr. 95 uit de Shijing, het ‘Boek der Liederen’, ook wel
bekend onder de naam ‘De Oden’. De Shijing is een van de oorspronkelijke zes
heilige Klassieken, en de derde in de rangorde, na ‘De Veranderingen’ (Yijing of
I-ching) en ‘De Documenten’ (Shujing). ‘Het boek der Liederen’ bevat in totaal 305
zangen die zijn onderverdeeld in vier groepen: de Balladen (feng), de Kleine Hymnen
(xiaoya), de Grote Hymnen (daya) en de Lofzangen (song). De inhoud is zeer
gevarieerd wat betreft vorm en inhoud, en dus veel minder eentonig dan onze Psalmen.
De grote vraag is uit welke tijd ze stammen. Natuurlijk zijn de geleerden het daar
nooit helemaal over eens, maar in ieder geval komen ze uit de eerste tijd van de Zhou
dynastie, tussen de 11de en de 6de eeuw voor Christus.
De Balladen (feng) zijn de talrijkste. Ze zijn op hun beurt onderverdeeld naar de
vijftien verschillende de streken waar ze oorspronkelijk ontstonden. Het hierboven
vertaalde lied komt uit het land van Zheng, in de huidige provincie van Henan, in
het oosten van centraal China. De Zhen en de Wei zijn twee rivieren in dat gebied
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en het lied beschrijft hier het vrolijke feest dat jaarlijks gevierd werd langs hun oevers,
en ook bij vele andere stromen. Als de eerste lentezon de sneeuw op de bergen had
doen smelten en de rivieren buiten hun oevers traden, was het moment gekomen dat
het nieuwe jaar begon. Jongens en meisjes trokken in groepen erop uit, en verzamelden
zich bij de rivieren. Eerst zongen ze afwisselend elkaar toe, net zolang totdat de
paartjes elkaar gevonden hadden. Dan trokken die de rivier over, en vonden een
plekje op de andere oever om daar de liefde te bedrijven. Als pand voor hun
verbintenis gaven ze elkaar bloemen. Meisjes die zwanger werden, traden de volgende
herfst in het huwelijk.
Het is waarschijnlijk dat het merendeel, zo niet alle, in De Liederen bewaarde
volksballaden oorspronkelijk ter gelegenheid van dit soort lentefeesten werden
gezongen. Dat kunnen we afleiden uit het feit dat het gebruik in China tot ver in de
moderne tijd in vele plaatsen heeft standgehouden, vooral onder de zogeheten
‘etnische minderheden’. Ook in Vietnam bestonden deze feesten in tot voor kort nog.
Bovendien weten we dat het moderne repertoire van de ‘wisselzangen’ die jongens
en meisjes elkaar toezongen op veel plaatsen identiek was aan, of dan toch tenminste
erg veel leek op de balladen uit De Liederen.
Het vrijwel exclusieve thema van de Balladen is de liefde in al haar vormen:
verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden, gelukkig en ongelukkig, openlijk en
heimelijk, in trouw en in ontrouw, het hele verhaal. Natuurlijk zijn er veel
woordspelingen en dubbelzinnigheden in de tekst die we, na al die eeuwen, moeilijk
meer kunnen begrijpen. Ik geef hier slechts De overgeleverde versies zijn uiterst
beknopt, en geven dikwijls alleen
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een paar strofen weer van wat ongetwijfeld veel langere balladen waren, en waarin
vrijelijk geïmproviseerd kon worden. Net zoals bij veel van onze eigen volksliedjes
is vaak elk couplet een herhaling van het voorafgaande, waarbij slechts een paar
woorden telkens veranderen. Bijvoorbeeld in een zang (nr. 87), die best als vervolg
op het hierboven vertaalde liedje kan worden beschouwd, zingt het meisje:
Als je met liefde naar me verlangt,
Schort dan je kleed op en waadt over de Zhen.
Als je niet van me houdt,
Denk je dan dat er geen andere mannen zijn?
O jij gekste van alle gekke knapen!
Als je met liefde naar me verlangt,
Schort dan je kleed op en waadt over de Wei.
Als je niet van me houdt,
Denk je dan dat er geen andere jongens zijn?
O jij gekste van alle gekke knapen!

In overgrote deel van de balladen is de eerste persoon een vrouw. Zij kiest haar
vriend, daagt hem uit, maakt haar verlangens kenbaar en zingt een klaagzang wanneer
ze teleurgesteld wordt of ander liefdesverdriet heeft. Ze is bereid om hem te kleden
en te voeden. Zoals dat ook nu nog in afgelegen plaatsten in China het geval is, was
het in het land van Zheng gebruikelijk dat mannen vooral in een mannenhuis leefden
en slechts bij tijd en wijlen bij hun vrouw verkeerden. Dit blijkt ook uit nr. 75:
Hoe fraai past je zwarte kleed;
Als het versleten is, zal ik het vermaken.
Ga maar naar het mannenhuis;
Als je terugkomt, geef ik je te eten.

Wanneer er geen dolle lentefeesten werden gevierd, tijdens welke - net zoals bij ons
tijdens het carnaval - de grootst mogelijke vrijheid heerste, gingen de jonge mannen
min of meer heimelijk 's nachts uit vrijen bij hun vriendinnetjes. Vandaar de
veelvuldige ‘Morgenzangen’ wanneer de jonge dame haar minnaar min of meer
tactvol de deur uitzet, zoals nr. 96:
Zij: De haan heeft gekraaid; het is volop
morgen!
Hij: Dat was de haan niet die kraaide, dat was
maar vliegengezoem!
Zij: Het daagt in het oosten, het is volop licht
buiten!
Hij: Dat is de morgenstond niet, dat is
maneschijn! Luister maar het tjirpen van de
krekels. Heerlijk is het om met jou samen te
dromen!
Zij: Ons afspraakje is voorbij; kom op, naar
huis jij! Maak niet dat ik een hekel aan je
krijg!

En ook als ze komen vrijen, moeten jongens zich discreet gedragen, luidt de
boodschap van nr. 76:
Lieve broer, luister toch!
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Klim niet over onze omheining en breek de
takken van onze wilgen!
Je moet niet denken dat ik om de wilgen geef,
Maar ik moet oppassen voor mijn ouders!
Lieve broer, ik hou van jou,
Maar wat mijn ouders zeggen, daar moet ik ook
mee rekenen!

Wat de mannen aangaat, is trouw niet een vereiste. Ze hopen vooral, zoals in nr. 83,
dat het meisje van hun dromen niet al te kieskeurig is:
Er was eens een meisje dat meereed op mijn
wagen:
Haar gezicht was als een hibiscusbloem
Terwijl we reden, her en der,
Rinkelden haar jade hangers dat het een lieve
lust was.
Ja, die mooie meid, de oudste van de Jiang
familie,
Was niet alleen mooi, maar ook niet eenkennig!

Een aantal liedjes gaan over ‘gekke knapen’. Hiermee worden de wild dansende
jongens bedoeld die, waarschijnlijk gemaskerd en in processie, kwade invloeden en
boze geesten verdreven. Want het lentefestival met zijn vrijpartijen werd voorafgegaan
door een grote reiniging, zoals die eveneens in de westerse Oudheid bestond bij de
aanvang van de lente. Ook dit gebruik is in vele landelijke streken van China bewaard
gebleven. De processies van al dan niet gemaskerde jonge mannen (vaak in trance,
en daarom ‘gek’) waren tevens demonstraties van de vechtsport die de knapen op
het platteland van China nu nog steeds leren. Kortom, de jongens toonden hun kunnen
in de vechtsport, en de meisjes zochten onder hen hun vrijers uit, net zoals dat bij
ons
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tijdens de plaatselijke voetbalwedstrijden wel gebeurt.
Was het om de herinnering te bewaren aan dit idyllische dorpsleven dat deze
volksballaden zijn opgetekend? Ik ben bang van niet. Waarschijnlijk waren alle
zangen uit De Liederen bestemd om bij ceremoniële plechtigheden aan het hof van
de Zhou-dynastie te worden uitgevoerd. Dat is zonder meer duidelijk voor de Hymnen
en Lofzangen, want daar wordt vaak de rituele context expliciet genoemd, maar is
wat minder duidelijk in het geval van de Balladen. We mogen veronderstellen dat
ze werden uitgevoerd tijdens feestmaaltijden, misschien wel wanneer gasten uit een
bepaalde streek werden onthaald, een beetje zoals nu nog bij dergelijke gelegenheid
volksliederen ten gehore worden gebracht. Dat de Balladen wel degelijk aan het hof
werden gezongen, blijkt uit het feit dat er in hun teksten geen spoor meer te vinden
is van enig dialect of streektaal. Ze zijn allemaal herschreven in dezelfde klassieke
vorm.
Is het dan om de om de grootheid van de Zhou-dynastie te herdenken, of om de
grote voorvaderen van de Chinese cultuur te eren? Ook niet. Confucius, die - ten
onrechte - vaak is genoemd als degene die De Liederen heeft samengesteld uit
duizenden zangen, had wel een
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aparte kijk op het Klassieke werk. Hij zei: ‘De Liederen bevatten driehonderd zangen,
maar hun betekenis kan worden samengevat in een enkele zin: “Heb geen verkeerde
ideeën.”’ (Analecta II). Voor hem waren De Liederen een gids voor juist denken, een
stimulans voor de geest, en een onmisbare bron van citaten die in zijn preekjes goed
te pas kwamen. Maar dit betekende niet dat alle zangen ook goed waren. Confucius
gaf grif toe dat er ook bar slechte onder waren, en in de eerste plaats wel die van het
land van Zheng. ‘De liederen van Zheng zijn liederlijk!’ sneerde hij. ‘Ze moeten
uitgebannen worden!’ (Analecta XV). In een andere passage schrijft hij verbolgen:
‘Ik haat de manier waarop de zangen van Zheng de muziek van de Hymnen bederven!’
(Analecta XVII). Waarom waren ze dan toch in het Boek der Liederen opgenomen?
Natuurlijk, bedacht Confucius, om als afschrikwekkend voorbeeld te dienen van hoe
men zich niet moest gedragen!
Sinds de Oudheid worden het Boek der Liederen verspreid met de Confucianistische
exegese van een zekere Mao Heng. Volgens deze scholasticus uit de 3de eeuw voor
onze jaartelling, en volgens alle, maar dan ook werkelijk alle, schriftgeleerden en
schoolmeesters na hem, berusten De Liederen op ware gebeurtenissen in een ver
verleden. Elk lied zou zijn gemaakt als reactie op een of andere gebeurtenis, en
duidelijk uiting geven aan gevoelens van lof of blaam dienaangaande.
Laten we eens kijken hoe deze hermeneutiek te werk gaat. Bij de ballade over het
lentefeest die we aan het begin van deze kroniek vertaalden, schrijft Mao Heng als
inleiding: ‘Dit is een kritiek op de wanorde [die er in die tijd heerste]. Overal was er
oorlog en als gevolg gingen mannen en vrouwen vrij met elkaar om en vierden de
meest liederlijke zeden hoogtij.’
Welke tijd precies bedoeld wordt en om welke oorlog het gaat, blijft onvermeld.
En waarom dit alles leidde tot het bedrijven van vrije liefde in de natuur is ook niet
duidelijk, want zelfs Mao Heng moest weten dat het in dit geval om een door de
traditie vastgelegde en alom jaarlijks gevierd feest ging dat, oorlog of geen oorlog,
altijd bestaan had. Maar goed: hoe onlogisch ook deze blaam ook is, oorlog is
natuurlijk verschrikkelijk en leidt tot wanorde, daar is geen speld tussen te krijgen.
Voor andere liederen is onze exegeet echter veel specifieker. Zo leren we dat
ballade nummer 87 (‘Als je met liefde naar me verlangt...’) zijn oorsprong te danken
heeft aan de hunkering van de bevolking naar een rechtzinnige regering: ‘De gekke
knapen gaven zich over aan liederlijke uitspattingen! Het volk (van Zheng) snakte
ernaar dat het grote koninkrijk (van Zhou) orde op zaken kwam stellen!’ Want met
Zheng was het maar droevig gesteld. Als commentaar op het lied ‘Grote broer, luister
toch!’ lezen we dat dit ‘een kritiek was op Hertog Zhuang (van Zheng, regeerde van
613 tot 605 voor onze jaartelling), omdat hij geen gezag had over zijn moeder, die
zijn jongere broer bedierf (door deze te zeer te verwennen). Deze jongere broer sloeg
alle principes in de wind, en toch tuchtigde de hertog hem niet. Jizhong (een
Confucianistische ambtenaar) bekritiseerde hem daarvoor, maar hij weigerde te
luisteren. Zo kwam het dat door niet op kleine dingen te letten, er later grote wanorde
kwam!’
Het ‘commentaar’ van Mao Heng is een lange aaneenrijging van dit soort van
droevige onzin. Waar hij de ‘historische feiten’ vandaan haalt die aanleiding zouden
hebben gegeven tot het dichten van deze verzen, blijft volstrekt onduidelijk. Maar
niets is te onwaarschijnlijk voor onze rechtzinnige schriftgeleerde. Over het lied: ‘Er

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

was eens een meisje dat meereed op mijn wagen’ schrijft Mao Heng zonder een spoor
van geschiedkundig bewijs:
‘Dit is een hekeldicht op Hu (een van de zonen van een hertog van Zheng). De
mensen van Zheng hekelden Hu omdat hij niet met de dochter van de markies van
Qi (een andere leenstaat, in het huidige Shandong) wilde huwen. Omdat hij bij Qi
in een goed blaadje stond, wilde de markies van Qi hem zijn dochter ten huwelijk
geven. Deze jonge dame was zeer deugdzaam, maar Hu wilde haar niet hebben.
Uiteindelijk moest Zheng het dus stellen zonder de steun van dit grote rijk (van Qi),
en moest het later de gevolgen daarvan ondergaan. Daarom hekelde het volk van
Zheng hem.’
Alle 305 liederen uit de Shijing, en dus niet alleen de Balladen, maar ook de Hymnen
en de Lofzangen zijn van dit soort van ‘canonieke’, uitleg voorzien. En vrijwel altijd
is die in onze ogen volslagen onlogisch: hoe kan je nu een liefdeslied interpreteren
als een hekeling van die liefde en een kritiek op de liefdevolle gevoelens die er in
wor-
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den uitgedrukt? Dat kan echter wel als je de liederen wil beschouwen volgens de
befaamde ‘Confuciaanse code’ van lof en blaam (baobian). De leer van Confucius
gaat er vanuit dat onder een goede heerser en een wijze regering het volk spontaan
de riten en tradities in acht neemt. In dat geval wachten jongens en meisjes netjes
tot ze op gepaste wijze door een huwelijksmakelaar aan elkaar worden voorgesteld
en in het huwelijk kunnen treden, en storten ze zich niet in wilde lentefeesten en
gemaskerde processies. Onder de code van lof en blaam is alle romantiek, en is elke
vorm van spel of genot te enen male verboden.
De confuciaanse redenering luidt als volgt: wanneer uit de Oudheid liederen zijn
overgeleverd die wat betreft inhoud niet met de confuciaanse zedenleer
overeenstemmen, dan is de reden daarvan niet dat de mensen destijds hun eigen
gewoonten hadden maar omdat ze gebukt gingen onder een slechte regering! En door
liefdesliederen te dichten, hekelde het volk, uiteraard in bedekte termen die alleen
de confuciaanse schriftgeleerde weet te ontcijferen, de immorele heersers van die
tijd; zo is het en niet anders - hielden de confuciaanse schriftgeleerde vol! Om deze
reden is de exegese van Mao Heng orthodox en canoniek, ook al is het duidelijk dat
zijn ‘historische’ inleidingen bij de liederen volkomen ongefundeerd en
onwaarschijnlijk zijn. En omdat zijn uitleg er bij de haren is bijgesleept en dus
moeilijk te bevatten is, juist daarom hebben meer dan tweeduizend jaar lang honderden
generaties Chinese scholieren die uit hun hoofd moeten leren.
Ook vandaag de dag nog is er niet een uitgave van De Liederen in China te krijgen
die niet in min of meer zin de ‘historische’ interpretatie van Mao Heng onderschrijft.
Want het Confuciaanse dogma luidt nu eenmaal: ‘Alle Klassieken zijn
geschiedenisboeken.’ En daarom gaat het, ook al weet men tegenwoordig wel dat
de historische reconstructies van Mao Heng nergens op berusten, toch te ver om dit
dogma aan te tasten.
Het is dus geen wonder dat de eerste die de oorspronkelijke betekenis van de Balladen
uit het Boek der Liederen herkende niet een Chinese geleerde was, maar een
buitenlander, en wel de grote Franse sinoloog Marcel Granet (1884-1940). In zijn
Fêtes et chansons anciennes de la Chine uit 1919 maakt hij korte metten met de
traditionele Confuciaanse interpretatie en bewijst hij met onontkoombare argumenten
dat de balladen gewone liefdesliedjes zijn die thuishoren op de bekende lentefeesten.
Granet kon steunen op een grote antropologische kennis en zijn visie werd vrijwel
meteen door de wetenschap als juist erkend. En iedere geschoolde Chinese
intellectueel weet dit ook. Maar moet men daarom afstand doen van de morele
autoriteit die de Confuciaanse ideologie, op basis van de kennis van de Klassieken,
aan alle schoolmeesters toekent? Dat is teveel gevraagd. En daarom gaat men in
China maar op de oude voet door alsof er niets is gebeurd.
Zelfs bij moderne Chinese studenten boekt de wetenschappelijke visie op de
Balladen weinig succes. Ik geef wel eens college in China over De Liederen en doe
dan mijn best om de studenten uitleg te geven over hun oorspronkelijke betekenis,
in de eerste plaats die van de Balladen. We vertalen deze liefdesliederen dan samen
in de collegezaal en bespreken ze grondig op basis van hun historische en
antropologische context. Als ik er erg op hamer willen de studenten in hun werkstukjes
en bij hun tentamens wel rekening houden met wat ik ze verteld heb, maar van harte
gaat het niet. In de eerste plaats kunnen ze dan niet langer hun verhaal klakkeloos
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overschrijven uit een van de vele handboeken die in de omloop zijn en die allemaal
nog geschoeid zijn op de leest van Mao Heng en zijn historische fabeltjes. Maar wat
ze nog meer tegen de borst stuit, is dat ik tijdens mijn colleges blijk geef me echt
voor de Chinese Klassieken te interesseren en ze ook te willen begrijpen. In hun ogen
zou de correcte houding zijn om te laten zien dat deze oude heilige teksten niet alleen
volstrekt duister maar ook stierlijk vervelend zijn, en juist daarom zo'n oneindig hoge
morele status verdienen. Ze te willen begrijpen, is eigenlijk heiligenschennis!
Toch is het grappig om te bedenken dat al meer dan 2500 jaar de Chinese
schriftgeleerden zich met diepe rimpels in hun voorhoofd over deze frivole
liefdesliedjes hebben gebogen om er diepe historische en morele lessen uit te peuren!
En misschien moet ik ze zelfs dankbaar zijn, want zonder hen waren deze ‘liederlijke
liederen’ reeds lang verloren gegaan, en hadden we nooit mogen weten dat de
voorouders van Confucius in werkelijkheid net zulke mensen waren als wij, en net
zo dol waren op een vrijpartij als ik nu ook nog ben.
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Daal
Piet Gerbrandy
In het hol van je mond nu
je slaapt op een bank in mijn hof daalt
door tarwebier dat nog rijpt op je tongriem betoverd
wespentaille die niet kreunt om nachtvorst.
Van koninklijken bloede vest zij een roofburcht in je
larynx haar zomerpaleis voor latere kanonnades op limonade
blakervet allergie van zonbrandgladde bakvis.
Rauwe hazen kauwen traag.
Wie wil nog tik in zijn grenadine?
Krijg me even dat meidenblad sla ik haar lens
voor ze landt in het puilende roodwitte bed van je navel.
Waar een zilveren boring je foltert. Je veil
biedt voor mijn allerlaagste bod maai ik
de boorden van je kikvorsrijke poel.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

20

Teel
Vette stoomhoknimfen pletten hun opgevouwen
uiers sluiten omwalling van ogen om zalige leegte.
Rekken makke schouders blazen wasem die men deelt
in brakke teelt van schimmels en amoeben. Rochelen in
en uit op het ritme van de verveeldste badmeester.
Hoe haperen steeds der badentelster speeltjes!
Na drie nog drie verdrinkingen te gaan. Drie nog hierna.
Wij spoelen zeden af in knedend water. Moeder baart.
Wij koesteren groeven striemen dunnende kruinen.
Wat hangt daar aan de spijltjes van de hoge? Maar als
dat niet mijn lichaam was met wit geknepen knuisten!
Herstel. Herstel ons kreuken in tollende trommels
wij vlieden maar zoeken de naaf die ons draaiende hield.
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Leeg
En dan doven wij bengaalse pijlen wachten
op vorstinval in winters as maar klamme klamme
regen lokt knop tot geel bang roosje. Januari.
Niet dat ik haar denk als ik jou neem
of bloedworst proef in patsers kaspische viskuit.
Niet dat de elpijp die mij voedt mij wekt
mijn iris klontert in de frisse ochtend.
Niet dat ik niet begrijp laat staan onthoud.
Als wij eens bleven liggen en ons neukten.
Als wij eens gingen stoppen met opstaan als er gebeld werd.
Van snoeihout paleis voor de roodborst van overbodige
strofen van lege agenda's verjaardagskalenders
stookten we rokende - ware niet dat.
Koploos hijst je paspop zich in kant.
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Klokslag
door Caroline Ligthart
Omdat ik bang ben. Voor alles. Maar omdat hij zei dat het niet gaf, dat die hele
godganse rotzooi in, op en door mijn lijf de moeite was deed ik een stap naar buiten.
Maar ik wilde niet dat het de laatste keer zou zijn. Alles moest doorgaan en blijven
stromen. Geil, wijn, wodka.
Mijn hand trilde van zijn lichaam af, zo midden in de nacht zonder maan. Het was
niet goed. Ik dacht dat ik zelf niet meer in staat was mijn ritme te bepalen, maar toen
ik onze lichamen zorgvuldig scheidde, hij snurkte opvallend regelmatig verder, wist
ik dat hij het was. Een atoombom. Hij lag op zijn rug zoals later ooit.
Ik was bang ondanks de geruststelling van de nacht die maar niet op gang kwam.
Zijn haren waren naar achter gestreken alsof een vreemde, lieve hand dat had gedaan
om het jongetje dat hij geweest was naar boven te halen. Hij lag tussen de bevroren
lakens en zijn hart klopte zijn lichaam uit. Moest het dan toch ophouden, de wodka,
de wijn?
Ik mocht niet denken aan dat andere opgeblazen lijf, in coma, dat zo veel op het
zijne leek, neus voorover in het kussen, alsof het onder het bed nog een stukje leven
zocht. Niet denken aan de schouders die als een glazige kipfilet boven het laken
uitstaken omdat niet alles bedekt kon worden. Het kaalgeschoren stukje achterhoofd
met de rode korst waar de naald diep zijn hersenstam in was gegaan. Niemand probeert
na zo'n naald nog te leven. Niemand.
Ik kuste zijn schouder en vermaande het hart normaal te doen omdat zijn eigenaar
aan het slapen was, met geluid, een zacht ‘poe’ dat rustig zijn mond verliet. Ik heb
om ons allemaal gerust te stellen even meegedaan, ook op mijn rug. Zelfde moment
inademen en de poe uitademen. Er veranderde niets. De hartslag bleef me lastigvallen.
Niets mag de laatste keer zijn, ook al had hij net gedaan of hij mijn litteken niet had
gezien terwijl ik het zijne behoedzaam had gestreeld.
Ik stond op en liep door de kamer die in de lucht hing, boven het park, de
balkondeuren open. Op elke stoel in de kamer moest ik zitten om te zien of er
gedachten konden overspringen. Het bleef donker. Op mijn tocht door het huis zette
ik alle klokken gelijk. Misschien zou hij dat prettig vinden, misschien zou hij 't me
kwalijk nemen, misschien zou hij het niet eens merken. Klok na klok. Geduldig stelde
ik analoog en digitaal exacter in, tot ik langs de stoel met haar blouse liep die daar
hing als mascotte om mij te laten weten dat ik van al die uurwerken af moest blijven.
De blouse, gekoesterd vanaf de eerste ontmoeting, was zacht en vloeibaar en paste
precies over de leuning van zijn stoel. Ruggensteun. Vangnet. Boemerang. Een
surrogaat voor de momenten alleen, totdat ze er uiteindelijk ooit weer onwetend in
zou glijden. Mijn kleren lagen verspreid over de vloer, nergens een patroon of houvast
te herkennen. De string over de lege glazen. Laarzen in de boekenkast. Mijn ringen
onder de bank. Ik gaf de blouse gelijk en stapte weer in het wit. De parkgeluiden die
ik niet kende liet ik ronddraaien in mijn oor zoals hij zijn tong had laten doen. De
nacht bleef wakker en ik lette op, misschien kreeg ik een teken.
's Ochtends fluisterde hij de juiste naam in mijn oor, sloeg zijn armen om mij heen
en duwde de perfecte hartslag tegen mijn schouders. Ik durfde niets te zeggen van
de klokken. Zijn lichaam wilde een herhaling en schokte zich naast me leeg terwijl
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ik aan de tijd dacht. Zou hij het merken. Wanneer. Zou ik er bij zijn. Was het beter
van niet. Van wel. Moest je altijd alles verklaren. Uitleggen. Verdedigen.
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Het lichaam was leeg dus moest ik weg. Onder de douche smeerde ik nog snel zijn
geur over mijn lijf en liet de ruimte achter alsof ik er nooit geweest was, als toegift
voor de blouse. Ongezien veegde ik het stof van het hoofd van de pinguïn die op de
grond stond, terwijl de man van het hart zijn gedachten aanzette.
Buiten loste ik maar langzaam op in de zon van het park.
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Wim Brands
Weg rennen kinderen
bijna altijd
wind-mee.
*
Liet al zijn bonnen bewaren
zodat ze later wisten
wie hij was.
*
Rails in de ondergrondse,
wat wisten jullie van geluk
toen jullie erts in de grond
waren; nu schijnt het
elektrische licht op jullie.
(Vrij naar Charles Reznikoff)
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Kreutzersonates
Liefde en dood in muziek en literatuur
door Margriet de Koning Gans
In 1803 was Beethoven de wanhoop nabij. Zijn oorsuizingen werden steeds erger en
hij leed aan ondraaglijke ingewandstoornissen. Hij voelde zijn einde naderen (hoewel
dat pas 24 jaar later zou komen). Om rust te nemen, trok hij zich uit Wenen terug in
het dorp Heiligenstadt. Hij gebruikte zijn verblijf om zijn ‘Heiligenstadt-testament’
te schrijven, waarin hij voor het eerst toegaf doof te worden, en om zijn derde
pianoconcert te voltooien. Maar hij componeerde er ook nog het oratorium Christus
am Ölbergen en opus 47, een sonate voor viool en piano. Deze staat nu bekend als
de Kreutzersonate.
Aanvankelijk was de sonate speciaal geschreven voor George Bridgetower, de
toen 23-jarige vioolvirtuoos uit Londen die juist in 1803 voor het eerst naar Wenen
was gekomen. Daar had hij opgetreden samen met Beethoven, en die was zo van
hem onder de indruk dat hij in allerijl wat bestaand werk bij elkaar harkte en op basis
daarvan een nieuwe sonate voor het jonge aanstormende talent uit samenstelde (het
derde deel van opus 47 was rechtstreeks ontleend aan zijn koel ontvangen,
ingewikkelde vioolsonate opus 30 no. 1).
Bridgetower kreeg de partituur pas een dag voor de uitvoering op 24 mei, maar
hij was niet voor een kleintje vervaard. Het concert werd een triomf en terwijl zij
samen speelden raakte Beethoven dermate overmand door enthousiasme over
Bridgetower dat hij halverwege opstond van zijn pianokruk en de jonge violist
omhelsde. Na afloop schreef hij spontaan boven het werk: Sonata per uno mulattico
lunattico: Sonate voor een mal mulatje. In werkelijkheid was Bridgetower misschien
niet mal maar wel opmerkelijk. Als de halfbloedzoon van een Pools-Duitse moeder
en een West-Indische vader was hij een kleine jongensachtige ietwat exotische
verschijning, die behalve als violist ook als potsenmaker optrad en het publiek zeer
wist te charmeren - in het bijzonder het vrouwelijk publiek.
Het schijnt evenwel dat Bridgetower en Beethoven nog dezelfde avond na de
succesvolle uitvoering van opus 47 ruzie kregen nadat de eerste een opmerking
maakte over een dame die de componist kende. Beethoven ontstak in woede en trok
de opdracht aan Bridgetower in. Nog tijdens de ruzie droeg hij de sonate op ‘aan de
grootste vioolvirtuoos van Europa’, en hij voegde daar hatelijk aan toe ‘die in Parijs
woont’. Beethoven schreef nu boven de partituur ‘a suo amico R. Kreutzer’, en hij
bedoelde daarmee de Franse violist Rudolphe Kreutzer die hij eens had ontmoet.
Of de gevoelens van vriendschap wederzijds waren, valt te betwijfelen. Na een
blik op het notenschrift verklaarde Kreutzer de muziek ‘onspeelbaar’ en riep dat
Beethoven ‘niets van de viool begreep’. Het stuk heeft hij dan ook nooit uitgevoerd.
Hector Berlioz sneerde later dat de Franse violist geen gevoel moet hebben gehad
voor de virtuoze grandeur van de sonate en Beethovens grensverleggende compositie
waarschijnlijk nauwelijks kon volgen. Maar hoewel de naam in feite dus nergens op
slaat kennen we de vioolsonate opus 47 sindsdien toch als Kreutzersonate.
Lev Tolstoj kende de Kreutzersonate ook. Hij had overigens gemengde gevoelens
over Beethoven. Hij bewonderde diens vroege werk, maar vond de muziek die de
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componist had gemaakt nadat hij doof was geworden niet meer om aan te horen. Te
ingewikkeld, te veel, te ondoordringbaar.
In 1882 werd op een soiree bij Tolstoj thuis de Kreutzersonate van Beethoven ten
gehore gebracht. Het ontging de schrijver niet dat de muziek een sterke reactie
teweegbracht bij zijn gasten. Ze gedroegen zich na afloop ongeremd en in zijn ogen
ronduit onzedelijk. Hij walgde ervan en gaf de muziek de schuld. Die was volgens
hem erotiserend, de uitdrukking van een
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pathologische fysieke haat-liefdeverhouding en de toonzetting van noodlottige
losbandigheid. De sonate deed volgens Tolstoj de mensen vergeten dat seksualiteit
alleen binnen het op liefde gebaseerde en door God gezegende huwelijk thuishoorde,
en louter bedoeld was voor de voortplanting. Erotiek was geen vrijblijvend, opwindend
tijdverdrijf waar men zich aan kon overgeven nadat men zich door muziek daartoe
had laten opzwepen. Zo dacht Tolstoj nu - na zijn uitgesproken frivole jeugdjaren over deze kwestie, die hem zeer aangreep.
De vrucht van deze ervaring was de novelle Kreutzersonate die in 1889 verscheen.
Het is een verhaal over smeulende passie, brandende liefde, alles verterende jaloezie,
en de fatale werking van muziek bij dit alles. De hoofdpersoon, de adellijke
Pozdnysjev, zegt onomwonden: ‘Ze speelden de Kreutzersonate van Beethoven.
Kent u het eerste Presto? Ként u het? Hu!... een vreselijk ding, die sonate. Vooral
dat eerste deel. [...] Muziek brengt mij ertoe mijzelf en mijn ware werkelijkheid te
vergeten, ze brengt me over in een andere toestand die niet de mijne is: onder de
macht van de muziek schijnt het me toe dat ik dingen voel die ik uit mezelf niet voel,
dingen begrijp die ik niet begrijp, dingen kan die ik niet kan. [...] Zij, de muziek,
brengt mij plotseling, onverhoeds in de geestesgesteldheid waarin zich de componist
heeft bevonden.’
Kreutzersonate is een raamvertelling - de handeling wordt verteld tijdens een
treinreis - over het echtpaar Pozdnysjev, dat door deze sonate onafwendbaar zijn
noodlot tegemoet gaat. In hun huwelijk worden heftige ruzies en bodemloos onbegrip
afgewisseld met schaarse opflakkeringen van ontembare begeerte. De mannelijke
hoofdpersoon wordt bovendien geteisterd door ziekelijke jaloezie. Zijn vrouw is
zwak en mag van de dokter geen kinderen meer krijgen. De enige oplossing daarvoor
is periodieke onthouding, wat voor hem ondragelijk is. Hoewel hij zijn vrouw zelf
voorstelt te gaan musiceren, is het resultaat fataal. Haar ontluikende vriendschap met
een vrijgezelle violist, en haar oprechte vreugde over het samen muziek maken, ziet
hij aan voor verliefdheid en een erotische relatie. (De waarheid hiervan blijft in het
midden.) Dat zijn vrouw een ander zou begeren terwijl zij hem zo dikwijls afwijst,
is voor hem onaanvaardbaar. In dolle drift vermoordt hij haar.
Na de zonde komt het berouw. Pozdnysjev wordt veroordeeld, maar naar zijn
eigen gevoel te clement. Hij heeft met de moord op zijn vrouw een goddelijke wet
overtreden. Hij wil nog veel meer boete doen en stort zijn hart daarover uit tegenover
een willekeurige reiziger met wie hij bijna een etmaal in een treincoupé zit. In de
novelle fungeert de trein als een metafoor voor wat de muziek van Beethoven met
de echtgenoot heeft aangericht. Hij is erdoor bij de strot gegrepen en sleurt nu tijdens
de eindeloze treinreis de ik-verteller mee, die wordt gedwongen door dezelfde hel
te gaan. Wanneer de ik-verteller ten slotte verdoofd de trein verlaat, vraagt de man
ook hem om vergeving.
Tolstoj schreef Kreutzersonate nadat hij omstreeks 1880 in een diepe geestelijke
crisis was geraakt. Die had hem teruggeworpen op de grote levensvragen over het
menselijk bestaan en over religie. In 1885 had hij met Mijn biecht zijn oude frivole
leven als edelman en succesauteur afgezworen en was hij een ‘zuiver’ en min of
meer ascetisch leven op zijn landgoed gaan leiden, ver van de verdorvenheden van
de grote stad. In zijn nieuwe gelouterde wereldbeeld kon de erotiserende muziek van
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Beethovens Kreutzersonate tot niets leiden dan morele degradatie en onafwendbare
ondergang.
Misschien was de novelle tegelijkertijd ook een afrekening met zijn eigen huwelijk.
Om na vele jaren met één vrouw, die je dertien kinderen heeft geschonken, voor de
ascese te kiezen om je zuivere Russische Ziel te redden, was een direct affront. Dat
ontging zijn echtgenote Sonya Behrs niet. Geschokt schreef zij in haar dagboek: ‘Ik
voel in mijn hart dat de vertelling direct tegen mij gericht is. Zij heeft me voor het
oog van de wereld verwond en de laatste resten van liefde tussen ons voorgoed
vernietigd.’
In elk geval was ook de Tsjechische componist Leos Janácek hevig geschokt door
het tragische lot van de vrouw in het verhaal. Hij was vooral verontwaardigd dat
Tolstoj de moord door de jaloerse echtgenoot min of meer goedpraatte. Hij vond het
onverantwoord om via de literatuur een dergelijke boodschap uit te dragen, nog wel
omzwachteld in een hoogdravende moraliteit. In sommige musicologische literatuur
wordt zelfs gesuggereerd dat Janácek jarenlang behoorlijk geobsedeerd was door de
hele kwestie.
In elk geval componeerde hij in 1908 bij wijze
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van ‘tegenstuk’ een pianotrio ter ere van Tolstojs tachtigste verjaardag dat hij ook
Kreutzersonate noemde (en waarin hij niet mis te verstane ‘citaten’ van Beethovens
sonate verwerkte). En in 1923 herschreef hij dat stuk tot zijn eerste strijkkwartet
onder dezelfde titel. Hoewel Janácek dit zelf nimmer expliciet heeft verduidelijkt,
wordt door velen aangenomen dat hij in de vier delen Tolstojs verhaal opnieuw
‘vertelt’. Programmatische muziek die een verhaal vertelt, was voor Janácek niet
ongewoon. Na zijn wetenschappelijke studie van volksmuziek was hij tot de conclusie
gekomen dat muziek per definitie uit taalmotieven voortkomt en zo kwam hij ook
tot zijn begrip ‘taalmelodie’. Uit stembuigingen en spraakritmes schiep hij een nieuw
muziekidioom: in zijn oeuvre maakten polyfonie en sonatevorm steeds meer plaats
voor variaties op spraakpatronen. Hij heeft daarmee school gemaakt en veel navolgers
gekregen, onder wie Moussorgski en Satie. Bovendien nam Janácek dikwijls
verhaalmotieven (Moldavische, Boheemse) als uitgangspunt voor zijn composities,
en boven de vier delen van het strijkkwartet staan regieaanwijzingen als ‘trots’,
‘verlegen’ en ‘als in tranen’, die vrijwel rechtstreeks naar de verhaallijn van Tolstoj
verwijzen.
Er zijn zelfs musicologen die in de vier strijkinstrumenten de vier personages uit
het verhaal menen te kunnen aanwijzen. De eerste viool verbeeldt dan de vrouw, met
het aan Beethoven ontleende liefdesmotief. De altviool verbeeldt de jaloerse
echtgenoot. Met luid gekras probeert hij de lieflijke klanken van de eerste viool te
verpesten. De andere twee instrumenten zijn de stemmen van de violist die de vrouw
begeleidt en de reiziger in de trein die het verhaal te horen krijgt. Aangezien Eros in
dit ‘verhaal’ beteugeld wordt en Thanatos buiten de deur blijft, klinkt de overigens
schitterende muziek bedaard vergeleken bij de hartstochtelijk-woeste tonen van
Beethovens Kreutzersonate. Daarbij is ook de claustrofobische spanningsboog uit
Tolstojs verhaal verdwenen doordat het met zijn vier opeenvolgende delen geen
gesloten ‘raamvertelling’ meer is.
De Kreutzersonates waren overigens niet de enige composities waarin Janácek
zich boog over de verhouding tussen man en vrouw in de schaduw van Eros en
Thanatos. Ook de (onvoltooide) opera Anna Karenina (1907) en de opera Katja
Kabanowá (1921) naar het verhaal ‘De storm’ van Alexander Ostrovsky zijn
voorbeelden van werken waarin dit thema centraal staat. Janácek dacht heel anders
dan Tolstoj, zoveel is wel duidelijk. Ontrouw in het huwelijk mocht nooit tot moord
leiden; men moest zijn jaloezie op een volwassen, redelijke manier beteugelen en
vooral ook tijdens de meest schroeiende liefde verstandig blijven. Eros mocht nooit
leiden tot Thanatos.
Bij al deze verstandige levenslessen is het intussen duidelijk dat Janácek de
boodschap van Tolstoj verkeerd begrepen had. Tolstoj wees de gang van zaken in
zijn Kreutzersonate net zozeer af als de Tjechische componist. Hij heeft alleen
voelbaar gemaakt hoe men onder bepaalde omstandigheden kan ontsporen. Janácek
heeft het literaire effect van het verhaal verward met de boodschap ervan.
En dan komt in 2001 Margriet de Moor met haar roman Kreutzersonate, waarin alles
draait om de uitvoering van Janáceks strijkkwartet. Van het feit dat dit boek in een
solide Kreutzersonate-traditie staat, heeft ze nooit een geheim gemaakt. ‘Kunstwerken
staan nooit op zichzelf,’ onderstreepte ze in een radio-interview bij het verschijnen
van haar boek, ‘maar passen altijd in een traditie. Men kan nog zo proberen een
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origineel kunstwerk te maken, er zullen altijd verbanden met andere kunstwerken in
aan te wijzen zijn. Kunstenaars die zich daarvan bewust zijn, doen daar dan ook niet
moeilijk over.’
De Moors Kreutzersonate volgt Janáceks compositie wat betreft de opbouw in
vier delen. Net als hij laat ze dus de gesloten vorm van Tolstojs raamvertelling
schieten. De aaneengesloten treinreis door het eindeloze Rusland is in het boek
vervangen door een serie vliegreizen en vertragingen in vertrekhallen. Zo symboliseert
de reis niet langer de claustrofobische onontkoombaarheid die Tolstoj beoogde, maar
meer de vrijblijvendheid en materiële welvaart van de westerse samenleving.
De hoofdpersoon van De Moors Kreutzersonate, Marius van Vlooten, is
muziekcriticus. Hij heeft zich in zijn studententijd door het hoofd geschoten na een
desastreuze liefdesgeschiedenis. Hij heeft dat overleefd, maar is er blind door
geworden. Eros mislukt, Thanatos ook. Nadat hij met een muziekstudente getrouwd
is, blijft de angst dat zij hem net als de vorige geliefde zal verlaten. Wanneer hij haar
dan ook verdenkt van
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overspel met een medemusicus, neemt hij zich voor haar te vermoorden om zijn
noodlot een stapje voor te blijven. Maar omdat ze hem doorheeft, gaat dat niet door.
Bovendien verzoenen ze zich en leven ze nog lang en gelukkig, tot zij jaren later bij
een vliegtuigongeluk omkomt.
Verzengende liefde? Schroeiende jaloezie? Gekmakende passie? Jawel, ook in
deze Kreutzersonate, maar met mate en nergens in het verhaal doemt het
beklemmende gevoel van onontkoombaarheid op. Dat wordt nog versterkt door de
ik-verteller, de medereiziger die Van Vlooten steeds op het vliegveld treft. Zij zijn
collega's en reizen voor hun vak dikwijls dezelfde kant op. Het verslag dat Van
Vlooten hem van zijn huwelijksperikelen doet en dat hij dan weer aan de lezers
doorvertelt, heeft het gehalte van randstedelijk geroddel, een soap in vier afleveringen.
De roman is wat dit aspect betreft het beste te beschouwen als uitleg bij Janáceks
bedaagde ‘taalmelodie’. Want - en dit redt het boek - de muziek is werkelijk
schitterend beschreven.
Maar net als bij Janácek is bij De Moor de angel uit het verhaal gehaald. Eros blijft
beschaafd en Thanatos is taboe - er is geen beklemming, er zal geen dramatische
ontknoping zijn, alles zal met een sisser aflopen. Voor een roman betekent dat
uiteindelijk niet veel goeds, hoe erudiet die verder ook geschreven mag zijn.
Overigens is die rauwe kant van Tolstojs verhaal in de gehele
Kreutzersonate-traditie zelden geëvenaard. Niet in het schilderij ‘Ascoltando
Beethoven’ (‘Luisterend naar Beethoven’) dat Lionello Balestrieri in 1900 maakte
van Beethoven die de Kreutzersonate voor de armen van Wenen speelt, maar die
vooral een belangrijke bijdrage aan de roem van Tolstojs novelle leverde. Noch in
de talrijke films die over het ‘Kreutzer-
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thema’ zijn gemaakt - het begon al in 1911 met de Russische stomme film Krejcerova
sonata van Pyotr Chardynin, en ging door via Krejcerova sonata van Wladimir
Gardin uit 1914, The Kreuzer Sonata (1915, VS) van Herbert Brenon, Kreutzersonate
van Rolf Petersen (1922), de Tjechische Kreutzerova Sonata uit 1926 onder regie
van Gustav Machaty, de Duitse rolprent uit 1937 Die Kreutzersonate van Veit Harlan
(de latere regisseur en scenarist van Jud Süss in 1940), de Franse film Les nuits
blanches de Saint-Petersbourg uit 1938 van Jean Dréville, de Argentijnse verfilming
Celos uit 1947 van Mario Soffici, de Italiaanse variant onder de titel Amanti senza
amore van Gianni Francioloni uit 1948, en de Russische Krejcerova sonata van
Michail Schweizer uit 1987.
Toch is de kracht van Tolstojs novelle nog steeds niet uitgewerkt. Dat bleek in 2001
toen La musique d'une vie verscheen van Andreï Makine, de tot Fransman
genaturaliseerde Rus die in 1998 de wijk nam uit zijn vaderland. In dit boek (dat een
jaar later werd vertaald als De muziek van een leven) valt het woord Kreutzersonate
niet, maar toch gaat het hier om een rechtstreekse afstammeling van Tolstojs
vertelling. Wederom is het een verhaal over muziek die in mensenlevens ingrijpt, en
wederom is het een verhaal dat een medepassagier in de trein aan een wildvreemde
‘ik’ vertelt.
La musique d'une vie speelt in 1982, het jaar waarin de naar München uitgeweken
Russische filosoof Alexander Zinoviev zijn boek Homo Sovieticus publiceerde. De
homo sovieticus is iemand die alle slagen van het regime gelaten over zich heen laat
komen en van elk nieuw onheil maar weer het beste maakt, alsof hij niet beter
verdient. Jaren later, als de Sovjet-Unie allang niet meer bestaat, bedenkt de
ik-verteller dat homo sovieticus eigenlijk niets anders was dan een moderne versie
van de Russische Ziel. Die wordt niet alleen door de geschiedenis en zijn tirannen
bepaald, maar ook door de immense afstanden, de desolate leegte en het nietsontziende
klimaat van het land. Daardoor accepteren alleen Russen zonder morren dat ze bij
een binnenlandse reis eerst een etmaal op een aansluiting moeten wachten en
vervolgens een etmaal in de trein zitten.
De ik-verteller denkt terug aan een man die hij ontmoette op een station ergens in
de Oeral, waar hij in 1982 was gestrand door een sneeuwstorm. Die man is voor hem
het prototype van de homo sovieticus geworden. Het levensverhaal dat die hem tijdens
de daaropvolgende treinreis vertelde, gaat dan ook niet over jaloezie, echtbreuk en
overspel, maar over de veel bedreigender problemen die hij door het Sovjetbewind
heeft ondervonden. Zijn leven is verwoest omdat hij pianist was.
De muziek die verbonden is met zijn noodlot, is ditmaal de Elegie, deel 1 van opus
3 van Sergej Rachmaninov, een romantisch componist in de traditie van Liszt en
Chopin, maar ook in de zwaarmoedige Slavische traditie. Misschien verwijst Makine
met hem toch op niet mis te verstane wijze naar de Kreutzersonate, want Rachmaninov
was een depressieve alcoholist die, ongeveer even oud als Beethoven destijds, meende
dat zijn einde nabij was. Hij zocht overal hulp en wendde zich met zijn klachten
onder anderen tot dokter Tolstoj.
Rachmaninov week in 1917 naar het Westen uit voor de Bolsjewieken en ontsprong
zo de dans van de zuiveringen die Stalin in de jaren dertig doorvoerde. Het spreekt
vanzelf dat de muziek van Rachmaninov toen verboden was. Bovendien is het
opmerkelijk dat de treinpassagier die zijn levensverhaal vertelt, Alexeï Berg heet.
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Die naam verwijst wellicht naar Alban Berg, die ook tot de verboden componisten
behoorde. Als dat zo is, laat Makine en passant zien met welke willekeur de
bolsjewistische cultuurpolitiek te werk ging. De klassieke symfonische muziek was
verboden, maar ook de atonale muziek die daar een reactie op was. De enige muziek
die voortaan was toegestaan, was vrolijke, opbeurende marsmuziek om op te
gymnastieken in stadions, en volksmuziek die door serieuze componisten tot
orkeststerkte was opgeblazen. Alexeï Berg noemt dat geen muziek die hem in zijn
ziel raakt. Voor hem is het de Elegie van Rachmaninov, die hem bij het diep verborgen
verdriet van zijn leven brengt. En wat betreft Eros en Thanatos van de
Kreutzer-traditie: het zijn de meisjes op wie hij verliefd wordt, aan wie hij durft te
laten horen wat zijn muziek is. Zij zijn degenen die hem verraden en te gronde richten.
Driemaal muziek, driemaal een verhaal. Beethoven en Rachmaninov componeerden
hun werken toen ze nog jong waren, Janácek aan het eind
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van zijn leven toen hij een gevierd man was. De eersten vol woede en wanhoop, de
laatste wijs en kalmerend. In de verhalen van Tolstoj en Makine is het de
onontkoombare maatschappelijke werkelijkheid die het leven van de personages
bepaalt, in het verhaal van De Moor zijn het individuele keuzes die dat doen.
Welvarend Nederland biedt geen stof voor grote tragedies, misschien tenzij je er
asielzoeker bent. Ook in dit opzicht is De Moor in het nadeel met haar keuze voor
Janácek.
De conclusie kan misschien deze zijn: wanneer een schrijver existentiële
problematiek met heftige emoties omtrent liefde en dood tot onderwerp neemt, hoeft
hij niet bang te zijn dat muziek van de grote romantische componisten als
hoofdrolspeler in zijn werk teveel van het goede is. Integendeel, in de juiste handen
versterkt die muziek de thematiek juist. Tolstoj heeft dat duidelijk gemaakt met zijn
Beethoven-sonate en Makine heeft dat begrepen met zijn Rachmaninov-elegie. Kiest
een schrijver als context voor existentiële problematiek echter cerebrale muziek van
een componist die grote gevoelens en fatale consequenties afwijst, dan kan dat leiden
dat tot een roman zonder reliëf waarin in essentie niets meeslepends gebeurt. De
muziek van Janácek en de roman van De Moor mogen dan allebei Kreutzersonate
heten, ze deinzen terug voor de consequenties van de thematiek van Eros en Thanatos
die de drijvende kracht van het ‘Kreutzer-thema’ is. In feite is Makine's La musique
d'une vie dus de werkelijke opvolger van, en een schitterend eerbetoon aan Tolstojs
Kreutzersonate.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

32

Huisvrouw (II)
door Vrouwkje Tuinman
In een vorig huis word ik wakker van geklots en geraas, een felle centimeter licht
onder mijn deur. Als ik de volgende ochtend de keuken in loop, ruikt het er zoals in
de tunnel naar het station. Plasjes bij het aanrecht, gele spetters tot boven mijn hoofd.
De emmer van de man in de kamer naast mij was vol en is nu weer leeg. Na drie
weken en drie keer schoonmaken vertel ik hem over de gezamenlijke wc, beneden.
Hij begrijpt mijn probleem niet, hij heeft het prima zo. Met de vloer als asbak, het
hoofdkussen een krant op tafel, de behoeften op de emmer - alleen, hij heeft er maar
één, vandaar.
Wij wonen hier samen.
Ik mag gerust naar de wc blijven gaan.
Als ik ons gezamenlijke huis binnenkom en op de derde tree van de onderste trap
mijn adem inhoud, haal ik het net. De overloop, de lange trap op, de bocht om, de
keuken door, mijn kamer in, deur dicht. Het klapraam staat al open en ik hap naar
lucht.
*
Waar ik ook woon, achtervolgen mij graafmachines. De eerste maanden is alles nog
stil. Op een dag rijd ik de straat in en moet ik het laatste stukje door het zand. Later
komt er roestbruin sputterwater uit de kraan en word ik iedere ochtend gewekt door
heipalen. Pas als ik mijn spullen weer inpak, is alles klaar. Ik fiets achter de
verhuiswagen aan over een blinkend nieuwe straat met daarlangs babyboompjes, die
zich vasthouden aan een paal.
*
Als ik uit de berging kom, staat er een man met een halfvolle emmer latex. Hij wil
van mij weten waar hij die moet laten. Ik vraag of hij hier net is komen wonen en
krijg geen antwoord. Het is vuilnisophaaldag, maar ik vind niet dat een emmer met
verf zo, zonder deksel, bij de zakken kan. Dat zeg ik en hij begint onverstaanbaar te
morren. Ik loop naar boven. Daarna zie ik hem maanden niet meer, tot ik op een dag
thuis kom met mijn boodschappen en hij tegen de muur van mijn flat gedrukt staat.
Hij gluurt om de hoek. Ik zeg niks. Boven op mijn balkon zie ik waar hij naar kijkt:
drie lachende taxichauffeurs die hier ook al niet wonen.
*
Ik woon drie hoog. Alle spullen gingen met een lift naar binnen, behalve de planten,
die droeg ik zelf de drempel over. Later schroefde ik een bordje op de voordeur.
Voortaan zag ik bij binnenkomst wie er woonde en wat die deed. Nog later verscheen
er een lege plek. Ik moet ontelbare keren mijn sleutel in en uit het slot hebben gedaan
voor ik merkte dat ik verdwenen was.
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Een vreemde extra plant groeit in de pot op mijn balkon. Ooit heb ik daar gezaaid,
bemest en bevloeid, de loten bond ik op. Nog voor de bloei verscheen een kleine
extra steel. De bladen waren ronder dan bedoeld en donzig genoeg om mijn schaar
te doen stokken. Nu is de ongevraagde tweede groter dan plant nummer één. Met
zijn brede groene schermen behoedt hij de pot voor regen. Voortaan heeft mijn
gekoesterde langetermijnproject dorst. Als ik een paar uur te lang van huis ben,
hangen zijn schaarse blaadjes slap. Afgevallen bloempjes liggen op de triomfantelijk
wuivende handen van de nieuwkomer.
*
Het huis schuin beneden verzorgt de soundtrack voor de buurt. Elke ochtend vanaf
elf uur begint een tropisch feest. Vandaag schijnt ook echt de zon, en staat de voordeur
open. Zes agenten leunen over de balustrade, hun as valt naar beneden. Niemand
gaat naar binnen, niemand komt buiten. Wat heb ik gemist?
Sindsdien al dagen niks. De deur is weer dicht, twee ramen staan wijdopen. Aan
de ene kant hangt aan een spijker een verkleurd windjack te wapperen. Het gordijn
ernaast is in een grote knoop gelegd. Ik heb vrij zicht op de groen-geel-rood-gestreepte
muur.
Het blijft stil.
*
Oordoppen indoen voordat je iets hebt gehoord, werkt beter dan wachten tot het
kletsen, lachen, stofzuigen al is begonnen. Anders probeer ik steeds mijn best te doen
om door de wasbollen heen, langs het stromen van mijn bloed, iets op te merken. Ik
kan niet slapen als ik niks hoor, ik kan niet slapen als ik iets hoor, ik kan niet slapen
als ik niet weet wat ik misschien in de verte hoor. De plakkerig warme bollen trek
ik tot een lange draad, met een plop komen ze los. Synchroon poetsende tandenborstels
dringen mijn hoofd binnen en iemand zegt dat het bedtijd is.
*
Andere mensen in mijn huis mogen in de gang, de wc en de woonkamer komen.
Eventueel ook in de keuken, als er handen gewassen moeten worden. De badkamer
en de slaapkamerdeur zijn dicht, de werkkamer lopen we snel voorbij. Het bezoek
mag zitten op de bank of op de eettafelstoel, degene die uitkijkt op het raam. Ik zit
dan daar tegenover. Jassen moeten aan de kapstok. Vooraf maak ik een of twee
haakjes vrij. Sommige mensen hangen hun jas dan toch over de mijne. Dan ga ik
zogenaamd naar de wc, verhang hun jas en trek door.
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Aanraking I & II
Sjef Welling
Met een aanraking
voelt de vrouw een
gracht onder aan haar buik
met strakke kabels
trekkend aan haar huiskamer.
*
Wanneer komt
er een hij thuis
die zijn mannelijk
voornaamwoord
aanlegt. Het plankier
als xylofoon beloopt.
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Aanraking III & IV
Laten we afgeven en afmeren
vlekkend op de molton
onder een overtrek
van morgen.
*
Ondergoed weet nooit
waar het drogen zal
hoe het zonder handen
gedragen wordt.
Waar het met een aanraking
wegdrijft in een deinende sponde.
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Verliefd
door Maria Staal
Ik heb niets in de gaten. Het kantoor ziet er uit als elke maandag. Geen vuiltje aan
de lucht. Alle transporten verlopen probleemloos. De wapens zijn onderweg naar
tevreden klanten.
Jimmy komt mijn kamer binnen. Hij brengt mij koffie. Drie secretaresses lopen
hem verschrikt achterna. Hij wuift hen weg. Hij lacht.
Ik zie het al. Jimmy Liu is verliefd. Weer. Ik vraag of ik een dokter moet bellen,
maar zijn humeur is niet kapot te krijgen.
Hij zegt: ‘Vandaag komt onze nieuwe kantoorassistent.’
Dit hebben we eerder beleefd. Toen duurde het een maand.
Ik vraag vriendelijk wat hij bedoelt. Wie hij bedoelt.
‘Hij heet Victor. Hij krijgt de kamer hiernaast. Maria, zorg jij dat alles werkt? En
stel hem op zijn gemak.’
Een uur later beklaagt een jongen van amper twintig zich over zijn kantoor, over zijn
uitzicht, over zijn computer, over zijn meubilair, over de koffie en over mij. Zijn
ogen zijn rood, zijn neus loopt, hij stuitert als een tennisbal om me heen, strak van
de coke, schat ik. Hij draagt een kostuum van Corneliani, schoenen van Berluti,
stropdas van Oger, alles PC Hooft, alles mis. Jezus, bij welke escortservice heeft
Jimmy hem in godsnaam opgepikt?
Ik heb zin om dit ettertje op zijn smoel te timmeren, maar zeg dat ik zijn klachten
serieus neem en zal kijken wat ik kan doen. Victor druipt af. De verdere dag bezorgt
hij geen last meer. Ik hoor hem bellen met duizend en één vriendjes en vriendinnetjes.
Jimmy laat zich niet zien.
Ons kantoor is de bovenste etage van een gebouw tegenover het Casino. Het uitzicht
is adembenemend en de huurprijs navenant. Jimmy heeft nog vijf van deze kantoren.
In Hong Kong, in Beijing, in Harare, in Karachi en in Ontario.
Jimmy en ik zijn hier zelden. Wij reizen. Naar China, Afrika en Pakistan. Daar
wacht ons geld. Nu ja, mijn geld en Jimmy's leven. Boekhouder Mark weet niet alles
van Jimmy's zaken. Ik weet niet alles van Jimmy's zaken. Er is een bank in
Zwitserland. Er is een bank in Luxemburg. En er is de China International Trust and
Investment Corporation in Beijing. Daar is Jimmy's broer Chairman of the Board.
En zijn neef grootaandeelhouder. Jimmy controleert en beheerst een aparte geldstroom
waar wij nooit naar vragen. Waarom zouden we?
Mark en ik, wij kennen Jimmy al erg lang. En we beseffen meteen dat Victor niet
van plan is snel op te stappen. Hij bespeelt Jimmy. Al zien we hen nooit samen. Van
intimiteiten merken we niets. Maar er verschijnen kringen onder Jimmy's ogen. Hij
belt elke dag dat hij wat later komt.
‘Hóé laat?’ Ik raak steeds geïrriteerder.
‘Twelvish...’
Gelukkig blijft Victor dan ook weg.
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Op een dag vertelt Mark me wat er de afgelopen maand is uitgegeven. Hij heeft een
staat met overboekingen van een van de bedrijfsrekeningen naar Jimmy's privé. Ik
schrik van de bedragen. Ook zijn er kasopnames. Soms haalt Jimmy op het plein
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‘pocketmoney’ om 's avonds aan de overkant te vergokken. Zakgeld is voor Jimmy
minimaal dertigduizend dollar per opname.
Aan het eind van de dag weet ik dat Victor sinds vorige week een Lotus Esprit
Turbo SE bezit en een Maserati Bi Turbo Spider. Totale kosten: vier ton. Verder is
er een appartement in Londen aangeschaft, een speedboot bij Nice en een cocktailbar
in Thailand. Jimmy blijkt bereid voor een aars van fluweel zeven miljoen neer te
tellen. Morgen spreek ik hem.
‘Onder vier ogen’, zeg ik.
Hij stuurt Victor weg.
Ik kies mijn woorden zorgvuldig. Ik wil hem geen gezichtsverlies bezorgen, maar
mijn aversie tegen Victor kan ik niet verhullen.
Eerst reageert hij niet. Dan zegt hij: ‘Volgende week vliegen we naar Beijing. Jij,
Victor en ik. We gaan praten met Sung Mah, van Planeco. Als alles goed gaat, hoef
jij je om mijn uitgaven nooit meer zorgen te maken.’
Hij lacht. Ik zeg niets.
Zaken doen in China vereist historisch besef. Alle zakelijke activiteiten vallen onder
het leger, de People's Liberation Army. Ooit verleende de Partij aan de PLA
toestemming handel te drijven om de levensstandaard van de militairen te verhogen.
Deze concessie werd een ontembaar monster. Na acht jaar controleerde de PLA-top
de totale handel in wapens, drugs, onroerend goed en consumptiegoederen, en tevens
de infrastructuur en telecommunicatie van het land. De Chinese regering probeerde
de afgelopen decennia tevergeefs hun generaals en officieren in te tomen. In 1993
werd veertig procent van de zakelijke activiteiten van de PLA verboden, maar het
enige effect was endemische corruptie. Sindsdien kijkt de Partij de andere kant op,
de enige houding die rest.
Planeco is de ‘outlet-store’ van de PLA. Het bedrijf verkoopt tweedehands Chinees
defensiematerieel via tussenpersonen aan het buitenland. Erg lucratief. Jimmy is zo'n
tussenpersoon. Sung Mah is directeur van Planeco. Hij heeft een reputatie. Sinds een
grote wapensmokkel naar Californië, is hij Amerika's meest gezochte buitenlandse
crimineel. De rest van zijn faam dankt hij aan handel in cocaïne en opium. Deze
week heeft Mah negentig T-80 tanks in de aanbieding. Jimmy heeft de doorverkoop
al rond met kolonel Mandua in Pakistan. Die heeft op de een of andere manier exact
negentig T-80's nodig. Mah gaat ons de verkoop vast gunnen. Jimmy zal cashen. We
praten over een commissie van dertig miljoen dollar.
‘Daarmee kan ik een Monet kopen en laten overschilderen in een andere kleur,’
pocht hij.
Ik vraag of ik echt mee moet naar Beijing. Ik zie het belang van mijn aanwezigheid
niet, en heb vooral geen zin. Maar daar wil Jimmy niets van horen. Ik breng hem
geluk, wat zeur ik nou, ik ben toch dol op Beijing?
Dat is waar. Overmorgen vertrekken we.
Aan de bagageband in Beijing blijkt de tas van Victor verdwenen. ‘Ongehoord klote,’
vindt hij. Het laatste waar ik behoefte aan heb, is zijn gezeik. Jimmy vertrekt
onmiddellijk richting rokersruimte. Ik zeg Victor dat hij zijn kop moet houden en
vul vervolgens dertig formulieren voor hem in. Ik kom te weten dat de inhoud van
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de tas bestaat uit toiletartikelen, een nagelgarnituur, twee halters van samen vijf kilo,
een stripboek van Franka, eetbaar ondergoed (ik schrijf gewoon door), drop, een
diskman en een föhn. De tas wordt pas in de loop van volgende week verwacht. Dan
zijn we al weer weg. Mag hij dit zelf op Schiphol nog eens overdoen.
‘Waag het niet om je frustratie op mij af te reageren,’ zeg ik hem.
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In China moet je hoofd leeg zijn. Niet tegen de stroom in zwemmen; meedrijven.
Jimmy kan dat. Hij drinkt Mao-tai en reptielenbloed, eet met stokjes sneller dan met
mes en vork en doet zijn behoefte op rij met zeventien anderen in een openbare
toiletgoot - zonder muren of deuren, keuvelende mannen en vrouwen door elkaar zonder op zijn schoenen te poepen, zonder flauw te vallen van de stank. Hij beklom
met mij de muur, samen aten we roerbakrat, vleermuis en aap.
Victor schrikt van het verkeer. Uitkijken voor je oversteekt is zinloos. Bidden en
lopen.
Jimmy heeft er twee dagen van onderhandelen op zitten. Sung Mah is gekomen en
heeft hem aangehoord, ze spreken Putonghua, de essentie van de gesprekken ontgaat
me. Jimmy legt me alles pas na afloop uit. Het gaat goed. Sung Mah lijkt
geïnteresseerd in Jimmy's voorstel. Ze zoeken contact met Kolonel Mandua in
Pakistan en ook deze gesprekken verlopen voorspoedig.
Vanavond dineren we met z'n allen in het restaurant van het hotel. Victor heeft
twee dagen mogen winkelen in Long Fu Shopping Centre, maar heeft niets gekocht
omdat hij vindt dat er niets voor hem is. Vandaag zijn de laatste gesprekken tussen
Mah en Jimmy. Ik neem Victor mee naar het Zomerpaleis. Het is warm. Ik maak
foto's van de zon op het water, de jonk op het meer. Aan het eind van de middag
lopen we terug naar het hotel. Ik slaap op de vijfde verdieping, Victor ook, Jimmy
en Mah op de eerste. We komen samen op het dakterras waar we gaan dineren.
Mah is lang en slank en ook verder alles wat Jimmy niet is. Hij schuift mijn stoel
aan en begint in accentloos Engels geanimeerd te converseren. Het draaiplateau van
onze tafel komt vol te staan. Mah vertelt wat we eten en hoe het wordt bereid. Ik kijk
naar Jimmy. Die broedt nog op iets, ik zie het, gek, maar kan niet bedenken wat. Ik
neem een stukje karper aan van Sung Mah en glimlach. Na elven en mijn vierde
Mao-tai raakt mijn Engels op. Ik vraag aan Jimmy of het een bezwaar is als ik hen
alleen laat. Ik mag gaan. Mah staat op om mij een hand te geven.
Ik ken de weg, ik verdwaal niet, krijg ook geen ongeluk en word niet beroofd. Ik pak
een boek van mijn kamer en ga in de lounge lezen. Airco en whisky. Na een uur en
drie glazen wil ik slapen. Het is kwart voor een. De lift is leeg. Ik druk op de knop
voor de vijfde. De lift stopt al na één etage. Victor stapt binnen. Nog voor ik mijn
mond open voor een begroeting zie ik dat er iets mis is. Heel erg mis. Hij schuifelt
bevend langs de liftwand zonder mij aan te kijken.
Ik denk: Godverdomme, waar heeft die lul zijn coke nu weer vandaan.
Ik vraag ‘Victor, ben je wel oké?’ en op dat moment zakt hij in elkaar. Hij ligt aan
mijn voeten en ik zie bloed op het zitvlak van zijn Armani broek. Ik beef nu net zo
erg als hij. Ik denk: We moeten hier weg. We moeten naar de vijfde, mijn kamer,
hoe krijg ik hem daar.
Ik zit op mijn knieën. ‘Kun je lopen? Victor, wat heb je, ga staan...’ Ik trek aan
zijn schouders. Het zweet breekt me uit. Zijn het de drugs of is het de verwonding
waardoor hij niet reageert? We zijn op de vijfde, hij probeert op te krabbelen, ik
steun hem. Na veel gehannes met het deurpasje raken we in mijn kamer. Ik laat hem
in het gangetje staan en ga de badkamer in om het bad aan te zetten. Of moeten we
aangifte doen? Niets wegwassen? Foto's laten maken? De kraan loopt.
Victor staat daar maar. Hij jankt.
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Ik begin over een ziekenhuis, een arts, Jimmy waarschuwen...
Dan bedenk ik dat ik helemaal niet weet wat er aan de hand is. En hoe erg het is.
Zijn broek moet uit. Ik loods hem de badkamer in.
‘Niet tegen Jimmy zeggen, Maria, asjeblieft.’ Hij jankt als een kind, met lange
uithalen.
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‘Hou eens op met huilen. Doe die kleren maar uit.’ Ik klink zowaar moederlijk. Hij
rilt, terwijl ik zijn pantalon en onderbroek in koud water gooi. Het kleurt roze.
Plotseling begint het me te dagen wat er aan de hand is. Het is tijd voor een rectaal
onderzoek. Van alle mensen waarvan ik het gezicht al niet kan zien is hij degene van
wie ik nu de anus mag inspecteren. Er stroomt bloed langs zijn been. Het druppelt
op mijn badkamervloer. Hij is ingescheurd, behoorlijk zelfs.
Ik zeg nog een keer dat we naar een ziekenhuis moeten.
‘Ik ga niet, Maria!’ snikt hij. Ik aarzel. Kan hem niet dwingen. Hij klimt het bad
in.
Ik mompel dat ik niet begrijp waarom hij Jimmy heeft bedrogen.
Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht. Zegt dat het niet zijn idee was. Dat Mah
het wilde en dat Jimmy zei: ‘Please Victor, a regular blowjob... you can do that for
me, for us.’
‘Jimmy liet ons alleen. Mah had coke. Ik pijpte hem. Dat duurde langer dan ik
dacht. Net voor hij klaarkwam trok hij een pistool. Ik moest me omdraaien, op mijn
knieën. Hij schreeuwde dat ik me wijd moest maken, dat ik moest opschieten... hij
duwde de loop naar binnen... Ik kreeg geen tijd.’ Nu jankt hij weer, gierend.
Ik wil niets van zijn verschrikkelijke verhaal meer horen.
Ik help hem uit bad. Terwijl hij zich afdroogt, pak ik maandverband uit mijn koffer.
Daarna haal ik oneetbaar herenondergoed beneden in de hotelwinkel. Daar plak ik
mijn maandverband in. Ik geef hem jodiumzalf en paracetamol. Ik ga naar
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boven, naar het restaurant en vraag met een stalen gezicht om een glas slaolie. Dat
laat ik hem opdrinken. Ik zeg dat ik morgen laxeermiddelen zal kopen. En dat hij
naar zijn kamer terug moet. Met de rest van het maandverband in zijn hand schuifelt
hij de gang op. Ik sluit de deur. Morgen die broek naar de wasserij. Kopen:
laxeermiddel, maandverband, pijnstillers. Dan pak ik de telefoon. Ik bel Utrecht.
Mijn lege huis. Om mijn stem op het antwoordapparaat te horen. Mijn gewone, kalme
stem: ‘laat een boodschap achter’. Vier keer. Zes keer. Tot het genoeg is en ik rustig
ben.
Ik ben vroeg in de ontbijtzaal. Jimmy godbetert ook. Ik hoop dat hij mij niet ziet,
maar tot mijn afgrijzen schuift hij aan. Pas na vijf minuten krijgt hij in de gaten dat
ik weinig terugzeg. Hij gooit er een grapje tegenaan: ‘Wat een ochtendhumeur, Maria!
Is het de drank of word je ongesteld?’
Mijn gevoel voor verhouding laat me in de steek. Ik hoor mezelf zeggen: ‘Het
laatste, Jimmy. En als je het niet erg vindt ga ik daarom even maandverband lenen
bij Victor, als hij het missen kan, want hij bloedde nogal, vannacht. Dat kan zomaar,
als iemand een pistool in je reet duwt.’
Als ik wegloop, besef ik dat ik te luid heb gepraat. En in het Engels. Mensen staren
me na.
Ik zoek een apotheek. Een westerse. Géén gedroogde dieren en kruidendrankjes. Ik
koop wat ik nodig heb. De Armani-pantalon geef ik af bij een wasserij.
Mah reist om elf uur af. Tot die tijd moet ik mezelf in de hand hebben. Op straat
zie ik kinderen in uniform. Ze marcheren, zingen een of ander Roergangerlied. De
stemmen waaieren over het plein. Er knakt iets. Ik wil niet meer. Niet tot elf uur,
niet tot over vijf minuten.
Ik draai me om en loop terug naar de reiswinkel die ik net passeerde. Ik ben de
enige klant. Ik trek mijn creditcard en vraag: ‘De eerste vlucht naar Amsterdam graag.
En kan mijn bagage in het Grand Hotel worden opgehaald? En kunt u deze
toilet-artikelen daar laten bezorgen?’
Het komt me op een schorsing van een maand te staan. Een formaliteit. Jimmy foetert
vanuit Beijing, door de telefoon. Of ik dertig miljoen soms niet meer belangrijk vind.
Dat Victor het zelf aanbood. Of ik soms ook van plan ben vanaf nu elke zondag naar
de kerk te gaan en te bidden voor het zielenheil van alle handelaren, jongenshoeren
en mezelf.
Ik laat hem uitrazen.
Ik besluit geen ontslag te nemen als Jimmy mij niet ontslaat. Na een week belt hij
al. Ik schilder net de muren in de Aurorastraat roze. Ik laat hem twee dagen bungelen.
Hij verschijnt in een spijkerbroek en met een kwast, rechtstreeks uit Londen.
Hij zegt: ‘Wel iets anders dan een Monet overschilderen.’
Victor heeft nooit geweten bij welke wasserij ik zijn pantalon heb afgegeven. Daar
is hij nog steeds boos over, maar hij kan er met niemand over praten. Misschien met
het personeel dat Jimmy hem bij zijn bar in Thailand kado heeft gedaan, want dat is
waar hij nu zit.
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Mah en Kolonel Mandua hielden zich niet aan hun woord, en de T-80 tanks zijn
zonder Jimmy's bemiddeling in Pakistan terechtgekomen. Zo werd Victor alsnog te
duur in het onderhoud. De Lotus mocht hij houden. De Maserati werd verkocht, net
als de boot in Nice en het appartement in Parijs.
Eén jaar nog, zeg ik steeds tegen mezelf. Nog één jaar werken voor Jimmy. Dan
stop ik.
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Journaal
door J.J. Peereboom
2005 - Er waren eens - nee, er zijn nog steeds twee Amsterdamse vrouwen,
bevriend sinds hun schooltijd en nu in de vijftig, die zolang zij elkaar kennen eens
per dag met elkaar gepraat hebben aan de telefoon, als zij elkaar niet toch al spraken
of buiten bereik waren. Het is niet omdat zij ziek of eenzaam zijn. Zij hebben het
altijd druk; en doen dit erbij.
Het zal meer voorkomen. Alles komt meer voor dan je gedacht had. Als je de
samenleving overziet voorzover je hem hebt leren kennen, is het wel ongewoon: niet
voor een paar jaar schooltijd, nee, een heel half leven lang. In de meeste
vriendschappelijke relaties zal elkaar eens in de week opbellen aangemerkt kunnen
worden als heel vaak; eens in de twee weken als vaak; in de drie weken als tamelijk
vaak; eens in de maand als nogal eens. De gangbare vorm is met tussenpozen van
drie tot zes maanden, die ingekort worden alleen in geval van ernstige ziekte en
operaties.
Hoewel gangbaar blijft het een onwennige omgangsvorm. Het kan niet anders of
achter die twee of drie gesprekken per jaar leeft een gevoel van ‘Wat jullie doen en
beleven interesseert ons natuurlijk bijna niet, en wij nemen aan dat dit wederzijds
is; wel denken wij dat jullie het net als wij gewenst vinden om enige tientallen mensen
op een afstand aan te houden; sommige zijn onderhoudend, en dan kun je aan andere
vragen, kennen jullie die ook?’.
JUNI

*
Onder mensen die niet zelf op het idee gekomen waren, zullen er weinig zijn die
door het voorbeeld van de Amsterdamse vrouwen tot navolging verleid worden.
Zoveel belangstelling hebben de meesten van ons voor niemand, zoveel jaren lang;
en het zou veel teveel tijd kosten.
Wat misschien wel zou kunnen is, in bescheiden mate nadoen. Om dat de moeite
waard te maken, moeten wij aannemen dat de gesprekken van de vriendinnen niet
alleen over de gebeurtenissen van de dag gaan, ook over wat zij eraan beleefd en
ondervonden hebben. In dat geval kunnen wij bij wijze van proef aan hun
vertrouwelijkheid het cijfer tien toekennen, en dan de vergelijking trekken met onszelf
- en waarschijnlijk vaststellen dat wij zelden hoger komen dan anderhalf, alleen met
heel goede vrienden wel eens in de buurt van tweeëneenhalf.
Sommige mensenkenners zullen deze becijfering tegenspreken. Het kan voor
mannen gelden, zullen zij zeggen, omdat die praten over wat er in ze omgaat
meisjesachtig vinden; vrouwen hebben het meer over innerlijke ervaringen, hoewel
niet elke dag; en mannen en vrouwen gemengd - dat zal ervan afhangen.
Dat kan wel. Een mens moet zich niet verbeelden te weten hoe al die onbekenden
leven. Als je rondkijkt in een volle zaal, met vijftienhonderd personen, hoe vaak kun
je dan iets vermoeden van hun omgang - denk je daar iets van aan hun gezichten te
kunnen zien? Een heel enkele keer.
Dus vallen wij terug op eigen ervaring. Hoe vaak heb ik niet in praatgrage
gesprekken gezeten met mensen en gedacht, ik zou bepaalde geheimen van jou willen
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weten, in ruil desgewenst voor een paar van mijzelf. Daar komt niets van. Het zou
ongewoon zijn. Dat doe je niet.
*
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Dat wij elkaars geheimen met rust laten, is niet alleen uit schroom en conventionaliteit.
De vertrouwelijkheid opgevoerd tot een waarde van zelfs maar tweeëneenhalf of
drie riskeert chaotische gevolgen. Geschikt uitziende mensen met prettige stemmen
en ongedwongen grapjes kunnen teleurstellende voorkeuren onthullen: verkeerde
politiek, verkeerde literatuur, verkeerde vrienden, verkeerde vakantiebestemmingen.
Laten wij onze geheimen dan toch maar met rust laten, en doorgaan over kennissen
en gebeurtenissen van de dag.
De stemming blijft wisselvallig. Als je hele terrein van vrienden en vriendinnen
en goede en halve bekenden in een grote visuele greep neemt, lijkt soms gezegd te
kunnen worden, in de oude troostrijke formule: zo is het goed. Dan weer, in andere
uren, lijkt het lang niet goed genoeg: teveel weggelaten en overgeslagen.
Een enkele keer heb ik een oude vriend of goede bekende zomaar opgebeld, nadat
wij elkaar meer dan zes maanden niet gezien hadden; en dan na lange aarzeling. Je
moet voorkomen dat je de indruk maakt van iemand die te weinig mensen kent. Een
aanleiding kan een hulp zijn, bijvoorbeeld een gebeurtenis in de familie van een
derde oude bekende; of je maakt er een toeval van: ik dacht ineens, hoe zou het jou
gaan?
Meestal is de opgeroepene verbaasd en weet niet meteen iets te antwoorden. Ik
begrijp dat ik je overval, is dan de kalmerende formule: ik word wel eens verrast
door een gevoel van nalatigheid, en toen ik dat nu had kreeg ik ineens jou voor ogen.
Geen probleem, hoor. Helemaal geen nalatigheid; aardig om je nog eens te horen.
*
Deze oude bekende zou kennelijk niet op het idee gekomen zijn om mij op te bellen.
Misschien is zijn bestaan zo volmaakt afgerond dat hij nooit iets merkt van de
nalatigheid die overal woekert.
Dat onze vroegere buurman niet bedankt heeft voor het boek dat wij hem voor
zijn verjaardag gestuurd hebben: nalatig? Dat ik nog steeds niet met A. gebeld heb
over zijn gezinsproblemen, vrezende dat een gesprek met hem weer een half uur
duurt: nalatig? Dat de B's die luidkeels zeiden onder het weglopen ‘Over tien dagen
zijn wij terug uit Marokko, dan komen jullie bij ons!’ alweer drie maanden niets
hebben laten horen; dat ik het opzoeken van de bejaarde vriendin in haar saaie tehuis
telkens uitstel; dat ik nog steeds het manuscript van B. niet ingekeken heb; en dat ik
dertig jaar geleden toen mijn moeder vroeg of ik niet een keer...
Jawel, dat waren en zijn nalatigheden. Horen erbij. Vaak zouden de betrokkenen
niet weten waar je het over had. Dan herinneren zij zich andere nalatigheden. Die
horen er ook bij. Soms gaan oude betrekkingen verloren doordat de nalatigheid maar
duurt en duurt. Soms gaat een van de partijen dood. Soms allebei.
Op één ding kun je rekenen: als je een paar nalatigheden opruimt komen andere
hun plaats innemen in de herinnering. Zou het niet tenminste juist zijn, verstandig
zijn, hartelijk, flink en genereus zijn om eindelijk het nummer te draaien van de oude
vriend in Dublin met wie wij zo'n ongedwongen dag doorgebracht hebben een paar
jaar geleden, en daarna alleen nog in het begin een paar kaartjes gewisseld? Ja, het
zou juist zijn, en de overwegingen die mij blokkeren deugen niet, dus...
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Wel moet in aanmerking genomen worden dat sociaal gesproken nalatig-zijn beter
is dan nalopen-zijn. Nalatigheid heeft een glans van wij-hebben-jullie- niet-nodig;
nalopen is klein en lastig.
*
Het huismiddel tegen het onbehagen dat nalatigheden teweeg kunnen brengen zowel
bij de actieve als bij de passieve partij is de gelegenheidsglimlach. Dat wil zeggen,
de smile, die het midden houdt tussen de kleine opening van de lippen bij de vriendin
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die haar vriend leert kennen, en het geschater van zakenlieden in witte overhemden
aan de lunch.
Als ik het goed heb, is die glimlach in de loop van de twintigste eeuw vanuit
Amerika overgewaaid naar Europa. Tussen de oorlogen had hij Engeland al bereikt;
Nederland misschien niet zo. Mijn vader vond het een van de gekunstelde vormen
van Engels leven dat je geacht werd te glimlachen in winkels. Na 1945 is het ook in
Nederland gangbaar geworden, eerder in de omgang tussen beleefde mensen dan in
winkels dacht ik. Het weinige dat ik erover gelezen heb, geeft geen duidelijk beeld
hoe het gegaan is. Ik stel mij voor dat als echtparen elkaar in 1910 ontmoetten in de
pauze van het Concertgebouw zij een buiginkje maakten en elkaar de hand gaven;
dat glimlachen net zomin bij hen opkwam als wangkussen.
Uit de Europese portrettraditie zijn de enige glimlachende gezichten die in de
herinnering komen die van de Maagd tegen het Kind - heel kleine lachjes; verder
zijn er over de hele breedte van het spectrum alleen anonymi, en ten slotte de
dorpelingen op hun feesten. Ook de moderne portretkunst, in de fotografie net als in
de schilderkunst, beeldt zijn onderwerpen niet lachend uit. Iedere portrettist ziet dat
het gezicht van iemand die met eigen gedachten bezig is of onderzoekend om zich
heen kijkt de helft van zijn expressie verliest wanneer de smile begint.
Daar is de gelegenheidsglimlach dan ook voor: om de gelaatsuitdrukking af te
schermen die onzekerheid en verveling zou kunnen verraden. Heel verstandig, omdat
veel mensen in hun ware gedaante niet elkaars type zijn. Kijk, bericht de glimlach:
al kun je best horen dat wij elkaar niet liggen, je moet toegeven dat wij ons
onberispelijk voordoen.
Van sommige mensen lijkt het bepaald onwezenlijk zoals ze glimlachen, met een
overgave alsof zij ergens verrukt van zijn, niet van ons natuurlijk - van iets dat uit
henzelf opwelt. Zou de ontsnapte patiënt ook zo kijken als hij zijn mes op onze borst
richt; en de oppas die een baby smoort; en de gifmengster die in de theepot roert?
De vergelijking spreekt aan.
*
‘Als ik met hem praat, heb ik altijd het gevoel dat ik het verkeerde zeg,’ had mijn
moeder van onze buurvrouw in Heemstede gehoord over mij toen ik een jaar of
dertien was. Ik vond haar een aantrekkelijk ogende mevrouw, sportief met donkere
krullen; het was niet bij mij opgekomen dat zij gevoelig kon zijn voor mijn
waardering.
Dat zij die waardering zo beoordeelde, begrijp ik achteraf best. Hij had alleen
beter geformuleerd kunnen worden als ‘dat hij niet begrijpt waarom ik zeg wat ik
zeg’. Dat onbegrip kende ik toen al, en ik ken het nog steeds, alleen beter
gecamoufleerd en verzacht door de veronderstelling dat gespreksgenoten het van mij
ook hebben, soms mild, soms zowat gelijk aan ‘waar heeft hij het in godsnaam over’.
En zij hebben het van elkaar - andere mensen van elkaar. Het lijkt mij dat je heel
bijzonder onopmerkzaam of onverschillig moet zijn om aan die vraag nooit te denken.
Het spraakgebruik van de mensen is zo verschillend dat daar meteen al misverstanden
door ontstaan. ‘Die heerlijke avond waar jullie ook waren,’ zegt een vrolijke
vriendelijke vrouw bij een latere ontmoeting; en ik herinner mij alleen een
doodgewoon gewoel, misschien bij harde muziek. Ja ja! antwoord ik dan, iets te
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neutraal voor het oor van de vriendelijke vrouw die in mij een droge eigenwijze man
ziet en zich tegelijk afvraagt of zij geëxalteerd deed, zoals wel eens meer.
Dat gesprekgenoten het ooit haarfijn met elkaar eens zijn is ondenkbaar. Hun
gelijkluidende gevoelens en meningen zijn gevormd door ongelijke levenservaringen.
Als zij vlot en goedwillend met elkaar praten hindert het niet; zodra een van beiden
een risico neemt kan het misgaan. Soms blijft de herinnering aan zoiets als een virus
actief in de betrekkingen. Tien, twintig jaar later nog steeds wanneer je elkaar
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ontmoet laat het verschil in onze waardering van de heerlijke avond zich voelen. Of
zouden wij het allebei vergeten zijn? Dan weten wij toch nog dat er tussen ons iets
niet klopt; daarom houden wij vriendelijk een halve afstand.
Deze vervreemdingen komen in de dagelijkse omgang zelden ter sprake, omdat
wij niet kleinmoedig willen klinken, met innerlijk pruttelende grieven. Wij moeten
ons de geheimen van de mensen maar zonder opheldering proberen voor te stellen.
Nooit meer iets gehoord van deze gasten na hun laatste onthaal hier in huis - man
alleen uitgenodigd op receptie, terwijl meeste anderen als echtpaar - twee keer beloofd
‘ik bel je terug over dat verzoek’, nooit gedaan - niet willen toegeven dat de kinderen
zich vervelend gedragen hebben - kwaaddenkende stemming in gesprek over
immigratiebeleid - kwetsende term gebruikt in stuk in de krant - geen koninklijke
onderscheiding gekregen - verveeld niet gelachen bij twee verhalen die minstens een
grijns verdienden - benoeming gedwarsboomd, volgens betrouwbare bron - twee
keer eigen glas bijgevuld zonder het mijne op te merken.
Al zulke dingen kunnen het zijn die onze omgang verstoren, al zullen zij ons niet
beletten om elkaar met een zweem van een glimlach te begroeten. Er hoeft ook niet
gevreesd te worden dat als wij toevallig samen in een hoek staan het hoge woord
eruit zal komen: ‘Ik heb nooit begrepen waarom jij weigerde te lachen om twee
verhalen van mij die iedereen grappig vond.’
Zulke taal ontvalt ons niet. De grieven en griefjes blijven in de opslag. ‘But at my
back I alwaies hear...’, niet alleen wat Andrew Marvell in de zeventiende eeuw in
zijn ‘To his Coy Mistress’ hoorde (‘Times winged charriot hurrying near’), ook de
kleine gemene dwarsliggers die langer voortleven dan bijna alles wat wij verder
besproken hebben.
Zulke taal ontvalt ons niet. De grieven en griefjes blijven in de opslag. ‘But at my
back I alwaies hear...’, niet alleen ‘Times winged charriot’, die Andrew Marvell 350
jaar geleden hoorde toen hij zijn ‘Coy Mistress’ moest overhalen, ook de kleine
gemene dwarsliggers die langer voortleven dan bijna alles wat wij verder besproken
hebben.
*
Bij het binnenkomen in een kantoor of vergaderzaal of bij een ontvangst zal het wel
eens verhelderend zijn om te blijven staan en in het kort je betrekkingen te definiëren
met de bekenden onder de aanwezigen. Geen twee hetzelfde, tussen de uitersten van
vertrouwden tegen wie een knikje al welsprekend is en aan het andere uiteinde de
verongelijkten tegen wie het teveel zou zijn. Ertussen al de varianten van
belangstelling en onzekerheid en koelheid, de meeste sinds jaren vaststaand,
onveranderlijk, en in de meeste gevallen onuitgewerkt, zodat de gedachte opkomt:
als wij op een dag samen ergens heen moesten, dan zou misschien... Misschien
integendeel.
Iemand die beweert geïnteresseerd te zijn in de verscheidenheid van betrekkingen
tussen mensen, zou die er niet wat meer aan kunnen werken - door nalatigheden goed
te maken, misverstanden open te breken, andere gesprektonen te proberen? Er zou
iets ondernomen kunnen worden, als er tijd voor was. Zonder illusies. Misverstanden
zullen nogal eens blijken niet op misverstand te berusten; en wij weten allemaal hoe
afstotend het kan zijn als iemand een aardige belangstellende toon gaat forceren.
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Besluit maar om te beginnen een paar van de meest onvergeeflijke nalatigheden
op te heffen; wie weet wat eruit voorkomt, en het is in ieder geval goed voor de
nalater zelf. Wat het uitwerken van onvolledige betrekkingen aangaat... Probeer
liever de volgende oefening: als ik A. was en A. was mij, wat zou ik dan tegen hem
hebben. Niets te bedenken? Natuurlijk wel: de toon van die stem; de zogenaamde
grapjes (‘scherts’) om problemen mee af te schuiven; het soms maar met een half
oor luisteren naar wat je te vertellen hebt; de vriendschap met C. over wie wij heel
verschil-

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

46
lend denken; het bij een ontmoeting op straat laatst spottend kijken toen ik gewoon
vroeg ‘Alles goed?’. Een ruil van identiteiten kan inzichten openen waar je van
opkijkt, zo niet in A. dan in jezelf en in de vreemdheid van mensen tegenover elkaar.
Als kroon op het werk zou overweging verdienen een gesprek met A., als hij zich
daarvoor leende, om de conclusies uit de identiteitsruil te toetsen. ‘Zeg het eerlijk,
A., als er niets van klopt: wij blijven even slechte vrienden!’
*
Het zal nooit mogelijk zijn voor een mens om in onverstoorbare harmonie te leven
met zijn medemensen. De wederzijdse afwisseling van gevoelens en indrukken is te
complex om iemand die erop let ooit rust toe te staan. En iemand die er niet op let
dan? Iemand die in hoofdzaak geconcentreerd is op zijn werk, thuis de verschillen
in levensgevoel heeft weten te ontzenuwen en in gezelschap gezag laat gelden, die
hoeft niet te delen in de rusteloosheid van de medemens.
Vele anderen zijn van het soort dat zich afvraagt wat er eigenlijk aan de hand is:
waarom zij in het ene gesprek niet alleen de ander saai vinden, ook zichzelf; waarom
zij in het andere gesprek voortdurend het hoogste woord hebben wat zij helemaal
niet wilden; waarom zij in het derde telkens onwillekeurig lachen in plaats van
meegaand.
Zulke verschillen zijn onbeheersbaar, niet onverklaarbaar. Hoe kun je met iemand
die alleen hele betekenissen begrijpt, nooit halve, tot wederzijds begrip komen? Wat
moet je aan met de zwijgzame geleerde die jou frivool lijkt te vinden? Waar kan je
met deze bekende Nederlander over praten als hij begint te merken dat jij niemand
kent?
Het doet er allemaal niet toe in zoverre dat wij ten slotte toch verheugd bedanken
voor de ontvangst en op weg naar huis aan andere dingen kunnen denken. Alleen,
pas op. De indrukken van die gezichten en gesprekken komen later fragmentarisch
wel eens terug, en roepen iets op dat niet bepaald vragen genoemd kan worden: beter
onzekerheid, over wat het een was en wat het ander, of wij elkaar inlichtten of
afhielden, kalmeerden of enerveerden.
Die indrukken worden op den duur naar de achtergrond verschoven door nieuwe,
waar een enkele soms nog even tussendoor kijkt - die man met het lelijke gezicht
wie was dat ook weer, en die vrouw die veel te luid lachte hoewel iemand zei dat zij
een heel onderhoudend mens is. Dan verschuift het innerlijk beeld, naar een
ongeregelde vriend, vijf maanden niet gesproken, misschien iemand om uit te nodigen
met de mensen die... of met andere mensen die niet...
Ten slotte zou kunnen blijken dat je ze allemaal in de herinnering terug wilt zien,
de saaie en de grappige, de dierbare en de onverschillige. Komt allen terug, dan
scherpen wij het beeld nog eens aan, en stellen ons voor wat zij ervan begrepen, niet
veel meer dan wijzelf.
Wat een panorama, al die figuurtjes bijeen, sommigen nog wel eens in gedachten
geweest, anderen nooit meer; en daartussen de hele en halve vertrouwden, met een
‘Hallo’ en een ‘Hé’.
Dat hele gezelschap moet nog eens bezien worden. Vat het niet te ernstig op. Een
dag duurt maar vierentwintig uur. De meeste van die relaties waren zo-zo; we hebben
er weinig aandacht aan besteed, al was een van beiden wel eens bereid tot meer.
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Als je maar goed kijkt, en begrijpt wat er allemaal half begrepen is, dan wordt het
heel duidelijk genoeg.
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Tol
Paul van den Hoven
Het is iets anders, niet de hand met zweep
die iedereen, getrechterd door routine,
boven zich moet dulden, de wurggreep
waarin wij schuld verliezen en verdienen,
maar, alomvattender en verder dragend,
- zoals de echo van een droge knal
zichzelf tot stervens toe blijft ondervragen de aan de draaiing vastgeklampte val
die mij, te krap gehuisvest in de liefde
en wankelmoedig bij terreinverschil,
onhandelbaar doet grijpen in het rond
naar al wat op het punt staat te geschieden
en verder schiet - uit vaart, niet vrije wiltot
niets meer rest dan omgewoelde grond.
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Jeugdherinnering
De kinderen liggen al in bed.
Twee stemmen zitten bij elkaar.
Een lamp is in de tuin gezet,
een hand tikt op de schakelaar.
Terwijl hun glas wordt bijgevuld
met smeulend glit uit een karaf,
wacht hun ontwakende geduld
het einde van de avond af.
Ze spreken luisterend, op een toon
die instemt met een lang verhaal.
Schaduwen maken een patroon
uit het verlies aan materiaal.
Een holle voetstap door de laan
valt even stil en brengt een groet,
om daarna sneller door te gaan
tot stilte zich ervan ontdoet.
De serredeuren schuiven dicht,
als verre treinen, op hun spoor.
Een schommel houdt zijn evenwicht,
de tuin slaat naar het duister door.
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Een omtrek van Eden
De levenstaak van Emily Dickinson
door Marijke Smalbraak
In de periode 1860-62 vroeg Emily Dickinson zich bij herhaling af wat haar levenstaak
was, wat haar roeping. Ze was begin dertig, en ze had zich vrijwel geheel
teruggetrokken uit het openbare leven met het voornemen zich te wijden aan de
poëzie. Maar waar was ze nu precies mee bezig, zoals we vandaag de dag misschien
zouden zeggen. In een relatief vroeg gedicht (‘I cautious, scanned my little life -’,
uit 1860) kwam ze tot de volgende conclusie: ‘My business is, to find!’ Een paar
jaar later meldde ze aan Dr en Mrs Josiah Holland, een bevriend echtpaar van wie
het niet helemaal duidelijk is hoe serieus zij haar namen: ‘My business is to love’,
en ‘My business is to sing’. In juli 1862 formuleerde ze haar levenstaak evenwel iets
abstracter, iets raadselachtiger. ‘My Business is Circumference’ schreef ze in een
van haar eerste brieven aan de literaire journalist Thomas Wentworth Higginson,
met wie zij nadien nog bijna vijfentwintig jaar - tot het eind van haar leven - zou
corresponderen.
Volgens veel kenners van haar oeuvre geeft deze laatste, gedecideerde uitspraak
de essentie weer van Dickinsons poëtica. Toch blijft de vraag wat ze precies bedoelde
met ‘Circumference’, deze van het Latijn afgeleide wiskundige term die vanaf dit
jaar 1862 ook dikwijls in haar poëzie opduikt, steeds met een hoofdletter. En wat
zou het Nederlandse equivalent moeten zijn: Omtrek? Omgeving? Omheining?
Omtrekkende beweging?
Misschien valt er iets te zeggen voor ‘(Al)omvattende Omtrek’. Dickinson verbleef
de laatste twintig jaar van haar leven immers grotendeels in en rondom haar ouderlijk
huis in Amherst, Massachusetts - de ‘Homestead’ waar ze in 1830 werd geboren en
waar ze in 1886 overleed. ‘I do not cross my Father's ground to any House or town,’
schreef ze in 1869, en op oude afbeeldingen van de Homestead is te zien dat die was
voorzien van een dubbele omheining van haag en hek. Zelfs 's zondags verliet
Dickinson de omheining zelden: de sabbat vierde ze liever ‘at Home’, zoals ze schreef,
‘With a Bobolink for a Chorister - / And an Orchard, for a Dome -’.
De grijs-granieten kerk die haar broer Austin liet bouwen, tegenover de Homestead
aan de overkant van Main Street, staat er nog - steil, strak, hard-Puriteins. Misschien
geen wonder dat Emily zich daar zelden of nooit vertoonde.
Dickinson moge bekend staan als een enigszins wereldvreemde ‘recluse’, maar
het is goed te bedenken dat ze in het ouderlijk huis de beschikking had over publicaties
zoals de Atlantic Monthly, Scribner's, Harper's, en de Springfield Republican, en
dat ze een bedreven, gedreven brievenschrijfster was die druk, bijna hectisch
correspondeerde binnen haar kring van familie en vrienden. Er zijn in totaal meer
dan duizend brieven van haar bewaard gebleven; wat ze zelf aan correspondentie
ontving is na haar dood vrijwel geheel vernietigd, naar wens van de overledene.
Mede tengevolge hiervan breken biografen en critici zich nog steeds het hoofd over
Dickinsons - al dan niet vergeefse - ‘liefde(s)’, en over datering en mogelijke identiteit
van degene tot wie ze zich in de zogenaamde ‘Master’-brieven richtte, en die ze in
verschillende liefdesgedichten uit ongeveer dezelfde tijd zo hartstochtelijk aanspreekt.
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Omtrent het zielenleven van Emily Dickinson is heel wat afgeschreven, maar het
enige dat onomstotelijk lijkt vast te staan, is dat ze rond haar dertigste heftige emoties
heeft ondergaan, en dat deze ervaring min of meer samenviel met een fase van grote
creatieve productiviteit. Van de in totaal 1789 poëtische teksten die zij schreef,
kwamen er 1073 tot stand in de jaren tussen 1859 en 1865.
Dickinsons brieven zijn levendig, sprankelend, beeldend, soms raadselachtig, en ze
zijn geschreven in een intens eigenzinnige stijl. Ze vormen een waardige tegenhanger
in proza voor haar ge-
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dichten die door de verrassende metaforen, de subtiele poëtische taalexplosies vaak
zo'n lust voor de geest zijn. Tijdens haar leven werden slechts tien gedichten
gepubliceerd, allemaal anoniem, en door verschillende redacteuren ‘verbeterd’ en
‘gecorrigeerd’. Veel van de overige gedichten werden na Emily's dood gevonden
door haar zuster Lavinia, terwijl andere her en der verspreid in haar correspondentie
opnieuw werden ‘ontdekt’. Uiteindelijk is het complete poëtische werk over een
tijdsspanne van zo'n honderd jaar verzameld en uitgegeven, veelal in stukjes en
beetjes, en vaak in een aan de heersende smaak aangepaste vorm. De standaard editie
van haar dichterlijk oeuvre was gedurende enige decennia Thomas H. Johnson's The
Complete Poems of Emily Dickinson uit 1955, maar in 1999 werd dit vervangen door
The Poems of Emily Dickinson, bezorgd en chronologisch gerangschikt door R.W.
Franklin.
In de in 1958 eveneens door Thomas H. Johnson bezorgde Letters of Emily
Dickinson vinden we in elk geval ook de context voor een beter begrip van haar
vastberaden dictum ‘My Business is Circumference’. In het jaar dat zij dit schreef,
had in het aprilnummer van de Atlantic Monthly een kort artikel gestaan met de titel
‘Letter to a Young Contributor’. Het was van de hand van Higginson, die niet alleen
een veelzijdig publicist was, maar ook radicaal dominee, voorvechter van de
vrouwenemancipatie en een bekend voorman in de beweging tegen de slavernij. Zes
maanden later - de Burgeroorlog was inmiddels uitgebroken - zou deze zelfde
Higginson vertrekken naar het zuiden van de VS als kolonel van het eerste zwarte
regiment van de Unie (zijn Army Life in a Black Regiment uit 1870 vormde nog in
1989 de inspiratie voor de film Glory).
Wellicht was Emily opmerkzaam gemaakt op dit artikel door een enthousiaste
aankondiging ervan in de Springfield Daily Republican van 29 maart, waarin werd
gesteld dat Higginsons oproep tot inzendingen (‘every editor is always hungering
and thirsting after novelties’) voor iedereen met literaire aspiraties van belang was:
‘[It] ought to be read by all the would-be authors of the land’. Sterker nog, beweerde
de krant, in het stuk lag een sleutel voor toekomstige roem: ‘Whoever rises from its
thorough perusal strengthened and encouraged, may be reasonably certain of ultimate
success.’
Emily Dickinson reageerde op de ‘Letter to a Young Contributor’ met een beroemd
geworden briefje (gedateerd op 15 april 1862) waarin ze meteen met de deur in huis
valt over de vier gedichten die ze meezond: ‘Mr Higginson, Are you too deeply
occupied to say if my Verse is alive?’ En even daarna: ‘Should you think it breathed
- and had you the leisure to tell me, I should feel quick gratitude’. Maar ze schreef
ook: ‘If I make the mistake - that you dared to tell me - would give sincerer honor toward you.’
De vier proeven van haar dichtkunst die ze voorlegde aan Higginson waren ‘Safe
in their Alabaster Chambers -’ (1859), ‘I'll tell you how the Sun rose -’ (1861), ‘We
play at Paste’ (1862), en ‘The nearest Dream recedes - unrealized -’ (1862). Dit was
allesbehalve het werk van een beginner, laat staan van een amateur, en uit de
correspondentie van Dickinson blijkt dat Higginson op z'n minst geïntrigeerd was
en om meer informatie vroeg.
Er volgde een stroom van epistolaire juweeltjes, vol curieuze en excentriek
geformuleerde autobiografische details. Het is duidelijk dat Higginson, die literair
gezien niet bepaald een vernieuwer was, meteen was gaan snijden en ‘verbeteren’
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in de hem toevertrouwde poëzie - hij zat op een totaal andere golflengte dan zijn niet
meer zo jonge ‘Contributor’. Dickinson hield echter vol, stuurde meer gedichten, en
schoof tegelijkertijd haar ‘Preceptor's’ kritiek (hij vond Dickinsons werk weliswaar
interessant, maar haar rijmwoorden ‘imperfect’, haar metrum ‘spasmodic’, en haar
poëzie te vaak ‘uncontrolled’, ‘wayward’ en ‘dark’) deemoedig doch beslist terzijde.
Bovendien, begreep hij dan niet dat wanneer ze de ikvorm hanteerde en sprak als
‘the Representative of the Verse’, ze niet zichzelf bedoelde? ‘It does not mean - me,’
legt ze uit, ‘but a supposed person.’
Higginson vond wat hij tot dusver van Dickinson gelezen had evenwel zo vreemd,
zo helemaal nergens te plaatsen, dat hij blijkbaar negatief adviseerde ten aanzien van
publicatie. Dickinsons reactie hierop heeft iets voornaams en tegelijk iets schrijnends:
‘I smile when you suggest that I delay “to publish” - that being foreign to my thought,
as Firmament to Fin.’ - Want waarom had ze dan zo halsoverkop gereageerd op
Higginsons aansporing aan ‘young men and women’ om hun werk op te zenden?
Waarom had ze hem benaderd, als ze toch niet geïnteresseerd was in publicatie?
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We zullen het nooit weten. Wel weten we dat ze is doorgegaan met dichten en
schrijven, en dat ze ergens in hetzelfde jaar 1862 tot de conclusie moet zijn gekomen
dat de beslotenheid van haar privé-leven te prefereren was boven de openbaarheid
van literaire bekendheid. In een gedicht uit 1863, haar meest productieve jaar, gaat
ze een stapje verder en schrijft enigszins uit de hoogte: ‘Publication - is the Auction
/ Of the Mind of Man’. Het is iets verwerpelijks, ‘foul’, en een ‘Disgrace of price’.
Zij (ze schrijft ‘We’) distantieert zich van zo'n koopmansmentaliteit, in verheven
termen als ‘Royal Air’, en ‘Heavenly Grace’.
De correspondentie met Higginson, inclusief het meesturen van gedichten, heeft
desondanks tot het eind van Dickinsons leven geduurd, zij het met ‘spasmodische’
tussenpozen. Haar voorlaatste epistel, gedateerd ‘early May 1886’, is aan Higginson
gericht, in woorden die doen terugdenken aan haar eerste briefje aan hem: ‘Deity does He live now? / My friend - does he breathe?’ De cirkel van Emily Dickinsons
aardse leven was rond, ze overleed op 15 mei 1886 - ‘Called back’, zoals ze in haar
allerlaatste schrijven aan twee geliefde nichtjes liet weten.
Higginson speelde ten slotte toch nog een rol in het uiteindelijke succes van zijn
‘Scholar’ en ‘Friend’, zij het na enig aandringen. In 1890 kwam de eerste bundel uit
van Emily Dickinsons Poems. Hij bevatte 115 gedichten, thematisch gearrangeerd,
van titels voorzien en ook ‘geredigeerd’. De samenstellers waren Thomas Wentworth
Higginson en Austin Dickinsons vriendin Mabel Loomis Todd. Het boekje was een
derma-
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te groot succes dat er in 1891 een vervolgbundel verscheen, Poems: Second Series,
eveneens bezorgd door Todd en Higginson.
We weten langzamerhand veel over Dickinsons intellectuele achtergrond, haar
‘culturele context’ en speciale leesvoorkeuren. Ze was opgegroeid met de Bijbel,
Shakespeare was onmisbaar (‘While [he] remains Literature is firm’), terwijl haar
‘Lexicon’ (Webster's American Dictionary of the English Language uit 1847) naar
eigen zeggen een aantal jaren haar ‘only companion’ was. Ze was een groot
bewonderaarster van de Brontës, van George Eliot, alsmede van Robert Browning
en Elizabeth Barrett Browning. Walt Whitman had ze niet gelezen (ze had gehoord
dat hij ‘disgraceful’ was), maar Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, en
Ralph Waldo Emerson waren ‘living presences’ in Dickinsons leven zoals haar
biograaf Richard B. Sewell schreef in zijn The Life of Emily Dickinson (1974). Boeken
waren voor haar ‘the strongest friends of the soul’, en ze noemde deze vrienden haar
‘Kinsmen of the Shelf’.
In haar tweede brief aan Higginson (van 25 april 1862) selecteerde Dickinson,
klaarblijkelijk in antwoord op een vraag naar wat ze zoal las, ‘Mr Ruskin - Sir Thomas
Browne - and the Revelations’ wat betreft proza. Thomas Browne lijkt hier misschien
onverwacht - tot we lezen dat Higginson in zijn Atlantic Monthly-artikel Browne, en
ook Ruskin, expliciet had aanbevolen. De Dickinsons waren in het bezit van The
Works of Sir Thomas Browne, in een editie uit 1852, en het is goed mogelijk dat
Emily, indachtig het advies van haar nieuwe ‘leermeester’, Browne's Religio Medici
(1643) is gaan doorbladeren.
Waarschijnlijk zullen toon en stijl van Browne's ‘religieuze’ reflecties haar hebben
aangesproken, evenals zijn visie op ‘nature’ - ‘that universal and public manuscript
that lies expansed unto the eyes of all’. Hetzelfde geldt voor een observatie als: ‘We
carry with us the wonders we seek without us: there is all of Africa and her prodigies
in us’. In haar poëzie zocht Dickinson de verste hoeken van de aardbol op, van
‘Zinzebar’ tot ‘Van Dieman's Land’, van Tenerife tot Cashmere en ‘Himmaleh’. Ze
zal Browne's milde theologie hebben gewaardeerd, en misschien zal de verwijzing
naar ‘Hermes’, diens idee van het goddelijke mysterie als een sphera met een
alomtegenwoordig centrum en een nergens eindigende circumferentia, haar zijn
opgevallen. De allegorische omschrijving bekoorde Browne ‘beyond all the
Metaphysical definitions of Divines’. En misschien heeft Dickinson zelfs een blik
geworpen in Browne's The Garden of Cyrus, oftewel ‘The Quincunciall Lozenge,
or Net-Work Plantations of the Ancients, Artificially, Naturally, Mystically
Considered’ uit 1658: welke woord- en tuinliefhebster zou niet nieuwsgierig zijn
naar een dergelijke titel?
Waarschijnlijker is echter dat Emily Dickinson in het voorjaar van 1862 Emersons
Essays nog eens ter hand had genomen, en dat haar ‘My Business is Circumference’
de vrucht is van een (her)lezing van diens ‘transcendentale’ verhandeling over
‘Circles’. Dat essay begint zo: ‘The eye is the first circle; the horizon which it forms
the second; and throughout nature this primary figure is repeated without end. It is
the highest emblem in the cipher of the world.’ Dan gaat het verder: ‘St Augustine
described the nature of God as a circle whose centre was everywhere, and its
circumference nowhere’ (na Browne's Religio Medici komt dit bekend voor).
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Volgens Emerson blijven we ons gehele leven bezig de ‘copious sense’ van deze
‘first of forms’ te ‘lezen’ - er iets van te begrijpen, iets nieuws van te maken. Dichters
slagen soms hierin. ‘The life of man’, zegt Emerson, ‘is a self-evolving circle, which,
from a ring imperceptibly small, rushes on all sides outwards to new and larger
circles, and that without end’.
In dit perspectief krijgen de talrijke ‘Circles’ en ‘Circuits’ in Dickinsons poëzie,
al die bogen en banen, al die wielen en spaken en ringen en bollen, al die ‘sferische’
beelden en expansies meer betekenis: ze zijn even zovele facetten van dit
Emersoniaanse (visionaire) gedachtegoed. De cryptische slotzin van een late brief
(misschien een soort terugblik?), lijkt ook opeens iets duidelijker te worden: ‘The
Bible dealt with the Centre, not with the Circumference’. In zoverre de bijbel Gods
woord is (‘In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord
was God’), ging het hier voor Emily om dat alomtegenwoordige, niet te bevatten
centrum van existentie.
‘Circumference’ - in de zin van ‘(al)omvattende omtrek’ - is even ongrijpbaar, en
op zich ‘nergens’. Het bestaat slechts bij gratie van ‘Centre’, en kan alleen gedacht
en/of gezien worden in
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het licht van dat middelpunt. Dickinson heeft dit ‘Circumference’ blijkbaar omarmd,
niet als filosofische abstractie maar als metafoor voor het ‘overal-en-nergens’ zijn
van de dichterlijke verbeelding, van ‘levende’, ‘ademende’ creativiteit.
Ik denk dat de klankcadans van ‘Circumference’ haar lokte, - maar ook de
beeldenrijkdom die het woord als concept met zich meebracht, en de mogelijkheden
die dit opende om haar eigen creatieve experiment voort te zetten. ‘I dwell in
Possibility -’, schreef ze in een beroemd geworden gedicht uit alweer datzelfde jaar
1862, ‘A fairer House than Prose - / More numerous of Windows - / Superior of
Doors -’. De derde en laatste strofe luidt: ‘Of visitors - the fairest - / For Occupation
- This - / The spreading wide my narrow Hands / To gather Paradise -’.
‘Possibility’ is hier synoniem met poëzie, en poëzie was haar roeping, besefte
Emily Dickinson omstreeks deze tijd. En zie, ‘Circumference’, dit ‘spreading wide...
to gather’ was haar allesomvattende ‘bezigheid’.
Dat poëzie een hachelijk en eenzaam avontuur kon zijn, dat wat ze onderging en
onder ogen zag lang niet altijd ‘paradijselijk’ was, wist Dickinson van jongs af aan.
Scepsis was een bestanddeel van ‘possibility’, evenals wanhoop, pijn en verlies. Haar
poëzie is doortrokken van zowel verlangen als vervreemding, ‘anguish’ en ‘delight’,
‘transport’ en ‘pain’ - een dubbel bewustzijn dat zich articuleert in existentiële lyriek,
in paradox en diepe ironie. Soms zijn hier maar twee woorden voor nodig, ‘Heavenly
Hurt’ bijvoorbeeld, ‘Granite lip’, of ‘Quartz Contentment’.
Hoe intens Dickinson zich de duizelingwekkende dimensies van ‘Circumference’
kon voorstellen, en hoe onverschrokken ze zich niettemin die richting bewoog, wordt
duidelijk in een gedicht als ‘I saw no Way - The Heavens were stitched - / I felt the
Columns close -’. De ‘ik’ voelt zich verloren, buitengesloten, ingesloten. Dan: ‘The
Earth reversed the Hemispheres - / I touched the Universe -’. Wat gebeurt hier, keert
de aarde zich binnenstebuiten of ondersteboven? En hoe is het mogelijk, hoe durft
de ‘ik’ het universum, het heelal te beroeren, aan te raken - dat dan vervolgens
openschuift: ‘And back it slid - and I alone - / A speck opon a Ball - / Went out upon
Circumference - / Beyond the Dip of Bell -’. Dit klinkt als een reis waar niemand
van weerkeert, ondernomen in twee vierregelige strofes!
Nu wordt ook begrijpelijker waarom Dickinson in haar poëzie zo dikwijls verwijst
naar ‘Eden’ (‘Would the Eden be an Eden’, ‘Dear - Old fashioned, little flower! /
Eden is old fashioned, too!’, ‘[...] As if this little flower / To Eden, wandered in -’,
‘Come slowly - Eden! / Lips unused to Thee -’, ‘Rowing in Eden - / Ah - the Sea!’,
‘Eden is that old fashioned House / We dwell in every day’). Het is het noodzakelijke
middelpunt zonder welke ‘Circumference’ niet kan bestaan, brandpunt en centrum
van zowel aardse als hemelse verrukkingen. Het is ook de hof, de gaarde van
Dickinsons poëzie, haar ‘Possibility’ - toegankelijk voor publiek zonder hek, haag,
of omheiningen.
Bij betreding van deze tuin krijgen we via ‘superieure’ ramen en deuren zicht op
wat ‘Circumference’ behelst: alle fases en facetten van wat Dickinson ‘the haunted
house of Nature’ noemde. Dit kon een lichtval zijn, een soort stilte, of een plots
dagende relatie tussen het nietigste bloempje, het kleinste schepsel enerzijds, en
universele abstracties als ‘Grace’ en ‘Immortality’ anderzijds. De seizoenen, de
continenten, de zeeën en oceanen, het heelal, het firmament, maar ook de krekels en
bijen en vlinders, de bobolink en de kolibrie, klaver en lelie, paardebloem en roos -
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ze bieden even zovele ‘openingen’ naar een gebied, een domein voorbij plaats en
tijd, uitgedrukt in mysterieus-alledaagse beelden als ‘Degreeless noon’, of de
uitwaaierende symboliek van de (non)kleur wit in bewoordingen als ‘the White
Election’ en ‘the White Exploit’.
Voor een geest, een ziel, een brein (alle frequent aanwezig in Dickinsons oeuvre),
kortom voor een verbeelding die dermate centrifugaal opereerde, waren kamer, huis,
en hof niet alleen een letterlijk eindeloze bron van inspiratie, maar vooral pure
noodzaak als vast centrum. De Homestead en haar directe omgeving vormden
Dickinsons aardse ‘Centre’, haar wereldse hof van Eden. Vanuit dat middelpunt kon
ze de voortdurend wisselende elementen onderzoeken van een alomvattende omtrek,
en zo haar poëzie van ‘Circumference’ bedrijven. Die gaat over wat rondom zicht
biedt op wat ons mensen bezig houdt, en raakt derhalve aan zaken als schoonheid,
waarheid, liefde, licht en duisternis, dood, leven, en (on)sterfelijkheid - en aan alles
wat dit met zich meebrengt.
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Mam
door Rob Wentholt
Mijn moeder was een beeldje om te zien in haar jeugd, dat zei iedereen. Naar de
foto's te oordelen was ze ook nogal behaagziek. Zij werd geboren in 1897, de oudste
van drie zussen die elkaar in leeftijd weinig ontliepen. Jacoba Johanna luidden haar
doopnamen. Als zij meende deftig te moeten doen, liet zij zich Coba noemen, Cobie
was ook goed. Haar troetelnaampje was Toetie - Indischer kon niet - en zo stond zij
alom bekend. Een jonge vrouw die zeker was van haar mannenwereld; van meet af
aan haar vaders lieveling ook. Haar zussen, niet jaloers, keken tegen haar op.
‘Ik deed je moeder in alles na,’ vertelde tante Corrie. ‘Ik trouwde toen ik 23 was,
met een volbloed Nederlander die uit Nederland was uitgezonden, een echte totok;
ik gaf de kinderen geen familienamen: dat was niet modern; ik haalde de namen net
zoals je moeder uit de romans van Hedwig Courts-Mahler; en net zoals zij deed ik
alles voor de baby's zelf: je moeder vond dat je in dat opzicht niets aan de bedienden
mocht overlaten, ook dat was modern.’
In één opzicht heeft tante Corrie mijn moeder niet nagedaan. ‘Wat ben ik
geschrokken toen er op mijn huwelijksnacht zo'n groot ding op me afkwam,’ vertelde
ze tijdens een reisje dat ik met haar maakte op haar oude dag.
‘Had u dan nooit iets van iemand gehoord?’
‘Nee, over dat soort dingen werd niet gesproken.’
‘Wist u toen u trouwde nog helemaal niets van seks?’
‘Nee, ik had totaal geen vermoeden. Je aandacht was er niet op gericht; het was
geen onderdeel van de romantiek. Je dacht na over andere dingen.’
Zo werd in die wereld van zon en zwoelte en zwijgen en schijn wat een jong meisje
wel of niet wist of deed afhankelijk van karakter en toeval, en konden binnen een
gezin wonderlijke verschillen bestaan. Tante Corrie was toen zij op haar
drieëntwintigste trouwde maagd en wist van niets. Tante Willy is haar leven lang
maagd gebleven maar keek elke nacht onder haar bed, daar kon een man zich hebben
verstopt. Mijn moeder raakte als meisje van zeventien verwikkeld in een schandaal
waar de stad Soerabaja van gonsde; iedereen minder naïef dan haar zussen wist er
van en had het er over, openlijk of in het geniep.
Pukel, zei mijn moeder als ze het over hem had, een beetje gekscherend, een beetje
vertederd ook wel. Ze was op een bepaalde manier heel open over die affaire. Zoals
zij op een bepaalde manier over alles open was. Een heuse graaf ook nog, die Pukel,
een Pruisische graaf.
Een graaf die Pukel heette, daar klopte iets niet. Later heb ik begrepen dat het
iemand uit het geslacht Pückler was. Er zwierf meer verarmde Pruisische adel in de
archipel rond; deze man was kapitein in het Nederlands-Indische leger. Maar dat
was niet hoe mijn moeder hem had leren kennen. Graaf Pückler was haar
wiskundeleraar in de derde klas van de HBS.
Vanuit het leger was hij daar, wegens ‘een schrijnend lerarentekort of zoiets’ - dit
waren de bewoordingen van mijn moeder - tijdelijk gedetacheerd. Je zou bijna denken
dat hij om harentwille leraar was geworden: een meisje dat hij uit de verte had gezien
en van wie hij bezeten was geraakt. Hoe kom ik bij haar in de buurt?
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De familie woonde in die tijd in een negentiende-eeuws herenhuis met op het erf,
groot als een park, aan weerszijden paviljoens. Oma was zakelijk ingesteld, de pa-
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viljoens waren een winstobject. Lang begreep ik niet hoe de graaf zo'n pienter wijf
als Oma om de tuin heeft weten te leiden. Getrouwde legerkapitein die in zijn eentje
zo nodig een veel te groot paviljoen moest huren, toevallig op het erf van een aanvallig
meisje dat toevallig een leerlinge van hem was! Maar hij was een knappe man en
charmant, Oma was niet bestand tegen mooie praatjes van een charmeur, ze heeft
zich door hem laten inpalmen. Wel heeft zij, eenmaal gewaarschuwd door de djaga,
de nachtwaker op het erf, zelf gezien hoe Pukel door het open raam van haar dochters
slaapkamer naar binnen klom.
Een schandaal kon niet worden vermeden, Pücklers vrouw vroeg echtscheiding
wegens overspel aan. Of mijn moeder nog meer straf kreeg behalve direct na school
naar huis en het verlies van haar Pukel weet ik niet. De graaf werd de toegang tot
het huis ontzegd: hij mocht nog zulke eerbare plannen hebben geopperd voor de
toekomst, nog zo voornaam zijn van geboorte en in allerlei opzichten een goede
partij: hij was onbetrouwbaar gebleken, de man deugde niet, Oma sjoemelde niet, je
moest ergens voor staan: hij had afgedaan.
Hoe luchtig zij er ook over deed, de affaire met Pukel moet een keerpunt in Mams
leven zijn geweest. Mijn zus en ik hebben haar nooit anders dan als iemand met
extreem conventionele opvattingen gekend. Op haar manier dan: conventies
betekenden op zich niets voor haar, en in hoe zij zich uitte over de zaken des vlezes
had zij geen last van enigerlei gêne. Maar zelfs de meest onschuldige handeling die
aanstoot zou kunnen geven of zou kunnen indruisen tegen de heersende moraal: dat
nooit! Ilse heeft de gevolgen ervan ondergaan.
Zelfs geen zoen zou zij haar vriendjes mogen toestaan: het zou er maar toe leiden
dat zij een reputatie van ‘afgelikte boterham’ kreeg. Dat was het ergste wat een meisje
kon overkomen: afgelikte boterham te worden genoemd. Deze voorlichting werd
aangevuld met overtuigingen die hierop niet direct aansloten maar wel met evenveel
vanzelfsprekendheid werden gebracht: meisjes ontleenden hun status in het leven
aan hun populariteit bij vriendjes, vrouwen aan de macht die zij uitoefenden over
hun mannen. Gevolg was dat voor mijn zus de verhouding met mannen van meet af
aan werd tot een opgave van situatiebeheersing en tot een spel van winst of verlies.
Zelf ging Mam prat op de manier waarop zij haar echtgenoot had uitgekozen. Het
verhaal werd, zoals zij was, tegelijk achteloos en in geuren en kleuren verteld, soms
als illustratie hoe je je moest laten leiden door je verstand, soms als bewijs hoe weinig
materialistisch zij was.
Toen zij drieëntwintig moest worden - de hoogste tijd! - kon zij kiezen uit drie
aanzoeken. Uiteraard alle drie van totoks; Oma had die voorwaarde er bij haar dochters
ingeprent.
‘Jullie vader was de minste van de drie,’ vertelde Mam ons onomwonden. De
beste, wiens naam mij is ontschoten, was een handelsman met een zeer goede positie
en nog betere toekomstverwachtingen. Hij was te arrogant. Hij vond het een eer voor
haar dat hij bereid was met een Indisch meisje te trouwen. In haar gezicht had hij
dat tegen haar gezegd! Wat verbeeldde die man zich wel!
De tweede huwelijkskandidaat was Kees Pijl, die later is getrouwd met Molly
Bakhuys, een rijzige donkere vrouw met een mooi poppengezicht, zus van de
voetballer Bep Bakhuys. Niettegenstaande zijn uiterlijk van Arische God en in weerwil
van een betere positie dan mijn vader - toen nog wel, later werd hij slachtoffer van
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de depressie - schoot ook Kees Pijl tekort. Hem moest gebrek aan degelijkheid worden
verweten. Hij had zich laten ontvallen dat huwelijkse trouw moest worden gezien
als een voor de man onmogelijke verplichting, die hij dan ook geenszins van plan
was in acht te nemen. Daarvoor vond Mam zichzelf te goed, daar begon zij niet aan,
stel je voor!
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Zo was uit de huwelijkskandidaten van het moment alleen Pap overgebleven. Piepjong
KPM-ertje, nog maar net eerste stuurman, wat stelde hij voor? Kinderlijk enthousiast,
niet meer dan een jaar ouder dan zij, een positie van niets. Maar zoals hij haar
adoreerde, niets was hem ooit te veel, wist ze instinctief - het woord instinctief sprak
zij met nadruk uit - dat zij bij hem in goede handen zou zijn. Hem kon zij haar leven
met een gerust hart toevertrouwen.
Mijn moeder had altijd vriendinnen. Op Timor Koepang, waar wij woonden van
mijn zevende tot tiende jaar, raakte zij innig bevriend met Wiesje van Krieken, mijn
onderwijzeres van de tweede klas van de lagere school, en met Lieke van de Wolk,
vrouw van de gezaghebber van Atamboea en Kefamenanoe in de binnenlanden van
Nederlands Timor. Met Wiesje die toen nog heel jong was - Koepang was haar eerste
baan na de kweekschool - hield ze in de voor hen soms ondraaglijke hitte van de
Timorese namiddaguren middagslaapjes op het tweepersoonsbed. De deur van de
grote slaapkamer ging dan op slot; na enkele uren kwamen ze er giechelig, verhit
maar tevreden, weer uit. Vond Pap die zelf's middags zich het zweet uit het lijf werkte
dat goed? vroeg ik me af.
Lieke van de Wolk was een wat klagelijk type. Zij klaagde over de leegte en de
eenzaamheid van hun standplaats. De enige andere Europeaan was een luitenant van
het leger, en die keek op hen neer omdat haar man maar gezaghebber was. Verder
waren er geen mensen - de bevolking telde je natuurlijk niet mee. Zij klaagde ook
over het gebrek aan toekomstmogelijkheden bij het Binnenlands Bestuur. Haar man
was geen universitair geschoold indoloog: nog geen beginnend controleur kon hij
worden - terwijl hij toch een stuk meer in zijn mars had dan de meesten.
Dat laatste geloofde ik ook. Als wij bij hen logeerden, liet meneer Van de Wolk,
een magere, rustige man, mij toe op de werkkamer waar hij kantoor hield. De manier
waarop hij opging in zijn taken was voor mij een ontdekking: je kon als grootmens
ook gewoon houden van je werk! Ik zag hoe hij allerlei dingen regelde voor mensen
die met vragen kwamen en hoe hij moeiteloos het gezag leek te kunnen handhaven
in zijn eentje. Toen ik enkele jaren later zelf Binnenlands Bestuurder (‘BB-er’) wilde
worden, nam ik me voor om eveneens in de buitengewesten te werken, en niet op
het verambtelijkte Java. Zelfstandig beslissingen nemen, als enige verantwoordelijke
Europeaan, zoals meneer Van de Wolk, werd mijn ideaal.
Later, op bezoek in Soerabaja, klaagde Lieke tegen mijn moeder dat haar man zo
veranderd was. Vroeger had hij haar altijd met rust gelaten, nu moest hij aan één
stuk door. En inderdaad, toen hun dochter Josje al tien was, werd het ene na het
andere jongetje geboren. Maar met de carrière van gezaghebber Van de Wolk is het
toch nog goed gekomen. Na de soevereiniteitsoverdracht werd hij een van de hoogste
en meest gewaardeerde ambtenaren op het nog Nederlandse West-Nieuw-Guinea.
In Batavia, waar wij woonden van mijn tiende tot mijn dertiende jaar, kreeg mijn
moeder een nieuwe hartsvriendin. Anders dan Wiesje en Lieke was Joyce Dubois
geen Indisch meisje. Wel eveneens slank, mager zelfs, maar een bleekhuid met altijd
vermoeide, rood omrande ogen en vuurrood haar. Voor die ogen bestond een reden:
haar man - ook een KPM-er, zo hadden de families elkaar leren kennen - dronk. Dan
sloeg hij haar.
Mam ontfermde zich over mevrouw Dubois. Een paar keer, nadat haar man haar
ernstig had mishandeld, moest zij het huis ontvluchten: zij logeerde met de kinderen
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bij ons. Toen het helemaal niet meer ging, vertrokken zij en de kinderen voorgoed,
terug naar Nederland.
De zoon van mijn leeftijd heette misschien ook Rob, zeker weet ik het niet meer,
ik vond hem saai en we gingen niet speciaal met elkaar om. Zijn zus Kiekie was iets
ouder dan Ilse. Zij was groot, had het lichaam al van een vrouw; de manier waarop
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zij liep, vond ik ongewoon waardig. Op een voor mij dramatische ochtend logeerde
de familie Dubois net bij ons. Totaal ontredderd was Mams vriendin de vorige dag
naar ons toe gevlucht - gewaarschuwd door mijn moeder kwamen de kinderen na
schooltijd ook.
Op de ochtend na de komst van mevrouw Dubois en haar kinderen lag de poes
waar ik gek op was, Miesje, zomaar dood op de vloer naast mijn bed. Het was nog
vroeg, ik ging naar de eetkamer om mijn moeder te vertellen van Miesje. Pap was
al naar zijn werk, Mam zat met mevrouw Dubois en Kiekie aan de ontbijttafel te
praten. Zij zei dat ik de poes dan maar meteen in de tuin moest begraven, anders zou
het lijkje gaan stinken, dat gebeurde zo gauw. Natuurlijk had zij haar hoofd bij andere
dingen. Ik ging terug naar mijn kamer.
Ik kon er niet toe komen afscheid te nemen; op mijn knieën over de poes heen
gebukt, bleef ik naar het verstijfde lijfje kijken en naar het groene slijm naast haar
kopje op de vloer. Kiekie kwam de kamer binnen en hurkte neer achter mij. Ze aaide
me een tijdje, over mijn haar, mijn nek en de achterkant van mijn schouders. Daarna
ging ze weg zonder iets te hebben gezegd. Het lukte me nu met de poes naar de tuin
te gaan; ik haalde een patjol bij de tuinman, hakte een gat in de grond en begroef
haar. Sindsdien aanbad ik Kiekie. Ik heb haar na haar vertrek uit Indië nooit meer
gezien. Ze schijnt te zijn getrouwd met een Schotse chirurg in Edinburgh, maar
niemand kende zijn naam. Elke keer als ik later in die stad was, dacht ik: misschien
kom ik Kiekie door een gelukkig toeval nog tegen.
Mam kreeg ook tijdens haar in Sydney doorgebrachte oorlogsjaren een bijzondere
vriendin. Mrs. Barker was een Australische en woonde in Melbourne, maar de dames
bezochten elkaar. En toen Mam haar kinderen na ‘in martelende onzekerheid
gescheiden jaren’ - dat waren haar woorden - in Melbourne van de boot kwam afhalen,
mocht zij natuurlijk bij Mrs. Barker logeren voorafgaand aan het grote weerzien met
ons.
Wij waren van haar komst verwittigd. Ilse was nog even binnengebleven, zij wilde
afscheid nemen van een Nieuw-Zeelandse tandarts, een dienstdoende officier die
aan boord van De Oranje haar vriendje was geworden. Ik keek, terwijl het grote
hospitaalschip moeizaam langszij de kade manoeuvreerde, naar beneden waar ergens
tussen alle andere zwaaiende mensen in onze moeder zou staan. Een vol uur later
keek ik nog. De dekken waren ontruimd, de kade was leeg, alle passagiers behalve
wij waren allang van het schip af, met of zonder afhalers vertrokken. Zij was niet
komen opdagen.
Iets beters dan over de railing blijven hangen, wist ik niet te doen; mijn zus had
poolshoogte genomen en was terug bij haar tandarts. Net toen ik overwoog Ilse te
waarschuwen dat het de hoogste tijd werd om van boord te gaan, al wisten we niet
precies waarheen, fladderde op de uitgestorven kade een in het wit gehulde figuur,
een kleine zwarte hoed bovenop het hoofd, gehaast richting schip. De hoed werd met
één hand op zijn plaats gehouden, aan de andere arm zwaaide een zwarte tas heen
en weer. Het was, buiten adem, mijn moeder.
‘Wat heb ik moeten hollen! We waren nog wat wezen winkelen. Laten we nou de
tijd straal zijn vergeten!’
Coba, Cobie, Toetie, Liefje, Mam ten voeten uit. Vaak genoeg heb ik dit staaltje
van haar handelen opgevoerd als voorbeeld van haar onverbeterlijke frivoliteit. Je
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kon het ook anders waarderen - tenslotte sprak er onschuld uit: een gebleven onschuld
die precies bij haar paste en deel uitmaakte van haar charme.
Ik was daar gevoelig voor. Misschien zou ik er nog gevoeliger voor zijn geweest
als het uitgelopen winkelen op dat onwaarschijnlijke tijdstip niet was gevolgd door
het raffinement van haar opmerking in de nachttrein naar Sydney: ‘Je zult wel niet
meer willen studeren, hè Rob’.
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Op haar manier had Mam best geld over voor haar kinderen en aandacht voor haar
zoon. Zo huurde zij in onze begintijd in Batavia op een vakantiedag een chauffeur Pap moest werken - en reed met mij naar Soekaboemi, waar een vakantiepension
voor jongens stond. Misschien was dat iets voor mij, ik was immers te eenzelvig, of
eenkennig - zij gebruikte die twee woorden door elkaar. Daar kon ik dan met de grote
vakantie een maand heen, in plaats van naar Oma in Bandoeng.
Ik zag een paar jongens ravotten: schoffies. De schrik sloeg me om het hart.
‘Dat is toch veel te Indisch daar, Mam, die jongens waren net katjangs,’ zei ik op
de terugweg. Die tactiek had succes, ik hoorde niets meer over het vakantiepension
voor jongens.
Toch moest ik eraan geloven - nu bij de padvinderij, Jong Holland, de welpen.
Dat werd een succes, in ommezien van tijd stond ik aan de top. Ik geloof niet dat
mijn moeder daar iets van heeft begrepen; in elk geval liet ze me in dit soort dingen
voortaan met rust. Op Soerabaja, waar wij woonden van mijn dertiende tot mijn
zeventiende jaar, kon ik - inmiddels padvinder af - zonder moeite weerstand bieden
tegen de druk om me te voegen bij de NJS, de Nationale Jeugdstorm, de
jongerenafdeling van de NSB.
Maar financiën waren altijd een probleem. Mam was niet geschapen om op de
kleintjes te letten, zuinig aan te doen, uitgaven te moeten wegen. Toch werd dat haar
lot. ‘Het geld vloeit me gewoon door de vingers’. Ze ging prat op het grote kasboek
waarin ze dagelijks - aan haar speciale bureau gezeten, nog in haar housecoat gekleed
- alle uitgaven noteerde: tot op de cent. Een van haar vaste uitdrukkingen: tot op de
cent. Maar nooit leek het te lukken de uitgaven bevredigend aan de inkomsten aan
te passen. Welke uitgaven waren rekbaar, waar kon je tenminste nog iets op
bezuinigen? Ja, de kinderen.
Soms waren het alleen maar grillen. In Batavia nog besloot mijn moeder dat we
toch eens op een zondag gezellig met z'n vieren naar de bioscoop moesten gaan; haar
initiatief, een film van haar keuze. Bij de bioscoop bleek dat wij kinderen de film uit
ons zakgeld, toch al niet overvloedig, zelf moesten betalen. Mijn verontwaardiging
over deze gezellige middag samen uit was zo groot dat ik altijd de naam heb
onthouden van de hoofdrolspeelster van de vrouwenfilm die we moesten zien: Sylvia
Sidney, een kleine mevrouw met te grote ogen, als een Pekinees.
Soms was het lastiger. Ook in Batavia, in de begintijd, ik was nog tien, vroeg ik
om pianoles. Dat stond mijn moeder toe. Zij vond een lerares die slechts de helft van
het gebruikelijke honorarium rekende, wel moest ik de lessen delen met twee anderen,
een broer en zus; het was ook voor de lerares een experiment. Het lag niet aan haar
dat het met de pianolessen misging. Ik vond de andere twee kinderen te langzaam,
werd ongeduldig, maakte aanmerkingen; zij protesteerden, de lerares verklaarde het
experiment al na een paar maanden mislukt. Dan maar geen pianoles meer, vond
mijn moeder.
Door het eeuwige gehannes over geld en het gemak waarmee mijn ouders zich
van mijn opleiding hebben afgemaakt, ben ik lange tijd vergeten hoe aardig mijn
moeder ook was. Weliswaar hoorden andere mensen niet tot haar hoogste prioriteiten,
ook haar kinderen niet, gul van nature en behulpzaam was zij wel. Pap was volstrekt
a- of zelfs anticultureel in die tijd, Mam onverschillig. Toch nam zij de moeite met
mij naar een muzikaal evenement als Händels ‘Messiah’ te gaan. Dankzij haar mocht
ik in Soerabaja ook jeugdlid van de Kunstkring worden, woonde in mijn eentje
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symfonieconcerten bij, zag tentoonstellingen van Walter Spies en Vincent van Gogh.
Als het niet te veel kostte, regelde Mam dingen voor je; ze vond het leuk om dingen
die jij leuk vond voor je mogelijk te maken of met je te doen.
Zelf heeft zij ons daar nooit op gewezen. Zodra de kinderen aanmerkingen op haar
hadden, was Mam buitensporig beledigd, ze accepteerde geen enkele kritiek.
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Allerlei ingewikkelde redeneringen bedacht zij om recht te praten wat volgens ons
krom was, net zo lang tot ze gelijk had gekregen.
In het dagboek van mijn zus komt een incident voor dat enige tijd sleepte. Ilse had
aanstoot genomen aan een achteloze opmerking van Mam over hoe Pap haar in de
borsten kneep. Niet onbegrijpelijk voor een meisje van zeventien, kon Ilse dat soort
‘mededelingen’, zoals zij het uitdrukte: niet uitstaan. Dat zij dit liet merken, heeft ze
geweten. Wekenlang achtervolgde Mam haar met slecht humeur en bittere verwijten,
net zolang tot Ilse erkende: het was alleen gezegd vanwege de pedagogische waarde,
omdat zij als jong meisje de feiten van het leven moest kennen.
De goede dingen die voor ons vanzelfsprekend waren maar waar ze ons op had
kunnen wijzen (‘dat doe ik toch ook’), die waren voor Mam net zo gewoon als voor
ons. Haar aardige kanten in de pleidooien voor zichzelf te betrekken, kwam niet bij
haar op.
De scènes vertoonden een vast patroon. Het begon vrij rustig; naarmate zij wat ze
te zeggen had vaker herhaalde, steeg de verontwaardiging onevenredig mee - de
hengel van de grammofoon wordt gedraaid om de veer op te winden, noemden mijn
zus en ik dit stadium. De climax kwam met schreeuwen en niet zelden slaan. Op
mijn hoofd zijn successievelijk kapotgeslagen een grote kam, een haarborstel, een
handspiegel. Anders dan de afstraffingen door mijn vader nam ik mijn moeder haar
handtastelijkheden in drift nauwelijks kwalijk: ze waren pijnlijk, ook onmachtig.
Van de verbale verwijten had ik meer last.
‘Waarom kun je niet meer zijn zoals Ilse?’ was het steevast. Of: ‘waarom kun je
niet een gewoon mens zijn zoals wij?’ - ‘Waarom kan Ilse wel een gewoon mens
zijn zoals wij?’
Mijn slechte karaktereigenschappen logen er evenmin om. Ik wist alles beter, was
arrogant, eigenwijs, asociaal, eigengereid, onverdraagzaam en trots.
‘Heb ik eigenlijk ook goede eigenschappen?’
‘Natuurlijk heb je ook goede eigenschappen, niemand heeft alleen slechte
eigenschappen.’
‘Noem eens een paar.’
Mijn moeder dacht na, zonder resultaat. ‘Nou dat weet ik niet hoor, natuurlijk heb
jij ook goede eigenschappen, ieder mens heeft wel een paar goede eigenschappen.’
De liefde voor mijn moeder associeer ik met Timor Koepang. Al was het gevoel er
zeker veel eerder, het continu bewuste leven begon voor mij op Koepang. Zij stond
daarin niet centraal, dat hoefde niet: zij was de verankering ervan.
Zelf is Mam op Koepang niet gelukkig geweest. Zij was een stadsmeisje, Koepang
was een gat van nog geen dertig families met wie je kon omgaan: een handjevol
bestuurders en legerofficieren, de hoofden van politie, post, douane, landbouw,
bosbouw, verder een paar onderwijzers, artsen, een dominee en wat handel, de mannen
vaak ook nog weg op de andere eilanden, op tournee. Om met elkaar om te gaan
waren er de sociëteit, het zwembad en de tennisbaan. Ruzies en gekonkel spraken
vanzelf; gelukkig werd iedereen overgeplaatst na drie jaar, het was een voortdurend
komen en gaan. Toegang tot soos, zwembad en tennisbaan bestond niet voor een
grotere groep mensen met eveneens Nederlandse nationaliteit en Europese namen,
gemengd-bloedigen van het soort dat de lagere rangen vervulde, commiezen, klerken.
Zij waren in Koepang geworteld en werden niet overgeplaatst. Wel waren deze
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mensen eveneens ver boven de inheemse bevolking verheven, ook woonden zij tussen
de elite in gelijkwaardige huizen, al ging men niet met elkaar om. Wij kinderen
gingen wel met elkaar om, we bezochten allemaal dezelfde lagere school: op meer
dan één - Nederlandstalige - school kon Koepang niet bogen.
De plaats was zo onbeduidend, er was zelfs geen bioscoop. Het woei er altijd, de
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wind was droog, dat kwam door de nabijheid van de Australische woestijn; mijn
moeder kreeg het voor het eerst benauwd; door het verkeerde water viel het dikke
donkere haar uit haar jongemeisjesjaren uit, nooit meer kwam het zo mooi terug.
Maar dat heb ik pas later begrepen. Zij heeft de kinderen er niet onder laten lijden.
Voor mij waren die jaren het paradijs. Een oord voorzien van geluksmomenten als
stapstenen; je sprong van de ene steen op de andere. En of ze nu waren veroorzaakt
door een stuk rood bloedkoraal, oplichtend op zuivergeel strandzand, of in de
binnenlanden op weg naar Kefamenanoe door een vlucht witte papegaaien, of door
het
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roetsjen in het bruisende water van een hellende sloot vlak bij huis na een stortregen
samen met Jan Ludon en Max Frans, jongens die ik later op Soerabaja niet meer
wilde kennen - al die momenten leken stuk voor stuk en tezamen, zoals siersteentjes
in een ketting, een eerbewijs aan Mams nonchalant gulle alom aanwezigheid, ook
als zij er niet was.
‘Als een blad om een boom ben je omgeslagen toen je elf was. Van de ene dag op
de andere: heus, als een blad om een boom. Je was vroeger zo'n lief kind voor je
moeder!’
Natuurlijk kon het op Java niet blijven: ik werd groter, ook Mams half verstrooide
nonchalance werkte tegen. De omslag was wel radicaal. Ook kwam het nooit meer
goed.
Voor haar bleef het even raadselachtig als het puberverschijnsel - toch niet
abnormaal begreep ik decennia later - dat ik een tijdlang niet in mijn blote piemel
wenste te worden gezien. ‘Mijn eigen zoon die ik in mijn buik heb gedragen mag ik
niet in z'n blootje zien!’ riep zij herhaaldelijk uit tegen vriendinnen, bij voorkeur
waar ik bijstond. Om me het in te peperen natuurlijk - inderdaad zonk ik dan door
de vloer. Maar dat was een bagatel. Twee kwetsuren kwamen in combinatie, net op
de rand van mijn puberteit. Gezamenlijk vormden ze het Grote Verraad.
Ik was familieziek, familiefeesten waren heilig voor mij; mijn moeder had een
van haar bezuinigingsaanvallen. Zij ging met de kerstdagen met Ilse naar Bandoeng,
dan door naar Cheribon, waar mijn vader waarnam. ‘Jij bent dit jaar al in Bandoeng
geweest, het wordt me te duur, je hoeft echt niet mee.’ Ik werd ondergebracht bij
mensen die ik niet kende, een oude vriendin van haar die voor de gelegenheid was
opgetrommeld. Iedereen daar rond de kerstboom; ik was niet eens welkom, ik hing
er maar bij.
Op de dag van Mams thuiskomst ging ik 's ochtends eerst op de fiets naar huis. Ik
trof Hans Hajenius, de buurjongen van Ilses leeftijd.
‘Weet je wat je moeder gezegd heeft?’ ‘Nou wat dan?’
‘Dat jij het meisje had moeten zijn en Ilse de jongen.’
Later die dag haalde ik Mam af van de trein. ‘Is het waar dat u tegen Hans Hajenius
hebt gezegd dat ik het meisje had moeten zijn en Ilse de jongen?’ zei ik meteen. Daar
keek Mam van op. ‘Tja ik weet niet meer wat ik allemaal gezegd heb hoor, ik zeg
zoveel. Jij bent toch zacht? Ilse is veel meer een rauwdauw.’
Helemaal hoogte gekregen van mijn moeder heb ik nooit. Zelfs mijn aankomst in
1956 te Bosch en Duin - we hadden elkaar tien jaar niet gezien - had iets
raadselachtigs. Iedereen snelde opgewonden naar het hek, waar de taxi ons had
afgezet. Mam had al die jaren om de twee weken ongeremde babbelbrieven verstuurd
waarin zij elke gedachteassociatie ongegeneerd volgde, regelmatig klaagde dat ik
alles wat Oma deed goed vond maar kritiek had op haar, en tegelijk verslag deed van
haar vele wensen en volstrekt op haarzelf afgestemde plannen voor mij. Nu kwam
zij, bescheiden bijna, als laatste naar buiten en bleef wat achter de anderen staan.
Dat zij, de moeder, als eerste de verloren zoon zou hebben kunnen begroeten,
kwam niet bij haar op. De man die zij ooit in haar buik gedragen had moet een andere
zijn geweest dan de pop waar zij mee speelde als zij zich uitleefde achter de
tikmachine. Nu had zij iets afstandelijks over zich, bijna iets gereserveerds.
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Ik moest denken aan een grote vakantie enkele jaren vóór de oorlog, toen Oma
voor een maand met de hele familie - alleen de twee schoonzoons kwamen niet mee,
die moesten werken - een huis had gehuurd op de zuidelijke helling van de Goenoeng
Gedeh, boven Soekaboemi, langs de weg naar Selabintana. Na een gezamenlijke
wandeling ontmoetten we op de grote weg bij toeval kennissen van Oma in een
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auto met open kap. De auto stopte, een geanimeerd gesprek ontstond tussen Oma,
tante Willy, tante Corrie en de dames in de auto terwijl de vier kinderen om de auto
heen zwierven. Mijn moeder nam niet deel aan het gesprek, zij stond een eindje naar
achteren, een welwillende maar nietszeggende glimlach op haar gezicht. Ik weet nog
dat ik dacht: wat is mijn moeder een dame, zij bewaart afstand, zij kletst niet zomaar
met de eerste de beste.
Ik was pas dertien, ik had het mis, dat was het niet. Geen kat uit de boom kijken,
niet de gedachte of die mensen interessant genoeg waren voor haar. Het was iets
anders. Wat weet ik nu nog niet. Misschien toch onzekerheid. Of het waren mensen
uit Soerabaja uit de tijd van het schandaal. Of mensen die zij niet eerder had ontmoet,
misschien moest zij wennen aan vreemden.
Ik denk dat bijna iedereen, al is het achteraf, een hoogtijperiode in zijn of haar leven
heeft gekend. Dat hoeven niet de gelukkigste jaren te zijn geweest, wel de tijd dat
verwachtingen en uitkomsten, talenten en prestaties, op de meest natuurlijke wijze
op elkaar aan leken te sluiten. Voor mijn vader zijn dat denk ik de jaren in huize
Wenthorst aan de Taveernelaan in Bosch en Duin geweest, toen hij gepensioneerd
was en het leven kon leiden dat hem lag. Voor mij komen de eerste zeven jaar van
mijn hoogleraarschap in Rotterdam in aanmerking: zowel in mijn werk- als in mijn
privéleven een overvolle, bijna bezeten tijd - toch de jaren dat ik het meest volledig
naar mijn mogelijkheden heb geleefd. De beste jaren voor mijn moeder, daarvan heb
ik alleen een vermoeden.
In het grote kasboek van Soerabaja, dat alle omzwervingen bleek te hebben
overleefd, staat net binnen het kartonnen kaft een bezwering, vier regels elk dwars
over de gehele lengte van de pagina uitgesmeerd. Een mantra die zij misschien
dagelijks heeft gepreveld.
Mij kan niets ongewenschts overkomen
Ik ben gelukkig, rustig, zeker, tevreden, vrolijk en goed gehumeurd
Ik heb uithoudingsvermogen, kracht, energie, moed en vertrouwen in de oerkracht
Ik ben volmaakt, gezond, jong en mooi
Waaruit deze regels zijn overgenomen weet ik niet, misschien heeft zij ze zelf zo
geformuleerd. In navolging van Oma beleden ook de drie dochters ‘Christian Science’,
het optimistische Amerikaanse geloof van Mary Baker Eddie dat alle heil laat berusten
op het vertrouwen in eigen kunnen en de onoverwinnelijkheid van de geest tegenover
de wetmatigheden van het stoffelijke, van het lichaam, die als een dwaling moeten
worden verworpen.
Als ik als kind last had van hoofdpijn, kwam mijn moeder steevast met één recept:
‘Zeg honderdmaal achter elkaar “ik heb geen hoofdpijn”, dan gaat het vanzelf over.’
Zij moet zichzelf in Soerabaja moed hebben ingesproken door eindeloos alle dingen
over zichzelf te herhalen die zij zich wenste maar niet, of niet meer, voelde te zijn.
Wat had zij weinig zelfvertrouwen! Ik vermoed dat haar hoogtijperiode de
zorgeloze jongemeisjesjaren zijn geweest, vanaf haar puberteit tot haar zeventiende,
tot het eind van de affaire met haar Pukel, de tijd dat iedereen haar onvoorwaardelijk
aanbad en zij lief heeft gehad.
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De overgang is voor haar te dramatisch geweest. Gestut door de geestkracht van
haar moeder, haar eigen onbekommerd karakter, een weloverwogen partnerkeuze
en veel goede wil, nam zij zelf het roer in handen. Effectief en - misschien daardoor
- tevergeefs. Nooit meer denk ik was zij na haar zeventiende geheel en al betrokken
bij wat haar overkwam.
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De laatste keer dat ik haar zag, was in het ziekenhuis. Een borst was afgezet, niet
duidelijk was of zij dat besefte, zij zat rechtop in haar bed, dement, je zag het verband
op de plaats van de borst. Op haar gezicht lag een verontschuldigende, bijna verlegen,
maar ook spottende uitdrukking, alsof zij wilde zeggen: ik zie er niet uit. Dat was
ook zo.
Wij konden met vakantie gaan, er was geen onmiddellijk levensgevaar werd ten
onrechte gezegd. We hebben de kampeervakantie in Italië met de auto niet eens
voortijdig hoeven beëindigen. Een onderbreking volstond. Mijn vrouw Liz, mijn
dochter Nicki en Judith, een dochter van mijn nicht Von, bleven op de camping; ik
vloog van Rome naar huis om op de crematie het woord te voeren en vloog vervolgens
terug. Van de vakantie heb ik nauwelijks minder genoten.
De uitdrukking op haar gezicht die laatste keer dat ik haar zag is me wel
bijgebleven. Zij was zo lelijk en leek zich in wat haar aan bewustzijn resteerde daarvan
zo bewust. Steeds meer wekt dat beeld vertedering op.
Er is nog een beeld dat ik van mijn moeder bewaar. Als meisje had zij van de
Zusters Ursulinen piano- en zangles gehad. Op Timor Koepang wilde zij nog wel
eens, terwijl ze zichzelf op de piano begeleidde, een lied ten beste geven, op Batavia
ook nog een paar keer, op Soerabaja nooit meer. Haar repertoire was uiterst beperkt:
niet meer dan twee liederen kon ze op de piano spelen. Het ene heette Blumenlied
maar dat deed me niet zoveel. Om het andere vroeg ik haar steeds opnieuw. Dan
ging zij zitten op haar wat nonchalante manier en zocht aarzelend de pianoakkoorden.
In een klein, bibberig, niet onzuiver stemmetje zong zij ‘Leise flehen meine Lieder
durch die Nacht zu dir, in den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir’.
Toen ik wat groter werd en mijn moeder toch nooit meer in de buurt van de piano
kwam, zei dat lied me een tijd lang weinig meer: je werd er mee doodgegooid als
was het een Schlager. In het vooroorlogse Nederlands-Indië vielen steeds dezelfde
twee liederen van Schubert te beluisteren: zijn Ave Maria en dit. In Nederland nu
hoor je het zelden.
Ik heb pas laat ontdekt dat het lied Ständchen heet en hoort bij de als een cyclus
Schwanengesang uitgegeven liederen uit Schuberts laatste levensjaar. Voor mij is
het Leise flehen meine Lieder blijven heten. Als ik het nu als onderdeel van de cyclus
beluister, vind ik het buitengewoon mooi. Hoor ik het ergens toevallig, of - zoals
eens gebeurde - onverwacht in een moderne dans, dan jagen de rillingen door mijn
lijf. Het lijkt alsof ik, alleen of met haar, ineens terug ben op Koepang.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

16 - Waarin Daan Schrijvers te Berlijn hunkert naar de oplossing van het
levensraadsel.
EPISODE

Voor ik verder ga, wil ik even vertellen dat ook Daans brein de zin van het bestaan
nog niet heeft gevonden, en dat hij de poëzie in mijn leven niet begrijpt. U houdt
hier derhalve een treurige paradox in handen - een feuilleton dat overstroomt van
leven, geschreven door een man die zo door de existentie is verslagen dat hij nog
voor het zijn tijd was met prepensioen vertrok, vastbesloten nooit meer terug te keren
in het meeslepende metier dat wij journalistiek in Nederland noemen. Daan was de
schrijver van slechts enkele woorden, maar deze paar woorden hadden zijn faam
gemaakt, zo had ik mijn trouwe beduimelde regenjas - dat attribuut bij uitstek van
de journalist pur sang - dikwijls voorgehouden.
Maar het was anders verlopen. Mijn levenslot, in de vorm van mijn eeuwige
hoofdredacteur, mijn beminnelijke vriend en gelouterde collega Walter Decheiver,
had een slinger aan het rad van mijn fortuin gegeven. Europa's Ombudsman was ik
geworden, benoemd door de Raad van Hoeders, restituerend onder het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren. Ik was teruggeroepen uit retraite en
belast met een eervolle opdracht. ‘Dit is geen crisis, Daan,’ had Decheiver geschreven,
‘dit is een diepe crisis. Europa heeft juist nu zijn Ombudsman nodig. Hard nodig.’
Walter had natuurlijk gelijk. Ons continent is op drift. En we weten het. Alles wat
ooit vast en heilig leek, is nu onthecht en wankelend: natie en staat, eenheid en
broederschap. In het nakende noodweer van een toekomst die verwaait in illusies,
verkruimelt het kruiend continent tot een labiele lappendeken die geen warmte meer
geeft. En ondertussen klinkt het zwijgen der intellectuelen. Zij zwijgen, de
intellectuelen, nu het er om spant.
En zo kwam het dat ik naar Duitsland was afgereisd, naar Herr Dokter
Enzensberger. Want één is er slechts. Eén is er die zich schrap zet tegen de wassende
wateren des onheils die schuimen over de rand van de beker van ons ongerief. Een
eenzame golfbreker is hij, in deze ziedende zondvloed, maar hij komt vingers te kort
om alle gaten te dichten in de dijk die Europese beschaving heet.
En daarom zat ik hier in de restauratie van Bahnhof Zoo, ik kon niet anders. Mijn
benen zaten immers lelijk geklemd onder zo'n tafeltje met zwaar rond marmeren
blad en een koperen rand om de kant. Ik durfde mij niet te bewegen, want het kindje
aan de belendende tafel keek mij strak aan. Het at gretig van haar Schwarzwalder
Kirschtorte (das Originalrezept) met haar kleine vingertjes, en onwillekeurig dwaalden
mijn gedachten af naar de magere toekomst die haar te wachten stond, omdat wij
alles hadden opgemaakt. Haar moeder keek of het kleintje niet morste maar zei niet
veel.
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Erg was dat niet. Want straks zou de woordenstroom van Herr Doktor Enzensberger
als een verkwikkende tsunami over de verdorde akkers van ons geestesleven stromen,
en aldus nieuw leven brengen waar thans desolate desperaatheid en existentiële
vertwijfeling de scepter zwaaiden. Met dat vooruitzicht maakte ik mij geenszins
zorgen om het verlaten rugzakje in de hoek dat de restauratieve voorziening in
grijnsde. Het zou wat! Als Enzensberger in staat was om de lont uit ons explosieve
tijdsgewricht te trekken, dan kon zo'n rugzakje geen onoverkomelijke hindernis
betekenen voor hem.
Voor ik verder ga, wil ik even vertellen dat Daan ‘du’ und ‘dir’ mag zeggen tegen
Herr Doktor. Wij zijn immers oude vrienden, zoals trouwe lezers zich ongetwijfeld
weten te herinneren uit de episode van 20 juni 1992. Ook toentertijd kreeg ik belet
bij de Diepe Duitse Denker, teneinde de vorige Europese crisis te bezweren. Dat was
de tijd waarin de mensen nog gewoon kranten lazen, en er geen speciale kranten
werden gemaakt voor de NXT-generation die helemaal niet las, laat staan een krant
die speciaal wordt gemaakt voor mensen die geen kranten lezen. Destijds had mijn
interview (‘Enzensberger spreekt!: “Ik vind het steeds minder interessant om gelijk
te hebben”’) diepe indruk gemaakt op de natie, en mij een prettige borrelbonus
bezorgd bovendien. Dacht ik met een tevreden glimlach. Vroeger, toen alles beter
was, en dus ook de journalistiek, had iedere krant zijn stamkroeg. Ik had een spoorijzer
in mijn rug en de Railroad Bar was mijn magneet. Daar ontstonden de beste ideeën,
al overleefden ze de kater niet altijd. Jongere journalisten kennen dat ruige
kroegenbestaan niet meer. Is dat nu een gemis of een zegen? peinsde ik met de
helderheid van geest die alleen gegeven is aan hen die een borrelbonus nimmer
onbenut hebben gelaten. Ik wist het antwoord niet, maar mijn vriend Enzensberger
zou het zeker weten. (wordt vervolgd)
Ook voor al uw borrelbonussen: daanschrijvers@hotmail.com
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[Medewerkers]
- geboren in 1965. Dichter en redacteur van de
poëziewebsite De contrabas. Publiceerde o.m. in Maatstaf, De Tweede Ronde,
en Hollands Maandblad. In 1999 verscheen zijn bundel De Stoofsteeg en andere
gedichten; binnenkort verschijnt Korte geschiedenis van het voorafgaande.
CHRÉTIEN BREUKERS

FLOOR BUSCHENHENKE - geboren in 1978. Anglist, vertaler, corrector, schrijver,

redacteur van Lava. Ze publiceerde eerder in o.m. Meander, Noach's Kat,
Krakatau, Lava en in eigen beheer. Trad op bij Dichters in de Prinsentuin en
De Nacht van het Gedicht. Haar website is www.woordheks.nl
- geboren in 1942. Journalist bij Elsevier en
ex-diplomaat. Publiceerde onder meer de roman De Zaakgelastigde (1994) en
met René van Rijckevorsel Verre Vrienden (1997).
FREDERIK PHILIP KUETHE

M.A.C. PAANAKKER

- geboren in 1962. Studeerde Japans en klassiek Chinees
in Leiden en Kanazawa (Japan). Werkt nu als HR-manager voor een Japanse
multinational. Zij ontving in 2005 de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
(proza) voor haar eerdere werk in Hollands Maandblad
A.L. SCHNEIDERS - geboren in 1925. Oud-ambassadeur; publiceerde onder meer

de verhalenbundels Langs het schrikdraad en Het verbrokkeld paradijs (1991).
- geboren in 1938. Werkt als free-lance verslaggever voor
HP/De Tijd en de Volkskrant; publiceerde romans en non-fictieboeken. Zojuist
verscheen zijn verhalenbundel Bijlmer Blues.
MARTIN SCHOUTEN

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. Is werkzaam als projectleider logistiek

bij een toeleverende onderneming op het gebied van motion control. Hij
publiceerde eerder essays in Hollands Maandblad, alsmede gedichten en verhalen
in Maatstaf, Optima en Letterlik.
- geboren in 1967. Promoveerde in de moleculaire
celbiologie maar zag zichzelf niet haar hele leven in een laboratorium zitten.
Een tijdlang repareerde ze printers, en toen die het allemaal weer deden, is ze
verhalen gaan schrijven. Won in 2003 de Peter Kempkens literatuurprijs.
MONIEK TINNEMANS

TYMEN TROLSKY - geboren in 1948. Debuteerde in 1974 bij De Bezige Bij. Hij

is auteur van diverse dichtbundels en romans, schreef korte verhalen en was
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ook als columnist voor een dagblad werkzaam. Hij werkt aan een romancyclus
- inmiddels verschenen drie delen - en aan nieuwe poëzie.
- geboren in 1915. Schrijver, dichter, tekenaar en hematoloog.
Werd in 1965 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs. Zijn meest recente bundel
is Tweede verschiet (2003).
LEO VROMAN

- geboren in 1970. Beeldend kunstenaar en illustrator.
Studeerde aan de Royal College of Art in Londen. Exposeert regelmatig en
publiceert dagelijks een tekening uit de serie ‘Het leven volgens een Rechtlijnige
Persoonlijkheid’ op www.babettewagenvoort.com.
BABETTE WAGENVOORT

- 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
Tot de meest interessante episodes in het bestaan behoren de ogenblikken waarin
men wordt overvallen door gevoelens van moedeloosheid over het eigen succes en
van treurigheid over de eigen triomfen. Dat zijn doorgaans momenten die gemakkelijk
kunnen uitmonden in vertwijfeling (over de wereld en over jezelf) of zelfs
gemelijkheid (jegens jezelf en jegens de wereld). Maar het kunnen ook momenten
worden die leerzaam zijn en vormend werken op lichaam, ziel en geest.
Neem nu de loftuitingen - en toezegging voor drie jaar subsidie - die dit blad krijgt
toegezwaaid van de Commissie Literaire Tijdschriften van het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) in het onlangs verschenen Rapport Literaire
Tijdschriften 2004, met daarin opgenomen de ‘eindbeoordeling jaargangen 2002,
2003, 2004’. Ach, u heeft hier niets over gelezen in de kranten? Dat klopt wel, daar
las u immers al over poema op de Veluwe, over de heer Beau van Erven Dorens van
Talpa-tv en litanieën over de voortgaande ontlezing in Nederland. U weet wel,
dezelfde ontlezing die ervoor zorgt dat geen enkele krant in Nederland de literaire
tijdschriften meer leest - en derhalve ook deze rapportage aan zich voorbij laat gaan.
Ten onrechte, meen ik, want dit rapport geeft een helder beeld van de staat der
Nederlandse letteren. Zo observeert de Commissie Literaire Tijdschriften dat ‘de
marktpositie van het literaire tijdschrift zwakker dan ooit is’. Erger nog, een aantal
tijdschriften hangt ‘aan een zijden draadje’. Maar de Commissie is waakzaam: ‘De
hachelijke situatie waarin de tijdschriften verkeren, houdt de Commissie al geruime
tijd bezig.’ Anderzijds wil de Commissie toch ook beklemtonen ‘dat het literaire
tijdschrift als medium van wezenlijk belang is voor schrijvers, en dat het een taak
van het NLPVF is om de waardevolle tijdschriften met subsidie te ondersteunen’.
Waarna uit de navolgende beoordeling blijkt dat alle literaire tijdschriften in
Nederland waardevol zijn, want ze worden allemaal begunstigd met subsidie. Zelfs
tijdschriften waarover men opmerkt dat die stiekem minder nummers maken dan
waar de abonnees voor betalen (Bunker Hill en De Revisor); zelfs tijdschriften
waarvan men meent dat er ‘weinig samenhang’ in valt te ontdekken, en dat ze
‘inhoudelijk niet altijd even interessant zijn’ (Parmentier); zelfs tijdschriften die
volgens de Commissie ‘erg aan de oppervlakte’ blijven en zelfs ‘louter een
mededelingenblad’ lijken te zijn (Passionate); zelfs tijdschriften die ‘meer visie,
ambitie en lef kunnen gebruiken’ (Hjir).
Ik weet niet of ik het met deze oordelen van de Commissie eens ben - evenmin
als ik dit weet omtrent de zeer positieve beoordelingen van De Gids, Tirade en Raster,
die alledrie bedeeld worden met een subsidie extraordinair vanwege hun
‘buitengewone kwaliteit’. Belangrijker is dat het rapport zelf een symptoom is van
wat het wil bestrijden. Door iedereen te subsidiëren redt men de tijdschriften niet
van hun ‘hachelijke’ positie (indien die al hachelijk is - ik geloof daar niets van),
maar drukt men ze vast in een fatale omklemming van liefdadigheid op
macraméniveau.
Hoe kan in een volwassen samenleving een literair tijdschrift tegelijkertijd ‘van
wezenlijk belang zijn’ en toch ‘aan een zijden draad hangen’? Het antwoord is ofwel
dat het precies de aard en functie van een literair tijdschrift is om aan een zijden
draad te hangen, ofwel dat Nederland geen volwassen land is. Ik bedoel dan dat het
een land is dat literaire tijdschriften niet wil lezen, maar wel wil subsidiëren - zo'n
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land. Maar omdat Hollands Maandblad wel degelijk gelezen wordt, door u
bijvoorbeeld, neig ik er voorlopig naar beide antwoorden juist te achten. - BB

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

3

Staat in staat in staat
Hoe Nederland werkt
door Florus Wijsenbeek
Ik ben lobbyist. Nu ja, officieel heet ik senior adviseur public affairs, maar dat
verandert niets aan mijn bezigheden: ik probeer politici en volksvertegenwoordigers
te beïnvloeden. Overigens doe ik dat niet door ze te bedreigen, te chanteren of om
te kopen (hoewel dat misschien wel efficiënt zou zijn), maar door ze te voorzien van
informatie.
Er was een tijd dat ik neerkeek op lobbyisten. Dat was de tijd dat ik zelf
volksvertegenwoordiger was in het Europees Parlement. Om de haverklap werd ik
bezocht door voormalige collegae die kwamen pleiten voor het een of het andere
belang. Als parlementariër dacht je al snel dat je die rondzoemende pleitbezorgers
wel weer genoeg had gezien en dat je belangrijker dingen had te doen - en eigenlijk
dacht je dat ze snel moesten oprotten omdat je betere informatie kreeg van mensen
die echt deskundig waren.
Toen ik begon aan mijn nieuwe leven heb ik derhalve wel even in de spiegel
gekeken en mezelf voorgenomen niet te worden als al die kleverige oud-collega's.
Mijn optreden als lobbyist in het Europees Parlement zou beperkt blijven tot non-profit
of het introduceren aan politici van anderen, die echte experts waren. Het helpt daarbij
dat de kleine maatschap waartoe ik behoor bestaat uit echte professionals die zelf
nooit deel hebben willen uitmaken van de politieke klasse, maar de regels van het
spel wel door en door kennen. Mijn rol bleek vooral nuttig doordat ik vasthield aan
mijn eigen opvatting over de ‘do's’ en ‘don'ts’ van de politieke informatieverstrekking,
en door mijn netwerk dat in de loop der jaren aardig was uitgedijd.
Gepokt en gemazeld, gewassen en gestreken in de politieke wereld als ik ben,
dacht ik kortom dat ik een senior adviseur public affairs was die met recht en reden
kon zeggen politiek en bestuur van binnen en van buiten te kennen. Maar een lobbyist
is nooit te oud om te leren, en ik moet bekennen dat zelfs ik voor verrassingen kwam
te staan toen ik niet lang geleden te maken kreeg met de reëel bestaande werkelijkheid
van het landsbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden.
Het begon allemaal in 1997 toen bij de Conferentie van Kyoto werd afgesproken dat
elk van de ondertekenende landen ervoor moest zorgen dat binnen enkele jaren ten
minste 8 procent van de verbruikte energie ‘uit hernieuwbare bronnen’ (zoals wind,
zonlicht en waterkracht) dient te worden opgewekt. Dit was slechts een van de
maatregelen ter bestrijding van de opwarming van de atmosfeer, maar om niet te
verzanden in wetenschappelijke uitweidingen laten we andere plannen voor
energie-winning, zoals uit biomassa (afval van plantaardige soort) maar even buiten
beschouwing.
Van belang is hier dat Nederland een van de enthousiaste pleitbezorgers en
ondertekenaars was van het Kyoto-verdrag, en dus gehouden is aan de daarin
gemaakte afspraken. Probleem is evenwel dat energie uit ‘hernieuwbare bron’ in ons
land niet ruim voorhanden is. Van zonlicht hebben we slechts een beperkte voorraad.
Wind is er meer dan genoeg, maar de molens die de luchtstroom moeten omzetten
in elektrische stroom zijn nogal volumineus, landschapontsierend en niet zodanig
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effectief dat ze zoden aan de dijk van alternatief energiegebruik zetten. En water is
weliswaar meer dan genoeg aanwezig, maar in een land zonder bergen is het toch
niet overal geschikt voor het aandrijven van de enorme turbines van
elektriciteitscentrales. Misschien dat de zee ooit soelaas gaat bieden, maar de enige
Europese energiecentrale die werkt op getijdenstromen (die bij de Mont St. Michel
in Frankrijk, met het zeer grote verschil tussen eb en vloed) is nog altijd meer
experimenteel dan effectief.
Blijft over het water van de grote rivieren om aan de afspraken van het
Kyoto-verdrag te voldoen. Een aantal rivierwaterkrachtcentrales is
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reeds in bedrijf, voornamelijk langs de Maas. Niet dat ze vooralsnog een significant
resultaat opleveren, maar het is tenminste wat. Feit is dat een van de grote
energieleveranciers in ons land deze vorm van energieopwekking wel verder wilde
ontwikkelen en besloot een nieuwe waterkrachtcentrale te gaan bouwen langs de
Maas, dicht bij de Belgische grens. Maar voordat iets willen in Nederland wordt
omgezet in iets doen, moet er veel water onder de brug door. En hier komt dan de
lobbyist - in casu ikzelf - in beeld. Om die waterstroom in banen te leiden en waar
mogelijk te versnellen. Een beetje dus als een jongetje dat zandkastelen bouwt aan
het strand terwijl de vloed opkomt.
Voor de nieuwe milieuvriendelijke centrale langs de Maas moest eerst een vervelend
probleem worden opgelost. In de brede rivieren die traag door ons oneindig laagland
stromen, drijft nogal wat rotzooi - zeker zo nabij België, waar nog niet overal adequate
zuivering en filtering van zijrivieren, goten en afwateringen plaatsvindt. Bij de
bestaande waterkrachtcentrales werd die troep uit de turbines gehouden door een
filterhek voor de inlaat te plaatsen. Die hekken vingen zoveel rivierplanten, plastic,
wrakhout en andere ongerechtigheden op dat er elke dag, zomer en winter, lente en
herfst, een duiker het water ingestuurd moest worden om de zaak weer een beetje
doorlaatbaar te maken. Dat was niet alleen onaangenaam voor de duikers, maar ook
nogal duur.
Dit probleem smeekte om een oplossing en dus vroeg de energieproducent aan
een van de beste onderzoeksinstellingen van ons land, het Waterloopkundig
Laboratorium verbonden aan de Universiteit van Delft iets nieuws te bedenken. De
waterloopkundigen deden zulks zonder mankeren, en zij maakten een soort rotormes
om de rotzooi uit de rivier in stukjes te malen, zodat het water de centrale
onbelemmerd in kon stromen. Dit rotormes werd geplaatst bij de inlaat van de turbine
zelf, dus niet in de rivier.
Dit leek het ei van Columbus en de energiemaatschappij vroeg - en kreeg toestemming van gemeente en provincie voor een installatie met rotormessen. Maar
er diende ook nog toestemming te komen van Rijkswaterstaat, omdat de Maas als
grote rivier rechtstreeks onder hun jurisdictie valt. Na de belastingdienst is
Rijkswaterstaat de grootste en machtigste rijksdienst, en met ongeveer 10.000
medewerkers is zij ook één van de grootste werkgevers van ons land. De organisatie
is navenant byzantijns met een hoofdkantoor (voor bestuur en de ontwikkeling van
strategie en beleid), tien regionale directies (voor toezicht, uitvoering en beheer) en
zes specialistische diensten (voor technische ondersteuning).
Rijkswaterstaat is, wil ik maar zeggen, een instelling met macht, invloed en een
eigen agenda. Dat bleek ook nu. De provinciale directie van Rijkswaterstaat die over
de Maas ging, wilde uiteraard best erkennen dat het opwekken van groene energie
een maatschappelijk aanvaardbaar doel is, en men gedoogde ook nog wel dat de
politiek dit tot speerpunt van het beleid had gemaakt. Maar tot hun takenpakket
behoorde nu eenmaal de opdracht om de natuur te beschermen en de biodiversiteit,
waar mogelijk, te verbeteren. Daartoe had men in de Maas een paar ton vis uitgezet.
Onder de uitgezette soorten was zelfs zalm. Ik zal niet filosoferen over de vraag in
hoeverre natuurbeleid hier overgaat in nostalgie. Feit is dat vroeger, toen ons land
nog niet overbevolkt en vervuild was, de zalm in de Maas een veelvuldig
voorkomende en doodgewone vissoort was, zelfs in die mate dat er in Rotterdam
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een Zalmhuis-restaurant was (nu opnieuw opgebouwd onder de Van
Brienenoordbrug), en in advertenties voor dienstbodes werd beloofd dat ze niet meer
dan drie maal in de week zalm te eten zouden krijgen.
In elk geval eiste Rijkswaterstaat dat de energiemaatschappij ervoor instond dat
niet meer dan 2 procent van de in de rivier levende vis in de turbine vermalen zou
worden. Op de vraag van de bouwers van de nieuwe centrale hoeveel dan honderd
procent was, zodat men kon berekenen hoeveel 2 procent daarvan was, kon
Rijkswaterstaat geen antwoord geven, maar men bleef bij de eis dat er een adequate
bescherming voor de vis werd ingebouwd. Dat vond uiteraard niemand helemaal
onredelijk en dus werd aan een andere befaamde onderzoeksinstelling, de Universiteit
van Wageningen, gevraagd om à raison van enkele miljoenen euro's een systeem te
ontwerpen dat wel de vissen, maar niet de troep uit de vermaalmessen aan de
turbine-ingang zou houden.
Misschien hadden zelfs u en ik de oplossing kunnen bedenken waarmee
Wageningen op de proppen kwam. Bij de inlaat van het water werden knipperlichten
aangebracht, die vissen heel eng vinden, maar waardoor afval en ander onge-
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rief niet werden afgeschrikt. Met die oplossing waren alle betrokkenen best tevreden.
Nu ja, bijna alle betrokkenen. Zo niet Rijkswaterstaat, die kwam nu met een nieuwe
eis op de proppen: Er moest eerst maar eens met een praktijkproef in de reeds
bestaande centrales worden bewezen dat het door Wageningen uitgedachte systeem
zou werken. Men dacht aan een praktijkproef die ten minste een jaar diende te duren.
Dit was eenvoudiger gezegd dan gedaan. Weliswaar functioneerden de
waterinlaatsystemen in de bestaande centrales niet naar ieders tevredenheid, maar
om eerst die centrales stil te leggen, dan de rivier af te dammen, het oude systeem
te verwijderen, het nieuwe met de knipperlichten in te bouwen en dan slechts om
een jaar proef te draaien alvorens een vergunning voor de bouw van een nieuwe
centrale misschien zou worden afgegeven, dat ging de energieproducent te ver.
Dat was het moment waarop wij als professionele lobbyisten erbij werden geroepen.
Het leek een mooie opdracht: er was een helder omschreven probleem (wel vuil
vermalen maar geen vissen), een duidelijk doel (het verkrijgen van een
bouwvergunning om zo bij te dragen aan het Kyoto-protocol), en een doorzichtige
beslissingshiërarchie (van staatssecretaris tot provinciale directie van Rijkswaterstaat).
Opgewekt gingen we aan de slag.
Al snel bleek echter dat schijn bedriegt. Na de eerste stap in de werkelijk bestaande
bestuurspraktijk van Nederland bleek weinig meer helder, duidelijk of doorzichtig.
Natuurlijk, in die bestuurspraktijk blijkt de kunst van het lobbyen pas echt, en als
lobbyist weet je dat de werkelijkheid anders is dan de bedoeling van staatsinrichting
en wetgever. Wanneer je te hoog inschiet, en je informatievoorziening rechtstreeks
richt op de bewindspersoon, gaat de ambtelijke staf steevast dwars liggen, hetgeen
voor een beetje doorgewinterde ambtenaar niet moeilijk is. Dan treedt ogenblikkelijk
het oude principe ‘l'administration reste’ in werking. Bewindslieden komen en gaan,
maar ambtenaren blijven op hun ponteneur staan. En met hun lange adem, hun
ingewikkelde procedures, hun al te zorgvuldige werkwijze en hun hekel aan haast,
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is het een koud kunstje allerlei ‘urgente’ problemen op de lange baan te schuiven.
Dikwijls is dit nuttig, want

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

6
problemen verdwijnen op die lange baan doorgaans vanzelf of de aandacht ervoor
verdampt, zodat de politiek nergens de vingers aan hoeft te branden. Maar soms
komen doel en middel op die lange baan akelig met elkaar in botsing.
In Nederland berust het toekennen van een vergunning voor ‘bouwwerken’ zelden
of nooit op de beslissing van een enkel ministerie. Zo ook niet in dit geval. Verkeer
en Waterstaat gaat over de grote rivieren; Economische Zaken over de energie; VROM
over Ruimtelijke Ordening en milieu, Volksgezondheid over de impact van de
productie op de omwonenden; en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bleek over
de vis te gaan, inclusief de vis die door Rijkswaterstaat in de Maas was uitgezet.
Gezien de complexe verknopingen van verantwoordelijkheden en
beslissingsbevoegdheden terzake de visknipperlichten, besloten we het lobbywerk
van twee kanten aan te pakken. Omdat ik vele bewindslieden nog goed ken uit de
tijd dat ik zelf een politiek mandaat bekleedde, begon ik aan de top te duwen, terwijl
mijn collega, zoon van een voormalige minister, op lager ambtelijk niveau ging
trekken. Dit verliep allemaal redelijk, zij het uiterst traag. Bewindslieden zijn uit
principe meer niet dan wel op hun bureau's. Zij zijn bezig met intern overleg, met
ambtelijk beraad, met werk in de Kamer, met bezigheden in Brussel, met een verre
en langdurige reis of ze zijn op vakantie. Hetzelfde geldt voor ambtenaren, en dan
nog in verhevigde mate, want die overleggen niet alleen met de minister maar ook
nog met elkaar in ontelbare dwarsverbanden en overlegstructuren.
Na een periode van circa zes maanden duwen en trekken waren we toch zo ver
dat er een afspraak gemaakt kon worden tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur
van de energiemaatschappij en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gemaakt
om een ‘protocol’ over de visknipperlichten te ondertekenen. Met dat protocol konden
naast Verkeer en Waterstaat ook Economische zaken en VROM instemmen, en het
hield in dat de bouw van de centrale gestart kon worden en dat de nieuwe
visafschrikwekkende waterinlaat met knipperlichten ingebouwd mocht worden op
voorwaarde dat er na een jaar geëvalueerd zou worden of die voldeed. Zo ja, dan
zouden ook in andere centrales dat soort installaties worden aangebracht.
Alles was gereed voor de ondertekening en we verzamelden ons in Den Haag,
opgewekt en ook een beetje trots dat we ons steentje hadden kunnen bijdragen aan
het Kyoto-protocol. Wie schetst onze verbazing - en die van de voorzitter van de
Raad van Bestuur van de energiemaatschappij - toen in de kamer van de
staatssecretaris aan de Plesmanweg plotsklaps ook een vertegenwoordiger van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aanwezig was. Hij was niet
aangekondigd en was niet betrokken geweest bij het overleg van de zes voorafgaande
maanden. Desalniettemin kwam deze ambtenaar alsnog met aanvullende eisen voor
de visknipperlichten. Ten behoeve van de binnenwater- en sportvissers, oreerde hij
op strenge toon, diende er vóór de waterinlaat alsnog een omlegging van de
waterstroom en een afscheiding aangebracht te worden.
Iedereen begreep dat dit een ernstig probleem betekende. Als de bouwers aan deze
eis tot een extra afscheiding zouden moeten voldoen, dan was de hele zaak terug bij
‘af’. Men moest dan immers opnieuw een methode bedenken om die afscheiding
waterdoorlaatbaar en schoon te houden zonder de vissen tot last te zijn. De
bestuursvoorzitter van de energiemaatschappij was ‘not amused’, wij trouwens ook
niet. Toen we daar een beetje aangeslagen ter ministerie zaten, pijnigden we onszelf
met de vraag of wij als beroepslobbyist niet hadden moeten voorzien dat Landbouw,
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Natuur en Visserij een belang had bij de visknipperlichten. De staatssecretaris was
trouwens evenmin gelukkig, want ook zij was niet van deze extra ‘gast’ op de hoogte
gebracht en had zich er net op verheugd een gloedvol persbericht de wereld in te
zenden over haar grootse daden voor milieu en nationale economie.
Tijdens de ongemakkelijke stilte die viel boven het protocol dat niet getekend kon
worden, probeerden we wanhopig de zaak nog te redden. Met de plooibaarheid
lobbyisten eigen stelden we voor het ondertekenen van de intentieverklaring dan nu
maar wel te doen maar met aanvullende mondelinge afspraken. Nog voor de inkt
droog was, zou de staatsecretaris dan meteen rechtstreeks met de minister van
Landbouw, Natuur en Visserij in contact treden om zijn instemming te verkrijgen
met de permissie voor de bouw onder voorwaarde van een evaluatie op de gevolgen
voor de visstand. Op die manier kon Nederland daadwerkelijk een steentje bijdragen
aan de Kyoto-afspraken waarvoor het zelf zo had
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geijverd. Helaas stonden de gezichten van alle ambtenaren reeds op ‘lange baan’, en
we beseften dat we een drukke tijd voor de boeg hadden om de visknipperlichten
ooit nog door het bestuurlijke labyrint te leiden.
Nog diezelfde week liet onze cliënt, de energiemaatschappij, evenwel weten helemaal
van de bouw van de nieuwe waterkrachtcentrale af te zien. Dat was dan niet zozeer
vanwege de gerezen problemen met de vis en de knipperlichten, niet zozeer vanwege
de onberekenbare 2 procent van Rijkswaterstaat, en niet zozeer vanwege de door
Landbouw en Visserij geëiste nieuwe afscheiding vóór de afscheiding. Maar het was
wel vanwege het feit dat een andere minister van dezelfde Nederlandse overheid, te
weten die van Economische Zaken, plots had besloten de subsidie op het gebruik
van ‘groene stroom’ te stoppen. Niet omdat men de Nederlandse bijdrage aan het
Kyoto-verdrag wilde frustreren, maar omdat die subsidie neerkwam op het
ondersteunen van energieproducenten in rijkere landen zoals Noorwegen, Oostenrijk
en Zwitserland, die zo veel elektriciteit uit stuwmeren opwekten dat zij deze lucratief
konden exporteren. En bovendien werd ook ‘groene stroom’ ingekocht bij landen
die zelf des te harder hun kolencentrales of atoomcentrales lieten draaien om in de
eigen behoefte te voorzien.
Bij navraag bleken de andere betrokken ministeries niets van deze maatregel af
te weten, en zij hielden vol dat milieuvriendelijke waterkrachtcentrales in Nederland
nog wel degelijk hoog op de prioriteitenlijst van de overheid stonden. Dat moge zo
zijn, maar ondertussen stond ik als gepokt en gemazeld, gewassen en gestreken in
de politieke wereld geheel en al met de mond vol tanden.
We hebben onze rekening - die wij met knikkende knieën inleverden - wel betaald
gekregen van de energiemaatschappij. Wel was onze cliënt na het echec van de
visknipperlichten duidelijk iets wantrouwiger geworden over onze kundigheid als
lobbyisten. En wij als lobbyisten waren iets wantrouwiger geworden over de
kundigheid van het bestuurlijk apparaat in Nederland.
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groene iris
Tymen Trolsky
bij het knippen van de heg
ergens bij een kassa in de rij kan het ons treffen
of bij het vragen naar de weg
het transparant blauwe groen van een iris
gevat in onbestaanbaar wit, omsloten
door een huid van bruin van jonge zomer
helderst zeewater omringd door zoutkristallen
eiland van gras en bloemen
omringd door ooit aangewaaid zand
we worden bodemloos
geen land ligt onder onze voeten
uitgewist wordt alle stof waarvan we zijn gemaakt
we steken onze hand uit om het wegspoelen
te voelen van de woningen op onze oevers
schepen zinken op onze binnenwateren
het haar, of wat er verder bij hoort, of het ons bekoort
de borsten achter blouse of lamswollen jack
heupen, schoeisel, hiel of stem
we eten vis en brood met knoflookboter later
op een kade in een vissersdorpje verderop
zien bomen, huizen, vogels om ons heen
en kunnen niet ontkomen aan die niet te stuiten val
de pijn en het verdriet om de groene iris
die ons aankeek en ons niet meer ziet
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laat iets van je achter
ik laat je nooit meer gaan, zegt ze, en grijpt me vast
of als de ochtend nadert: als je echt moet gaan
laat dan iets van je achter, ja je arm
en kom hem, als je hem mist, maar ruilen
morgen voor een been of je geslacht
tenslotte kan ze aan het einde van de nacht
dan kan ze zich ermee verzoenen dat ik ga
hoewel ik wat zij zich beloofd had, in
omhelzingen besloten, toch weer meeneem en ik haar,
in plaats van me te komen brengen, heb beroofd
neem mee, het is in goede handen
kan ze net nog zeggen zonder beven ze laat niet los - ik krijg het, zegt ze, weer terug
geboend en gladgeschoren als van zij
en als je het dan brengt, is het alleen van mij
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ze namen afscheid van elkaar
ze namen afscheid van elkaar, zichtbaar
bleef haar achterlicht tot aan het einde van de straat
de terrassen liepen leeg, nog wel geluid
en leven, jong, met herontdekte navel en nerveus
niet wetend wat er wachtte aan het eind
en toen hij opstond en aanliep
en aanbelde even later
schonk ze zonder iets te zeggen glazen in
ging aan de vleugel zitten
speelde om de buren niet te storen zacht
en hard genoeg om het te horen
en hem te laten knikken
in bed gingen de kleren uit, horloge, sokken
en ringen werden afgelegd, het dek terug
en zonder woorden werd wat werd
vermoed en afgevraagd bewaarheid of weerlegd
onder handen die ter plekke leerden strelen weer
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Een Engelse pelgrimage
door Martin Schouten
Op een dinsdag in juli 2005, een milde wind dreef wat wolken door een verder heldere
hemel, nam ik een middagtrein naar Hoek van Holland, waar ik een kaartje kocht
voor de boot naar Harwich van de volgende ochtend en mijn intrek nam in een hotel.
Vanuit mijn kamer zag ik mensen in de namiddagzon zitten bij een patatkraam en
verderop werden uit een vrachtwagen onderdelen van een kermisattractie geladen.
Wat later maakte ik een wandeling langs de Nieuwe Waterweg, waar ik schepen zag
en zwanen en gezinnetjes die zich aan het water hadden geïnstalleerd en even het
huilen hoorde van een klein meisje. In de duinen langs de promenade stond een
bunker, een overblijfsel van de Atlantikwall, met daarop een enorme stoel. Dit
kunstwerk verlokte me tot een klim langs achtergelaten bierblikjes en sigarettenpakjes
waarvan het ontwerp was bedorven door de waarschuwing dat roken ook al dodelijk
is. Toen ik naast een van de stoelpoten stond, zag ik de avondboot naar Harwich
langs glijden, een wit gevaarte dat wel de vorm had van een schip, maar geen open
dekken en rijen reddingboten, zoals ik me die herinnerde van lang geleden. Dit
vaartuig, Discovery las ik op de boeg, was helemaal gesloten, terwijl ik me verheugd
had op een overtocht met wind in mijn haar en zeelucht in mijn neusgaten, kijkend
naar het schuim van het kielzog en meeuwen lokkend met omhoog gegooide stukjes
brood. Een beetje teleurgesteld zag ik hoe de Discovery de open zee bereikte langs
een dam van basaltblokken die als een vinger naar het onzichtbare Engeland wees,
daalde van de bunker af en at in 't Vispaleis, dat ook aan de Waterweg staat, een
gebakken schol. Daarna zette ik in mijn hotelkamer de televisie aan om het nieuws
te zien. Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, had op de laatste
zittingsdag van zijn proces verklaard dat hij het zo weer zou doen en desnoods zijn
eigen vader en moeder zou hebben vermoord als zij Allah zouden hebben beledigd.
Hij was niet in beeld, maar ik hoorde hem dat zeggen met een beschaafde stem in
goed Nederlands en ik probeerde me zijn gedachtegang voor te stellen. Buiten stond
op de markt nu een door zeil overdekt bouwseltje met op één van de nog net zichtbare
panelen dat woord ‘vissen’.
De Discovery lag al klaar toen ik de volgende ochtend naar de terminal liep. Aan
boord was het door de airconditioning zo koud dat ik meteen zocht naar de warmste
plek, ergens in het midden van een salon waar tekenfilms, muziekclips en reclames
werden geprojecteerd. Het geluid stond ongenadig hard maar toen ik me eenmaal
gewonnen had gegeven, kon ik toch wel genieten van Tom & Jerry, al scheen ik de
enige te zijn die er plezier in had, want de andere passagiers lagen of zaten door de
herrie heen te slapen. Ruim drie uur later haastte bijna iedereen zich naar de
gereedstaande trein voor Londen en kocht ik een enkeltje naar Harwich Town, een
stil stadje waar ik een pontje nam naar het aan de overkant van de Thames gelegen
Felixstowe.
Het was een rechthoekig geel bootje waarop ik me inscheepte met een oud echtpaar
uit Londen, in de tachtig moesten ze zijn, een vrouw in een rode jurk en met een kruk
onder de arm en een man met borstelige wenkbrauwen, vrolijk allebei, in het
vooruitzicht van pootje baden aan het Noordzeestrand. We konden, zei de schipper,
aan de overkant niet aanmeren bij de steiger omdat het eb was en zijn bootje daar
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stuk zou stoten op rotsen onder water. Na de overtocht schoof hij zijn bootje als een
landingsvaartuig een kiezelstrandje op en duwde een loopplank over de boeg. Ik had
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te doen met de vrouw die nu over de kiezelstenen naar de kade moest wankelen,
maar ze scheen dat niet erg te vinden.
Ik was van plan naar Felixstowe te lopen, en nadat ik het strandje achter me had
gelaten, passeerde ik een oud fort, waar een vrouw bezig was om aan een hek een
zeil op te hangen met de woorden ‘Felixstowe Museum’. Ze zag me kijken en vroeg
me waar ik heen ging. Op mijn antwoord zei ze dat het nog een heel eind was naar
het stadje en dat er geen bus naar toe ging, maar dat ze toch die kant op ging en me
wel even zou brengen. Toen ik naar de rechterkant van haar blauwe Ford Ka liep zei
ze lachend dat ik aan de andere kant in moest stappen: ‘Yes, you are in England.’
Dat ik uit Nederland kwam, had ze al gehoord aan mijn accent, want gisteren had ze
een groepje Hollanders ontvangen die, verkleed als zeventiende-eeuwse zeelui, de
invasie van 1665 hadden nagespeeld. De laatste keer dat in Engeland een invasie had
plaatsgevonden, zei ze en ik knikte van ja-ja, maar wist niet precies wat ze bedoelde.
In Felixstowe vond ik een kamer in een volks pension, en ging meteen daarna een
antiquariaat binnen dat volgens een bord bij de deur At least 45.000 interesting old
books had. Tegen de oude heer achter de toonbank zei ik dat ik literatuur zocht over
de Engels-Nederlandse oorlogen in de zeventiende eeuw en dan vooral over wat daar
hier aan de kust van te merken was geweest. Hij ging me voor door een labyrint van
kasten, hoeken en gangetjes, overal boeken, keurig geordend, met kartonnetjes die
aangaven waar het over ging, je zou er zo de rest van je leven willen doorbrengen
en alles lezen over Milton en zijn Paradise Lost of over Marilyn Monroe, de twee
onderwerpen die me zijn bijgebleven van die tocht naar de afdeling militaire
geschiedenis, waar hij me alleen liet. Ik doolde een beetje verloren tussen de
duizenden boeken, de meeste over de Tweede Wereldoorlog, maar gelukkig kwam
hij terug met iets uit zijn afdeling local en dat misschien wel was wat ik zocht, waarin
ik hem gelijk moest geven toen ik op het omslag oude schepen zag met de Nederlandse
vlag en de titel Suffolk Invasion.
Suffolk is het Engelse graafschap dat in het zuiden begint bij Harwich en in het
noorden eindigt bij Lowestoft, en de invasie die de mevrouw van het museum
bedoelde, leerde ik, was een nabrander van Michiel de Ruyters tocht naar Chatham,
waar hij, onder de rook van Londen, een groot deel van de Engelse oorlogsvloot
uitschakelde en vervolgens op 12 juli 1667 troepen aan land zette bij Felixstowe om
daar het Languard Fort in te nemen, maar dat liep op niets uit en het resultaat was
‘about the fforte 8 dead and wounded unknowne’. De zee waarover de Nederlandse
vloot toen was komen aanzeilen lag er, terwijl ik deze geschiedenis in een café aan
de boulevard tot me nam, kalm bij, zo kalm dat het me verbaasde, want ik miste iets
en het duurde even voor het tot me doordrong dat ik geen branding zag. Hier en daar
zaten wat bejaarden op het kiezelstrand en als ze waren uitgekeken op de zee konden
ze naar een paviljoen met een ruimte vol fruitmachines en videospelletjes, waar ik
alleen een vrouw zag die haar geluk probeerde op een gokkast. Voor het paviljoen
verrees een uit liguster geknipte driemaster, een schip dat misschien wel aan die
Nederlandse invasie herinnerde, maar op het bordje stond alleen: Steelworks fabricated
by E. Jacobs, The Forge, Kirton.
De volgende dag nam ik op het station, nu ja, de overdekte halte van Felixstowe
de trein naar Woodbridge. Onderweg moest ik overstappen op een verlaten stationnetje
waar ik uren op mijn aansluiting wachtte en toen de trein die me hier had afgezet
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daar op z'n terugweg stopte vroeg de conducteur, die zich mij herinnerde, of het wel
goed met me ging. Nadat ik hem mijn probleem had voorgelegd trok hij zijn telefoon
en wist me na beraad met een verre instantie te vertellen dat er treinen waren
uitgevallen ‘because of the trouble in London’. Hij bedoelde de aanslagen van een
paar dagen eerder, onder meer in Liverpool Street Station vanwaar ook de trein naar
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Woodbridge vertrok. Er zou ergens op deze dag nog een trein komen, dat was de
enige troost die hij me te bieden had. Toen ik eindelijk aankwam in Woodbridge,
schreeuwde de avondkrant dat de aanslagen waren gepleegd door drie Pakistanen en
een Jamaicaan, alle vier de Islam toegedaan en British born.
Ik huurde een kamer in The Bull Hotel, een zestiende-eeuws gebouw waar in 1992
de schrijver W.G. Sebald had gelogeerd, zoals hij beschrijft in zijn Die Ringe des
Saturn. Eine Englische Wallfahrt uit 1995, het verhaal van een voettocht door Suffolk,
die eindigde in Woodbridge en was doorschoten met wat hem inviel over een vroeger
gemaakte reis naar Nederland en allerlei wetenswaardigheden, zoals over de zijdeteelt
in China. Het was het soort boek waarin ik soms in de marge geïrriteerd had
geschreven ‘waarom staat dit nu hier?’. Maar door zijn stijl, een ouderwets aandoend
Duits met veel lange zinnen, trok Sebald me toch door het werk heen, en toen ik het
later nog eens las, begreep ik dat die zijdeteelt ook een metafoor was voor het weefsel
van de tekst en dat ik met een schrijver te maken had die het bereik van de literatuur
had uitgebreid, ja, die mij het idee had gegeven de vrijheid van het vertellen opeens
recht in het gezicht te zien.
De volgende morgen reed ik tussen korenvelden en aardappelakkers per bus weer
naar de kust, en toen ik onderweg bij een laantje een bordje Airfield Museum zag,
moest ik weer denken aan Sebald, die in Duitsland pas goed beroemd werd door
Luftkrieg und Literatur, de lezing uit 1997 die in 1999 als boek het licht zag (in
Groot-Brittannië, de VS - waar hij een favoriete auteur was van Susan Sontag - en
Frankrijk werd hij al behandeld als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur).
In dit betoog verbaasde hij zich erover dat er in de Duitse literatuur nauwelijks iets
te vinden was over de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Duitse
steden waarin drie en een half miljoen woningen werden vernietigd, 600.000 burgers
de dood vonden en waarna zeven en een half miljoen mensen dakloos waren, een
catastrofe die blijkbaar letterlijk onbeschrijfbaar was. De bombardementsvluchten
werden vooral uitgevoerd vanaf vliegvelden in East Anglia, verzamelnaam voor
Suffolk en Norfolk, waar Sebald in 1970 ging wonen toen hij ging doceren aan de
University of East Anglia.
Het gebrom van die luchtvloten herinner ik me nog wel, als ze 's avonds over het
huis vlogen waar ik als kind in bed lag. Een door Duits afweergeschut aangeschoten
Engels vliegtuig crashte op de retourvlucht vlak over de grens en twee
bemanningsleden die dat overleefden, werden geholpen door mijn oom Jan, wat hem
voor een Duits executiepeloton bracht. Als ik later in Duitsland oude bebouwing
zag, dacht ik: dat hebben ze overgeslagen bij het bombarderen - o ja, ik haatte de
Duitsers maar hield van de Duitse literatuur en zo ben ik ook W.G. Sebald gaan
lezen.
De bus bracht me naar Aldeburgh, een tot badplaats uitgegroeid vissersdorpje waar,
toen ik er een al lang achterstallige plas deed in het eerste het beste café, opeens oog
in oog stond met een foto van Benjamin Britten die boven de pot hing. De componist
had hier gewoond en gewerkt, zoals me later duidelijk werd gemaakt vanaf een
plaquette op een roze huis aan Crabbe Street. Zijn Peter Grimes was de eerste opera
die ik ooit heb gezien. Als aankomend student was ik in Amsterdam in de
Stadsschouwburg beland, op het derde balkon, en de muziek kwam aan, behalve als
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er doorheen werd gezongen, zei ik stoer, want ik had een provinciaal gevoel voor
humor.
Peter Grimes, een visser uit Aldeburgh, was een tragische held omdat hij niet goed
bij zinnen was, opgejaagd door het besef dat zijn medeburgers hem niet moesten,
een outcast die zichzelf wilde bewijzen en al doende slachtoffers maakte - en het
geniale is dat je toch met hem mee voelt, dat het ook over jou gaat, dat je wankelt
op de grens tussen medelijden en zelfmedelijden. Britten moet er veel van zichzelf
in hebben gestopt, want als een overijverige Peter Grimes liet hij ooit voor een fotore-
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portage in een tijdschrift in dat roze huis aan de journalisten de slaapkamer zien van
zijn vriend Peter Pears, die de hoofdrol in de opera had gezongen. Het ontging
weinigen dat ze daar natuurlijk elke nacht bij elkaar in bed lagen, en dat kon je in
het Engeland van de jaren vijftig beter voor je houden.
Ik vond onderdak boven Ye Olde Cross Key Inn, die zo als decor kon dienen voor
de kroegscènes uit de opera en waar elke voetstap begeleid werd door het kraken
van vermoeid hout. Na sluitingstijd hoorde ik onder mijn raam een twist tussen een
jongen en een meisje, waarbij ik het meteen opnam voor de jongen omdat hij zo'n
aangename stem had en opgelucht hoorde dat het meisje ten slotte in de lach schoot.
Aan het strand, ook hier van kiezel en zonder branding, staat een monument voor
Britten; het is een grote metalen schelp met de woorden ‘I hear those voices that will
not be drowned’.
De volgende dag liep ik door de duinen naar Sizewell, waar de witte koepel van
een kerncentrale glom in de zon, en ik belandde in een landschap vol varkens. Overal
rondom staken zeugen en biggen hun neuzen in de modder en knorden elkaar toe
tussen het hier en daar gespannen schrikdraad. Op keuveltoon, vrees ik, waar Sebald
zo'n hekel aan had, want een zin van minder dan dertien woorden vond hij niet serieus,
en eigenlijk moesten het er minstens eenendertig zijn, want alleen zo dwing je de
lezer tot langzaam lezen.
Toen ik verder naar het noorden liep, verscheen tussen de kiezelstenen op het
strand hier en daar wat zand, en hoe woest de zee hier kon zijn, zag ik aan een huis
dat van de duinen omlaag was gestort, deuren en ramen ontdaan van kozijnen, een
karkas dat met lege ogen naar de Noordzee keek die door Sebald ‘deutsche Ozean’
werd genoemd, hoewel viswinkels in Duitsland toch vaak Nordsee heten. In het
badplaatsje Southwold betrad ik de door hem zo mooi beschreven Sailor's Reading
Room, een openbare gelegenheid waar je in alle rust kranten kunt lezen. Van de vier
Londense zelfmoordterroristen hadden de kranten nu foto's, opgenomen door
bewakingscamera's op stations, en levensbeschrijvingen. Een van de Pakistanen had
twee jonge kinderen, de Jamaicaan had een zwangere vrouw en van hem zag ik ook
een foto die was genomen toen hij drie was, een jongetje achter een drumstel met
twee drumsticks in zijn handen. Ach, was hij daarmee maar door gegaan, dan had
de religie vast geen greep op hem gekregen. In de verder door niemand bezochte
Sailor's Reading Room zag ik tussen de in vitrines geëxposeerde scheepsmodellen
een foto van Mr. Barber, Piermaster, met een lapjeskat op zijn nek, en in de
boekenkast een rijtje detectives in een uitvoering met grote letters, waaronder The
Rio Hondo Kid van J.T. Edson. Jammer dat er niets te drinken was en ik zocht mijn
heil op de ooit door Mr. Barber beheerde pier, waar de metalen plaatjes op de
balustrade me natte ogen gaven, want ze vormden één lange liefdesverklaring met
teksten zoals ‘In adoring and grateful memory of David Sanders because he loved
Southwold and me, Elizabeth Sanders’.
Het hart van Southwold is Gun Hill, een heuvel, voorzien van een goed
onderhouden grasveld, een vlaggenmast, zes kanonnen en twaalf bankjes met uitzicht
op zee die hier, omdat de kust een bocht landinwaarts maakt, Solebay heet. In 1672
heeft de bevolking hier ongetwijfeld zitten kijken naar een spektakel dat de
geschiedenis in is gegaan als de slag in Solebay, een treffen tussen de Engelse en de
Nederlandse oorlogsvloten, en toen ik in het plaatselijke museum tegen de oude heer
die me bij de deur begroette, zei dat ik als Nederlander geïnteresseerd was in die
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slag, zei hij lachend: ‘The one we won.’ Toen ik daar niet meteen van terug had,
omdat Engelsen hun geschiedenis nu eenmaal beter kennen dan Nederlanders, zei
hij verzoenend: ‘Well, actually it was a draw.’ Alsof het cricket was, maar destijds
hadden de schout en een trommelaar vier uur nodig om de Engelse zeelui bij elkaar
te halen uit hun logementen, vrijwillig ging toen eigenlijk niemand zo'n slag in, want
van een
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vorig treffen ‘there were stark memories of limbless wounded men left lying about
in the streets and the plague raged’, zoals ik in Suffolk Invasion had gelezen. Ook
de Engelse eskadercommandant, de graaf van Sandwich, kwam laat op zijn post,
omdat hij het erg gezellig had met een kamermeisje. Vanaf Gun Hill moet te zien
zijn geweest hoe zijn Royal James in vlammen opging na een aanvaring met een
Nederlandse brander, een van de afgedankte koopvaardijschepen met een licht
brandbare lading die naar de vijandelijke oorlogbodems werden gemanoeuvreerd.
De rook van de branders en ook die van het scheepsgeschut zal het zicht op de
gebeurtenissen niet gemakkelijker hebben gemaakt, maar in het museum van
Southwold hangt een schilderij waarop Sandwich op zijn brandende schip staat
afgebeeld, gezeten op een stoel en nog bevelen gevend, en de mythe wil dat hij zo
ten onder ging. Waarschijnlijker is dat hij zijn schip in een sloep heeft verlaten om
op een ander schip zijn admiraalsvlag te hijsen, maar dat die sloep te vol raakte met
leden van zijn bemanning en daardoor is gezonken. Zijn lijk werd weken later
gevonden bij Harwich, zo opgezwollen dat het uit zijn uniform was geknapt, en ook
honderden andere zeelui kwamen om ‘and for many weeks bodies and limbs were
washed up on the Suffolk shore’. Precies een eeuw later gaf een nazaat van de
commandant, de vierde graaf van Sandwich, zijn naam aan de sandwich, toen hij
tijdens het gokken vroeg om een stuk brood met beleg dat hij in één hand kon houden
zodat hij zijn kaarten niet hoefde neer te leggen.
Ik nam een bus naar Lowestoft, een stad met dichtgetimmerde panden en junkies,
maar ook met een branding en een zandstrand waar jonge moeders naar toe reden
met grote wandelwagens en waar in het paviljoen op het centrale plein aan de kust,
waar men zijn best op had gedaan met fonteintjes, oude operaplaten klonken die me
ontroerden. Toen ik in de straten met de vele bordjes ‘For Rent’ en ‘For Sale’ zocht
naar een eetgelegenheid waar ik niet als enige aan tafel zou zitten, moest ik denken
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aan Sebald, die beschreef hoe hij hier zijn vork verboog op een na jaren uit de
diepvries verloste vis. Toen ik eindelijk een pub zag waar het gezellig was, ontdekte
ik dat die gezelligheid veroorzaakt werd door Nederlanders die hier met hun bootjes
naar toe waren gevaren.
Ook hier werd voor de kust een slag geleverd tegen Nederlandse zeelui die dat,
evenmin als de Engelsen, vrijwillig deden. Anders dan hun Engelse collega's werden
ze niet gedwongen tot dienst bij de marine, maar in oorlogstijd verboden de
Staten-Generaal de koopvaardij en de visserij uit te varen, zodat er weinig anders op
zat dan aan te monsteren op een oorlogsschip, waar je ten minste eten kreeg en zoveel
bier als je wilde. De slag bij Lowestoft, in 1665, werd verloren door de Nederlandse
vloot omdat de aan jicht lijdende vlootvoogd Van Wassenaer Obdam niet alleen ziek
was, maar ook incompetent of, zoals een van zijn kapiteins later zei: ‘Vooreerst heeft
God Almagtig ons Opperhoofd de kennis benomen of nooit gegeven.’ Zijn schip, met
een bemanning van vijfhonderd, vloog in de lucht toen de kruitkamer ontplofte, een
knal die tot in Den Haag de ramen deed rinkelen. Na deze ramp sloeg de Nederlandse
vloot op de vlucht, ‘latende meenigh eerlijck man in de peeckel’. Drie schepen, de
Maarseveen, de Tergoes en de Swanenburg probeerden de aftocht te dekken. Door
de aanvallen van Sandwich werden de Tergoes en de Swanenburg boord aan boord
gedrongen en raakten in elkaars tuig verward, terwijl de Maarseveen, een van de
mooiste schepen van onze vloot, met de boegspriet vast kwam te zitten in het tuig
van die twee schepen. Terwijl meer dan tweehonderd man probeerden door het
kappen van masten en boegspriet de schepen van elkaar te bevrijden lieten de Engelsen
een brander afzakken naar de pas geteerde schepen, die vlam vatten en ontploften
toen het vuur de kruitkamers bereikte. Veel van de in zee gevallen opvarenden werden
door de Engelsen afgemaakt en slechts een twintigtal wist zich in een sloep te redden
en kwam behouden aan te Scheveningen. Een van de Nederlandse admiraals, Jan
Evertsen, werd bij zijn thuiskomst in Den Briel door woedende nabestaanden bijna
gelyncht.
In een krant las ik dat de terroristen zich in Londen bediend hadden van een
eenvoudig te maken explosief dat in islamitische kringen bekendstaat als Moeder
van Satan. De Jamaicaan had er een vracht dure parfum voor ingekocht, omdat daarin
alcohol zou zitten dat sneller vervluchtigt dan gewone alcohol, en ik was bitter
ontroerd door de gedachte dat zo'n jongen één keer in zijn leven absoluut een flesje
Gauthier moest hebben om anderen de dood in te jagen. Hij was kort na zijn geboorte
in de steek gelaten door zijn vader, jaja, zwarte mannen lopen altijd weg, en zijn
moeder was ook niet lang bij hem gebleven, een vrouw die ik op de televisie van
achter een islamitisch doekje hoorde zeggen dat ze zich samen met hem tot de islam
had bekeerd omdat ze niet wilde dat hij het pad op ging van seks en drugs, en ze
deed me even denken aan mijn moeder die ook zo gelovig was, maar dan van de
gereformeerde variant. We zijn wel in de wereld maar niet van de wereld, dat was
de leus, en als je naar de bioscoop wilde of naar het café, dan deed je aan
‘wereldgelijkvormigheid’. Wat ik bij die islamitische jongens herken, is de haat tegen
welgestelden die dat allemaal wel mogen en die van alles in de schoot kregen
geworpen, wat ze als vanzelfsprekend tot zich namen, een pijn die je altijd blijft
voelen, the class sting, en wie dat niet heeft ervaren, zal ons nooit kunnen begrijpen
als we in de godsdienst een middel vinden om ons, want dat is het gif, toch beter te
voelen dan anderen, zoals mijn moeder die in het bejaardenhuis niet met anderen
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aan tafel wil zitten, wat haar erg eenzaam maakt. Maar ze was al eenzaam natuurlijk,
mensenschuw, bang, doodsbang voor de dood nu, en toen ik haar een keer vroeg of
de god waar ze in geloofde haar niet hielp, zei ze: ‘Ik voel zijn nabijheid niet.’
Godsdienst maakt mensen ongelukkig als het eropaan komt, en de laatste keer dat
ik bij haar was, keek ze me met lege ogen aan en ik dacht: ja, u ziet me weer niet
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staan, net als toen ik zei dat ik van dat geloof niets moest hebben. En je denkt: ze is
ziek, ze kan het niet helpen, maar op het kastje met familiefoto's zie ik dat mijn foto
opeens ontbreekt en zou ze dat ook niet kunnen helpen? Je kunt het niet vragen, ze
reageert toch niet, en wat je ook doet, het is verkeerd, zoals altijd, je leven lang, alles
altijd verkeerd is geweest. Die chantage is verpletterend, en dat zal in de islam niet
anders zijn - nee erger - en dus moet je, als je niet sterk bent, jezelf uitwissen, je
conformeren aan de groep, jezelf verlossen van de last van het ik, het zelfbewustzijn
dat je steeds vertelt dat je tekortschiet. Misschien kun je daarvan zo worden dat je
denkt: wis me dan ook maar helemaal uit, oké, ik doe een zelfmoordaanslag, dan
ben ik overal vanaf en vinden ze me nog een martelaar ook.
Toen ik na de maaltijd Lowestoft in liep, vroeg ik me af waar iedereen was, tot ik
in een bingohall belandde waar meer dan duizend mensen plezier hadden.
W.G. Sebald doceerde aan de universiteit van Norwich, de hoofdplaats van Norfolk,
Duitse taal en letterkunde, want uit weerzin tegen het nazi-verleden hield hij het in
Duitsland niet uit, zoals valt te begrijpen uit zijn werk. Ik nam in Lowestoft de trein
naar Norwich, waar ik die avond het orgel hoorde grommen in de kathedraal, een
concert waar zo'n twee dozijn bejaarden op af waren gekomen. In de pub waar ik
een kamer had gehuurd, vroeg ik de volgende ochtend naar het telefoonboek, maar
dat hadden ze niet en ik ging dus naar het postkantoor, maar ook dat bleek niet te
beschikken over het telefoonboek van Norwich, daarvoor moest ik in de openbare
bibliotheek zijn, en daar vond ik eindelijk het adres van Sebald, met de toevoeging
Poreham, en dat bleek, toen ik mijn licht opstak bij het meisje dat over de
telefoonboeken ging, een dorpje even buiten Norwich.
Ik liet me door een taxi er naar toe brengen en de praatgrage chauffeur hoorde ook
al meteen dat ik uit Nederland kwam, maar je wist het nooit, zei hij, want onlangs
had hij een Belg in de wagen gehad die beledigd was toen hij voor Nederlander werd
gehouden. Ik was, tot zijn opluchting, geen Belg maar een Amsterdammer en mocht
dus horen hoe leuk Amsterdam was, waar hij zo nu en dan heen ging met zijn mates,
lieten ze zich per stretchlimo naar het vliegveld van Norwich brengen vanwaar directe
vluchten naar Amsterdam gingen en dan, je begrijpt het, veel bier en meisjes, ja, ik
zag het meteen voor me, dronken Britten die lallend over de Wallen lopen en overal
pissen en kotsen, maar de laatste tijd ging de reis ook vaak naar Milaan, waar ze dan
kleren kochten. ‘Designerclothes and records, that's my life’, want in zijn vrije tijd
was hij deejay, maar de laatste tijd wat minder, want het had hem veertig procent
van zijn gehoor gekost, al was het geld dat hij er mee verdiende niet mis. Zo reden
we van Norwich naar Poringham, over een tweebaansweg waar Sebald vaak moet
hebben gereden, naar en van zijn werk. Wat ik ook van hem weet, is dat hij een
volwassen dochter had die les gaf op een lagere school en dat hij haar op 14 december
2001 met zijn auto van haar werk haalde en dat hij toen - een hartaanval is de meest
gehoorde verklaring - naar de andere rijbaan was gezwenkt en tegen een
tegemoetkomende vrachtwagen was geknald. Hij was meteen dood en zijn dochter
overleefde, zwaar gewond, het ongeluk. Mijn halfdove chauffeur bracht me veilig
naar het huis waar Sebald toen waarschijnlijk naar op weg was, een vrijstaande villa
in een grote tuin, met aan de straat een hek waarop de woorden Badger's Hollow
staan en ik bedenk hoe er sich hier und ich mich in Amsterdam mit dem Schreiben
plage.
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In Londen zijn, als ik de boot terug neem, weer aanslagen gepleegd, gelukkig
mislukt, niemand is gewond, en omringd door lads die een weekend in Amsterdam
gaan doorbrengen, ben ik blij dat ik als blanke weinig van ze te vrezen heb. Luisterend
naar hun steeds dronkener gelach begrijp ik waarom de Engelse upperclass, waar de
57 jaar geworden Sebald toe was gaan behoren, de melancholie cultiveert.
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Een psalm voor mijn genezing
Leo Vroman
Systeem! Wat deed U met mijn lijf?
Ik had het haast verlaten
met al zijn welvingen en gaten.
Wilt U wel dat ik blijf?
Systeem, moest U mijn ouwe goeie
eigenliefde dan zo vermoeien
toen ik (straks weer!) gedwongen word
met mijn eigen poep te knoeien?
Droevige dokter-kindersport.
Of moet ik nu weer van U leren
mijn levend vlees meer te waarderen,
onder mijn macht en onderkleren
nacht en dag meer te begeren?
Wat kan ik voor mijn delen doen
als mijn mond en tong en billen
Verdikt van eigenliefde willen
Dat ik mijn eigen voorhoofd zoen?
En zal ik Uw uiteindelijk teken
herkennen en het mij dan lukken
iets diep van mij in mij te steken
of zalig uit elkaar te drukken
bij wijze van spreken?
Systeem, ik zie U graag met ogen
die mij liefst bloot en bezig zien
wanneer ik ach, en bovendien
wij zijn toch biologen?
Ja ja zo is het nu en dan:
ziekte daar wordt men beter van.
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Van wal steken
door M.A.C. Paanakker
Waar je strandt, blijkt vanzelf. Van wal steken, daar gaat het om. Jacob is vertrokken.
Richting Cuba. Of ze daar ooit aankomen, doet er niet toe. Een doel hebben, dat is
van belang. Ik liet hem achter op de boot. Toen ik omkeek, zwaaide hij. Zijn gezicht
was niet meer te zien door de duisternis en de lichten van de autoweg achter hem die
mijn ogen verblindden.
Over het NDSM-terrein in Amsterdam Noord rijd ik naar de ligplaats van de boot,
voor een laatste afscheid en om kennis te maken met zijn medereizigers. Ik steek een
verlaten spoorlijn over en passeer vervallen fabriekshallen waarvan alle ruitjes
gesneuveld zijn alsof binnen een bom is ontploft. Dit is een andere wereld; een wereld
van kniehoge zuring tussen velden verdord gras, van vuil zand en met olie besmeurde
klinkers, van roest en boten die staan opgebaard als hulpeloze reuzevissen op het
droge.
Waarom niet bij mij slapen als jullie morgen pas uitvaren, heb ik Jacob gevraagd.
Hij was onvermurwbaar: het minst wat een zeilteam ter voorbereiding kan doen is
de avond voor vertrek aan boord eten en slapen. Zo kunnen de vier opvarenden vast
wennen aan elkaar en bekend raken met de boot. Jacob is de hele dag in touw geweest.
Al dagen spreekt hij over niets anders meer dan over weer, windrichting, kompas,
motor, route, zeilen en dingen waarvan ik de naam niet kan onthouden. 's Nachts
hoorde ik zijn hart steeds luider vol verwachting kloppen.
Daar ligt de Indigo, genoemd naar zijn blauwe buik. Een stalen boot van ongeveer
twaalf meter, robuust en basaal, niet zo'n opgefokt zeiljacht maar een echt schip.
Daarop kun je met gemak heen en weer ijsberen op een nacht dat je de slaap niet kan
vatten, en als hij dan vaart zal het lijken of je een nachtwandeling maakt. Als ik over
de loopplank aan boord stap, maakt de geur van diesel en een verre herinnering aan
zeeziekte me een beetje misselijk. Ik schuif aan bij de bemanning die juist bezig is
borden eten op te scheppen. We zitten bijna bij elkaar op schoot.
Of het gelukt is om het kompas goed af te stellen. Praktisch wel, nog niet helemaal.
Maar feitelijk heb je een kompas niet nodig als je een GPS hebt. Wat als de GPS dan
kapot gaat? Ik stel de vraag niet. 's Middags is er nog iemand in een duikpak naar de
schroef van de motor gedoken om te controleren of er trossen in verstrikt zaten die
de oorzaak konden zijn van een vreemd geluid van de motor. Er bleek niets aan de
hand, dat wil zeggen er zat niks in de schroef. Waar het vreemde geluid van de motor
dan vandaan komt, vraag ik ook niet.
De schipper vertelt van de eerste reis die ze met de boot gemaakt heeft. Toen ze
hem gingen ophalen uit Tunesië hebben ze de gaten in de romp dichtgeplakt met
bierblikjes en zo zijn ze naar Nederland gevaren. Ze lachen erom. Er was wel iemand
bij die wist wat hij deed, zegt ze. Het gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Verbijsterd luister ik naar de details omtrent praktische problemen die de een afvuurt
over de tafel, en een ander behendig opvangt en met een verstandig antwoord
terugkaatst. Ik ben de enige in het gezelschap die niets zinnigs weet en niets nuttigs
zou kunnen uitrichten als het eropaan kwam.
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Na het eten slaat de chaos toe. Iedereen doet iets dat blijkbaar nodig gebeuren
moet op de avond voor het vertrek. In een mum van tijd ligt de vloer open, verschijnen
er kisten met gereedschap, een motorfiets wordt aan boord gehesen en ge-
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plaatst tussen de bedden. De bedden verdwijnen onder een extra zeil dat nog
gecontroleerd moet worden, een berg kaarten waar de juiste tussen moet zitten, kratten
met blikken voedsel, volgepropte tassen. Ik vlucht de wal op om niet in de weg te
staan. Met Jacob maak ik een laatste wandeling over het terrein. We kijken uit over
de afgedankte schepen in de haven verderop aan het IJ. Er ligt een Russische
onderzeeër bij. De rug van een zeedier waarvan je omvang en inhoud niet vermoeden
kunt.
Als we langs de Pollux lopen zeg ik dat dat een nepschip is. ‘Zie je wel, je hebt
best gevoel voor schepen,’ zegt Jacob. Het schip werd gebouwd als
opleidingsmaterieel voor de zeevaartschool en niet om werkelijk zeereizen mee te
maken. Ik zag het zo, denk ik om mijn eigen onbenul te verdoezelen, er zitten gewoon
te weinig dingen op waarvan je denkt wat is dat nou weer. Dat geldt niet voor het
baggerschip waar we langs lopen. Ik leun ertegenaan en kijk door de smalle spleet
tussen wal en schip of ik daar het water kan zien. Er zit een konijn op de kant te
slapen. Ik kijk recht naar boven en besef wat een gevaarte dit is. Wie kan er zoiets
bedenken en bouwen?
Het is donker geworden. Binnen brandt licht. Het schip lijkt in gebruik. Wat zijn
dat voor mensen die weten hoe je zoiets moet bedienen? Jacob legt uit wat de voorkant
en de achterkant is en wijst me op een gigantische stofzuiger die het werk doet. Zulke
dingen weet hij. Ik schaam me dat ik met zo weinig elementaire kennis kan leven en
mijzelf en de mijnen kan onderhouden. Begrijp ik dan helemaal niets van techniek?
Nee dat is niet waar.
Ik heb me wel eens afgevraagd of de kracht waarmee een hamer een spijker raakt
gelijk is aan de kracht waarmee de spijker de hamer raakt. Het antwoord op die vraag
leek mij plots van groot belang. Direct daarop werd ik overstelpt door medelijden
met het leger van mensen die dagelijks gekweld moeten worden met dit soort vragen,
of liever gezegd door het besef dat de kennis van het antwoord in de wereld aanwezig
is op een plaats waar zij niet bij kunnen; dat er mensen zijn die duizend jaar geleden
al wisten wat zij nu nog niet weten, dat elk antwoord dat over hun lippen komt
afgestraft wordt door een vraag die nog ingewikkelder is.
Stel dat de spijker en de hamer levend waren, en in staat om pijn te ervaren. Wat
dan? En wat als de massa van de spijker gelijk was aan die van de hamer. De hamer
bezat een slagader, de spijker een hiel. De hamer was moe, de spijker nog niet. De
hamer sloeg, de spijker was verrast. Wat dan? Bij Jacob houd ik dit soort
bespiegelingen voor me. Je hebt er niets aan op een schip onderweg naar Cuba.
Aan het einde van de pier blijven we staan en kijken uit over het zwarte water. In
de verte ligt een tanker. Een zachte wind waait ons tegemoet. De plotselinge kou die
de zomer de afgelopen dagen zo bruut verstoorde, is verdwenen. Vannacht zal de
wind nog verder draaien naar het oosten, zegt Jacob. Hij is in zijn nopjes, want
oostenwind is precies wat ze nodig hebben voor de eerste etappe langs de kust tot
aan Frankrijk.
Alles is tot stilstand gekomen in dit huis. De kinderen zijn nu groot, zo groot dat ze
hun vakantie elders doorbrengen. Ik bleef achter om het ford te bewaken en de kost
te verdienen. Dat gaat prima zonder basiskennis van techniek. Maar als ik thuiskom
overvalt de afwezigheid van geluid en beweging me. Niets vraagt om aandacht.
Merkwaardig dat de leegte en de stilte je kunnen overvallen. Onwennig loop ik de
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kamer rond op zoek naar iets al weet ik niet wat. Opruimen is zinloos nu er niemand
meer is die rotzooi maakt. Niettemin verplaats ik een stapel boeken die al in geen
jaren is aangeraakt of verplaatst. Er valt een foto uit.
Het moet in de late zomer van 1992 zijn geweest. Genève, schoongeveegde lucht,
sterren op het water, optimale belichting van een lage zon. Ik zie een figuur in een
boxershort, blote voeten in vertrapte gymschoenen, en een topje dat hardloopsters
dragen. Armen en benen bruin, halflange krullen gebleekt door de zon, rond een uit-
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gerust gezicht. Alles aan die persoon straalt jeugd, kracht en zekerheid uit. Er is geen
twijfel: dit is een vrouw. De borsten worden door het hardlooptopje meer benadrukt
dan verhuld.
Bij de derde geboorte, was ik op alles voorbereid, aan alle kanten ingedekt. Het
zou me niet meer overkomen. Ik rekende op het ergste, behalve op de mogelijkheid
dat een geboorte ook zonder problemen konden verlopen, hetgeen geschiedde. Een
half jaar later maakte ik een reis met mijn man, zonder kinderen. Onderweg
overnachtten we in een klein hotel. Het was uiterst onhotelachtig. Een enorm vergeeld
bad ergens op een gang. Op de kamer een wastafel met koud water waarvan de kraan
piepte als je hem opendraaide. Een tweepersoonsbed dat bestond uit twee tegen elkaar
geschoven eenpersoonsbedden met één sprei erover. We vonden het helemaal niet
erg en inspecteerden met een lacherige nieuwsgierigheid alles wat niet functioneerde.
De klungeligheid riep vertedering op in plaats van ergernis.
Ik was optimistisch geweest over het beëindigen van de voeding. Ik deed er nog
twee per dag. Twee keer een paar minuten lurken, dat kon nooit veel voorstellen.
Maar de avond van de tweede dag stond ik op springen. Ik ben naar dat bad gerend
en heb mezelf gemolken: ik zie weer de stralen in dat bad spuiten en mijn man die
er lachend naar stond te kijken. En ik voel nog de opluchting, precies dezelfde als
toen ik een kind was en te lang mijn plas had opgehouden omdat ik het niet durfde
zeggen, omdat het moment dat ik gepast achtte om naar de wc te gaan veel te lang
was uitgesteld. Later vreeën wij in dat bed, dat wil zeggen in de ene helft. Het moet
heftig zijn geweest, want ik weet nog dat we er doorzakten en onze roes uitsliepen
in het andere.
Als ik naar die foto kijk, denk ik dat het toen voor het laatst was dat we zo maar
en volmaakt gelukkig waren met ons leven en onze liefde. We waren ervan overtuigd
dat het zou duren. Het was ook voor de laatste keer dat ik totaal vergeten was waarom
ik met de verkeerde man getrouwd was. Gek, denk ik, dat ik pas de zeven vette
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jaren herkende toen de zeven magere waren aangebroken. En wat opmerkelijk, dat
de natuur zo precies belasting op draagkracht wist af te stemmen.
Ik stop de foto terug en loop naar de keuken om een blik te werpen op een spoor
van levende liefde. Het is een geschenk van Jacob, afkomstig uit een souvenirwinkel
op het eiland Wight. De helft van een magneet, die destijds voor mijn ogen gespleten
werd door handen die ik reeds liefhad maar nog niet gestreeld. De magneet zit in de
romp van een half schip. Het kleeft nu aan een groot schepmes, dat ooit in mijn
restaurant gebruikt werd voor het omkeren van honderden porties yakisoba op een
gloeiende bakplaat. Het diende tot niets meer dat mes, maar het was te mooi om weg
te doen en ik klemde het achter een stang in de keuken. Nu trekt het stevig het halve
scheepje tegen zich aan.
Als je het ziet hangen, komt het niet in je op te denken dat de boot niet heel is. De
achterkant is vlak maar die zie je niet. De voorkant, dat is het hele scheepje, want je
ziet het blauw van de boeg die ferm vooruit steekt, een kiel ook en een fok die wit
is, en nog meer zeiltjes, één rood en één donker waarvan ik de naam niet weet want
een zeeman ben ik niet, net zomin als ik ooit een horecameid werd, hoe ik ook mijn
best deed. Ik heb zijn naam erop geschreven en het is alsof dat in die winkel al zo
was. Bij het uitpakken begreep ik dat dit halve scheepje van betekenis was.
Geschenken die indruk maken omdat je - al dan niet heimelijk - van de gever
houdt, tweemaal eerder herinner ik mij die. De eerste keer was bijzonder omdat het
de eerste keer was en misschien omdat ik achttien was, of wellicht ook daar het
meteen een heleboel geschenken tegelijk betrof. Daar waren: te voorschijn getoverd
uit een vuilniszak, één donkerrode trui met gaten en rafels, herenmaat M voor mij
een mini-jurk, gedragen tot ik hem vergat in een kroeg; één matras maat twijfelaar,
dat ik jarenlang alleen beslapen heb; één verroeste jongensfiets, waarop ik gedurende
dat jaar elke dag (in mijn trui, uit mijn bed) naar mijn nieuwe school toefietste. De
gever vond dat dat de belangrijkste dingen waren om een nieuw leven mee te
beginnen, en al geloof ik zelf dat ik op iets heel anders wachtte, bij nader inzien kan
ik hem daar geen ongelijk in geven, al is het alleen maar omdat hij gestorven is.
De tweede maal gaf iemand mij een ring. Witgoud met vijf briljanten op een rij,
een heel lelijke ring. ‘Kijk eens’ zei hij. Ik nam hem aan - woordeloos - en probeerde
hem om mijn vinger. Hij paste precies. Ik keek er naar en dacht niet na over een
passende reactie. Terwijl ik hem teruggaf zei ik: ‘Het is een prachtige ring. Geef hem
aan je moedertje, zij zal hem met trots dragen.’
De man van de ring is de vader van mijn kinderen geworden. Lange tijd zijn wij
getrouwd geweest. Hij moet eerder dan ik geweten hebben dat het geen stand zou
houden.
Een paar dagen later vraag ik me af waar Jacob is. Ik kan hem niet bellen - ook niet
wanneer hij aan wal is - want hij heeft geen mobiele telefoon. Te duur. Eén van zijn
kameraden heeft er wel een bij zich. Maar bellen mag ik niet, heeft Jacob mij op het
hart gedrukt, want dat kost de eigenaar van de telefoon geld. Armoedzaaiers denken
dieper dan ik. Een tekstbericht mag wel. Dat schijnt alleen mij wat te kosten. De
kaart afturend en piekerend over de uitspraak ‘IJmuiden-Scheveningen kan op een
dag’ besluit ik te gokken en stuur een kort telefoonbericht alsof elke letter een
vermogen kost. Dieppe? luidt de tekst. Dieppe! ontvang ik retour.
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Jacob is trots dat ik het goed geraden heb. Samen varen, later, als we ouder zijn
en ik eindelijk de boel de boel kan laten, zit er misschien toch in. Hoe dan ook. Mijn
jeugd kan ik hem niet meer geven. Die is voorgoed voorbij. Maar als hij terugkomt
zal er een vrouw zijn die op hem gewacht heeft. Ze zal het vuil van zijn lichaam
wassen, hem heerlijke spijzen en dranken voorzetten en in een schoon bed hem
beminnen alsof het de eerste keer was.
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Verkeersteller
Floor Buschenhenke
westplein
fietsers in regenjas, spookbrommer
in bocht, auto, auto, auto,
stadsbus, verhuisbus,
vrachtwagen, auto, invalidenwagen,
interliner, auto, auto, alles
door straatslangen geteld
(óók voertuigsoort, óók fietsdetectie!)
je voettocht door de ochtendspits
trein over de brug en je hoort:
stenen vallen breken
gierende rem = aasvogel
het verkeer splijt open en
nummerloos steek je over
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Vogelman
opwaarts hemelt zijn weg - Jozua Douglas
vogelman aan het ontbijt
mokt zijn thee en leest zijn krant
besluit vandaag zijn gras te maaien
de lucht te schrijven, het hoofd te wassen
ondertussen heeft in de tuin
een mol geen tijd en geen taal
hij graaft het verschil uit
tussen de werkelijke wereld
en de waargenomen wereld
en tussen het gras van de buren
en het gras van vogelman
mollen graven, vogels vliegen,
mensen talen een mol een mol,
een ik een ik
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Mevrouw wil herfstbladeren kieken
door Frederik Philip Kuethe
Op die vrijdag de 17de november 1989 haastten Ton Vanderplas en ik ons door de
buitenwijken van Praag. We waren op weg naar de Karels Universiteit, maar op het
vliegveld waren we zojuist twee uur door de politie vastgehouden in een hok dat
slechts van buitenaf open kon. Daarom dreigden we nu te laat te komen voor de
manifestatie die 's middags zou worden gehouden. Het was al jaren traditie in
Tsjecho-Slowakije om op deze nationale herdenkingsdag in optocht te lopen van de
universiteit naar het graf van Jan Opletal die op 17 november 1939 tijdens de
studentenopstand tegen de nazi's was doodgeschoten. Maar al op het vliegveld
meenden we te ruiken dat er iets in de lucht hing, dat alles anders dan anders zou
worden. Misschien was het slechts ijdele hoop op een scoop, maar in elk geval hadden
we haast.
Wij waren hier in Praag, Ton als fotograaf en ik als journalist, omdat ter redactie
van Elsevier de vraag was gerezen waarom, nu in dit zonderlinge jaar 1989 Hongarije
(in mei), Polen (in augustus) en de DDR (in oktober en begin november) ‘om’ waren
gegaan, juist in Tsjecho-Slowakije nog steeds de rust van het communistische graf
heerste. Dat kon niet blijven duren.
Er bleken inderdaad duizenden mensen op de been. Het was koud maar er scheen
een bibberig zonnetje. De rector magnificus en twee andere heren hielden een
toespraak. Vijf studenten met linten om hun nek droegen een krans. Daarna zou men
vanaf de heuvel waarop de universiteit ligt lopen naar het graf. De menigte maakte
zich op om als een brede rivier te stromen in de richting van het kerkhof waar Opletal
begraven ligt. Ik had een afspraak in de stad, terwijl Ton de studenten nog wat langer
wilde fotograferen. Daarom spraken we af elkaar die avond in de eetzaal van ons
hotel weer te treffen.
Even later zat ik tegenover Doctor Eis in zijn flat op de derde verdieping van een
grauwe woonburcht. Hij gaf zonder enige aarzeling zijn diagnose: ‘De directeur van
elk laboratorium, de rector van elk gymnasium, het hoofd van elke sportacademie,
iedereen moet eerst en vooral gewaardeerd partijlid zijn. Daarom heeft deze
maatschappij zo'n volstrekt gebrek aan elan.’ Tijdens de Praagse Lente van 1968
was Eis journalist bij een hervormingsgezind weekblad geweest, nu werkte hij als
psycholoog op een centrum voor geestelijke gezondheidszorg veertig kilometer buiten
de stad. ‘Wij hebben in de geschiedenis zo dikwijls vooraan gelopen om dan weer
achter in de rij te eindigen. Dat is nu ook weer zo,’ zei hij gelaten.
Het waren de kleine pesterijen en de dagelijkse tekortkomingen die hem in het
communisme nog het meest dwars zaten. Net zoals Joseph Brodsky zijn afkeer van
het communisme verwoordde in de klacht dat er in de Sovjet-Unie nooit rouge
voorhanden was om de prachtige wangen van de Russische vrouwen nog meer glans
te geven. Eis was voor zijn werk een paar keer in West-Europa geweest, maar zelfs
daar zuchtte hij onder het juk. ‘Wij krijgen praktisch geen vreemde valuta mee en
ik ben onderweg altijd bang voor autopech. Geld voor een nieuwe accu heb ik niet.
Op congressen ga ik 's avonds onder het voorwendsel van hoofdpijn meteen naar
mijn kamer, terwijl ik juist niets liever zou doen dan bij een paar biertjes nog wat na
te praten. Maar ik heb nooit geld om een rondje te geven.’
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De eetzaal van hotel Alcron was die avond vrijwel uitgestorven. Uit de kroonluchters
van Boheems glas viel een gelig licht, een uitgeblust strijkje had kennelijk de moed
opgegeven om het liedje over de kleine gardeofficier ooit nog dragelijk over het
voetlicht te brengen. Terwijl ik op Vanderplas zat te wachten, had ik ruim de
gelegenheid te observeren hoezeer het hotel ritselde van de muizen en de hoeren.
Het was zo'n Oost-Europees onderkomen waar tot in de kussens van je bed de vettige
lucht doordrong die destijds zo kenmerkend was voor dit deel van de Oude Wereld:
een kleverig mengsel van jarenoude bakolie, overrijpe knoflook en verstikkende
bruinkool.
Toen ik Vanderplas eindelijk aan zag komen, dacht ik even dat hij dronken was.
Hij waggelde en steunde af en toe op de leuning van een stoel. Pas toen hij mijn
tafeltje was genaderd, besefte ik dat er iets mis was. Ton was opgezwollen als een
Michelinmannetje. Hij zat van boven tot onder gewikkeld in het verband en bleek
zeventien hechtingen in zijn lijf te hebben.
Met gezwollen lippen vertelde hij dat we een juist voorgevoel hadden gehad. Een
deel van de studenten was na de kranslegging op het kerkhof in de richting van het
Wenceslasplein opgetrokken en had leuzen geschreeuwd tegen het regime. De politie
was keihard opgetreden. In de Národnistraat werd Vanderplas, terwijl hij aan het
werk was, door twee leden van de speciale politie het portiek van een bioscoop binnen
getrokken. En dat was geen uitnodiging voor een avondje film. Zij smeten zijn
camera's stuk op de grond en knipten met een instrument zo groot als een
heggenschaar de lichtmeter van zijn riem. Zij trapten en sloegen hem over zijn hele
lichaam. Zijn voortanden werden losgeramd. Tons windjack met al zijn papieren
werd hem van het lijf gerukt en niet meer teruggegeven. Voorbijgangers hadden hem
gevonden terwijl hij bloedend en verdwaasd op straat zat. Zij hadden hem naar het
ziekenhuis gebracht.
Ik ontplofte in stilte van machteloze woede, en ook van frustratie dat ik zelf de
ongeregeldheden had gemist. De enige troost vonden we in collega's. Binnen een
uur was Ton wereldnieuws. De World Service van de BBC meldde dat een Nederlandse
fotograaf door de politie in elkaar was geslagen in een onrustig Praag. Ton glimlachte
flets toen wij naar de geruststellend monotone stem van de nieuwslezer luisterden.
Maar het nieuwsonderwerp zelf zat mooi met veel blauwe plekken en zonder papieren.
En wat voor een fotograaf nog veel erger is: hij zat zonder camera. Zijn oog op de
wereld was weg. Juist nu het erop leek dat ook in Praag de tijd van de omwenteling
was gekomen, was Ton Vanderplas in professioneel opzicht blind.
De volgende morgen bleek dat de winkels gesloten waren. Dat betekende: geen
nieuw toestel voor Ton. Ook onze pogingen om vanuit Amsterdam nog die dag een
camera te laten overvliegen, liepen op niets uit. Er was plots evenmin een
collega-journalist te zien die zou kunnen aanbieden een camera te lenen. Het fatale
scenario doemde op dat wij middenin de Fluwelen Revolutie zaten maar met lege
handen zouden thuiskomen.
We begaven ons naar de ambassade om althans Tons papieren in orde te brengen.
Het is me als journalist dikwijls goed van pas gekomen dat ik eerder vijftien jaar
lang ambtenaar van de buitenlandse dienst ben geweest. Ook nu weer bleken de oude
banden wonderen te doen. De ambtenaar van piket die morgen was tweede secretaris
Dick K. Dat trof bijzonder. Dick en ik hadden zes jaar eerder in de Lange Houtstraat
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in Den Haag samen op de directie Verenigde Naties gewerkt. Dick was een knappe
jongen met veel blonde krullen en helblauwe ogen. Hij gaf destijds op een
avondschool in de Schilderswijk ook nog les in de economie. Dick had me altijd
lichtelijk getikt toegeschenen, maar dat had me juist voor hem ingenomen. Als Dick
je in de gangen ontmoette, kon hij je plotseling aan je revers vastgrijpen en je dicht
naar
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zich toetrekken onder de uitroep: ‘Zeg, weet jij wel dat jij een verdomd goede vent
bent.’ Zo iemand.
Ons weerzien was dan ook hartelijk. K. meldde dat de ambassadeur Lambert graaf
de Marchant et d'Ansembourg de dag daarvoor met vrouw en schoonmoeder naar
Wenen was vertrokken. Ik was niet verbaasd. Diplomaten hebben er een handje van
om als het werkelijk spannend wordt in het land hunner vestiging elders te vertoeven.
Die Lambert is overigens een bijzonder aardige man. ‘Jij had z'n schoonmoeder eens
moeten zien,’ zei D., ‘een grote vrouw met een bontjas die tot haar voeten reikt. Hier
op het plein voor de ambassade nam ze al een slok uit haar zilveren heupflacon. Ze
leek op een bruine berin die zich moed indronk.’
K. liet zich ontvallen dat hij later die ochtend een brief van de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken moest afleveren bij Vaclav Havel, de ongekroonde koning
van het verzet, die daags daarvoor uit zijn buitenhuisje waar hij onder huisarrest had
gestaan was teruggekeerd naar zijn appartement aan de Moldau. Ik rook mijn kans
en zei dat hij het vast wel goed zou vinden als ik dan even met hem mee liep. Dat
kon. Bovendien kreeg Ton zonder veel moeite een tijdelijk paspoort. Alles liep op
rolletjes.
Ten slotte legde ik K. de brandende kwestie van de camera voor. Hij zweeg een
tijdje en zei toen: ‘Mijn vrouw, heeft wel een camera, dat is een heel eenvoudig
dingetje, maar als jullie het daar mee kunnen doen, wil ik haar wel vragen of zijn
hem twee dagen af wil staan’. Hij adviseerde ons terug te gaan naar het hotel en daar
te wachten. Hij dacht ons binnen een uur bescheid te kunnen geven over de
beschikbaarheid van de camera.
Al na twintig minuten belde K. op. Van het lenen van de camera kon tot zijn spijt
geen sprake zijn. Zijn vrouw was namelijk van plan om die dag herfstbladeren te
gaan fotograferen. Toen maakte ik een kolossale fout waar ik nog altijd spijt van
heb. Ik
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moet blaren in mijn mond hebben gehad van het inwendig vloeken en misschien
heeft hij mijn knarsetanden gehoord, maar ik zei tegen K. dat ik het begreep. Hoe is
het mogelijk, om ons heen wankelde het bewind van Tsjecho-Slowakije, traangas
vulde de straten, en ik zei dat ik het begreep.
Later besefte ik dat een beetje journalist met een beroep op het Huis van Oranje,
Erasmus, de belastingbetaler, of die jaren samen aan de Lange Houtstraat, noem het
maar op, die camera had moeten confisqueren. Desnoods had ik moeten dreigen met
geweld. Of hem voor tien keer de eigenlijke waarde moeten kopen, zoals een vriend
mij jaren te laat aanraadde.
Maar het kwaad was nu geschied. ‘Je krijgt haar camera niet, zijn vrouw wil
herfstbladeren kieken,’ zei ik schaapachtig tegen Ton die in zijn kamer zijn wonden
aan het verzorgen was. Opeens kregen wij daar op de vierde verdieping van het
Alcron hotel de slappe lach: ‘Mevrouw wil herfstbladen kieken,’ zeiden wij steeds
maar tegen elkaar. Wij zouden het nog dikwijls zeggen. In zekere zin voelde ik me
gegeneerd en had zelfs medelijden met Dick K. ‘Elk huwelijk is ook een
machtsverhouding, moet je maar denken,’ zei ik tegen Ton.
‘Vaclav Havel gevangenzetten, is zoiets als een net over de wolken gooien,’ had
Arthur Miller gezegd, en ik wist al dat ik die zin zou gebruiken in mijn stuk toen ik
met K. mijn opwachting bij hem maakte. Tegen wil en dank was de schrijver en
politicus voor het eerst sinds lange tijd terug in zijn hoog gelegen flat aan de Nàbrevi
Bedrîcha Engelse, terwijl de opstand tegen satrapen als Milos Jakes en Gustav Husak
in de straten beneden hem aanzwelde. Hij had een goed uitzicht op Hradcin, de oude
burcht op de andere oever waar de machthebbers zich verschanst hadden. Het zonlicht
spatte over de Moldau, alsof de natuur het drama wilde onderstrepen. Havel, de
kettingroker, had Tsjecho-Slowakije voorheen wel eens vergeleken met een
astmalijder in een gevangenis vol rokers. Veel belangstelling was er niet voor de
patiënt, want doodgaan deed hij niet. ‘Wie wil er nu blijven luisteren naar ons eenzame
monotone gekuch?’
Die vergelijking klopte niet meer. Toen Dick en ik rond het middaguur aankwamen
bij Havel, was zijn flat afgeladen met journalisten uit de hele wereld. Een verslaggever
van de BBC vroeg voor de grap of hij niet bang was voor een Russische inval. Havel
glimlachte: ‘Wie weet vragen we de Russen ditmaal wel degelijk om ons een handje
te komen helpen. De Hongaren en de Polen hebben zich al verontschuldigd voor de
inval van 1968. Ik voorzie dat de DDR, het Congres van Gedeputeerden in Moskou
en de Bulgaren dat binnenkort ook doen. Dan krijg je de idiote situatie dat de
overvallers hun spijt zullen hebben betuigd, maar dat alleen het slachtoffer nog altijd
prat op de aanslag gaat. Precies zoals in een van mijn toneelstukken.’
Dat weekeinde was Obcanske Forum (Burger Forum), een coalitie van
anticommunistische krachten opgericht. Baardige jongelingen reikten Havel onder
het spreken voortdurend briefjes aan met spoedeisende boodschappen of fluisterden
hem wat in het oor. De telefoon ratelde voortdurend. De wereld wilde hem dringend
spreken. ‘Ik zou er heel wat voor overhebben om weer twee dagen per week in de
gevangenis te zitten, want dit is ook geen doen,’ zei de schrijver met zijn bekende
scheve grijns.
Die namiddag gingen we in de vroege schemer weer de straat op, want de
aanhoudende onrust lokte. Ton wilde mij de plek laten zien waar hij in elkaar was
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geslagen. Inmiddels hadden onbekenden onder de met bloedvlekken besmeurde witte
muur van dat portiek aan de Národnistraat zeven rode kaarsjes neergezet. Zij brandden
allemaal, want al sneeuwde het zacht, er was geen wind. Voorbijgangers bleven even
staan en knikten goedkeurend. Ton kreeg er een ongemakkelijk gevoel van, want het
was zijn bloed daar op die muur.
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Voor de bioscoop raakten wij aan de praat met Larisa Zemanova, die op het punt
stond zich aan te sluiten bij de aanzwellende menigte op het Wenceslasplein.
Eenentwintig jaar eerder had de student Jan Palach zichzelf daar in het hart van Praag
in brand gestoken uit protest tegen de inval van de Sovjets. Ik weet niet wat Larisa
daarvan dacht, want ondanks haar hoogblonde haar dat zoveel Praagse vrouwen
hadden, was ze een Russin. Ze kwam uit Odessa en was getrouwd met een Tsjechische
scheepskapitein. Ein ganz grosser Egoïst. Daarom lag ze nu ook in scheiding. Hoe
zij erop kwam, weet ik niet meer, maar Larisa vertelde dat zij een maand onvrijwillig
had vastgezeten op de Tsjecho-Slowaakse ambassade te Rangoon in Birma. Die
Exotik hat auch so seine Begrenzungen.
In elk geval was Larisa vol lof over de zachtmoedigheid waarmee de duizenden
op het Plein opkwamen voor hun zaak. Kaarsen ontsteken en met je sleutelhanger
rammelen om dat zootje uit de Burcht te jagen, kon je onmogelijk agressief noemen.
Aan het uiteinde van het Plein rijst het observatorium op, het lijkt wel een
gigantische lift naar de bovenste verdieping van het heelal. Daar in de buurt kwamen
we Jiri Dedecek tegen, de liedjeszanger en volgens eigen zeggen poète maudit. Hij
droeg zijn dochtertje op de arm. ‘Het zijn zwijnen, maar in plaats van geslacht te
worden, slachten ze zelf,’ zei hij peinzend. Toen de avond daarvoor het nieuws van
de uit elkaar geslagen demonstratie bekend was geworden, had hij zijn voorstelling
gestaakt en was met het publiek in debat gegaan. ‘Het hele land staat achter de
studenten en wil dat het hier verandert, alleen de dinosaurussen zijn daar nog tegen’.
We naderden nu het heiligste der heiligen, het ruiterstandbeeld van Sint Wenceslas,
waar vanaf de eerste nacht een wake werd gehouden. Het was er ijskoud, meisjes
boden thee met rum aan. In de bloemperken waar de kaarsen brandden, ontstonden
druipsteengrotten in alle mogelijke kleuren. Tussen het kaarsvet lagen bossen bloemen,
vaak nog in het cellofaan, met daar tussenin votiefprentjes, handgeschreven gedichten,
foto's, vlaggetjes en papieren anjers.
Ondanks de onzekerheid heerste er een soort uitbundigheid. Mannen zijn op hun
best en vrouwen op hun mooist als ze met iets groots en zinvols bezig zijn. Ik had
dat in 1975 in Spanje gezien toen er een einde kwam aan het Franco-tijdperk, en in
1986 in Manilla toen Ferdinand Marcos werd verdreven, en ik had het twee jaar later
weer geproefd in Santiago, op de dag dat Pinochet het veld moest ruimen. Optrekken
tegen een onderdrukker maakt een mens beslist beter, althans voor even.
Voor Ton was het om gek van te worden. Als beroepsfotograaf stond hij middenin
een historische gebeurtenis en hij kon er geen plaat van schieten. Maar hij hield zich
groot en klaagde niet. Voor de foto's bij het verhaal moesten we een beroep doen op
het bureau Sigma, en dat voelde aan als een nederlaag. Gelukkig kreeg Ton op
maandagochtend 20 november, enkele uren voor ons vertrek, van de vrouw van de
plaatselijke KLM-vertegenwoordiger een simpele Agfa-box te leen, en zo kon er toch
nog één door hem gemaakt fotootje worden afgedrukt.
Ik kom Dick K. tegenwoordig nog wel eens tegen op diplomatieke gelegenheden in
Den Haag, zoals de viering van de Nationale Dag van België of van die van
Bangladesh. Zijn vrouw heb ik nooit ontmoet en dat is misschien maar beter ook.
Na al die jaren is Dicks gêne over het camera-incident in Praag nog altijd groot. Zo
gauw de vroegere tweede ambassadesecretaris mij ontwaart, begint hij te snuiven
als een onrustig paard. Aan mijn revers sjorren onder de uitroep dat ik zo'n verdomd
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goede vent ben, doet hij allang niet meer. Want hij weet dat ik het, ook als het hartje
zomer is, nooit zal laten hem te vragen of zijn vrouw de laatste tijd nog fraaie
herfstbladeren heeft gefotografeerd.
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‘Damned nonsense!’
De tragische zoektocht van Samuel Taylor Coleridge
door Leo van der Sterren
Te stellen dat Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) een veelschrijver was, lijkt een
understatement. Naast de talrijke poëtische, essayistische, wijsgerige en religieuze
werken die deze Engelse dichter, filosoof en theoloog daadwerkelijk publiceerde,
schreef hij voortdurend over alles en op alles zonder oogmerk die schrijfsels aan de
openbaarheid prijs te geven. Zo voorzag hij vele bladzijden in de ontelbare boeken
die hij gedurende zijn leven las, van marginalia. Zelfs de boeken die hij van anderen
leenden, waren niet veilig voor zijn schrijflust en werden volgekrabbeld met
commentaar. Menigeen was daar niet van gediend, maar op een gegeven moment
bleken er ook mensen te zijn die hun boeken speciaal aan Coleridge uitleenden in
de hoop dat de beroemde dichter er kanttekeningen in zou maken.
Naast deze marginalia pende Coleridge ook nog in totaal 67 eigen notitieboekjes
of memorandumbooks vol. Die teksten handelen over de meest uiteenlopende
onderwerpen, hoewel in de latere notebooks de bijbeluitleg overheerst. In het kader
van het enorme project van de uitgave van de ‘Collected Works’ van Colerige is
zowel de editie van de Marginalia (zes boeken, 1980-2001) als die van de Notebooks
(vijf delen in tien boeken, 1957-2002) intussen voltooid (net als die van de Collected
Letters (zes delen, 1956-1971).
Dat de dichter zich al op jonge leeftijd rekenschap gaf van zijn enorme productie
bleek al in 1796 toen hij, te midden van een groot aantal losse en verspreide titels en
ideeën voor literaire projecten, twee keer complete opsommingen van zijn ‘verzamelde
werk’ neerschreef in een van die vele notebooks. Een van die lijsten zag er zo uit:
‘My Works
[a] - Imitations of the Modern Latin Poets with an Essay Biog.
& Crit. on the Rest. Of Lit. - 2 Vol. Octavo.
[b] - Answer to the System of Nature - 1 Vol. Oct.
[c] - The Origin of Evil, an Epic Poem.
[d] - Essay on Bowles
[e] - Strictures on Godwin, Paley &c &c [f] - Pantisocracy, or a practical Essay on the abolition of Indiv [id] ual Property.
[g] - Carthon an Opera
[h] - Poems
[i] - Edition of Collins & Gray with a preliminary Dissertation.
[j] - A Liturgy On the different Sects of Religion & Infidelity philosophical analysis of their Effects on mind & manners -.
[k] - A Tragedy’

De tweede lijst, niet veel later ingeschreven, bleek zowel geheel anders van inhoud
(op een enkel item na) als nog weer langer. Deze lijst bevatte bijna dertig items,
waaronder ‘An Essay on Tobit’, ‘On the art of prolonging Life - by getting up in the
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morning’, een serie hymnen aan de zon, de maan en de elementen alsmede een ‘Ode
to Southey’.
Het zijn indrukwekkende lijsten, en het meest indrukwekkend is misschien nog
wel dat dit ‘verzamelde werk’ nog geschreven diende te worden. De meeste titels
verwezen niet eens naar work in progress, maar waren slechts invallen, plannen,
ontwerpen voor toekomstige projecten op zijn hoogst. In de meeste gevallen zouden
de titels het stadium van voornemen dan ook niet passeren. Van de geschriften
waarmee Coleridge wel een begin maakte, bleven er vele onvoltooid of kwam er niet
meer op papier terecht dan een schema, een schets of een eerste versie. Maar
gedurende zijn gehele leven welden er ideëen op en bleef Coleridge titels,
beschrijvingen en eerste aanzetten noteren van ter hand te nemen projecten van zijn
‘verzamelde werk’.
Ondertussen bleek productiviteit geen garantie voor kwaliteit. Een enkele uitzondering
daarge-
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laten, behoren de gedichten die Coleridge tot 1797 wrochtte (de bewering dat zijn
poëtisch werk in vlagen van spontaniteit tot stand kwam, is niet vol te houden), niet
tot zijn beste of meest tot de verbeelding sprekende scheppingen. Afgezien van de
obligate jeugdgedichten met de obligate euvels die geschriften van pubers en
adolescenten kenmerken, betreft het werk dat strak was ingebed in de
achttiende-eeuwse traditie en zich dan ook nauwelijks onderscheid van wat destijds
poëtisch gemeengoed was. Coleridge grossierde in allegorieën met een filosofische,
moralistische of pedagogische inslag, waarin het wemelde van de personificaties.
Uitzondering hierop vormde één groep gedichten die bekend staat als de
conversation poems. Deze gedichten onderscheidden zich van wat gangbaar was in
de achttiende eeuw doordat Coleridge zich niet bediende van een ‘dichterlijke’ taal,
maar omdat hij, naast een wat vrijere vorm, een meer alledaags vocabulaire gebruikte.
In de periode van september 1797 tot en met september 1798, in wat vaak zijn
annus mirabilis wordt genoemd, kwam Coleridges genialiteit abrupt en kortstondig
tot bloei. Dit was het gevolg van de gecombineerde werking van levensgeluk, poëtisch
vermogen, geestdrift en werklust. Een plotselinge eruptie van de verbeelding
instigeerde de productie van drie opzienbarende en wonderbaarlijke gedichten, die
afweken van alles wat Coleridge tot dan toe had geschreven, ook van zijn conversation
poems. Het betrof ‘Kubla Khan’, ‘The Rhyme of the Ancient Mariner’ en ‘Christabel’.
Daarnaast culmineerde de samenwerking tussen William Wordsworth en Coleridge
in oktober 1798 in de uitgave van de Lyrical Ballads, een verzameling gedichten
waarvan dikwijls is gezegd dat deze het begin markeerde van de romantische
beweging in Engeland (vandaag de dag wordt dit nog wel eens betwist, al was het
maar uit de behoefte een heilig huisje omver te werpen). Coleridges bijdrage aan de
eerste editie van Lyrical Ballads bestond uit ‘The Rhyme of the Ancient Mariner’,
‘The Foster-Mother's Tale’, ‘Lines left upon a Seat in a Yew-tree which stands near
the Lake of Esthwaite’, ‘Lewti; or the Circassian Love Chant’ en ‘The Dungeon’.
Het eerste gedicht was de opening van de bundel en nam ruim vijftig bladzijden in
beslag van de tweehonderd bladzijden waaruit het boek bestond. ‘The Ancient
Mariner’, zoals het bekend is geworden, is het gedicht waaraan Coleridge - overigens
terecht - zijn roem dankt, zij het dat die waardering lang op zich heeft laten wachten.
In zijn eigen tijd was hij bekender door gedichten zoals ‘Love’, door zijn lezingen
en door zijn filosofische en theologische werken.
Op de dag dat ‘Lyrical Ballads’ werd uitgegeven was Coleridge samen met broer
en zus Wordsworth onderweg naar Duitsland. De belangstelling van Coleridge voor
het werk van de Duitse filosofen en theologen van die tijd vormde de hoofdreden
voor de onderneming. Maar de reis was ook symptomatisch voor een andere kant
van zijn persoonlijkheid. De tocht naar Duitsland, met achterlating van vrouw en
kind in Engeland, voorafschaduwde ook de onrust en neurotische rusteloosheid die
de dichter gaandeweg steeds meer parten zou gaan spelen. Hij leed bovenal aan een
onvermogen om lang dezelfde mensen om zich heen te hebben. Het zou tot 1816
duren voordat hij zich in Londen vestigde en over een vaste verblijfplaats beschikte
(zij het ook weer als inwonende bij barmhartige lieden die zich zijn lot aantrokken).
Het verschijnen van Lyrical Ballads en het vertrek naar het continent markeerden
ook het begin van een afnemende hartstocht van Coleridge voor de poëzie. Tijdens
zijn verblijf in Duitsland schreef Coleridge nauwelijks eigen poëtisch werk (wel
vertaalde hij gedichten uit het Duits). Andere activiteiten kwamen ervoor in de plaats,
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zoals de studie der wijsbegeerte en godgeleerdheid. Maar zijn ‘imaginative power’
voor de poëzie ebde geleidelijk weg.
Gaandeweg begon het Coleridge te dagen - en dit gevoel moet hem bij tijd en wijle
tot wanhoop hebben gedreven - dat hij niet langer bij machte was om meesterwerken
als ‘Kubla Khan’, ‘The Rhyme of the Ancient Mariner’ en ‘Christabel’ voort te
brengen. Het moeizame gedoe om ‘Christabel’ te voltooien (‘Every line [van deel
twee] has been produced by me with labor pangs’) blijkt daarvan het vege teken.
Omdat ‘Christabel’ onvoltooid bleef, besloten Wordsworth en Coleridge in 1800 om
het gedicht niet op te nemen in de tweede uitgave van ‘Lyrical Ballads’, een besluit
dat zij weliswaar samen (of liever gezegd: gedrieën, want Dorothy Wordsworth
besliste ook mee) hadden genomen, maar dat Coleridge niettemin ontmoedigd moet
hebben.
Omstreeks deze periode liet Coleridge zich steeds vaker openlijk ontvallen dat hij
de poëzie zou afzweren. Hij verklaarde de dichter in zich-
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zelf dood. Waarom, klaagde hij, was hij niet een gewone leerlooier geworden zoals
zijn goede vriend Thomas Poole dat was? ‘I abandon Poetry altogether,’ schreef hij
in een brief aan James Webb Tobin, ‘I leave the higher & deeper Kinds to
Wordsworth, the delightful, popular & simply dignified to Southey; & reserve for
myself the honorable attempt to make others feel and understand their writings, as
they deserve to be felt & understood.’ En in brieven aan John Thelwall en Francis
Wrangham noteerde hij dat Wordsworth behoorde tot de categorie der genieën, die
mocht zich ‘a true Poet’ noemen, maar dat hij, Coleridge, slechts ‘a kind of a
Metaphysician’ was. Zo gingen de litanieën gedurende enkele jaren door, totdat hij
zijn omgeving duidelijk meende te hebben gemaakt dat zijn uitspraken hem ernst
waren, namelijk dat hij het predikaat ‘dichter’ niet verdiende en dat hij het de
afgelopen jaren eigenlijk ten onrechte had gevoerd.
De motieven van Coleridge om de poëzie de rug toe te keren, zijn uitvoerig
gedocumenteerd in studies met pakkende titels zoals The Dark Night of Samuel
Taylor Coleridge, Coleridge's Decline as a Poet en Coleridge: The Damaged
Archangel. Iedereen is het er wel over eens dat Coleridge na het enerverende annus
mirabilis niet alleen toegaf aan gevoelens van misplaatstheid in de wereld der
dichtkunst, maar waarschijnlijk ook minder kans zag om te ontsnappen aan de
voortdurende opduikende depressies en angsten (met bijbehorende bloedstollende
nachtmerries) die zich door overmatig opium- en alcoholgebruik, maar ook door de
obsessie met poëzie voordeden en versterkt werden. Gedichten zoals ‘The Ancient
Mariner’ en ‘Christabel’, vormden zozeer de weerslag van Coleridges angsten en
legden in zulke mate zijn allerdiepste gevoelens bloot - ook de gevoelens die
verborgen dienden te blijven ten behoeve van zijn eigen gemoedsrust - dat zij
uiteindelijk een desastreuze uitwerking hadden op zijn geestesgesteldheid.
Maar de neergang van Coleridge was ook een treurige optelsom van externe
factoren. De afkalving van de eenmalige bezielende invloed van William Wordsworth.
De eerste schermutselingen met zijn echtgenote Sara met als uitkomst een op de
klippen gelopen huwelijk en geruïneerd gezinsleven. Zijn vertwijfelde onbeantwoorde
liefde voor Sara Hutchinson. Het toenemende gebruik, in verslaving ontaardend, van
opium, eerst om een aantal lichamelijke noden te lenigen, maar later als panacee
voor zowel lichaam en geest. (Deze verslaving leidde uiteindelijk tot een legendarische
dadenloosheid en een permanente staat van alles blokkerende verdoving.) De
omstandigheid dat Coleridge niet langer aan de hoge verwachtingen van anderen en
van zichzelf kon en wilde voldoen, als gevolg waarvan hij mensen in zijn directe
omgeving teleurstelde. En ten slotte zijn groeiende belangstelling voor en zelfs
toewijding aan filosofie, theologie en, zij het in mindere mate, de
natuurwetenschappen. Dit alles overvleugelde Coleridges aandacht voor de poëzie,
totdat de dichtkunst er vrijwel geheel bij inschoot.
De afzwering van de poëzie door Coleridge was derhalve niet alleen het gevolg van
zijn zware depressiviteit, noch alleen van zijn verslaving aan opium, en al evenmin
alleen van zijn huwelijks- en geldproblemen. Het ging om een opeenstapeling van
oorzaken die zijn creativiteit blokeerden, en in dit verband is het aardig dat Coleridge
zelf ook in hoge mate was gefascineerd door de mentale processen die ten grondslag
liggen aan het creëren van kunst. Neem een notitie in de marge van Poems door
George Dyer. Bij de voetnoot bij een gedicht waarin Dyer schrijft dat het eerste en
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onmiddellijke doel van poëzie het behagen van de lezer is, schrijft Coleridge: ‘Damned
Nonsense! But why does it please? Because it pleases! O mystery! - If not, some
cause out of itself must be found. Mere utility it certainly is not - nor mere goodness
- therefore there must be some third power - & that is Beauty, i.e. that which ought
to please. / My benevolent Friend seems not to have made an obvious distinction,
between end and means - The Poet must always aim at pleasure as his specific means
-’
Coleridge trachtte te doorgronden wat er aan het scheppen van kunst voorafging
en wat er zich tijdens de daad van het creëren afspeelde in de menselijke geest. De
verwondering daarover maar ook de gevoelens van vrees namen grotere proporties
aan naar gelang het besef bij hem groeide dat hij zelf drie gedichten had geschreven
waarvan de waarde en de wonderbaarlijkheid alsmaar uitdijden. De toewijding aan
de filosofie, de ‘metaphysics’ zoals hij het noemde, fungeerde enerzijds als bewuste
afleiding van de poëzie en anderzijds als instrument om te bepalen hoe poëtische
meesterwerken als ‘The Ancient Mariner’,
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‘Kubla Khan’ en ‘Christabel’ tot stand waren gekomen. Waar kwamen zulke
ingevingen vandaan? Wat lag er ten oorsprong aan dergelijke uitzonderlijke visioenen?
Welke processen voltrokken zich in het hoofd van de dichter en in zijn ziel, tijdens
een dergelijke scheppingsdaad? Wat viel de dichter spontaan ten deel en waar kwam
die inspiratie vandaan? Maar van de andere kant, wat diende de dichter door noeste
denkarbeid, met behulp van zijn ‘active mind’ uit de meest afgelegen en verscholen
krochten van zijn wezen op te diepen om de spontane inspiratie vorm te geven?
En deze vragen leidden weer tot andere vragen, zeker bij de religieus aangelegde
Coleridge. Was de scheppingsdaad van de kunstenaar niet een nabootsing en
afspiegeling van de ultieme scheppingsdaad zoals beschreven in Genesis? En
uiteindelijk: openbaarde de creatie van kunst, en in het bijzonder de vervaardiging
van gedichten als ‘The Ancient Mariner’, van ‘Kubla Khan’ en van ‘Christabel’, niet
een element van goddelijkheid in de mens? Coleridge hoopte het antwoord op die
vragen met behulp van de wijsbegeerte te vinden, omdat de filosofie zich in zijn ogen
immers bezighield met de oorsprong van alle dingen.
Maar met deze perspectiefwisseling in Coleridge's leven was de kans verkeken
om ooit dezelfde mate van spontaniteit en verwondering deelachtig te worden, zoals
die zich tijdens het annus mirabilis hadden voorgedaan. Het verzinken in een
dagdroom; de betovering door de verbeelding uitgedrukt in één totaalbeeld of één
alleszeggende zin, zo krachtig dat ze de generaties overleven, maar ook de
overweldigende, koortsachtige plicht wanneer dat eerste beeld of die eerste zin zich
heeft aangediend; de pen die niet van het papier genomen kan worden, die niet van
het papier genomen mag worden - dat alles was Coleridge voorgoed kwijt.
De wijsbegeerte leverde zo een bijdrage aan de analyse van creatieve processen
en de ontwikkeling van een theorie met betrekking tot de wording van literaire werken,
waardoor Coleridge benamingen als ‘imagination’, ‘symbol’ en ‘reason’ kon reinigen
van het filosofische vuil dat eraan was gaan kleven. Hij definieerde de termen die
nog steeds behoren tot het begrippenapparaat van de letterkunde opnieuw en voorzag
de literatuurcriticus van een normatief instrumentarium. Maar wat dat wijsgerig
perspectief niet bevorderde, was de geesteshouding waarin ‘The Ancient Mariner’,
‘Kubla Khan’ en ‘Christabel’ gestalte hadden gekregen.
Op zoek naar zijn eigen kunstzinnige genie, verloor Coleridge zijn eigen genie en
raakte hij de kunst kwijt. Na 1803 maakte hij geen lijstjes meer met nimmer te
verschijnen ‘verzamelde werken’. Dat was een teken aan de wand. Verbeelding en
de verklaring van die verbeelding waren bij Coleridge in botsing gekomen, een drama
dat wezenlijk bijdroeg tot de reeks van depressie-achtige gesteldheden waaraan hij
pas in 1816 enigszins wist te ontsnappen, zij het zwaar geschonden - of in elk geval,
om met de verteller van ‘The Ancient Mariner’ te spreken, ‘sadder and wiser’.
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Wie gaat er mee
door Moniek Tinnemans
‘O,’ zegt de man als hij zich voorover buigt in het keldergat, ‘ik ruik het al. Ratten.’
Er is vanmiddag een grote kans op buien. Toch heb ik Reinier gevraagd om de
slingers buiten te hangen. De hapjes kunnen op de tuintafel onder de parasol. En
boven de tap een zeiltje.
Van onze straat hebben we nummers tien tot en met vierendertig uitgenodigd. Ik
wilde tot en met dertig, maar dat bleek een idiote grens, het eerste huis van een
drie-onder-een-kap, waardoor ik uitnodigingen te kort kwam voor de hoekhuizen
van de Finlandlaan. Toen ik het met Reinier besprak, zei hij dat ik me niet zo druk
moest maken, het was maar een buurtborrel, het ging om het idee.
‘Weet u wat het is mevrouw,’ zegt de man en hij tikt op een smalle buis die uit de
keldermuur steekt, ‘als ze d'r met het koppie doorheen kunnen, dan komt de rest
vanzelf. Ik heb het gezien,’ hij vormt met zijn hand een tunneltje, ‘zúlke kleine
gaatjes. Daar komen ze doorheen.’
Hij kijkt naar de pijp, die vijf, zes centimeter uit de muur komt, en daar is
afgezaagd. Hij voelt met zijn duim aan de rand. Dan zoekt hij met een zaklamp verder
de vloer af.
‘En hier.’ Hij schijnt met de lamp. ‘Nog meer keutels. Het kan ook zijn dat ze uit
dát gat komen daar.’ Van waar ik sta op de keldertrap, is niet te zien wat hij aanwijst.
Ik buig me over de leuning.
‘Tja.’ Hij gaat rechtop staan, blaast zijn wangen bol en laat de lucht weer
ontsnappen. ‘U heeft een lek. Ergens. En dat kan overal zitten.’
‘Overal?’ vraag ik.
De man knikt in de richting van de donkere ruimte. ‘Waar komen ze vandaan, en
waar gaan ze naar toe? Want ze zoeken altijd een vluchtweg, hè.’
Hij leunt met zijn rug tegen de keldermuur en ineens zie ik Adri. Verdomd, Adri...
dinges. Eerste klas lagere school, lui oog, slagersoren, en driekwart van het jaar in
korte broek. Ik draai van hem weg, bang dat hij het bonken van mijn hart hoort.
‘Altijd een vluchtweg,’ herhaalt hij. ‘Het zijn schuwe dieren.’
Langzaam omhoog, achterwaarts. Niets laten merken. Weg hier, straks komt de
visite, denk aan de visite. Gewoon de trap weer op, keukendingen doen.
‘Ja,’ zegt hij, ‘ik moet maar eens aan de slag. Het kan wel even duren. Had u een
feestje of zo?’
In de keuken snijd ik de bleekselderij. Waar blijft Reinier met de wijn? Is vast weer
ergens blijven hangen, hij snapt gewoon niet hoeveel werk dit is. Wat hem betreft,
zetten we een krat bier neer en trekken een zak chips open.
Ik kijk op mijn schema. Twee kolommen: één voor Reinier en één voor mij. In
mijn rijtje heb ik het meeste al weg kunnen strepen. Schoonmaken. Quiche bakken.
Vissalade. Kazen op tijd uit koelkast. Twee uitroeptekens daarachter; te koud smaken
ze niet.
En waarom is er verdorie nog geen muziek? Daar zou Reinier voor zorgen, de
vuurkorf, en de muziek buiten. Een beetje vrolijk, Braziliaans, desnoods jazz. Alles
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om dat melodietje te verdringen, dat dreinende versje dat ineens in mijn hoofd
rondzingt. Wie-gaat-er-mee...
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‘Wat ik ga doen,’ zegt de man, zegt Adri. ‘Ik ga er een rookmachine op zetten. Op
het riool. Dan kan ik zien waar het gat zit.’ Hij zet het apparaat bij de wc-deur en
begint het fonteintje los te schroeven.
‘Wat zijn de klachten?’ werd me gisteren gevraagd door een lijzige telefoonstem.
‘Stank,’ zei ik, ‘steeds ergere stank. De hele benedenverdieping. Boven ruik je het
ook al, en nou krijgen we de buurt...’
‘Vandaag lukt niet meer.’ Ze klonk onverbiddelijk. ‘Misschien morgen. Maar dan
in elk geval pas eind van de middag.’
‘En meteen na het weekend,’ vroeg ik. ‘Maandagochtend?’
‘Dan wordt het maandag over twee weken,’ zei ze. ‘Volgende week zitten we
helemaal vol.’
‘Morgen dan, graag. Alstublieft.’ In godsnaam. Als het een beetje meezat, kwam
die man vroeg en was het probleem opgelost nog voor de borrel begon.
‘Eind van de middag,’ zei ik, ‘dat is eh... een uur of vier?’
‘Eind van de middag mevrouw.’
In de wc slaat een generator aan. Daarna klinkt een luid gesis.
Ze staan beschaafd te praten. Een groepje bij de perenboom, een bij de tuintafel en
een rond de tap. Daar is ook Reinier. Glas bier in zijn hand, andere hand in zijn zak.
Hij lacht, met het hoofd in de nek. Naast hem de coltrui van nummer vierentwintig
en onze overburen Willem en Hip Rokje. Een aantal kinderen rent kriskras door de
tuin, zonder op mijn planten te letten.
Voorzichtig schuif ik de schaal met stukjes quiche in de oven. Moet ik Adri ook
iets aanbieden? Stel dat hij hier in de keuken gaat zitten. Of erger nog, in de tuin, bij
de gasten.
De Indische balletjes zijn warm, die kunnen naar buiten. Is er nog stokbrood?
Misschien heeft hij mij niet herkend. Ik heb niks aan hem gemerkt, geen aarzeling
of rare blik.
‘Kom je er zelf ook eens bij?’ wordt er geroepen als ik het terras oversteek. Ik hef
het stokbroodmandje naar het groepje buurvrouwen. ‘Is er nog genoeg sap daar?’
Josje van de overkant maakt een vrolijk wegwerpgebaar.
Zou hij het nog weten? Hoeveel herinnert iemand zich van de tijd dat hij zes was?
Ik pak een nieuw stokbrood. Bijna snijd ik in mijn vinger als Adri ineens zijn hoofd
om de keukendeur steekt. Hij gebaart dat hij iets gevonden heeft. Ik loop achter hem
aan, de hal in. Wie-gaat-er-mee.
We dalen de keldertrap af. Halverwege blijf ik staan.
Er komt rook uit de afgezaagde pijp in de muur. Iets verderop lijkt ook een wolk
te hangen.
‘En dit betekent?’ Ik mijd zijn ogen. Wie-gaat-er-mee,
naar-Adri's-pie-mel-tje-kij-ken. Wie-gaat-er-mee.
‘Dit betekent,’ zegt hij, ‘een rechtstreekse verbinding. Met het riool.’
Een onderbroek droeg hij niet. ‘Het zijn toch mindere mensen,’ zei mijn moeder eens
tegen de buurvrouw. ‘God mag weten wat zij allemaal uitvoert, maar poetsen doet
ze in elk geval niet. En die kinderen, die zijn allemaal een beetje...’ Ze maakte een
draaiend gebaar bij haar voorhoofd. ‘Dat er nou net één bij Margot in de klas moet
komen.’

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Ik klem mijn vingers om de leuning van de keldertrap. Buiten wordt de muziek
hard gezet, een polonaise. Geen cd van ons.
‘Wat nu?’ vraag ik.
‘Ik wou het maar even dichtstoppen,’ zegt hij. ‘Het is een noodoplossing, maar
meer is er vandaag niet aan te doen. Die buis is rot, die moet vervangen worden.’
Hij wijst met zijn kin naar buiten. ‘Een hoop graafwerk.’
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Ik kijk op mijn horloge. Kwart voor zes. ‘Het is al laat,’ zeg ik. ‘Begint voor jullie
het weekend niet om vijf uur?’
‘Ik hoef nergens heen.’ Hij buigt zich fluitend over zijn gereedschapskist.
Reinier staat nog steeds bij de tap. Ik zou met hem willen overleggen, hem de rook
laten zien. De keutels. Toen hij thuiskwam met de wijn was de oude mevrouw
Gansaard van Venninge al gearriveerd, van nummer elf. Het enige dat ik hem kon
toefluisteren was ‘Ratten.’ En hij: ‘Kut.’
Hij ziet me kijken en lacht, steekt zijn duim op. Ik doe hetzelfde, maar dan met
twee duimen. Ja, het gaat goed. Dit is onze plek. Hier gaan we oud worden, zonder
stank en zonder ratten. Dankzij Adri.
Dat hij een minder mens was, fascineerde mij. Ik hielp hem met het opruimen van
zijn letterdoos en leerde hem dat je de bolletjesketting om de klink moest hangen als
je op de wc zat. In de pauze mocht hij meedoen met onze spelletjes. Na een paar
weken hadden we hem zover dat hij zelf al in het hoekje ging staan zodra hij het
versje hoorde. Altijd in dezelfde houding: rug tegen de muur, de armen strak langs
het lijf, zijn hoofd afgewend. Een prooidier dat wacht op de genadeklap. En wij in
een halve cirkel om hem heen.
Meestal was ik degene die de pijpjes van zijn korte broek opzij schoof. Je voelde
en rook meteen een vochtige warmte die aan knakworstjes deed denken. Adri hield
zijn ogen naar de grond gericht. Zijn ene oog dan. Het andere was afgeplakt, vanwege
de luiheid, en ik stelde me voor hoe de oogbol angstig heen en weer rolde in zijn
geblindeerde hokje, niet wetend wat er onder hem gebeurde.
Eén voor één hurkten mijn vriendinnen en keken omhoog. Meestal zagen we niets,
maar alleen al vanwege het vermoeden van wat zich daar verborgen hield, gilden we
het uit. Soms zo hard dat de juf, die in het aangrenzende lokaal thee zat te drinken,
kwam kijken. Maar dan zaten wij allang weer keurig in de poppenhoek of het
kaartenhuisje.
De piep van de magnetron. Net als ik met de quiche naar buiten loop, vallen de eerste
druppels. Shit.
Binnen een paar tellen staat iedereen binnen. Reinier en de coltrui slepen de
tapinstallatie tot voor de keukendeur. Een stel vrouwen helpt mij de hapjes naar
binnen te dragen. Overal staan schalen en glazen en flessen. De kinderen rennen door
de woonkamer.
Terwijl de buurt tegen mijn aanrecht leunt, in mijn boekenkast kijkt, mijn
schilderijen keurt, loop ik naar de hal. Ik snuif, mijn neusgaten wijd open. De stank
lijkt minder, maar dat kan door de quichelucht komen. Adri fluit nog steeds.
Dan blijf ik heel stil staan. Ik houd mijn adem in. Hij fluit... Wie-gaat-er-mee,
hoor ik dat goed? Mijn eigen liedje? Vanuit de woonkamer komt muziek en
geroezemoes, maar ik zou zweren dat...
Mijn hart klopt in mijn keel. Hij weet het. En al die mensen zijn hier binnen, en
Reinier. Als ze elkaar ontmoeten? Heeft hij een plan? En wat doet hij daar toch
allemaal, zou hij de gaten wel dichtstoppen? Wie zegt mij dat hij ze niet groter maakt?
Ik druk een vuist tegen mijn mond. Adri, die daar beneden alle toegangspoorten
naar het riool openbreekt. Reinier die me 's nachts vanaf zijn kussen verwijtend
aankijkt. Krassende nageltjes in de metalen buizen, daar komt weer een kop, het lijfje
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floept erachteraan, nog een en nog een, de vloer ziet zwart. Ze poepen van opwinding
en slepen het met hun vettige staarten mee. Ik zal moeten boeten in deze gruwelkelder,
eenzame opsluiting terwijl boven Reinier werk maakt van Hip Rokje en Adri
polonaises draait.
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‘Ja!’ hoor ik Reinier brullen, ‘híér is ze.’ Hij komt naar me toe en trekt me veel te
hard tegen zich aan. Ik ruik zijn drankadem. Als hij maar niks verpest. Achter hem
komen twee vrouwen met elk een pakket bij zich. Glimmende strikken op het papier.
Nog meer mensen komen om ons heen staan.
‘Nou, even officieel,’ zegt de vrouw die ik me herinner als Rineke, Lineke.
‘Welkom in onze straat.’ Reinier en ik krijgen allebei een pak in onze handen gedrukt.
‘Dit is van een aantal van ons. Er zit een kaartje bij van de mensen die hebben
meegedaan.’
We pakken twee kandelaars uit. Ze zijn zwaar, verzilverd waarschijnlijk.
‘Wauw,’ zeg ik.
‘Schit-te-rend,’ roept Reinier. ‘Dat vind ik nou echt...’ Hij pakt de vrouwen een
voor een vast en zoent ze op hun wangen. Voor de zekerheid zoent hij ook de vrouwen
die daarachter staan en daarachter.
‘Het was wel een beetje gênant,’ zegt de vrouw met het gebloemde jasje. ‘We
gingen geld ophalen in de buurt, en nou ja, we namen aan dat jullie de hoek van de
Finlandlaan ook hadden uitgenodigd.’
‘Komen we daar,’ zegt de andere vrouw, ‘zegt Anneloes, zegt ze: ik zou best mee
willen doen met het cadeau, maar ik ben niet uitgenodigd.’
Ze richten hun blikken op mij. Ik voel dat ik rood word.
‘Niet úítgenodigd?’ zeg ik. Ik kijk om me heen. Reinier is verdwenen. ‘Hoe kan
dat nou?’ zeg ik. ‘Wat erg. Mijn man zou overal kaartjes in de bus doen. Ook op de
Finlandlaan. We hebben het er uitgebreid over gehad.’
‘Ik vond het al zo raar,’ zegt Lineke. Ze haalt haar schouders op. ‘Het zijn praktisch
jullie buren.’
Voordat ik kan antwoorden, gaat de kelderdeur open en komt Adri naar buiten. Ik
kan het niet helpen maar mijn ogen dwalen meteen naar zijn kruis.
Wie er begon met kietelen, weet ik niet meer. De eerste die zijn vinger in het
broekspijpje durfde te steken. Misschien was ik het. Ik kan me ook niet herinneren
of het vaak gebeurde. Wel dat er een keer zomaar een straaltje pies langs zijn been
naar beneden liep. Hoe zijn sok langzaam nat werd en naast zijn sandaal een plasje
ontstond.
‘Zo, gezellig.’ Hij is blijven staan.
‘Het begon ineens te gieten,’ zeg ik.
‘En het koelde af ook, hè,’ zegt iemand.
‘Geen kortebroekenweer,’ zegt Adri.
Ik krijg het heel warm. Dit gaat mis, dit gaat volkomen fout. Nog even en het barst
uit hem, als pus uit een rijp abces. Ik moet iets doen. Iets.
‘Ben je klaar beneden?’ vraag ik.
‘Nee hoor,’ zegt hij opgewekt. Hij kijkt naar het glas in mijn hand. ‘Ik moet even
vulschuim halen. Voor dat gat in de hoek.’
‘Je hebt al zoveel gedaan.’ Ik gebaar naar de deur. ‘Dat ene gat, het is weekend,
ga lekker naar huis. Of wacht, nee.’ Ik maak een stopteken met mijn hand en snel
loop ik naar de keuken. In de la ligt reservegeld voor de glazenwasser. Ik voel tussen
de theedoeken. Alleen een biljet van vijftig, niks kleiner. Ik pak het en loop er mee
naar de hal.
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‘Hier.’ Ik steek het hem toe, en op dat moment weet ik dat het teveel is, veel te
veel, een absurde fooi, maar het is te laat, mijn hand is al onderweg en raakt de zijne
als hij het biljet van me aanneemt.
‘Jij gaat nú ergens lekker eten,’ zeg ik maar, ‘je hebt het verdiend, je hebt zo hard
gewerkt.’ Ik kijk om me heen. ‘Hij heeft zoveel gedaan,’ zeg ik tegen de vrouwen.
‘Waar vind je ze nog, op de vrijdagmiddag.’
Adri wappert met het geld. ‘Hiervoor kit ik nog wel tachtig gaten dicht.’ Hij loopt
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in de richting van de voordeur. ‘Ik ga nog even dat schuim halen,’ roept hij hard, ‘en
dan heeft ú,’ hij wijst naar mij, ‘in elk geval géén ratten meer in de kélder.’
Er golft een terugdeinzen door de groep. Het woord wordt al naar achteren
doorgegeven: ratten. Ze hebben ratten. Die nieuwe die de Finlandlaan niet hebben
uitgenodigd, wonen tussen de ratten. Twee grotere kinderen komen kijken.
Opgewonden staren ze in het keldergat.
De vrouw met het gebloemde jasje kijkt naar haar toastje.
‘Er is een buis kapot,’ zeg ik. ‘Dat wisten we niet.’
In de woonkamer wordt een smartlap opgezet. Er klinkt geloei.
‘Het zijn rotbeesten,’ zegt een man met een snor. ‘Moeilijk vanaf te komen.’
‘Valt wel mee.’ Adri staat, druipend van de regen, aan een metalen apparaatje te
prutsen. ‘Je moet altijd maar denken: ze zijn banger voor jou, dan jij voor hun.’ Hij
geeft me een knipoog.
‘Aha,’ zegt Reinier, die ineens naast me opduikt met twee glazen bier in de hand.
Zijn haar zit door de war. ‘Onze redder in nood, neem ik aan?’ Hij heft een glas, bij
wijze van handdruk. ‘Wil het een beetje lukken? Heb je nog iets nodig?’
Adri tuit zijn lippen. ‘Een biertje gaat er wel in.’ Vanuit zijn overall klinkt een
mechanische Weense wals. Ta-dadada-da, piep-piep, piep-piep. Hij legt het
gereedschap neer en haalt een telefoon uit zijn borstzak. ‘Met Jan-Willem.’ En: ‘Ik
ben nog aan het werk. Jááá. Nee, gaat niet meer lukken. Maandagmiddag. Joe.’ ‘Zeikwijven,’ zegt hij dan tegen Reinier. ‘Denken dat ik op vrijdagavond nog even
de wastafel kom ontstoppen.’
‘Je werkt anders wel lang door,’ zegt Reinier.
‘Je hebt klanten en je hebt goeie klanten.’ Hij steekt een hand in zijn zak. ‘Ik zei
al tegen uw vrouw, voor jullie kit ik nog wel tachtig gaten dicht.’
Ik sta verstijfd tussen ze in. Dan grijp ik een glas dat halfvol op een tafeltje staat
en drink het leeg. Jan-Willem. Godverdomme. Hij zei Met Jan-Willem!
In de woonkamer schenk ik uit een willekeurige fles bij. Het begint aardig leeg te
lopen. Van de mensen die afscheid komen nemen hebben er veel dezelfde smoes:
vanavond naar het theater. Maar leuk hoor, fantastisch dat jullie dit deden, zó gezellig.
In hun ogen zie ik de rattenangst glimmen. Klootzakken, kijk eens naar al het eten
dat over is. Gelukkig komt Reinier binnen. In zijn kielzog de rioolman, die zijn
overall heeft uitgetrokken.
De gereedschapskist en het rookapparaat staan al klaar bij de voordeur, zijn blauwe
werkpak hangt ernaast over een stoel. Ik ga er half voor staan en doe alsof ik naar
iets kijk dat zich achter de stoel bevindt. Intussen laat ik mijn handen in de zakken
van de overall glijden. Het geld is er nog, mijn vingers klauwen zich om het bankbiljet.
Dan schiet ik de keuken in, waar ik het tussen de theedoeken leg alsof het nooit is
weggeweest.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

40

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

41

Vanuit mijn wieg I
Chrétien Breukers
Alsof je in een bloedblaar hebt geprikt. Het leger
dat voor onze poorten ligt, wordt beter neergezet.
Rond alle singels blinkt het wapentuig. Generaals
verwedden hun soldij en de medailles. Crapuul
begint te plunderen. Vanavond is de honger
wel gestild. De vrouwen houden zich zorgvuldig schuil.
Zij zijn prooi en oorlogsbuit. Ik kom mijn wieg niet uit.
Ik luister goed. Gekrijs, gejammer en gemonkel.
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Vanuit mijn wieg II
Mijn vader is mijn zoon. Ik ben mijn broeders hoeder.
Onze stad bloedt onder lome zonnestralen leeg.
Een moeder werpt haar dochter. Die vormt een tegenwicht.
Het leger van de vijand: het stort zich duizelig
in zee. Ik lig - gezoogd, verschoond - en ben tevreden
met wat het lot voor mij in petto heeft. Een vrede
die door de jongeren met bloed is afgekocht. Nee.
Ik schommel in mijn wieg en zing; mij is de wrake.
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Vrienden zonder grenzen
door A.L. Schneiders
Nooit had ik geloofd dat er ‘meer zou zijn tussen hemel en aarde’, maar nu begon
ik toch te twijfelen. Van de kantoortoren die zou worden gerenoveerd in het centrum
van Den Haag, was één van de talrijke vensters aan diggelen, en dat was precies het
mijne. Dertig jaar geleden had ik mij achter dat venster opgesloten gevoeld en zeker
de laatste maanden waren de beroerdste van mijn leven geweest. Nu stond ik daar
aan het trottoir genageld en staarde ongelovig omhoog: de renovatie moest nog
beginnen maar als enige van de honderden vertrekken was mijn voormalige kantoortje
al aan weer en wind blootgesteld. Hadden mijn boze dampen van toen ten slotte met
geweld een uitweg gevonden?
Het was mooi begonnen, mijn aanstelling bij ‘Vrijwilligers zonder Grenzen’. Na
een solide maar saaie baan elders waren er plots ook voor mijzelf geen grenzen meer.
De wereld lag open, al was het alleen de ‘Derde Wereld’, maar die was toch groot
genoeg? Onze organisatie, een dependance van Buitenlandse Zaken, was opgericht
naar analogie van het Amerikaanse Peacecorps, dat bedacht was door John Kennedy
en werd geleid door diens zwager Sargent Shriver. Die was nu dus een soort collega
van mij geworden. Trouwens, ook Prinses Beatrix had van haar belangstelling voor
onze Vrijwilligers zonder Grenzen betuigd, heette het, en er was zelfs vóór ons
kantoor een speciale parkeerplaats met een eigen pad aangelegd voor het geval zij
ons met een bezoek zou vereren. Dit is nooit gebeurd.
De huisvesting in deze beginfase beviel mij zeer goed: wij waren ondergebracht
in houten, met klimop begroeide barakken, die voorheen van ‘Landbouw en Visserij’
waren geweest. Vanuit mijn kantoortje zag ik nu en dan een vette rat door de klimop
naar boven klimmen, en ik vond dat een passende introductie op de Derde Wereld.
De directeur-generaal waaronder wij ressorteerden was evenwel een gestaalde
bureaucraat en hij zag het heil voor die Derde Wereld voornamelijk uitstralen uit de
glazen wolkenkrabbers van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.
Hij heeft mij eens op mijn kop gegeven omdat in de lessen ter voorbereiding van
onze vrijwilligers zoveel aandacht werd besteed aan religie en cultuur van de lokale
bevolking. ‘Dat programma lijkt wel een reisgids,’ riep hij snerend uit. ‘Wat ze
moeten weten is welke internationale organisaties actief zijn, hoe die werken, en
welke netwerken ze gebruiken.’
De keuze van de medewerkers werd door deze directeur-generaal persoonlijk
gedaan, en het resultaat was ernaar. Behalve een paar voormalige Nieuw
Guinea-gangers waren wij allen academici, en onder ons waren er nogal wat jonge
dames van goeden huize. Zij waren buitengewoon geschikt om naar internationale
conferenties te gaan, maar misschien minder toegesneden op de omgang met onze
doelgroep in de jungle, savanne, geïsoleerde dorpen of andere onherbergzame plekken.
Ook ik was verregaand ongeschikt voor mijn functie. De DG had mij gekozen als
hoofd ‘Selectie en opleidingen’, maar ik ben van nature terughoudend zo niet geremd
en niet het minst geïnteresseerd in ‘Jeugd’. Gelukkig had ik een assistente met
moederlijke eigenschappen, een omvangrijke juriste met een opgewekt schallende
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stem, zomer en winter gehuld in dezelfde dikke schapenjas. Zij kwam uit Indië. Het
enige probleem was dat ze wel eens papieren verloor. Bijna dagelijks scheurde ze in
haar Fiatje heen en weer tussen onze barakken en het Tropeninstituut in Amsterdam,
waar de opleiding plaatsvond. Ooit zag ik zelf hoe een dossier van haar achterbank
zachtjes door het open portier in de goot gleed en daar een roemloos einde vond.
Onze chef, Pim, was de enige die je een ‘expert’ had kunnen noemen. Hij was
resident op Nieuw-Guinea geweest, de jongste uit onze koloniale geschiedenis. Hij
had daar onder meer met goede resultaten koffie- en cacaocultures geïntroduceerd
in afgelegen valleien. Om te zien was hij het tegendeel van de ferme koloniaal, hij
was mager en buigzaam, terwijl zijn gebaren en toon bedrieglijk lijzig waren. Echt
een Indische jongen, leek mij, met z'n bleekblauwe ogen, hoge jukbeenderen en z'n
lange dunne vingers die bijna altijd met een sigaret of een sigarettenpijpje speelden.
Hij zelf ontkende heftig van ‘gemengd bloed’ te zijn. Neen, zijn familie kwam uit
een hoek van de Alblasserwaard waar een soort ‘subtribe’ te vinden was van mensen
die er net zo uitzagen als hij. Eigenwijs was hij wel en verschrikkelijk
perfectionistisch, vrijwel alle voorstellen om vrijwilligers in te passen, wees hij af.
Al met al hadden we na meer dan een jaar werkzaamheden in de barakken nog
slechts vier teams ‘in het veld’ en een paar in opleiding, klaar voor vertrek. Aan die
vertrekfeestelijkheden kon ik mij helaas niet onttrekken. Ik moest mee hossen op die
dreunende brooddronken deunen van de jaren zeventiger, ‘We shall overcome’,
honderd maal herhaald, maar ook wel Hollandser ‘Die Opa, Opa, Opa, de beste van
heel Europa’ of zoiets. Ik voelde mij als een te oude hopman.
Intussen had onze chef Pim al zelf de grondslag gelegd voor zijn razendsnelle
afgang. Hij was in de fluwelen klauwen gevallen van Elisabeth die bij ons was
aangesteld voor de publiciteit. Ikzelf vond haar niet zo aantrekkelijk, laat staan
verleidelijk. Zij had een nogal dikke kont en iets teveel blauwe rimram rond haar
ogen. Het waren vermoedelijk haar charmante maniertjes, ontleend aan de Haagse
society waartoe ze behoorde, die Pim op de knieën brachten. Zijn hele leven had hij
doorgebracht in de rimboe en hij zal niet veel meer hebben ontmoet dan het soort
vierkante verpleegster waarmee hij ook was getrouwd. Zo'n Haags pasteitje, dat was
teveel voor hem. Meer en meer waren Elisabeth en hij onbereikbaar, verborgen achter
een bordje ‘Niet Storen’ op z'n deur. Het ging nog verder toen hij haar meenam op
z'n eerste dienstreis, een inspectie van een team in Kameroen, dit tot verontwaardiging
van andere medewerkers die daarvoor veel meer in aanmerking kwamen. In Bamenda,
Kameroen, wilde een van de meisjes van het team Pim spreken, ging naar het hotel
en stuitte op het bordje ‘Please, do not disturb’. Onvervaard stootte zij de deur open
en trof de minnaars op het toppunt van plezier. Nog dezelfde dag schreef het meisje
aan de directrice van haar school, een protestantse landbouwhuishoudschool in
Friesland en vandaar ging het nieuws natuurlijk snel door de rest van Nederland, tot
het ook Den Haag bereikte. Ik had Pim al gewaarschuwd maar hij had dat weggewuifd
met een hooghartig gebaar met z'n sigaret. Aan het eind van dit gesprek had hij
voorgesteld dat ik eens een bezoek zou brengen aan ons team in Korhogo, Ivoorkust.
Ik weet tot op de dag van vandaag niet of het bedoeld was als zwijgpremie, maar
ik ging. Onze vrijwilligers daar waren ondergebracht in barakken op een vlakte van
rode lateriet, het was er bloedheet en er werd zeer veel bier gedronken. Ter
gelegenheid van mijn bezoek werd de eerste avond een feestje georganiseerd en daar
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gingen we weer van ‘Die ouwe Opa, Opa, Opa, de beste van heel Europa’. Misschien
door de praktijk van alledag was ‘We shall overcome’ in de vergetelheid geraakt.
Over wat ik precies moest inspecteren of rapporteren was ik niet helemaal zeker.
Wel was me duidelijk dat onze mensen in Ivoorkust dagelijks grote afstanden aflegden
langs de stoffige wegen. Het was evenwel moeilijk het rendement van al dat rij-
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den en rossen te doorzien. Een van hen had een paar dagen in het cachot gezeten
omdat hij met een tractor een grafsteen had omgereden. Een ander was gevorderd
door de prefect om als tuinier te werken in de rozentuinen van een buitenverblijf van
de president. Weer een ander was al aangehouden op de luchthaven van de hoofdstad
vanwege zijn eigenaardige, waarschijnlijk door de autoriteiten als revolutionair
beschouwde uiterlijk: haren tot op z'n schouders, een geweldige baard en een
glimmend lederen ritspak.
De verpleegsters en vroedvrouwen, sterk gemotiveerde protestantse meisjes, legden
meteen beslag op mij en namen me mee naar hun kliniek waar ze terecht heel trots
op waren. Ik deed mijn best om niet te laten merken dat ik bijna achterover sloeg
van de hitte, de dierlijke stank en het gekrijs van alle Ivoorse borelingen die elke dag
in onoverzichtelijke hoeveelheden ter wereld kwamen. De meisjes hadden een slim
vacuümpompje meegekregen waarmee zij nóg vlugger nog meer kindjes de wereld
in konden trekken. Dertig jaar later zag ik op de televisie ineens hetzelfde stadje
terug, nu in burgeroorlog en met honderden rottende lijken in de straten en sloten.
Misschien waren daaronder nog personen die destijds door onze eigen meisjes ter
wereld waren gebracht, misschien zelfs met de vacuümpomp.
Aan mijn bezoek kwam een plotseling eind door een telex van de minister met het
bericht dat Pim per heden was geschorst en dat ik direct moest terugkeren om de
leiding op mij te nemen. De media hadden de reisjes van Pim en Elisabeth in het
zonnetje gezet, met daarbij het verwijt dat door gebrek aan beleid de organisatie
‘Vrijwilligers zonder Grenzen’ nauwelijks van de grond was gekomen.
Terug in Den Haag zocht ik Pim op in het kleine saaie flatje dat hij had gehuurd
in een straatje van het Bezuidenhout. Zijn vrouw had hem uit huis gezet en Elisa-
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beth had niet meer van zich laten horen. Hij was nu aan het solliciteren naar een
ontwikkelingsbaan in Jemen, waarbij het ministerie hem nog wel wilde helpen. Ik
had toch wel bewondering voor de onverstoorbare manier waarop hij weer zat te
oreren, met z'n zachte Indische stem, over het ontwikkelingswerk zoals het volgens
hem moest worden aangepakt. Van zijn aanbod mij te helpen heb ik geen gebruik
gemaakt.
Na mijn aantreden kwam de organisatie vlotter dan ik had durven hopen op dreef.
Dat kwam voornamelijk doordat het verstikkende perfectionisme van Pim er niet
meer was en de medewerkers veel meer kans kregen zich te ontplooien. Wat wel
jammer was was dat wij hadden moeten verhuizen, weg uit de klimop met die dikke
rat, naar de twintigste verdieping van een grauwe hoogbouw, met weinig licht en
veel bedorven lucht, op een koopje neergesmakt door de toen bekende speculant
Zwolsman.
Een andere wolk boven mijn bestaan was een zekere Leo Scalonje, een Brabander
die zo glad was als een aal maar op ongeveer gelijke hoogte in de hiërarchie. Voorheen
had hij bij C&A gewerkt en hij stond algemeen bekend als ‘de broekenverkoper’.
Hij lulde als een gieter in nieuwbakken sociologenjargon, en soms begreep ik echt
helemaal niet waarover hij het had. Hij zag er onsmakelijk uit, met vettig zwart
slierthaar waar hij geregeld een kammetje doorheen haalde. Het vervelendste was
misschien dat hij vaak uitgebreid in z'n kont stond te krabben. Vanaf het begin nam
hij een onuitstaanbare houding aan van ‘wij zullen het samen wel klaren’. Zijn
adviezen kwamen altijd neer op kleine intriges om die of die opzij te schuiven of
over te plaatsen. Later is hij nog directeur-generaal geworden.
Na verloop van tijd gebeurde wat we al jaren hadden gevreesd: we werden
ondergebracht in een stichting met een sterk confessionele inslag. Al hebben ze zelf
nauwelijks middelen, de organisaties verwant met Missie en Zending beschouwen
de Derde Wereld nog altijd als hun privé-domein en ze hebben een politieke invloed
die in geen verhouding staat tot hun wegsmeltende kerkelijke achterban. In die tijd
kreeg ik ook de boodschap namens de minister dat mijn waarnemend directeurschap
op zijn einde liep: er zou een nieuwe leiding komen, een geestverwant van de minister.
Inmiddels liep de voorzitter van de stichting, burgemeester Laarmans van een stadje
in Brabant al bij mij in en uit of het zijn eigen kantoor was. Het was een zware vlezige
man met een rossige snor boven vettige lippen, zo'n type dat goedgeluimde mensen
een Bourgondiër plegen te noemen. Veel last had ik niet van hem, hoewel het ons
veel tijd en moeite kostte om z'n jachtvergunningen voor Ivoorkust in orde te krijgen.
Dit zou zijn eerste inspectiereis worden, later zouden er nog vele andere van die
feestelijke uitstapjes volgen. Ook zette hij me onder druk om te zien wat zij konden
doen voor allerlei rooms-katholieke vormingsinstituten die hij bij uitstek geschikt
vond om bij te dragen aan de vorming van onze vrijwilligers. Die instituten leidden
een kwijnend bestaan en wilden wel een graantje meepikken uit de volle
ontwikkelingspot. Zo toog ik dus naar oorden als Roggel, Opperzult en Nederzult
die gehuld zijn in een mistige walm van varkensstront en gedomineerd worden door
kolossale kerken van baksteen die hol en leeg waren op wat van dat onverwoestbare
zware missiemeubilair na.
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Toen kwam de dag dat de minister eindelijk z'n keuze had gemaakt: een zekere Willie
Niermans zou de nieuwe directeur worden. Nog voordat we kennis hadden gemaakt,
kreeg ik hem bijna dagelijks aan de telefoon met allerlei instructies, die hij met een
autoritaire stem, bijna op dicteersnelheid doorgaf.
Willie, zo bleek, was in de buitenlandse dienst geweest. Hijzelf beweerde dat hij
eruit gestapt was omdat hij het niet eens was met het Nieuw-Guinea beleid van Luns.
Een meer geloofwaardige lezing was dat hij op hoge toon een bevordering had
gevraagd, en daarbij dreigde met ontslag, dat het ministerie hem prompt had verleend.
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Toen hij z'n intrede deed, viel hij op het eerste gezicht wel mee. Met een minzaam
lachje schuifelde hij achter zijn embonpoint rond, ons toesprekend in een overdreven
spits soort Nederlands, alsof hij taalles aan het geven was. Zijn ogen achter dikke
brillenglazen vond ik nogal eng en amfibieachtig. Hij praatte graag over zijn verloren
paradijs, de diplomatieke dienst.
Al gauw werd hij echter onder de hoede genomen door Leo Scalonje, hetgeen
Willie zich graag liet aanleunen, want hij wist in de woorden van Leo inderdaad niet
‘Van God noch zure Peren’. Het was duidelijk dat Willie mij niet vertrouwde,
misschien vanwege mijn lange relatie met het personeel. Ik werd door het Brabantse
tweetal geleidelijk buiten alle overleg gehouden en ik eindigde geïsoleerd en vrijwel
stroomloos op mijn kamertje. Hetzelfde kamertje dus waarvan dertig jaar later de
ruit was gesprongen, als een verlaat protest.
Het was een grijs vertrek op de Noordzijde van de toren, met koud en vlak
noorderlicht. Ik had een zitje van buismeubelen en een dun tapijtje van V&D-kwaliteit.
Het was er zeer stil, op het zachte kraken van de voegen van de toren na, en nu en
dan het belletje van de lift wanneer die iemand naar de etage bracht maar nooit echt
voor mij. Van de medewerkers zag ik nog maar weinig, ik denk dat ze teleurgesteld
waren in mijn passieve, gelaten houding na Willie's intrede. In mijn buurt
bivakkeerden nog wat anderen in stilte, en ook zij schenen min of meer afgeschreven
ambtenaren te zijn, zwijgende schimmen van andere departementen waarmee ik
zwijgend op en neer reisde in de lift. Ik weet niet meer wat ik de hele dag deed op
dat kamertje, behalve verlangend kijken naar de wapperende vlaggen in de verte
boven de Scheveningse boulevard, daar waar de Vrije Wereld was.
Net toen ik had besloten dan maar elders te gaan solliciteren kwam er een
onverwachte wending. Aan het eind van een ochtend verscheen ineens Willie en
vroeg op bijna nederige toon of ik een moment voor hem had. Schichtig keek hij
mijn ka-
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mertje rond of hij zich ervan wou vergewissen dat er geen bom onder een stoel was
verborgen.
‘Wat ik je wou vragen,’ begon hij. ‘Wordt er over mij gepraat? Ik bedoel, speciaal
door Leo?’
‘Nou, niet speciaal,’ verzon ik. ‘Ik praat niet zoveel met Leo.’
Hij was even stil. Zonder dat strenge schoolmeestertoontje leek hij menselijker
geworden.
‘Leuk kamertje,’ zei hij verstrooid. ‘Mooi uitzicht.’
‘Gaat wel. Gaat wel,’ mompelde ik.
‘Wat ik je eigenlijk wou vertellen, is dat ik ben opgebeld door een oud-collega,
helemaal uit Ankara, met een dringende waarschuwing, tegen Leo. Die zou tegen
ieder die het wil horen vertellen dat híj het is die hier de dienst uitmaakt. Over mij
zegt hij dingen als “Die Niermans weet van God noch zure Peren”, ja, dat heeft Leo
gezegd.’
Hij keek mij onderzoekend aan, maar ik kon moeilijk zeggen dat Leo Scalonje
gelijk had.
‘Tjonge tjonge, dat is niet zo best. Dat kan je niet accepteren,’ wist ik met moeite
uit te brengen.
‘Willem’, zei Willie plechtig. ‘Ik heb besloten mij van Leo te distantiëren. Ik ben
steeds meer gaan inzien dat ik op jou kan bouwen en ik wil meer samen met jou het
beleid gaan bepalen. Akkoord?’
‘Ja ja, natuurlijk akkoord, Willie. Dank je wel.’ Ik walgde van mijzelf, een
kokhalzend gevoel alsof ik een glas wonderolie had ingeslikt.
Kort na dit gesprek zaten wij, Willie en ik, in de Rheingold, op weg naar Bazel,
waar een conferentie van het Peacecorps plaatsvond. Ik voelde mij wat ongemakkelijk
met die plotselinge intimiteit van een gedeelde coupé. Gelukkig dommelde hij
geregeld weg. Ik vond dat hij er niet goed uitzag, al eerder had hij geklaagd over
borstklachten. ‘Het was niets ernstigs, alleen een rib die soms wat op de borststreek
drukte.’ Intussen schommelde onze trein langs de Rijn en las ik in Der Spiegel hoe
een generaal van de Inlichtingendienst zichzelf een kogel door de kop had geschoten.
Een passend onderwerp, leek me, gezien het winterse landland en mijn eigen depressie
van de afgelopen maanden.
Op de dag na Nieuwjaar sleepte ik me naar kantoor. In de lift hingen nog een paar
verdorde kersttakken en op een spiegel waren met lipstick onhandige harten en
zoenlippen geschilderd. God, hoe moest ik dit nieuwe jaar met Willie doorkomen,
en niet te vergeten met Leo. Vlak voor de deur dichtschoof kwam Zegwaard, onze
bode, binnen. ‘Heeft u het al gehoord?’ zei hij met een ernstig gezicht. ‘Meneer
Niermans is overleden. Gisteren. In België.’
‘Het is niet waar,’ riep ik. Waarschijnlijk merkte Zegwaard het vreugdesprongetje
in mijn stem want hij keek me even verbaasd aan. Natuurlijk gingen wij allen naar
de begrafenis. Willie's broer, een wat forsere uitgave van Willie zelf en notaris te
Oss, kwam met uitgestrekte arm naar me toe.
‘Ach, wat ben ik blij u te ontmoeten,’ zei hij hartelijk. ‘U moet weten dat Willie
vaak over u heeft gesproken. Herhaaldelijk heeft hij me gezegd dat u hem zo tot
steun was, een loyale, trouwe vriend.’
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Ik had niet veel te melden. De trouwe vriend gooide haastig een bloem op Willie's
kist van Brabants eikenhout en sloop weg.
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binnenkant achterplat

Uw ombudsman
Daan Schrijvers

17 - Waarin Daan Schrijvers geheel buiten zijn schuld maar door toedoen
van het Productiefonds van zijn levenswerk wordt ontheven.
EPISODE

Nu zou ik wel een potje bier lusten, peinsde ik tot mijzelve en leunde dorstig
achterover. Om mij heen echode de verwachtingsvolle stilte in de restauratie van
Bahnhof Zoo. Reeds een uur of vier was het rendez-vousmoment met Herr Doktor
Enzensberger verstreken, maar wanhopen deed ik niet. De regen kletterde op 't dak
alsof-ie erdoor zou komen, de ruiten waren wil van 't water. Och, de Diepe Duitse
Denker had vast geen zin eruit te gaan, dat kon ik wel bevroeden. Maar straks zou
zijn eloquente woordenstroom als een verkwikkende tsunami over de verdorde akkers
van ons geestesleven stromen.
‘Is u een Berliner?’ vroeg ik aan de charmante serveerster die mij met een gemelijke
klap mijn derde Schwarzwalder Kirschtorte toewierp (das Originalrezept). Ze zei
niet veel, maar in haar bloeddoorlopen ogen meende ik een wilde hartstocht te
herkennen. ‘Letzte Runde,’ snauwde ze, en ze wees naar gindse muur. Mijn oog viel
op een bordje met Gotische letters: ‘Vroeger vertrok hier de trein naar Amsterdam.
Wanneer wordt de wereld wijzer?’ stond er te lezen. ‘Precies de vraag die ik aan
Herr Doktor Enzensberger ga stellen,’ knipoogde ik jongensachtig in haar richting.
‘Nein, Dumkopf - das Uhrwerk!’ Ze bedoelde de monsterlijke stationsklok die met
een Pruisische punctualiteit op vijf voor twaalf wees.
‘Donnerwetter, is het al zo laat? Wat gaat de tijd toch snel als het gezellig is,’
probeerde ik haar meedogenloze gemoed te verzachten. Even keek zij vorsend naar
mijn beduimelde regenjas - dat attribuut bij uitstek van de journalist pur sang - en
liep toen hoofdschuddend weg.
Juist op dat moment viel een lange, donkere schaduw over mijn tafeltje. Ik durfde
mij niet te bewegen, maar ik zag in de spiegel een ontzagwekkende figuur in een
lange lederen jas, met kniehoge laarzen en een gleufhoed diep over de ogen getrokken.
Het was... het was... helemaal niet Herr Dokter Enzensberger. ‘Walter, jij hier?!’
Zwijgend schoof mijn eeuwige hoofdredacteur, mijn beminnelijke vriend en
gelouterde collega W. Decheiver aan. Hij trok zijn hoed nog dieper over zijn gelaat
en siste: ‘Shhht, Daan - Feind hört mit!’ We waren even stil. ‘Ehhh,’ fluisterde ik,
‘die serveerster is anders een heel bekoorlijke vrouw.’
‘Quatsch!’ donderde Decheiver door de desolate dineergelegenheid, ‘die vrouw
is een dragonder. Dit tekent jouw gebrek aan beoordelingsvermogen!’ Ik keek hem
niet-begrijpend aan, terwijl Walter een flinterdun rapport tegen mijn neus drukte.
‘Dit is het rapport van ons Productiefonds, zoals benoemd door het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren. Kort gezegd: dit is ons dagelijks brood,

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Daan. Hier eten wij van. Deze mensen weten waarover zij rapporteren, dat is hun
vak.’
Driftig tikte Walter mijn zijn vinger op het flinterdunne rapport. ‘Ze zijn vol lof,
Daan, over ons als Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, alsmede over ons als
Raad van Hoeders. Niets dan mooie woorden: “Een mooie verhouding tussen de
genres!” staat er, en dat wij excelleren. Wij vertegenwoordigen het gezond verstand,
zeggen ze, en dat we een hele prestatie hebben neergezet.’
‘Nou, gefeliciteerd Walter,’ mompelde ik welgemeend en vermoedde dat de
loftuitingen ook een beetje op uw Ombudsman afstraalden, daar hij immers al het
schrijfwerk voor het Hoogheemraadschap had gedaan. Maar Walter bracht met een
bruusk gebaar zijn monocle in, en sprak: ‘Eén rotte appel slechts, Daan., in dit hele
verslag.’ Hij sloeg het flinterdunne rapport open en priemde zijn vinger naar een
gemarkeerde passage op pagina 8. ‘Ik citeer, Daan: “Kritiek is er op de warrige
Ombudsman.” Dat ben jij, Daan!’
‘Wie? Ik? Moi? Warrig? Uw Ombudsman?’ stamelde ik ontdaan. Walter pakte
zijn monocle, alsof het pleit allang beslecht was. En dat was ook zo. ‘De commissie
heeft gesproken, Daan. Jouw warrigheid doet onze zaak geen goed. En daarom ben
ik hier.’
Ik hoorde de stationsklok twaalf uur slaan, en de serveerster het buffet afsluiten.
Waarom wist ik niet, maar ik voelde plots een rilling over mijn ruggengraat lopen.
‘Daan,’ sprak Walter plechtig, ‘unaniem hebben wij als Raad van Hoeders en
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren besloten dat we je helaas moeten laten
gaan.’
Walter vouwde zijn worstenvingertjes open en stak zijn hand naar mij toe: ‘Je
weet hoe het werkt, Daan.’
Ik wist het, en zwijgend overhandigde ik mijn Ombudsbadge en mijn Bic ballpoint
die ik al mijn jaren van journalistieke prepensioenopbouw bij mij had gedragen.
‘Ook je beduimelde regenjas, Daan. Wij nemen het vanaf hier over,’ sprak Walter
resoluut. (wordt vervolgd)
Help Daan de winter door! daanschrijvers@hotmail.com
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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 Een mijter zonder
kruis; Sint-Nicolaas en de protestantse pers (2003) en Hervormd op wielen
(2005), een biografie over zijn opa, wielerkampioen Cees Erkelens.
WIM BERKELAAR - geboren in 1960. Als historicus verbonden aan het Historisch

Documentatie-centrum voor het Nederlands Protestantisme aan de VU. Werkte
eerder voor het radioprogramma ‘OVT’ van de VPRO. Recenseert voor het
Historisch Nieuwsblad en schrijft de biografie van Pieter Geyl.
JAN BLAUWHOF

- geboren in 1948. Werkte vroeger in het onderwijs.

- geboren in 1942. Afrikaniste. Recente poëziebundels van
haar hand zijn Zandorakel (1994), Zwerftaal (1995), Dansen met een vos (1998)
en Golf (2003). Met Albert Hagenaars maakte ze de bloemlezing Die felle...,
Gedichten over vossen (2005).
EMMA CREBOLDER

- geboren in 1944. Oud-journalist en oud-hoofdredacteur
van Boek in Beeld. Thans werkzaam als voorzitter van het Hoogheemraadschap
der Hoofdredacteuren en consultant.
WALTER DECHEIVER

NICOLAS DINGS - geboren in 1953 - Beeldend kunstenaar. Maakt beelden, werken

op papier en monumentale opdrachten in de openbare ruimte. Exposeert in
binnen- en buitenland en laat zich inspireren door de beeldtaal van de vroege
Renaissance. De reeks ‘Verenigde Naties’ is vanaf 20 november te zien bij
Galerie de Zaal te Delft.
ANTOINE DE KOM - geboren in 1956. Psychiater en directeur zorg bij De Meren

Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. In 2004 verscheen bij
Querido zijn nieuwe bundel Chocoladetranen.
- geboren in 1942. Studeerde Nederlands en
Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was o.m. werkzaam als redactrice.
Publiceert regelmatig in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

- geboren in 1948. Schilder. Publiceerde eerder Friestalige
gedichten, alsmede Nederlandstalige gedichten in Hollands Maandblad.
BARTLE LAVERMAN

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

poëzie en schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar
recentste dichtbundel is Goed volk (2004).
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- geboren in 1965. Auteur van onder meer de romans De
Hemelpoort (2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
BAS VAN PUTTEN

ANKE SCHEEREN - geboren in 1982. Voltooit binnenkort haar studie biologische

psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Won in 2004 de schrijfwedstrijd
Write Now! Maastricht en publiceerde eerder een kort verhaal in het literaire
tijdschrift Lava.
CATHELIJN SCHILDER - geboren in 1980. Voltooide de schrijfopleiding, richting

literaire vorming, aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Winnares van
de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza). Begin 2005
verscheen haar roman De eenling.
- geboren in 1970. Freelance copywriter en vertaler te
Amsterdam. Gedichten en vertaalde poëzie van haar hand verschenen onder
meer in Bunker Hill, Awater en Parmentier. Haar debuutbundel Anders komen
de wolven verschijnt voorjaar 2006.
FLORENCE TONK
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Deze maand
Vanwege een aangeboren incompetentie voor nuttige fysieke arbeid (afgezien van
diverse soorten sloopwerkzaamheden, knutselen met de kettingzaag en tackles op
kniehoogte) lees ik meer dan goed voor mij is. Ik beweer niet dat ik voor mijn plezier
lees - zulks geeft een te rooskleurig beeld van mijn bezigheden - en beschaafde
mensen zouden zelfs kunnen menen dat ik mijn leven vergooi door een obsessie met
het geschreven woord. Misschien dien ik derhalve te zeggen: ik lijd aan lezen.
Waarschijnlijk heb ik om die reden een zwak voor schrijvers, dichters en
journalisten die het ziektebeeld draaglijk weten te maken met behulp van goed
geschreven zinnen die ergens over gaan. Bovenal heb ik een zwak voor schrijvers,
dichters en journalisten die de lijdende lezer helpen door hun woorden niet in
achteloze overdaad over de wereld uit te storten. En den beginne was het Woord,
schreef iemand die het woord niet op waarde wist te schatten ooit, maar als lijdend
lezer weet ik dat dit niet juist is. In den beginne was de stilte, de oorverdovende
betekenisvolle stilte, en mijn grootste zwak heb ik dan ook voor schrijvers die deze
stilte op waarde weten te schatten.
Harold Pinter is zo'n schrijver. Toen hem onlangs verteld werd dat het Comité van
de Nobelprijs voor Literatuur voor hem had gebeld, was hij even stil en vroeg toen
stilletjes: ‘Waarom?’ Niet veel mensen weten nog dat hij - nu zo'n gevierd criticus
van de Oorlog in Irak - in zijn jonge jaren werd verguisd als ‘reactionair’ omdat hij
vasthield aan zijn theaterstijl waarin de stilte een hoofdrol speelt. Niet voor niets is
het beroemdste citaat uit zijn oeuvre waarschijnlijk de telkenmale terugkerende zin
‘(pause)’. Hij is ook de eerste speler van het cricketteam van Times Literary
Supplement die gelauwerd is met een Nobelprijs. Zijn hoogste score was veertig runs
- en die werden gelopen door een ingehuurde ‘runner’ omdat Pinter zelf een spier
had verrekt en stilletjes bij zijn wicket bleef staan.
Soms zou men wensen dat meer schrijvers, dichters en journalisten de kunst van
de stilte machtig zijn. Wie lijdt aan lezen, kan het niet ontgaan dat het tegendeel het
geval is. De woorden worden lawaaieriger en opdringeriger. ‘Het is oorlog in het
getto van Parijs’ schreeuwt de krant als er relletjes zijn in een voorstad. Of ‘Over
Nederland ligt deken van malaise en onzekerheid’ als er weer een opiniepeiling is
onder tweehonderd landgenoten. En als één woord het lijden van de lezer bijna
ondraaglijk maakt, dan is dat wel het woord ‘moeten’. ‘Overheid moet zich met
opvoeding kinderen bemoeien’ zag ik in één krant bijna zij aan zij met ‘Politici
moeten ophouden met beknotting keuzevrijheid van ouders’. Ik telde de afgelopen
vier maanden in drie kranten 240 keer ‘moeten’ in deze imperatieve zin. Wij leven
in een tijd van ‘moeten’ - niet van denken, laat staan van zwijgen.
Hetzelfde Times Literary Supplement waarvoor Pinter zo stilletjes cricket speelde
houdt een lijst bij van woorden en zinnen die ‘verboden’ zijn. De top 20 van die lijst
hangt boven het bureau van elke redacteur. Het is een poging lawaai-woorden en
rumoerige platitudes buiten de deur te houden. Het woord ‘moeten’ staat met stip in
deze hitparade van verbale overlast.
Wie lijdt aan lezen, kan zoiets waarderen. Dit blad is nog strenger. Het hanteert
een lijst van 500 verboden woorden, frasen en zinswendingen. Welke dat zijn, blijft
uiteraard gehuld in oorverdovende, betekenisvolle stilte. - BB
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‘Zooveel aandacht en lof’
De vriendschap tussen Pieter Geyl en Loe de Jong
door Wim Berkelaar
Op 15 maart 2005 stierf Loe de Jong, 90 jaar oud. Zijn dood werd breed uitgemeten
in de media. Er was aandacht voor de auteur van de Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog, dat monument voor het geschiedbeeld van het kleine,
onschuldige Nederland dat werd overweldigd door een boosaardige bezetter. Er was
aandacht voor de mediagenieke directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, die wist hoe hij journalisten kon bespelen om alle aandacht
op zijn ‘Geschiedwerk’ en zichzelf te vestigen. Er was aandacht voor de
zelfaangewezen morele scherprechter die het oorlogsverleden van Claus von Amsberg
onschuldig verklaarde, CDA-fractieleider Willem Aantjes als SS-er brandmerkte en
Jozef Luns ‘vrijsprak’ na diens ontkenning ooit lid te zijn geweest van de NSB.
Er was echter geen enkele aandacht voor De Jongs contacten met collega-historici.
En dat terwijl die zo'n helder licht werpen op Loe de Jong zelf en op de
geschiedkundige wereld in Nederland in bredere zin. De Jong heeft, alleen al als
directeur van het RvO (zoals de afkorting luidde voordat het NIOD werd), vele
contacten met vakgenoten onderhouden. Eén daarvan is in het bijzonder interessant:
dat met Pieter Geyl, tussen 1936 en 1958 hoogleraar algemene en vaderlandse
geschiedenis na de Middeleeuwen te Utrecht.
Geyl en De Jong scheelden 27 jaar in leeftijd. Toen De Jong in 1914 werd geboren,
was Geyl al twee jaar gepromoveerd, vader van een dochter en net gearriveerd in
Engeland, waar hij verslag deed van het Engelse thuisfront tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Na de oorlog zou hij in Londen hoogleraar Nederlandse geschiedenis
worden, een functie die hij tot 1935 bekleedde.
In Engeland ontwikkelde Geyl zich tot een geducht polemist. Hij streed op
verschillende fronten maar zijn belangrijkste agendapunt was de Groot-Nederlandse
gedachte. Volgens hem waren Nederland en Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige
Oorlog door een combinatie van Spaans opportunisme en landschappelijk toeval van
elkaar gescheiden. Drie eeuwen na dato treurde Geyl nog altijd om die scheiding.
Die treurnis was nog versterkt door zijn zonnige kijk op de kortstondige eenheid, die
in 1815 onder druk van Engeland werd opgelegd, maar reeds na vijftien jaar
uiteenspatte. Hij startte een vurige polemiek tegen historici die de scheiding tussen
de Nederlandse taalgebieden als onvermijdelijk voorstelden. Vooral protestanten,
die vanouds de scheiding als een bevrijding van het roomse juk voorstelden, moesten
het ontgelden. De historicus Geyl deed in de jaren twintig en dertig ook ijverig aan
politiek. Vanuit Engeland bestookte hij intellectuelen, ambtenaren en het parlement
met aansporingen om waar mogelijk het ‘wangedrocht’ België dwars te zitten.
Op zijn tweede polemische front onthield Geyl zich van actuele politiek. Hij
vormde in de sterk monarchistisch gezinde historische wereld een vreemde eend in
de bijt. Hij bekritiseerde de Oranjes, die volgens hem in de zestiende eeuw niet zozeer
het landsbelang maar vooral hun dynastieke belang in het oog hielden, en brak een
lans voor de regenten. Met die opvatting bevond hij zich diametraal tegenover de
historici van zijn tijd, die juist de Oranjes beschouwden als de hoeders van het
nationale belang. Geyls felle toon riep weerstand op onder zijn collega's. ‘Fanatiek
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en arrogant’, noemde de economisch historicus J.G. van Dillen hem. Johan Huizinga
was milder maar had ook zo zijn bedenkingen over Geyls verbaal geweld. Minzaam
maar niet mis te verstaan schreef hij Geyl dat ‘er bij U in het algemeen een zekere
neiging bestaat, U van krasse termen te bedienen. [...] Daarom klinken mij nog altijd
eigenlijk al uw adjectieven een tikje te luid’.1
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Toen Louis de Jong in 1932 geschiedenis ging studeren, was Geyl voor hem niet
meer dan een naam. Diens onderwerpen, laat staan diens polemisch geweld, lieten
hem koud. De Amsterdammer De Jong studeerde in zijn geboortestad en bleef ook
tijdens zijn studie zijn afkomst trouw: afkomstig uit de hoofdstedelijke jodenbuurt,
ging zijn belangstelling vooral uit naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging
en het marxisme. In 1937, het jaar van zijn afstuderen en een jaar voordat hij bij De
Groene Amsterdammer in dienst trad als redacteur, publiceerde hij het boekje
Hedendaags marxisme, waarin wel een kritische toon doorklonk maar dan toch van
iemand die zijn onderwerp nog niet te boven was.
Zeker is wel dat van zijn leermeesters aan de Universiteit van Amsterdam eigenlijk
niemand hem werkelijk kon boeien, ook niet de economisch historicus N.W.
Posthumus, die hij in zijn herinneringen ‘zeldzaam langdradig’ noemde. De anderen
waren nog minder in de ogen van De Jong: Hajo Brugmans, die moderne geschiedenis
doceerde, was ‘saai en voorspelbaar’ en oud-historicus David Cohen ‘vervelend’.2
De meeste indruk op de jeugdige De Jong maakte nog de geschiedenisconferentie
in huize Woudschoten bij Zeist, die in 1937 werd gehouden en waarbij de ‘Grote
Drie’ van de Nederlandse geschiedschrijving (Huizinga, Geyl en de marxistisch
gezinde Jan Romein - en zijn onafscheidelijke vrouw Annie Verschoor) aanwezig
waren. De Jong was nauw bij de organisatie van de conferentie betrokken en moet
Geyl hier voor het eerst in levenden lijve hebben gezien.
Na 1945 was de conferentie bij Woudschoten hooguit een zoete herinnering aan
een wereld die niet meer bestond. Ook de Nederlandse historische wereld was
ingrijpend veranderd. Huizinga was dood terwijl Geyl en Romein, die elkaar in
Woudschoten nog vriendelijk gezind waren, elkaar niet meer konden luchten of zien.
De pragmaticus Geyl, die geschiedtheorie hartgrondig wantrouwde, voelde bijna
fysieke weerstand tegen de systemen en theoretische modellen die Romein na de
oorlog ontwikkelde. Bovendien was er de Koude Oorlog, waarin Geyl de westerse
beschaving verdedigde, terwijl Romein een Derde Weg tussen communisme en
kapitalisme bepleitte.
Wat van die twee zaken zwaarder voor hem woog, valt moeilijk uit te maken, maar
Loe de Jong lijkt uit Londen te zijn teruggekeerd met sympathie voor Geyl. De
belangrijkste overweging was daarbij waarschijnlijk dat De Jong door de oorlog alle
illusies over wetten en patronen in de geschiedenis had verloren. Daarbij was hij als
journalist meer geporteerd voor Geyls gemakkelijke pen dan voor de ingewikkeld
geformuleerde theoretische geschiedenis van Romein. En bovendien stond hij in de
Koude Oorlog volkomen aan de zijde van Geyl. Dit vormde de opmaat voor hun
vriendschap.
Op donderdag 5 november 1953 promoveerde De Jong aan de Universiteit van
Amsterdam op De Duitse vijfde colonne in de Tweede Wereldoorlog. Het proefschrift
kreeg het predikaat cum laude van de beoordelingscommissie, waarin ook Jan Romein
zitting had. Het was des te opvallender dat dezelfde Romein enkele maanden later
een scherpe kritiek op het boek schreef in het door hemzelf opgerichte tijdschrift De
Nieuwe Stem. En wel met een ingewikkelde redenering waarop Romein het patent
leek te hebben. Het proefschrift zelf trof geen blaam, neen, de wijze waarop rechts
Nederland (waartoe Romein gemakshalve ook premier Willem Drees rekende) met
het proefschrift wegliep des te meer.
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Inderdaad had een deel van de pers in de berichtgeving over het proefschrift
geconcludeerd dat de in Nederland woonachtige Rijksduitsers in mei 1940 op geen
enkele manier verraad hadden gepleegd. Alle nuances van De Jong waren in de
berichtgeving weggelaten, klaagde Romein. Bovendien had De Jong zelf te weinig
verbeelding aan de dag gelegd. Als uit het bronnenonderzoek geen verraad of
collaboratie naar voren kwam, hoefde dit toch niet te betekenen dat er geen verraad
of collaboratie was? ‘Uitgetogen om de waarheid te zoeken, heeft [De Jong],’ zo
betoogde Romein, ‘tot op zekere hoogte alweer, door zijn deskundigheid verleid,
iets gevonden, dat wel een gedeeltelijke, maar niet de gehele waarheid voorstelt.
Verliefd geraakt op die gedeeltelijke waarheid, is hij zich ons inziens niet steeds
voldoende bewust gebleven van het feit, dat een partiële waarheid ten opzichte der
universele werkelijkheid gelijk staat met een partiële leugen’.3
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In de kleine historische gemeenschap van Nederland zoemde de aanval rond. Geyl
hoorde van de bevriende historici P.J. van Winter en C.D.J. Brandt, die als
toezichthouders van het RvO veelvuldig contact hadden met De Jong, dat deze het
er niet bij wilde laten zitten en een repliek overwoog. Geyl, die Romeins
geschiedopvattingen in deze jaren steeds feller attaqueerde, zag al zijn (voor)oordelen
bevestigd en liet niet na De Jong zijn afschuw over de recensie mee te delen. Hem
had, schreef hij, vooral het ‘antiwetenschappelijke’ van de bespreking getroffen:
‘Tot elke prijs de legende handhaven, die hij nodig heeft voor zijn politieke harts-
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tocht; en het onderscheid tussen legende en waarheid verdoezelen. Een verderfelijk
bedrijf, en de invloed van die man - ik heb het altijd gemeend, maar zie het nu scherper
dan ooit - is een gevaar.’4 De Jong was blij met het oordeel van Geyl, maar hij
relativeerde het ‘gevaar’ van de ‘verderfelijke invloed’ die Geyl aan Romein
toeschreef. ‘Van invloed op zijn studenten merk ik niet zoveel meer en daarbuiten
beperkt zijn verheerlijking zich toch tot de kleine groep van De Nieuwe Stem’ - en
zelfs daar bespeurde De Jong onvrede over de recensie.
Romeins recensie stak Geyl temeer, aangezien hij zelf het proefschrift zeer lovend
had beoordeeld. Hij noemde het ‘een belangrijk boek, en één dat in de schrijver een
zeldzame combinatie van gaven onthult: voortreffelijke vakmethode, brede blik en
fantasie, en levendige voorstelling’.5 Dat De Jong het bestaan van een vijfde colonne
naar het rijk der fabelen verwees, kon de geschiedschrijver die het als de taak van
de historicus zag om ‘mythen op te ruimen’, heel wel bekoren. Hij had slechts één
bezwaar. De Jong had geschreven dat Hitler het product was ‘van een historische
ontwikkeling van eeuwen’. Geyl zag de machtsovername van Hitler daarentegen als
‘een speling der historie’, veroorzaakt door een rampzalige samenloop van
omstandigheden. De Jong erkende de juistheid van die kritiek. Hij schreef ‘Waarde
Geyl’ dat hij ruimte had moeten bieden aan ‘de factor van het toeval’. Verder toonde
De Jong zich vooral gevleid door de lof: ‘Zooveel aandacht en zooveel lof van de
kant van een ervaren meester in het gilde waaraan ik mijn eerste proefstuk ingeleverd
heb, moveert het hart en schenkt het besef dat jaren van ingespannen werken niet
vergeefs zijn geweest. Dat heeft mij innig goed gedaan.’
Vanaf nu zou Geyl zich inspannen de carrière van De Jong te bevorderen. Hij deed
dat langs verschillende wegen. Hij beval zijn dochter C.M. (‘Toos’) Geyl aan als
vertaalster van het proefschrift.6 En hij beval De Jong enkele jaren later aan als
kandidaat-hoogleraar. Als opvolger van Romein nota bene. Die kampte met
gezondheidsproblemen en nam in september 1959 afscheid als gewoon hoogleraar
algemene en vaderlandse geschiedenis na de Middeleeuwen om benoemd te worden
tot buitengewoon hoogleraar theoretische geschiedenis. Geyl schoof drie kandidaten
naar voren: E.H. Kossmann, De Jong en I. Schöffer. Eerstgenoemde was in 1954
gepromoveerd op een Franstalig proefschrift over opstanden in zeventiende-eeuws
Frankrijk, laatstgenoemde twee jaar later op een contemporain onderwerp: het
nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden.
Geyl woog de kandidaten zorgvuldig. De Jong schreef hij een ‘waarachtig
historische blik, onderscheidings- en ook voorstellingsvermogen’ toe. Daarvan had
hij reeds blijk gegeven in de tijdens de oorlog gepubliceerde delen van Je
Maintiendrai. ‘Dat half journalistieke werk, vlak op de gebeurtenissen volgend en
gebaseerd op bij alle overvloedigheid hoogst onvolledig materiaal, verrast door het
inzicht en het afstand nemen.’7 ‘Zuiverder’ waren die kwaliteiten terug te vinden in
De Jongs ‘meesterlijke proefschrift’, dat, zo haastte Geyl te melden, ook in Engeland
en Amerika weerklank had gevonden. Daarbij had hij als ‘leider’ van het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie getoond over ‘ongemene talenten als organisator’ te
beschikken. De Jong had nog een andere kwaliteit die Geyl waardeerde. Op een
bijeenkomst van het Historisch Genootschap in 1958 was hem opgevallen dat De
Jong ‘een zeer goed spreker’ was, ‘in staat een gehoor te boeien en van repliek te
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dienen’. De Jong sprak op die bijeenkomst over de waarde van de Parlementaire
Enquête Regeringsbeleid 1940-1945.
Niet vreemd aan die waardering zal zijn geweest dat De Jong zijn rede eindigde
met Geyls eigen gevleugelde gezegde. Ook de enquêtecommissie had, hoe
indrukwekkend ook haar werk, niet het laatste woord, zo had De Jong onderstreept,
de oorlogsgeschiedschrijving zou, zoals alle geschiedschrijving, ‘een discussie zonder
einde’ zijn. Je ziet Geyl glimmend van genoegen in de zaal zitten. Toch klonk in zijn
aanbeveling ook een woord van kritiek: De Jong was ‘al te uitsluitend op de
geschiedenis van de jongste wereldoorlog gespecialiseerd’. Daarom noemde Geyl
als eerste kandidaat voor de functie E.H. Kossmann. Die kon het als wetenschappelijk
medewerker in Leiden niet vinden met zijn hoogleraar A.J.C. Rüter en was naarstig
op zoek naar een andere baan. Kossmann had zich, aldus Geyl, als historicus ‘op een
veel ruimer gebied’ bewogen. Wel achtte hij De Jong (‘een man van zijn werkkracht,
energie en
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verantwoordelijkheidsgevoel’) in staat zich ‘te bekwamen voor de nieuwe taak, indien
hij daartoe werd geroepen’.
Uiteindelijk werd De Jong noch Kossmann bij deze gelegenheid tot het professoraat
geroepen, maar Geyls waardering voor de jonge directeur van het RvO nam in de
daaropvolgende jaren alleen maar toe. De Jong was inmiddels uitgegroeid tot een
bekende Nederlander. Sinds 1955 was hij medewerker van Vrij Nederland, waarvoor
hij beschouwingen over de internationale politiek schreef. Belangrijker waren zijn
optredens voor de televisie. Sinds 1957 sprak De Jong eens per maand vroeg in de
avond een kort commentaar uit in de VARA-rubriek De wereld van vandaag. Geyl
volgde zijn optreden goedkeurend, zo blijkt uit een brief die zijn dochter 1 oktober
1959 aan De Jong stuurde en waarin ze de groeten overbracht. Geyl maande haar te
zeggen dat hij in het bijzonder van De Jongs praatje op zaterdag 19 september 1959
had genoten. Langzaam begon de balans in de verhouding nu wat te schuiven: typeerde
De Jong Geyl eerst nogal onderdanig als ‘ervaren meester’, in deze jaren won hij
snel aan zelfvertrouwen en werd de relatie gelijkwaardiger.
Geyl had inmiddels zoveel vertrouwen in De Jong, dat hij hem op 20 april 1960
een opmerkelijk aanbod deed: zou het instituut belangstelling hebben voor kopieën
uit zijn archief die betrekking hadden op de oorlogsjaren?8 Wat hem dit aanbod ingaf,
is niet duidelijk. Misschien was het zijn spreekwoordelijke ijdelheid. Wellicht hoopte
hij op een prominente plaats in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis, die De Jong,
sinds hij in 1955 de opdracht had aanvaard, zou schrijven. Maar wellicht achtte de
historicus Geyl zijn eigen archief oprecht een waardevolle historische bron. Dat hij
over zijn archief begon, had in elk geval ook een prozaïsche reden: bij zijn afscheid
van de universiteit had Geyl twee secretaresses tot zijn beschikking gekregen, die
zijn papieren op orde trachtten te brengen. Als wederdienst had Geyl beloofd zijn
omvangrijke archief af te staan aan de universiteitsbibliotheek Utrecht. Nu hij toch
met zijn paperassen in de weer was, kwam ook het RvO in beeld.
Geyl nodigde De Jong uit langs te komen aan de Willem Barentzstraat 5 in Utrecht,
waar hij al sinds zijn benoeming in 1936 woonde. Dat deed De Jong. Hij nam het
aangeboden archief (onder meer over de gijzelaarskampen Beekvliet en Sint
Michielsgestel en verscheidene briefwisselingen, onder meer die met het
‘Groot-Nederlandsch Comité’) mee naar het instituut en begon te lezen. ‘Het is zeker
van belang dat daar veel van gekopieerd wordt’, schreef hij Geyl enkele maanden
later opgetogen. Enkele jaren later was het resultaat in Amsterdam terug te lezen: 14
mappen vol correspondentie, dagboekaantekeningen en notities vonden hun weg
naar het instituut.
Begin jaren zestig stuurde Geyl De Jong twee geruchtmakende artikelen: Toynbee's
answer en Huizinga als aanklager van zijn tijd. Het waren overdrukken van lezingen
die Geyl in 1961 voor de afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse
Academie voor Wetenschappen had uitgesproken. De bijdragen hadden een
polemische strekking. Die tegen de Britse geschiedfilosoof Arnold Toynbee zal De
Jong niet hebben verrast. Toynbee was al sinds 1945 het zwarte schaap van Geyl.
Keer op keer viel hij diens twaalfdelige hoofdwerk A Study of History over de opkomst
en neergang van beschavingen aan als een voorbeeld hoe geschiedschrijving niet
zou moeten: niet gebaseerd op bronnenonderzoek en bol van speculaties. Toynbee,

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

luidde de aanklacht, was geen historicus maar een profeet: ‘He is doing his best to
be a historian, but first and foremost he still is a prophet.’
De Jong schreef van het stuk te hebben genoten, al wilde hij over Toynbee ‘niet
meespreken’: ‘Die gezochte systematiek heeft me zo afgestoten dat ik mij nooit in
's mans oeuvre verdiept heb - wat me niet verhinderd heeft, met veel instemming de
kritieken te lezen. Wie als ik, elke dag opnieuw, ervaart hoe heidens moeilijk het is,
te generaliseren over de lotgevallen van een klein volk in een periode van vijf jaar,
die krijgt een instinctieve afkeer van alle grandioze systematiek. Dat neemt niet weg
dat Toynbee door zijn eenzijdigheid en door zijn fouten een discussie uitgelokt heeft
waar de wetenschap wel bij gevaren heeft. Je bent hem verfrissend te lijf gegaan. Ik
hoop dat je repliek ook in Engeland en Amerika veel lezers vindt’.9
De aanval op Huizinga moet hem meer heb-
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ben verrast. Zoals overigens velen: de verontwaardiging was niet van de lucht toen
Geyl de in 1945 overleden auteur van het postuum gepubliceerde Geschonden wereld
tekende als cultuurpessimist die een vreemde was geworden in zijn eigen tijd. Toch
stemde De Jong van harte in met Geyls oordeel. ‘I could not agree with you anymore
(sic)’, reageerde hij. En hij vervolgde zijn brief met herinneringen aan Huizinga die
zijn goedkeuring evenmin kon wegdragen: ‘De man had schilder moeten worden hij had in de geest van Floris Verster mooie schilderijen gemaakt. Vond je niet ook
zijn boek over Jan Veth een van zijn beste? Mij is de herinnering bijgebleven van
een van de eerste conferenties van studenten in de geschiedenis waar Huizinga sprak
en waar hij een beeld gaf van wat hem tot de geschiedenis gebracht had. Dat waren
louter aesthetische voorstellingen. Hij sprak er niet van de optocht, voorzover ik mij
herinner, maar wel van de middeleeuwse afbeeldingen van tinnen met kantelen die
hij, helemaal er in weggedroomd, natekende. Wat ik van In de schaduwen van morgen
vond, hoef ik wel nauwelijks aan te duiden - je had er niets aan in die moeilijke jaren.’
In zijn brief probeerde De Jong te verklaren waarom Huizinga zo'n ‘wereldvreemde
estheet’ was geworden. Hij herinnerde zich de cultuurhistoricus van die ene
ontmoeting in Woudschoten in 1936 als ‘een opvallend gereserveerd en gedistancieerd
man’, een gesloten figuur, niet van zins te zoeken naar zijn diepere drijfveren. De
Jong zag daarin de reden waarom Huizinga in het interbellum dolende was:
‘Huizinga's mentaliteit was in het midden van de jaren dertig die van onze
AVRO-bourgeoisie die geen raad meer wist met de problemen. Vandaar het succes
van de “Schaduwen”, en het moet te denken geven dat Huizinga in geen land meer
naam gemaakt heeft dan bij de kleinburgerlijke Zwitsers’.
Geyl reageerde per ommegaande, maar niet op De Jongs oordeel over Huizinga.
In plaats daarvan ging hij in op de enige kritiek die De Jong had geuit op zijn stuk.
In de laatste zinnen van Huizinga als aanklager van zijn tijd had Geyl eer bewezen
aan de ‘ongemene figuur’ Huizinga ondanks al zijn bedenkingen: ‘Ik heb niet
geschroomd mij ongezouten over hemzelf en de feilen van zijn historische visie te
uiten. Ik heb hem daarmee in zekere zin mijn hulde bewezen. Hij laat mij niet
onverschillig’ - om dan te eindigen met de zin: ‘Wij hebben maar één Huizinga.’
Volgens De Jong liet Geyl zo weinig heel van Huizinga dat die waardering geen
basis had: ‘Je slotzin trof me bijna als ironisch, en ik weet dat ze zo niet bedoeld is.’
Hij dacht wel te weten waarom Geyl zijn zoetgevooisde laatste zinnen had geschreven:
‘Ik neem aan dat je rekening hebt willen houden met het milieu waar je sprak en
waar het veel brave mensen toch al moeilijk gevallen moet zijn, je kritische
opmerkingen te aanvaarden.’ Dat betwistte Geyl echter. Hij had de lof voor Huizinga
niet minder gemeend dan zijn kritiek. Hij ontkende zijn lof te hebben uitgesproken
‘uit consideratie voor mijn gehoor’.
De toch al goede verstandhouding tussen De Jong en Geyl verdiepte zich verder toen
de eerste aan de emeritus om medewerking vroeg aan het tweede deel van zijn in
1960 begonnen televisieserie De Bezetting. Die ging over de Nederlandse Unie, de
aanvankelijk door de Duitsers gesteunde beweging die in de zomer van 1940 werd
opgezet door het driemanschap J.E. de Quay, J. Linthorst Homan en L. Einthoven.
Later zou De Jong oordelen dat de grote meerderheid van de tienduizenden die lid
van de Nederlandse Unie werden, dit deden uit idealistische motieven: het
lidmaatschap zou moeten worden opgevat als een blijk van nationale gezindheid.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

Het driemanschap zou daarentegen echter een onduidelijk en accommoderend beleid
hebben gevoerd dat de bezetter in de kaart speelde.10 Bij de samenstelling van De
Bezetting liet hij het oordeel aan de kijkers. De Jong zocht naar voor- en tegenstanders
van de Unie. Die tegenstander vond hij in zijn oudere vriend.
Geyl had zich een half jaar tevoren nog fel gekeerd tegen het aantreden van De
Quay als premier in mei 1959. Zijn woede nam nog toe na de regeringsverklaring.
Daarin legde de premier onder meer uit dat ‘een goede samenleving’ niet zonder ‘de
eerbiediging en de bevordering van de vrijheid van de menselijke persoon’ kon.
Volgens De Quay moest daarom ‘aan zelfontplooiing in vrijheid een eerste plaats
worden gegeven’. Geyl las dit met grote ergernis en besloot, zoals altijd wanneer
hem iets niet
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beviel, in de pen te klimmen. Hij stuurde op 30 mei een brief naar Het Vrije Volk
waarin hij de regeringsverklaring vergeleek met de toespraak die De Quay op 6
augustus 1940 had gehouden op de eerste openbare vergadering van de Nederlandse
Unie. Daarin ging het niet om persoonlijke vrijheid, maar om ‘een stelsel van geleide
economie’ onder leiding van Duitsland. De Quay schetste een toekomstbeeld van
het arbeidzaam leven in Duits Europa. ‘Stelregel bij het sociale beleid zij, dat het
belang van de gemeenschap gaat boven het belang van een groep of individu. Dit
betekent een breken met het individualisme’, citeerde Geyl fijntjes.
Zijn kritiek viel dood, maar De Jong bood hem een herkansing in De Bezetting.
De opna-
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me van het tweede deel van de in totaal 21 delen die tussen 1960 en 1965 werden
uitgezonden, ging evenwel niet van een leien dakje. Geyl nam ook in de vier minuten
durende opname de gewraakte bijeenkomst De Nederlandse Unie op 6 augustus 1940
tot uitgangspunt van zijn aanval. Wederom nam hij speciaal premier De Quay op de
korrel en hij sprak zijn verwondering uit dat deze het ondanks diens oorlogsverleden
zover had kunnen schoppen. De Jong was weinig gelukkig met die aanval. Als Geyl
dan toch wilde uithalen, dan naar het Driemanschap als geheel. En dan zou hij
opmerkingen over hun huidige vooraanstaande posities achterwege moeten laten.
Geyl ging akkoord. De opname werd overgedaan. Geyls oordeel was ook in
afgezwakte vorm niet mals: ‘Die mannen die zich verbeeld hadden leiding te moeten
geven, hadden op een kritiek moment dat uiterst gevaarlijke spel gespeeld van
meedoen en compromissen najagen met het aan geen concessies ooit denkende
regime. Welmenende lieden, zeker wel, maar hun naïviteit (het vriendelijkste woord
dat ik bedenken kan) was verbluffend en zij hebben geen verheffende bladzijde in
het boek van onze vaderlandse geschiedenis geschreven.’
Van de 75 minuten durende uitzending, die op zaterdagavond 17 september 1960
werd uitgezonden, was Geyls aanval slechts een klein onderdeel, maar wel het
opvallendste. Toch namen weinig kranten er aanstoot aan. Het Algemeen Handelsblad
omschreef het deel over de Nederlandse Unie zelfs als een ‘opvallend hoogtepunt’.
Alleen De Telegraaf had zich aan Geyls optreden geërgerd. De krant verdacht de
‘socialistische dr. L. de Jong’ ervan de Nederlandse Unie in een ‘beklaagdenbank’
te hebben geplaatst: ‘de socialistische professor Geyl zou als aanklager optreden’,
waarbij De Jong als ‘rechter’ zou fungeren. Columnist Jacques Gans deed een dag
later ook nog een duit in de zak. De ‘kruiperige’ L. de Jong, die hij tijdens de
oorlogjaren in Londen al had meegemaakt als ‘een angsthaas’, zou zijn oor hebben
geleend aan ‘de verzuurde betweter professor Geyl’.
Geyl had gretig kranten gekocht om te kijken hoe er over zijn televisieoptreden
werd geschreven en schreef De Jong verbijsterd te zijn door ‘de zo vuige lasterlijkheid
en feitenverdraaiing’ van Gans. Maar, haastte hij eraan toe te voegen, hij was er
‘volmaakt onverschillig onder gebleven’.11 Dat was niet helemaal waar: zoals zo vaak
genoot hij met volle teugen van ‘zijn’ rel. Geen wonder dat hij ook precies wilde
weten wat het Instituutsbestuur (‘je commissie of bestuur of wat is het precies?’) van
de uitzending had gevonden. Het antwoord moet hem zijn tegengevallen: De Jong
kon hem slechts melden dat het bestuur de uitzending nog niet bekeken had. De Jong
bereidde hem ook een andere teleurstelling: de uitzending werd niet herhaald, zoals
met de eerste aflevering wel was gebeurd.
Dit tekent de nieuwe verhouding tussen beide historici: De Jong was nu de man die
het voor het zeggen had. Hij verkeerde in de bloei van zijn leven en genoot prestige
als ‘televisiepersoonlijkheid’. Geyl was inmiddels een oude man. Hij genoot weliswaar
aanzien, maar miste de kracht en uitstraling van voorheen. Geyl zocht nu nadrukkelijk
het contact. Na het vijfde het afsluitende deel van De Bezetting op 5 mei 1965 schreef
hij De Jong nog eens hoe zeer hij weer had genoten: ‘Ik voel de behoefte dubbel
sterk, omdat dit de laatste maal was. Het is alles bijeen een grote prestatie geweest’.12
En hoewel Geyl snakte naar een ontmoeting - en hoopte weer met De Jong te
kunnen afspreken in ‘Kras’ (Krasnapolsky in Amsterdam) waar ze wel eens een kop
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koffie dronken - kwam het er niet van. Wel bleef De Jong met hem corresponderen,
onder meer over zijn contacten met het koninklijk huis. Zo schreef hij na de
televisie-uitzending op maandag 28 juni 1965 waarin de verloving tussen Beatrix en
Claus bekendgemaakt werd: ‘Beatrix en Von Amsberg hebben een lange veldtocht
voor zich om het vertrouwen van ons volk te winnen; ze hebben in de eerste slag,
naar het mij lijkt, een glansrijke overwinning behaald, juist door hun volstrekte
openhartigheid. Bij velen stak, naar mijn smaak, in de vijandige reacties een groot
stuk farizëisme (“wat zijn wij verschrikkelijk goed geweest”) en ook een dosis
ordinaire moffenhaat waarmee ik niets beginnen kan en waar ik de uitzendingen van
De Bezetting vrij heb weten te houden.’
Helaas is op deze brief geen antwoord van Geyl bewaard, maar aangenomen mag
worden
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dat Geyl, hoewel ‘republikein in mijn hart’, het met De Jong eens was. Na de oorlog
had hij zich namelijk fel gekeerd tegen de anti-Duitse stemming in Nederland.
Zo ging het contact nog bijna anderhalf jaar door: Geyl, die aandrong op
ontmoetingen en De Jong die welwillend de boot afhield, maar zei geen tijd te hebben
om met Geyl af te spreken. Het laatste contact dateert van 16 december 1966. De
Jong schreef Geyl dat hij tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de
jongste tijd aan de Economische Hogeschool te Rotterdam was benoemd. Ook Geyl
had daar een buitengewoon professoraat bekleed: tussen 1936 en 1946 was hij in
Rotterdam aangesteld om algemene geschiedenis te onderwijzen. ‘Ik zal bij de eerste
aanvang van de nieuwe cursus beginnen en uit mijn oratie zal blijken,’ schreef De
Jong, ‘dat ik het als een eer beschouw, op een plaats te komen die eertijds door jou
ingenomen werd. Ik bel je spoedig weer op om te zien of ik langs kan komen.’
Maar de twee zouden elkaar nooit meer zien. Op de laatste dag van 1966 stierf
Geyl, 79 jaar oud. Daarmee kwam een einde aan een steeds intiemere vriendschap
tussen twee historici, die grotendeels verborgen bleef voor de buitenwereld.
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Twee vragen I
Gerry van der Linden
Mijn zoon zingt
mijn moeder doof
mijn vader dood zo dood
dag pa
ik herken niets
dat sporen uit de weg ruimt
ik herken niets dan eigen stem
in die van hem
ik kan mijn rug niet draaien
ik doe wat ik kan
buiten roept halt
mijn moeder praat weg
over ziekte en dood
de wind duwt mijn zoon
heen en terug
aan hem ligt het
aan hem ligt het
goddank hij staat
hoe ver dichtbij
mijn zoon zingt

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

13

Twee vragen II
Zoals ik je vroeger kon vertellen
nee, dat doe je niet
zo kan ik niets meer bedenken
om mijzelf gerust te stellen
als kind groeide je zo broos
de wereld viel grenzeloos
in grote en kleine scherven
tot zover kon ik je beschermen
vlak voor mijn voeten dus
nu ik zie hoe je vurig
uitgerust de dag beklimt
draai ik mijn hoofd en mis
de onhandig gewiekste beweging
waarmee je je vastzet
als zoon ben je meer dan genoeg
zachtjes sluip ik achter je aan
het touw nog losjes om mijn middel
moedertje dat niet uit de weg wil
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Masterclass
door Bas van Putten
De zaal is snel gevonden. Een grauw gebouw naast een parkeerterrein, een loods met
de mistroostige allure van een sporthal. Maar de deur is open en in de verte hoor ik
vage, zwakke klanken. Een symfonie van Mozart, een vroege, de zogeheten kleine
g-klein. Dramatische muziek, hoewel de dirigent dit nog niet heeft ontdekt, dat hoor
ik al van ver. Zijn duffe slag verlamt de muzikanten en de bij Mozart strakke pezen
van het ritme hangen slap als plooien in een oude huid. Binnen is het donker, niemand
die me tegenhoudt. Langs de tribune sluip ik naar het podium, terwijl de spanning
van het binnendringen naar mijn hoofd stijgt. Bij de bühne blijf ik staan om de
beloning voor mijn moed en uithoudingsvermogen op te nemen: de masterclass.
Het orkest bestaat uit prachtig afgewerkte kinderen van twintig, zes jaar gymnasium
en twee jaar Hochschule, begaafd en ordelijk, met het probleemloze gemak van
zondagskinderen. Het ranke blonde meisje dat als concertmeester de troepen aanvoert
moet van adel zijn: straks zal ik van haar dromen. De jonge dirigent houdt orde met
een kolossale stok en met reusachtige gebaren die me, als ik niet zag en hoorde wat
ik zie, op het idee hadden gebracht dat hij een symfonie van Mahler dirigeerde; much
ado.
In de zaal een kleine dertig dappere getuigen; deelnemers en aanhang. Ik pik de
cursuskandidaten er zo uit: keurige jongens met een boord en nette truien, net
getrouwd en voor het vak van muzikantentemmer al te oud, te bang en zo
welopgevoed dat ze het doodvonnis van Grote Maestro zullen ondergaan zonder te
verblikken of verblozen.
De masterclass. Een dier slaat voor zijn achtervolgers op de vlucht. De mens laat
zich afslachten, desnoods met volle zaal en televisiecamera's erbij. Het is
verbazingwekkend dat muziekstudenten steeds opnieuw bereid blijken te zijn zo'n
openbare afstraffing te ondergaan. Wie groot en trots genoeg is denkt: er zijn er elke
eeuw steeds maar een paar die tellen, en jullie zijn het niet. Maar altijd blijf je hopen
op een wonder, altijd. Daarom ben ik hier.
Recht voor de jonge dirigent, achter zijn nerveuze smalle rug, zit Grote Maestro.
De pupil op de bok, het ernstig magere studententype dat niet drinkt maar
Schopenhauer leest om van te leren, draagt een kolossale bril met dikke glazen die
de deemoed van zijn jongensogen uitvergroten tot een stilleven in olieverf; de druiven
der gramschap. Hij kijkt me aan als iemand die zou willen sterven voor het antwoord
op de vraag wat hem als troepencommandant ontbreekt, het antwoord dat de Maestro
hem al heeft gegeven; weer een zinloos leven.
Ik bestijg de trappen naar de laatste rijen van de bühne. Als ik ben aangekomen,
zie ik dat de jongen in de diepte wordt gemangeld. In de pijnlijke choreografie van
de scène wordt alles betekenisvol, al versta ik de discussie maar half. Grote Maestro
hangt als een uitgetelde bokser in zijn stoel. Het betekent dat de jongen met de bril
hem al zijn moed ontnomen heeft. Veelzeggend dat hij niet eens opstaat om zich uit
te spreken; dat is macht. De jongen buigt, twee meter boven hem, over het hekje van
het rostrum met zijn bange bovenlijf naar Grote Maestro toe; het lijkt alsof zijn bril
hem meetrekt. Zijn hoogte stelt niks voor, niet meer.
Wat hebben wij van u gehoord?, vraagt Grote Maestro. Was het Mozart?
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De collega-kandidaten die op hun beurt wachten, moeten natuurlijk lachen om die
smaad, nu het nog kan. De bril haalt hun kastanjes uit het vuur. Ze leren van zijn
fouten, stoten zich straks niet meer aan dezelfde steen.
De jongen zegt bedremmeld dat dit uiteraard wel zijn bedoeling was, om Mozart
op zichzelf te laten lijken.
Ze spreken Engels. Het Engels van de maestro is perfect. Accentvrij, soepel als
een melodie.
Wat wilt u laten horen, vraagt de Enige. Wat wil dat zeggen, Mozart in g-klein?
Sturm und Drang, zegt de jongen. Dat heeft hij uit een boek. Ik ken dat boek; ik
heb het ook gelezen, in mijn studiejaren. Weens classicisme in mineur, dus Sturm
und Drang, vrij naar de literaire stroming die verborgen mensendriften had ontfutseld
aan de greep van een geborneerd, uitsluitend rationeel verlichtingsdenken. Daar
kwam muziek van, die de weg vrijmaakte voor de hartsbekentenissen van de
romantiek, wild en verbeten. Dat heeft die jongen uit een boek geleerd waar alle
scheppen werd versimpeld tot een wetenschappelijke logica van oorzaak en gevolg.
Hij heeft die wetenschap op Mozart uitgestort. Hij heeft de felheid bestudeerd maar
niet gevoeld. Dat boek heeft hem vermoord met het geloof in de verklaarbaarheid
van alles. Hoor: zijn stem is in de studiezaal verweekt, te week voor drama.
Waarom al dat misbaar?, vraagt Grote Maestro weer. U maakt er circus van. Het
is Mozart. Mozart!
Waarop de jongen zegt dat hij de heftigheid van de muziek heeft willen overbrengen
op de musici.
U beweegt te veel, zegt Grote Maestro. Ik weet niet wat ik met u moet beginnen.
Wordt u wel eens kwaad?
Natuurlijk, zegt de jongen.
Niet kwaad genoeg, riposteert de Meester. En niet lang genoeg. Ik zou u moeten
folteren tot u het uitschreeuwt. Pas dan, als u kunt brullen, bent u dirigent. Die
schreeuw, mijnheer, die zit bij u te diep. U hebt hem in uzelf begraven.
De jongen kijkt alsof hij is doorzien. Dat is uit dankbaarheid. Zijn voorraad
dankbaarheid is onuitputtelijk.
Die stok van u, zegt Maestro, heeft geen zin. U zou het zonder moeten kunnen.
Een stok is als een wapen. Orkesten zullen denken dat u zich verdedigt; een verkeerd
signaal.
De jongen knikt.
Wat moet ik doen?, vraagt hij.
Gaan zitten, zegt de dirigent. Volgende.
De volgende is Christian, een Fransman in een sweater met het logo van een
voetbalclub. Hij dirigeert de serenade voor strijkers van Tsjaikovski en hij komt niet
verder dan het eerste thema. Weer een jongen zonder kern. Zelfs zijn gesticuleren is
hopeloos. Dus daarom is hij hier, de trotse radeloze Christian. Om zich te laten
ontmaskeren door de enige die in zijn ogen de papieren heeft om hem voor gek te
mogen zetten: een Grote Leermeester. Zo zijn alle gelovigen; buigen voor een hoogste
instantie die ze zelf tot God hebben verklaard. Uiteindelijk is het sadomasochisme.
Christian, zegt Grote Maestro zacht, dat klinkt niet vrij.
Zijn Frans is net zo goed. Een polyglot. Dat hoort er ook bij, virtuositeit: de sterkste
willen zijn, waar ook ter wereld.
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Niet vrij. Ik zie aan Christian dat hij het al vermoedde. Die onvrijheid is zijn lot.
Zijn leven lang heeft Christian gevochten in de hoop ervan verlost te raken. Hij laat
Tsjaikovski's thema nog één keer krampachtig glanzen, nu iets vrijer, maar niet vrij
genoeg. Zijn angst voor kitsch weerhoudt hem.
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Non, herhaalt de beul. Weet je wat kunst is, Christian? Duizend keer nee zeggen en
één keer ja. Niet zus. Niet zo. Niet links. Niet rechts. Precies in het midden, in het
hart van de zaak. Voor elke noot in een partituur is er in het universum van de tonen
maar één plek, de juiste. Jij kiest niet. Jij ruilt het ene nee in voor het andere. Je doet
maar wat.
Op de tribune weer meedogenloos gegiechel voor zolang het duurt.
Nog eenmaal waagt de arme Christian de sprong. Dan valt hij andermaal, en heeft
hij al zijn kruit voorgoed verschoten; drie keer mis.
Je denkt te veel, zegt Grote Maestro hem. En ik weet hoe het komt. Je lijdt aan
bewustzijn. Bewustzijn is een ziekte. Begrijp me goed, ik zeg je niet dat je meer moet
leren voelen. Gevoel is ook een ziekte. Ik zeg dat je moet handelen, vanuit je tenen.
Doen. Wij zijn daders, zie je; wij schieten met scherp.
Christian knikt. Hij wordt niet kwaad. En daarom, weet ik, wordt het nooit meer
wat met Christian. Als de hoogste rechter vonnist dat het aan zijn denken ligt, dan
is hij uitgespeeld.
Als Christian weer is gaan zitten, spreekt de beul zich uit, nu in het Duits.
Wo ist das Gleichgewicht, vraagt hij, wo ja doch alles fehlt?
Er valt een stilte. Het gefluister van de kandidaten en hun secondanten.
Niemand weet het, zegt de beul. Niemand weet wat moet gebeuren. Het is
godgeklaagd.
Weer stilte, boze stilte. Nu besef ik wat het is, een Generalpause.
Dan vraagt hij alle kandidaten op het podium te komen. Ze moeten naast elkaar
gaan staan en op zijn slag een vierkwartsmaat dirigeren. Het is een achterlijk gezicht.
Tien dirigenten, die onder leiding van een dirigent niets dirigeren. Ze slaan gebroken.
In de maat, maar zonder zielsbeweging, als computers.
Nu allegro, zegt de beul. En ook dat doen ze. Als hij er genoeg van heeft, tikt Grote
Maestro af en laat hij als een paus, in ritueel slowmotion, zijn hoog geheven, kwaad
gekromde handen naar zijn knieën zakken. Jammer dat ik zijn gezicht nu niet kan
zien.
Ja, hoor ik hem mompelen. Jaja. De jongens wachten op wat komt, maar er komt
niets. Ze weten niet goed hoe ze moeten staan of hoe te kijken. Hun armen hangen,
zinloos en ontheiligd, als geknakte vleugels aan hun starre lijven. Christian bergt ze
op achter zijn rug, als een rekruut. Ik sla mijn ogen neer. Ik wil niet alles zien.
Wat mij frappeert, zegt Grote Maestro, is dat jullie geen van allen protesteren
tegen een absurde opdracht. Het is volslagen zinloos, vierkwartsmaten dirigeren.
Jullie zijn soldaten, geen generaals.
Wat bedoelt u?, vraagt de jongen met de bril.
Daar komt u achter, zegt de beul.
Christian knikt. Ik denk niet dat hij zelf nog weet waarom.
En Grote Maestro zegt: Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens jullie een prachtig
leven toe.
Pas dan staat hij op, terwijl zijn tien soldaten het schavot verlaten. Het orkest
breekt op, de zaallichten gaan aan. Weer is de wereld niet veranderd.
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Voor Catharina, negen maanden oud
Emma Crebolder
Tussen het zoeven van een bal, al door
haar weggeslagen, en de omsnoering
in een kinderwagen, dobberen
overhuifd de ogen. Ze halen ribbels op
en ruis. Het zou van de wielen.
Het zou uit de drijftijd. Vandaag is
ze even lang hier dan dat ze daar was.
We maken de krulmond vrij uit het bont.
Boven zwanenlaken duikt haar hand
op, staat stram, kabbelt uitgelaten.
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In een hangmat
In een hangmat voorspellen zij
deining. De zee kan omvallen.
De kastanjes zijn bosbomen vol
schommels en schaduwwallen.
Zij willen hun grootma duwen,
vliegen van je vis vis wallevis,
van je rije rije door wat gerimpeld,
wilde duikvlucht en gevleugeld is.
Wij zijn de gestroomlijnde buit
tussen hun schateren. Verlegen
dat wij dit vergeven en vererven.
Wij durfden zo hoog komen, wij
droegen een blinddoek. Wij zouden
een holle boom voor ons kerven.
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Ik verbind u door
door Cathelijn Schilder
Ik belde 1-1-2, de politie of de ambulance - dat wist ik nog niet. Die vrouw lag op
de grond en ze stond niet op. Ze bewoog wel, maar stond niet op. De man stond over
haar heen gebogen; dreigend of behulpzaam - dat wist ik nog niet. Ik wist ook nog
niet of ik moest helpen, ingrijpen, bellen of wegrennen. Ik wist zelfs nog niet of dit
iets was om over na te denken.
‘Alarmcentrale, hoe kan ik u helpen?’
De taxichauffeur vraagt of ik ga voor een echtscheiding. Hoe bedoelt u? vraag ik.
Hij zegt dat hij ook een keer gescheiden is en dat het het beste was wat hij ooit gedaan
heeft.
Ik zit bij Keith Richards in de taxi. Zelfde leeftijd, zelfde bovenlijf als een verbogen
kleerhanger waar een vaal T-shirtje over hangt. Ik ben even stil omdat ik hem te laat
begrijp. Als ik nu zeg dat ik niet voor een scheiding ga, denkt hij dat ik lieg. Als ik
niets zeg, denkt hij ook dat ik lieg. Maar hoe komt hij op het idee?
‘Naar de rechtbank voor een echtscheidinkje? Het hoofd van de taxichauffeur is
vlakbij. Hij kan zijn hoofd zo draaien dat hij met zijn rug tegen de leuning van de
stoel blijft zitten, maar mij toch recht aankijkt. Zoals beesten met een lange nek, of
dinosaurussen. Blues schalt gierend door de luidsprekertjes naast mijn oren achterin
het busje. ‘Lekker muziekje?’ had hij gevraagd. Ik denk aan mijn vader. Die zou nu
denken, was ik maar taxichauffeur, met de hele dag de blues op. Had ik mijn hele
leven drugs gebruikt en gitaar leren spelen.
Ik moet naar de rechtbank. Ik weet niet waar die is. Op de brief stond een
plattegrondje afgedrukt, maar ik kende geen enkele straat die erop stond.
Ik heb nooit een normale taxirit meegemaakt in mijn leven. Ik ga dan ook nooit
met de taxi, alleen in noodgevallen. Gebroken duim, blindedarmontsteking, zieke
opa, dit is mijn vierde taxirit. De eerste keer zonder bloed, kots of snot, de chauffeur
kan gerust zijn. Deze keer zal de bekleding niet in gevaar komen.
‘Echtscheidinkie?’ de chauffeur draait zich weer om, terwijl hij met een nagel het
stuur een zwiep geeft om rechtsaf het Oosterpark op te rijden. Is het nou de eerste
of de vierde keer dat hij het vraagt? Heb ik al antwoord gegeven? Weet ik al wat ik
moet zeggen?
Een jankende mondharmonica zet in naast mijn oren, hij geeft gas.
‘Hoe bedoelt u?’ vraag ik. Ik zou willen dat ik altijd iedereen begreep, zonder vragen.
Ik zou dat heel graag willen, zoals veel mensen het allerliefst heel goed willen kunnen
zingen, of rijk willen worden, zo zou ik dat willen. Ik betrap mezelf de laatste tijd
erop dat ik vlucht in het woord ‘oké’. Steeds als ik te veel denk over hoe ik moet
reageren, in welke taal dan ook, over welke kwestie dan ook, zeg ik automatisch
‘oké’. De vader van mijn vriend is overleden: ‘Oké.’ En dan, om het nog erger te
maken: ‘Jeetje’ (vooral geen ‘Jezus’, dat kan kwetsend zijn - zeker niet: ‘Wat
verschrikkelijk’, misschien is het helemaal niet verschrikkelijk - vooral geen ‘sorry’,
want dan zeggen ze weer: ‘Daar kan jij niets aan doen!’)
Ik wil ermee stoppen, maar ik heb nog geen ander woord.
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Bij de slager: Mag het iets meer zijn? Het is oké, zeg ik.
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Op weg geholpen toeristen in de binnenstad: Thanks! Ik: Oké!
De enquêteur die mij iets wil vragen over 3VO: Oké.
Ik wil ermee stoppen, maar ik heb nog geen alternatief.
Waren er nog maar vaste omgangsvormen die je gewoon uit je hoofd kon leren in
een etiquetteboekje. Las laatst een discussie of je nu wel of niet ‘Hartelijk
gecondoleerd’ mag zeggen. Volgens de etiquette hoort het zo, maar niemand weet
dat nog, dus je kunt het maar beter laten, stelde de één. Een fervent voorstander van
de oude normen pleitte er evenwel voor de uitdrukking weer in ere te herstellen, dus
dan zeg je tegen de vrouw die net haar man verloren heeft bij een tragisch ongeval
met een vorkheftruck: ‘Hartelijk gecondoleerd’ - misschien gevolgd door: ‘Niet
schrikken van het “hartelijk”, dat hoort zo en ik zou deze term graag weer willen
introduceren in het uitvaartleven, vandaar, sterkte ermee hè, oké...’
Maar ‘hartelijk’ heeft z'n tijd gehad. Zoals we ons moeten verzoenen met het feit
dat er op aarde geen dinosaurussen meer kunnen wonen, zo moeten we ook afscheid
nemen van ‘hartelijk gecondoleerd’. En ook van ‘hartelijk gefeliciteerd’, dat hoor je
al nergens meer. Alleen op verjaardagskaarten gedrukt vóór 1996 zie je het nog wel
eens staan. Kaarten die alleen oma's sturen.
‘Heb ik ook gedaan hoor, veel huilen, godver gejankt heb ik,’ roept hij opgewekt
boven de muziek uit. Ik heb hem nog niet één keer naar de weg zien kijken, maar hij
stopt feilloos voor de overstekende moeder met kinderwagen en voelt met
telepathische gave de tram van rechts komen. ‘Maar het is het beste wat ik in mijn
leven heb gedaan. Naast afkicken dan. En je gaat geen u tegen mij zeggen, ik bedoel,
ik ben wel oud, maar geen minister!’
Hoe lang geleden is het dat iemand die ik niet kende en die geen kind was zoveel
over zichzelf aan mij vertelde?
‘En nou ja, al was ik een minister, daar hoef je ook niets meer voor te kunnen
tegenwoordig. Zoals die tuttebel van Onderwijs. Dat mens is toch gek? Daar gaan
we toch niet meer naar luisteren? Dat hebben we toch gehad? Ben godverdomme 25
jaar aan de heroïne geweest om van die verdomde kerk af te komen en nu begint zij
te zeiken over de evolutietheorie. Daar zijn we zo onderhand wel klaar mee, nee
toch?
‘Ja,’ zeg ik. Ik zou nu ook graag heel veel willen zeggen, maar ik weet niet wat.
‘Ja,’ zeg ik nog een keer. Ik zit met mijn hoofd tussen de twee stoelen op de
achterbank, zoals je vroeger ook bij je ouders in de auto zat. Kijken hoe je vader rijdt
en zeggen wanneer en of hij moet inhalen. Je hoofd zo laag mogelijk zodat hij ook
nog in de achteruitkijkspiegel kon kijken. Bij deze chauffeur hoeft dat niet. Hij hoeft
niet meer te kijken. Hij stopt voor een zebrapad terwijl hij als een zeeslang
achterstevoren tegen mij praat en de volumeknop nog wat hoger draait.
De mondharmonica huilt door de taxi. Als de wind rond een zomerhuisje. Ik doe
mijn jas weer aan. ‘Moet het raampje dicht? Je moet het gewoon zeggen hoor.’ Ik
wil ‘oké’ zeggen, maar zeg: ‘Nee.’ Hij geeft nog een keer gas, draait op datzelfde
moment de volumeknop verder omhoog en laat de auto dan uitrollen tot precies bij
het zebrapad van het ziekenhuis waar mensen met krukken, rolstoelen, mitella's en
ooglappen wachten op iemand die voor ze stopt.
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Nadat iedereen eindelijk is overgestrompeld, geeft hij tegelijk met de inzettende
harmonica gas en laat dan weer uitrollen tot ver voorbij de bocht in de richting van
de stoplichten. De zanger trekt zich niets aan van de jankende harmonica, mompelt
rustig door in lage bastonen. Zoals een man die na 25 jaar huwelijk het gekwetter
van zijn vrouw negeert.
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Ik ben een keer naar het concert van BB King geweest, wil ik zeggen, maar slik het
in.
‘Ik heb nog nooit van mijn leven gestemd,’ gaat hij verder. ‘Maar toen ik haar
beknepen Limbo stemmetje uit de radio hoorde komen, dacht ik even om te gaan
stemmen. Even dacht ik het. Alleen maar om die trut d'r uit te krijgen, maar toen
dacht ik Nee, Hans, Je doet niet mee aan deze wereld. Dit gaat helemaal nergens
over. Ik doe niet mee aan deze wereld.’
Hij draait zich weer om en glimlacht. Met zijn achterhoofd naar voren ontwijkt
hij twee spookrijdende fietsers en een overstekende hond.
‘Ik ga nu effe mijn mond houden, oké?’ Zijn hand rust losjes op de stoel naast
hem alsof hij de rug van een kat aait.
‘Oké,’ zeg ik, en zak terug tegen de rugleuning. Mijn ogen vallen dicht. Hij rijdt
in het ritme van een schommelstoel.
Boven de muziek uit hoor ik dat mijn mobiele telefoon gaat. De politie, denk ik.
Mijn handen trillen. Ik kijk naar het schermpje. Natuurlijk is het niet de politie. Jij
belde de politie, zij bellen jou niet. Dan blijven ze aan de gang.
Ik neem niet op. Dat heb ik de hele week nog niet gedaan. Dat komt wel weer
goed.
Ik weet nog hoe hij stonk als een compostbak met gistend bier. Als ik er lang aan
denk, ruik ik het ook.
‘Politie,’ besloot ik te zeggen. ‘Ik heb politie nodig bij...’
‘Waar?’ vroeg de vrouw, vast en zeker met een koket headsetje. Ik wist niet hoe
de straat heet.
‘Ik weet niet hoe de straat heet,’ zei ik terwijl de man mij tegen mijn gezicht sloeg
en mij tegen de grond probeerde te trekken.
‘Bij het Scheepvaartmuseum!’ gilde ik terwijl ik dacht dat dit misschien het einde
was. Dat ik moet ophangen om niet bellend[...] Zinloos geweld bij
Scheepvaartmuseum, zou de krant schrijven, twaalf regels in de gemengde berichten,
geen stille tocht, te onbelangrijk.
‘Waar?’ vroeg de vrouw nog een keer, beleefd en monotoon.
‘Je weet wel, bij het Scheepvaartmuseum,’ huilde ik.
‘In welke stad?’
‘Amsterdam!’ gilde ik.
‘Ik verbind u door.’
Ook het alarmnummer zou van die wachtmuziek moeten hebben. Maar welke muziek?
Dramatisch klassiek, top veertig, soul? Of een jukebox die bediend wordt door de
telefoniste? Afrekening in het criminele circuit? James Brown! Gevalletje van zinloos
geweld in het uitgaansleven? Britney Spears: Hit me baby one more time. Oud
vrouwtje beroofd van handtas? Een cantate van Bach: Wo soll ich fliehen hin?
Ik verbind u door.
‘Ik heb twee dagen geleden Joe Cocker gezien,’ zeg ik tegen de chauffeur. ‘Hij
speelde op een festival.’
En ik heb ook al twee keer de Rolling Stones gezien, wil ik zeggen, maar voel me
erg kinderachtig ineens.
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De taxichauffeur begint te vertellen over Joe en Mick en Herman en Deelder alsof
het zijn broers zijn. Maten noemt hij ze en dat het zo godvergeten goed is dat ze het
maar zo uithouden. Behalve Herman dan. Maar dat speed dan ook echt je hersens
opvreet. Dat hij daarom ook zoveel bewondering voor Deelder heeft. En
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dat het tenminste niet van die vadsige vijftigers, wat zeg ik, zestigers zijn geworden
als die wannabee hippies die hij in zijn wagen krijgt. Die mannen die met hun
spaarhypotheken en welstandsbuiken zeuren over de goeie ouwe tijd. Nou, je ken
zeggen van die drugs wat je wil, maar je wordt er in elk geval niet dik van. Kijk maar
naar mij! En bij mijn zit het in de familie, dus ken je nagaan. Ik ben wel de slankste.
Niets is verder gelukt in mijn leven, maar ik ben wel de slankste.
Ik denk na over de vraag of ik wel of niet dik ben. Ik weet het niet. Ik weet het
echt niet. Het is maar net wat je me aan laat trekken.
‘We zijn er meissie.’
‘Oké,’ zeg ik.
Het gerechtsgebouw ziet eruit als een gewoon kantoor, alleen dan met veel
slagbomen. Elke slagboom is een uitroepteken achter het justitiële karakter.
Ik hoop dat ik naar hem kan kijken of lachen zodat hij merkt hoe blij ik met hem
ben. Dat lukt natuurlijk niet. Het wordt een fooi met weer zo'n scheve grijns.
‘Heel erg bedankt,’ zeg ik.
‘Oké,’ zegt hij en geeft me een hand. Als hij wegrijdt, klinkt Bob Dylan vanuit de
open raampjes.
Ik loop richting schuifdeuren met een gevoel van eindexamen in mijn lijf.
Ik doe niet mee aan deze wereld, hoor ik hem in gedachten zeggen. Ik ook niet
meer, denk ik.
Dat helpt. Iets.
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De engel komt van rechts
Goed en kwaad als ruimtelijk probleem
door Margriet de Koning Gans
Iedere etser, iedere lithograaf en iedere houtsnijder weet dat hij de voorstelling die
hij in zijn hoofd heeft op de steen, op de plaat of in het hout in spiegelbeeld moet
inkrassen. Dat is niet zomaar een gegeven. Links en rechts hebben een betekenis in
de beeldende kunst die verder gaat dan louter de positionering van figuren in het
beeld en de richting waarin ze kijken. Sterker nog: links en rechts bepalen voor een
aanzienlijk deel onze appreciatie en interpretatie van kunst. Dus niet alleen etsers,
lithografen en houtsnijders dienen zich het hoofd te breken over links en rechts in
hun beeld, maar alle kunstenaars en alle toeschouwers hebben met deze kwestie te
maken.
Dat waarschijnlijk niemand hiervan lang wakker ligt, komt omdat de strijd tussen
links en rechts zich grotendeels onbewust en precognitief afspeelt. Maar toch, een
kunstenaar die hiermee een vergissing maakt, kan zich lelijk in de vingers snijden.
Er kan een heel ander kunstwerk ontstaan dan de bedoeling was. De wetten van links
en rechts zijn immers onwrikbaar en zonder mededogen.
Die wet luidt min of meer als volgt: zet men een figuur links in het beeld en is er
rechts van die figuur een ruimte waar hij naar kijkt, dan geeft dat openheid en
beweging. De figuur zal straks weggaan, de ruimte in waarheen hij kijkt, of zelfs de
buitenwereld in die zich verder rechts buiten beeld bevindt. Links ligt het verleden,
rechts de toekomst. Zet men de figuur rechts neer en ziet men de ruimte links, dan
heerst er een sfeer van stilstand. De figuur rechts sluit met zijn rug of met zijn hele
gestalte de wereld buiten. De voorstelling ademt intimiteit; men verkeert in
afwachting.
Sommige schilders zijn in staat met links en rechts hele verhalen te vertellen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor Johannes Vermeer. Op het merendeel van zijn schilderijen
staan - of zitten - zijn figuren (meest vrouwen) bij een raam dat zich links in beeld
bevindt. Door dat raam schijnt het licht naar binnen. Rechts is geen begrenzing
zichtbaar. Daar is de ruimte van het huis, waar wordt geleefd, wellicht door een gezin
met vele kinderen. Toch is daar op de schilderijen niets van te merken. De vrouw
die wij zien, heeft zich afgezonderd van de drukte en staat er met haar rug naartoe.
Zo heeft ze een hoekje van het huis afgescheiden tot een domein van intimiteit waarin
de tijd even stil staat. Hoe gapend de ruimte rechts ook is, de vrouw staat centraal
door het licht dat van links op haar valt. Van die kant zal ze niet lastig gevallen
worden (daar is de intimiteit); hoogstens van rechts (daar is de openheid, de wereld).
Een andere meester van links en rechts is de symbolist Edouard Vuillard
(1868-1940). Hij ging veel naar het Louvre om schilderijen te bestuderen. Een van
zijn favorieten was ‘De kantwerkster’ van Vermeer, het beroemde kleine doek waarop
een jonge vrouw in een geel jasje over haar kantwerk gebogen zit. Op dit doek komt
(net als bij zijn ‘Meisje met de rode hoed’) het licht juist van rechts, vermoedelijk
uit een raam waar zij onder zit, hoewel dat buiten beeld blijft. Dit is een van de
weinige schilderijen van Vermeer waarin geen ruimte buiten beeld wordt
gesuggereerd, maar alle aandacht gaat naar het totale opgaan van het meisje in haar
werk. Alles ademt hier verstilde concentratie.
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Vuillards vroegste en beste schilderijen (uit de periode 1890-1895) hebben als
onderwerp het korsettenatelier van zijn moeder, waar zijn zuster ook werkte. Dat
atelier is aan alle kanten dicht, op een zolderraam na dat soms ook wordt afgebeeld
(altijd rechts op het schilderij), en een deur die haast onvindbaar is door het erop
doorlopende bloemetjesbehang (altijd links of in de achterwand afgebeeld). Niet
alleen komt het licht op deze schilderijen meest-
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al van rechts, er hangt ook een benauwde sfeer. De moeder zit gewoonlijk breeduit
aan de rechterkant, en sluit zo de weg naar het licht af. Haar tengere dochter kan
geen kant uit, tussen de kniptafels is nauwelijks bewegingsruimte, en links blokkeert
de muur elke hoop op vrijheid.
Een verklaring die vroeger veel werd geopperd voor deze visuele wetmatigheid, is
dat de verankering van links en rechts komt door onze schrijfrichting, die van links
naar rechts gaat. Indien deze verklaring hout snijdt, zou het links-rechts idioom
andersom moeten zijn in landen waar de taal van rechts naar links geschreven wordt,
zoals het Arabisch en het Hebreeuws. Helaas is er in Arabische landen nauwelijks
een traditie van figuratieve schilderkunst of fotografie is waaruit we dat kunnen
afleiden. Het afbeelden van Allah, mensen en dieren is er immers doorgaans verboden
geweest.
Toch wijst alles erop dat links en rechts in één beeld in het Midden-Oosten niet
anders ‘gezien’ worden dan in het westen. Dat verandert bij een reeks beelden. Dat
bleek toen een westers voedselconcern een reclamecampagne voor babyvoedsel ook
in de Arabische landen lanceerde. Die campagne bestond uit een serie van drie foto's.
Van links naar rechts waren te zien: een huilende baby, een blik babyvoeding en een
lachende baby. De campagne deed helemaal niets... totdat iemand op het idee kwam
om de foto's te verwisselen. En ja, van rechts naar links sloeg de boodschap meteen
aan en de campagne werd alsnog een succes. Had men maar eerst naar Arabische
stripverhalen gekeken!
Er is ook wel geopperd dat de beweging van de zon de reden is dat richting in een
compositie van links naar rechts wordt ervaren als ‘open’ en ‘toekomstgericht’ en
de richting in een compositie van rechts naar links als ‘gesloten’ en ‘gericht naar het
verleden’, ja zelfs als ‘vijandig’. Bekeken vanaf het noordelijk halfrond draait de
zon immers ten zuiden van ons van links naar rechts. Zo gaan ook de uurwijzers met
de beweging van de zon linksom in de tijd mee. Chronologie is derhalve in zekere
zin beweging van links naar rechts. Deze beweging is daarmee niet alleen ‘normaal’,
maar ook ‘goed’ - en dus moet de beweging van rechts naar links wel tegendraads
en fout zijn.
Afgezien van de vraag of deze verklaring dan wel hout snijdt, is het onloochenbaar
dat het links-rechts principe niet alleen op schilderijen werkt, maar ook op het toneel
en in de film. Al in de klassieke Griekse tragedies komt het goede nieuws steevast
van links en het slechte nieuws van rechts. Dat principe is later voortgezet door
tragedieschrijvers als Joost van den Vondel, en is nog steeds van kracht.
Zo zien we dit principe weer precies in het recente toneelstuk Gloed naar de
gelijknamige roman van Sándor Márai, dat in 2003 de publieksprijs ontving. De
langverwachte gast komt van links, evenals de trouwe voedster. Maar als de gastheer
een oude rekening gaat vereffenen, verplaatst de handeling zich naar rechts. Er wordt
van rechts bovendien een decorstuk aangeschoven dat de muren van de eetzaal
voorstelt. De boodschap voor de gast is onmiskenbaar: ontsnappen is niet meer
mogelijk, hij zal mee terug moeten naar het verleden.
Ook in films wordt trouw de hand gehouden aan het links-rechts principe, vooral
in Westerns of films waarin strak geregisseerde strijdscènes voorkomen. Zelfs in
Aziatische martial arts-films zoals die van Zhang Yimou worden links en rechts heel
precies gebruikt in de choreografie van de handelingen. Zo zijn deze posities in zijn
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in 2004 uitgekomen, met prijzen overladen en voor een Oscar genomineerde film
House of the flying daggers niet alleen in de vechtscènes, maar ook in de
liefdesgeschiedenis tot het uiterste uitgebuit volgens dezelfde principes die in de
schilderijen van Vermeer en Vuillard gelden.
Men zou kunnen opmerken dat hieruit blijkt dat de schrijfrichting van een cultuur
niet ter zake doet in deze problematiek. De traditionele schrijfwijze van de Chinese
karakters (en die van de daarop geënte Japanse) was immers van boven naar beneden
(en - soms - in rijen van rechts naar links). Daarbij begonnen ze van oudsher rechts
bovenaan de rol papier of zijde, al maakt het hun ook niet uit om links bovenaan te
beginnen. Wel worden (altijd) alle karakters met een van links naar rechts en van
boven naar beneden gaande beweging getekend. Tegenwoordig overheerst overigens
de ‘Westerse’ richting, hoewel in China van rechts naar links nog wel voorkomt.
Hoe dit ook zij, inmiddels is het duidelijk
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dat de televisie eveneens de klassieke wetten van links en rechts zou moeten volgen.
Zo wezen wetenschappers onlangs de redactie van het NOS-journaal erop dat bij een
interview niet de interviewer, maar de geïnterviewde links in beeld moet zitten. De
kijker interpreteert de figuur links immers steevast als de belangrijkste.
In feite is het zonderling dat in de beeldtaal (van Griekse tragedies tot Westerns) het
kwaad altijd van rechts komt en het goede van links. In de menselijke gebarentaal
is het juist andersom. Wij brengen een toast uit door met onze rechterhand het glas
te heffen, wij schudden elkaar de rechterhand, onze belangrijkste gast zit rechts van
ons aan tafel, moslims moeten de gebedsruimte met hun rechtervoet betreden. In
landen waar met de handen wordt gegeten moet men zijn voedsel met de rechterhand
tot zich nemen - en de linkerhand gebruiken om de billen af te vegen. En net als bij
ons nog niet zo lang geleden, is het in China en Japan verboden de kwast of de pen
in de linkerhand te nemen.
En over Japan gesproken: ook de manier waarop daar de kimono moet worden
dichtgeslagen ligt vast. De linker omslag moet aan de buitenkant zitten om de goede
rechterkant tegen kwade geesten te beschermen. Wie zijn kimono andersom heeft
dichtgeslagen wil zijn slechte inborst juist verbergen en de mensen misleiden. Hij is
een kwade geest.
Bovendien: het Latijnse woord sinister betekent niet alleen links, maar ook duister,
het kwaad, de onderwereld. Overigens zien we dit niet terug in de Romeinse
interpretaties van de voortekenen door de auguren. Zij tekenden in de lucht een
templum, een denkbeeldig vierkant, om tekenen van de goden te duiden, bijvoorbeeld
door de vlucht van vogels. De belangrijkste vogel was de adelaar, de boodschapper
van Jupiter. Kwam de adelaar van links het templum binnenvliegen, dan was Jupiter
de onderneming gunstig gezind en kon er niets mis gaan.
Dit alles kwam bij mij boven toen ik De grote wandeling, de onlangs verschenen
memoires van Frédéric Bastet, las. Hij vertelt daarin dat hij in de jaren vijftig eens
in Italië bij een aldaar verblijvende hoogleraar Iconografie en Oudchristelijke kunst
logeerde. Hij zag zijn kans schoon om zijn gastheer een vraag te stellen waarmee hij
al lang rondliep: ‘Waarom komt op de schilderijen van de Annunciatie de engel
eigenlijk altijd van links?’ De hooggeleerde antwoordde: ‘U zult het niet geloven,
maar daar heb ik nog nooit over nagedacht.’ Bastet schrijft en passant dat hij het nog
altijd niet weet.
Toch dringt het antwoord zich op wanneer men de visuele wetmatigheden uit de
schilderkunst, uit de klassieke tragedie en van het Romeinse templum toepast op de
Annunciatie. De meeste Annunciaties zijn tussen 1300 en 1500 in Italië geschilderd.
Maria zit of staat rechts in beeld en kijkt naar links. Daarmee creëert ze een sfeer
van intimiteit en rust, bereidheid om haar gast te ontvangen. De uitvinding in de
veertiende eeuw in Italië van het schilderen met perspectief had ook consequenties
voor de lichtval. Viel het licht op de meeste vroege Annunciaties nog van zowel links
als rechts als van voren op het tafereel, tegen het eind van de vijftiende eeuw komt
het steeds meer alleen van links, en schijnt het op Maria's gelaat. Ook de aartsengel
Gabriël komt vanaf links bij haar aan. Zijn vleugels staan in het volle licht op zijn
rug gespreid of zijn al gevouwen. Zo komt de blijde boodschap rechtstreeks van God
naar Maria, van links - vaak ook nog aangegeven door gouden stippellijnen, die van
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linksboven uit de hemel komen. Een witte duif - symbool van de Heilige Geest vliegt van links boven naar rechts beneden mee.
Voor de ongeletterde middeleeuwse gelovigen waren de afbeeldingen van het
leven van Jezus in chronologische volgorde doorgaans op de noordelijke muur van
de kerk aangebracht (zodat het zonlicht er de hele dag op viel). Chronologische
volgorde wil zeggen: van links naar rechts, zoals beschenen door de zon. De
Annunciatie is in die reeks de eerste schildering. Deze bevindt zich dus helemaal
links op de muur, zodat het lijkt alsof de engel is binnengekomen door een raam dat
zich er linksboven bevindt, boven de kerkdeur die traditioneel op het westen gericht
is.
In Italië (Fra Angelico, Michelangelo, Titiaan), maar voornamelijk in Duitsland
en de Lage Landen werden (vooral later) Annunciaties ook wel andersom geschilderd.
Een reden kan zijn dat de betreffende kerk niet op de oost-
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west as ligt en de engel alleen van rechts door de zon wordt beschenen. Een andere
reden kan de ontwikkeling van de schilderkunst zelf zijn. Na de ontdekking van het
perspectief, dat niet in de laatste plaats in Annunciaties werd ontwikkeld, verschoof
de aandacht van de kunstenaars naar het landschap op de achtergrond en werden de
engel en Maria in verhouding steeds kleiner. En ten tijde van het maniërisme werd
de traditionele links-rechts opstelling helemaal losgelaten en maakte plaats voor spel
met clair-obscur en asymmetrie in de compositie. Maria wordt nu vaker van boven,
van rechts of van achteren door de engel benaderd, waarbij zijzelf een geschrokken
houding aanneemt. Soms wordt ze ook nog in de kleding van een keukenmeid
afgebeeld. Daarmee gaat de theologische gelijkwaardigheid van Maria en de engel
verloren. Het plechtige moment van de Annunciatie wordt een wonderbaarlijk incident
dat zich aan zo maar een jonge vrouw voordoet.
Zo past het probleem van Bastet (‘waarom komt de engel altijd van links?’) in de
visuele wetmatigheid die vanaf de oudheid tot science-fictionfilms loopt. Maar dan
blijft de vraag waarom visueel het goede altijd van links komt als links in
antropologisch opzicht sinister is, het kwaad, de duisternis.
Het antwoord is simpel. Dit komt doordat in de beeldtaal de blik van de
toeschouwer als uitgangspunt genomen wordt, ook al bevindt die zich buiten en
tegenover de het beeld. Beziet men het tafereel vanuit het standpunt van de actoren,
dan komt het goede juist van rechts, en het foute van links. Dan wordt ineens helder
dat vanuit Jupiter gezien de adelaar van rechts door het templum vliegt en dat voor
Maria de engel van rechts afdaalt. Dan is het duidelijk dat de huiselijke drukte waar
Vermeers melkmeisje even afstand van neemt, voor haar van links komt, dat de
kwaaie moeder van Vuillard links van haar dochter zit en dat de bezoeker in Gloed
van links door zijn rivaal wordt geattaqueerd.
De toeschouwer, die buiten de gebeurtenis staat, ziet alles andersom. Hij is zich
daar niet van bewust, want hij ziet het nooit anders. Het antwoord op Bastets vraag
luidt kortom: ‘De engel komt helemaal niet van links, maar van rechts!’
De wetmatigheid dat voor de toeschouwer het heilige, het belangrijke, het goede,
altijd vanaf links in beeld komt, wordt in het Westen toevallig nog versterkt door
onze schrijfrichting en door de richting waarin wij de zon zien draaien. In het
Midden-Oosten doet die toevalligheid zich niet voor. Daar is alleen het heilige dat
van rechts komt, hetzelfde als in het Westen. Sterker nog: misschien verklaart dat
zelfs wel waarom het Arabisch en het Hebreeuws van rechts naar links worden
geschreven. De Joodse Bijbel en de Koran worden immers geacht het woord van
JWH en van Allah zelf te zijn, en er werd lange tijd geloofd dat zij die boeken
eigenhandig hadden geschreven. En zij zullen, komend van rechts, allebei naar links
geschreven hebben.
Hoe dan ook, de regel dat het goede van rechts komt en het kwade van links, is in
veel culturen hetzelfde, ongeacht de schrijfrichting en de draaiing van de zon. In de
beeldtaal wordt dit voor de kijker andersom: het goede komt van links in beeld en
het kwade van rechts. Ook deze visuele wetmatigheid is wereldwijd vrijwel
onomstreden en wordt precognitief aanvaard.
De verklaring hiervoor is ook weer tergend simpel. Het enige wat alle culturen
met elkaar gemeen hebben om deze beeldtaal van goed en kwaad te verklaren, is het
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gegeven van de twee hersenhelften bij de mens. Die hersenhelften sturen ons diagonaal
aan. Onze rechter hersenhelft (verantwoordelijk voor ons ruimtelijk inzicht en onze
emoties) stuurt onze blik eerst diagonaal naar de linkerkant van het beeld. Die
linkerkant wordt overigens het best bekeken door ons rechteroog dat weer wordt
aangestuurd door onze linkerhersenhelft, dat zorgt voor interpretatie, logische
coherentie en symbolische connotaties. Wij mensen kijken dus in een interpreterende
beweging van links naar rechts over een beeld, zonder dat wij dit beseffen. De
toeschouwer ‘ziet’ daarom meteen dat de persoon links in beeld de belangrijkste is,
terwijl hij degene is die rechts van zijn gastheer of gastvrouw zit, zoals het hoort.
Bij het kijken naar kunst noemen wij dus automatisch rechts links, en links rechts.
Als toeschouwers van onze eigen cultuur zijn wij de speelbal van een evolutionair
foefje.
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Zwart-wit
Florence Tonk
Zwart-wit net zand
zo likken van je hand
zwart-wit heetten wij
zij neuriede wanneer ze at
en dit bijzonder lekker was
heet dat verraad
toen ik niet meer wilde spelen
je voorhoofd vet werd
jij zo bedeesd (je moeder aan mijn vader zat)
dat het een beetje ging vervelen
meisje van de gruwelijke kieteldood,
of werden wij alleen maar groot?

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

29

Weg
Het spoor zuigt je geruisloos bij me weg
‘Vijf dagen lang de stilte in,’ denk ik,
als ik je hoofd verlies
in de vertekening van rijdend glas.
Vannacht zal ik vergeefs
je harde ledematen zoeken
jij zult er pas weer zijn wanneer ik slaap.
Me langdurig nemen in verlaten huizen
waar gaten in de plankenvloeren
zicht op stille feestjes geven.
Bij het opstaan zal
ik me alles herinneren.
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De zaak S.
door Antoine de Kom
Verdachte stormt op mij af. Veeleer wanhopig dan gevaarlijk. ‘Ik wil ondervraagd
worden!’ Hij laat zich op zijn knieën vallen. Ik kan hem er niet van weerhouden, doe
een stap achteruit en vraag hem op te staan. Hij reageert ogenblikkelijk en drukt mij
een stapel brieven in handen die ik van hem moet lezen. ‘Beslist, beslist!’
Er zit een handenwringende man van een jaar of veertig tegenover me. Hij heeft
iets gedistingeerds in zijn dictie, in zijn kleding en in zijn neerbuigende, onmachtige
blik. Hij is niet groot, blauwogig en blond. Ik laat toe dat hij me zijn brieven weer
uit handen trekt. Hij verontschuldigt zich omstandig. Nu liggen ze over de tafel
verspreid terwijl verdachte niet aflatend poogt mij deelgenoot van zijn opvattingen
en avonturen te maken.
Hij wil dat ik hem leer kennen ‘zoals hij werkelijk is’ en buigt zich steeds opnieuw
vertrouwelijk naar mij toe. ‘Men ziet een monster in me. Ik ben bij voorbaat al
veroordeeld. U mag me een spilzieke rokkenjager noemen, een hoerenloper, een
waaghals, een sensatiezoeker, een snoeper, een querulant of desnoods een psychopaat,
maar een monster, dat niet, dat nooit!’ Verdachte staat op, buigt zich weer naar mij
toe en vraagt: ‘Noemt u mij een psychopaat?’ Ik kijk hem zwijgend aan. Er volgt
een tirade waarbij hij steeds luider praat en mijn beroepsgenoten die hem eerder
onderzochten beticht van vooringenomenheid en willekeur. Hij raakt buiten adem.
Het zweet staat op zijn voorhoofd. Hij kookt van ingehouden kwaadheid en spanning.
Tussen verdachte en mij ontstaat nu al een probleem. Hij verwacht zoveel van mij
dat ik mezelf al bij voorbaat in een onbetrouwbare lomperd voel veranderen. Als ik
hem dat zeg, moet hij lachen en slaat me vriendschappelijk op de schouder wanneer
ik vertrek.
Verdachte is een recidiverende zedendelinquent. Binnenkort moet hij zich voor het
Hof verantwoorden inzake wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling,
aanranding en verkrachting van een of meerdere prostituees. Hij staat terecht met
een medeverdachte maar is verbolgen over de aandacht die juist hij bij zijn huidige
zaak in de media krijgt. Verdachte ontkent. Tot diep in de nacht zit hij te schrijven
aan een ‘Groot Verweerschrift’.
Blijkens het milieuonderzoek is verdachte afkomstig uit een adellijk geslacht en
gehuwd met een vrouw uit hogere burgerkringen. Zijn schoonmoeder wilde dat haar
nageslacht een adellijke impuls kreeg en verdachte voelt zich daartoe gebruikt. Hij
verklaart trots te zijn op het feit dat hij zijn weerzin tegen zijn vrouw heeft weten te
onderdrukken. Verdachte is enig kind en blijkt al jaren geen contact te hebben gehad
met zijn anderhalf jaar geleden overleden moeder. De vader, elf jaar geleden
gestorven, lijkt een losbandige spilzieke diplomaat te zijn geweest, die hem als puber
op sleeptouw nam. De man vond later dat verdachte voor galg en rad was opgegroeid.
Toen verdachte trouwde, zadelde vader hem met zijn schulden op.
Verdachte werd ten doop gehouden door ondergeschikten die zijn naam
verhaspelden. De eerste jaren van zijn leven bracht hij met zijn ouders door in het
paleis van een prinselijk paar: zijn moeder was verwant aan de prins en zag haar
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zoon graag in hoge kringen vooruitkomen. Vader zag ook kansen en deelde het bed
met
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de prinses. Een jaar voor verdachtes geboorte had zijn moeder haar eerste kind, een
meisje, verloren. Enkele maanden voor verdachtes geboorte overleed de prins en een
jaar later de prinses.
Verdachte speelde als kind vaak met het zoontje van het prinselijk paar, een
weeskind dus, dat vier jaar ouder was dan hijzelf. Toen verdachte ongeveer twee jaar
oud was, sloeg hij op een keer op het prinsje in en pakte diens speelgoed af. Volgens
moeder had het prinsje hem nooit anders dan ‘kind’ genoemd.
Als vierjarige werd verdachte naar familie buiten de stad gestuurd. Thuis werd
een zusje geboren dat al na vijf dagen stierf. Zijn ouders gingen uit elkaar nadat de
loopbaan van zijn vader was mislukt. Verdachtes moeder tobde met haar gezondheid.
Zijn vader duidde haar aan als ‘de invalide’. Verdachte kwam eerst bij de moeder
en daarna bij een oom van zijn vader terecht.
Verdachte laat een jeugdfoto zien van hemzelf en een foto van zijn vader. Zij lijken
op elkaar. Verdachte zegt een driftig en verwend kind te zijn geweest. Hij zou niet
weten wie hem grenzen oplegde. Zijn moeder heeft dat blijkbaar vergeefs gepoogd.
Hij denkt dat zij zich van hem heeft afgekeerd, hem heeft opgegeven en hem eigenlijk
haatte. Hij heeft er schoon genoeg van alweer over zijn ouders te moeten praten. Hij
wil niet laten merken dat hij zijn moeder miste en bange fantasieën had over haar
lot. In haar plaats waren er vrouwen die hem hebben ‘gekoesterd’. De eerdergenoemde
oom was een priester, die niet erg celibatair leefde. Hij zorgde voor een gouvernante
en een huisonderwijzer met wie verdachte het goed kon vinden. Verdachte werd een
Einzelgänger en had geen echte vrienden. Aan zijn tijd in het leger denkt hij met
gemengde gevoelens terug. Hij raakte net zo verslingerd aan de wapenrok als aan
gokken en vrouwen, bij wie hij volgens zijn superieuren veel te ver ging.
Vandaag is verdachte uitgevallen naar het personeel. Hij heeft vrijheden buiten de
kliniek geëist, is het wandelen in de binnentuin beu en mist zijn twee spaniëls (over
zijn kinderen heeft hij het zelden). Als ik hem spreek, is hij het incident alweer
vergeten. Hij zou graag toneelvoorstellingen organiseren met de medecliënten en
met echte acteurs, waarvan hij er nogal wat kent. Wanneer we daar over doorpraten
verslapt verdachtes aandacht. Hij rumineert over zijn lichamelijke gezondheid, maakt
zich zorgen over zijn seksuele functie en heeft last van aambeien. Verdachte vertelt
jaren geleden een sjanker te hebben gehad en ook een druiper te hebben opgelopen.
Hij weet niet zeker of die goed behandeld zijn.
Verdachte komt dan met allerlei details. Hij heeft vrouw, vriendinnen en prostituees.
Hij vraagt de laatsten gewoonlijk hem te geselen en daarna wil hij dat bij hen doen.
Hij heeft een zekere fascinatie voor anaal verkeer, ook met mannen, alhoewel hij
niet speciaal op hen uit is. Hij vertelt slechts met moeite en dan nog pijnlijk te kunnen
klaarkomen en hij vreest dat zijn lichaam en geest worden ondermijnd door zich
ophopende en indikkende sappen.
Met een dwangmatige regelmaat moet hij zichzelf bevredigen, waarbij hij
regelmatig gebruik maakt van dildo's, die hij in zijn anus brengt. Verdachte verzoekt
of zijn vrouw die voor hem mag meebrengen en geeft even later toe dat dit al is
gebeurd. Hij blijkt van zijn masturbatie een uitvoerig logboek bij te houden en laat
mij dat zien. Ik heb verdachte na het lichamelijk en aanvullend onderzoek verwezen
naar de uroloog. Hij kan daar niet meteen terecht en vraagt bijna dagelijks om
vervroeging van de afspraak.
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Echtgenote van verdachte, Renée-Pélagie de Montreuil, heeft zich op mijn verzoek
voor een familiegesprek bij de receptie gemeld. Door de hoge ramen zie ik
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een sober geklede vrouw roerloos zitten wachten. Zij blijkt verlegen en kijkt mij
nauwelijks aan. Met vaste, ietwat nasale stem noemt ze haar naam en bedankt me
voor de ontvangst. Echtgenote vertelt dat wij alleen nog haar moeder mogen
verwachten. Even later ontmoet ik een kordate, welbespraakte dame die wil weten
of haar schoonzoon al genezen is.
In de familiekamer zitten moeder en dochter schuin tegenover elkaar als verdachte
binnenkomt. Deze gaat luid mopperend tussen hen in zitten. Hij is ontevreden over
het onderzoek maar wordt door zijn schoonmoeder tot de orde geroepen. Op mijn
verzoek doen beide vrouwen een poging om te beschrijven wat anderen van hem
vinden. Die noemen hem trots, fel, kil, tiranniek, onvast, afgunstig, slijmerig,
opvliegend en impulsief, tegendraads, een querulant, een manipulator, een cynisch
charmeur, overgevoelig voor kritiek - en daarvan alles onthoudt -, iemand die draait
en verdraait, beledigt en besmeurt, provoceert en ontwijkt. Hij kent geen spijt en vat
de gevolgen van zijn eigen roekeloosheid op als de tekenen van kwade gezindheid
van anderen.
Verdachte reageert niet, maar wil een dezer dagen worden voorzien van al wat hij
nodig heeft: schrijfwaar, boeken, een extra groot en zacht kussen, eigen linnengoed,
fruit, bloemen, tal van lekkernijen zoals paté, gekonfijte vruchten, truffels, jams en
chocola.
Dan brandt zijn schoonmoeder los, zo nu en dan onderbroken door haar dochter,
die haar man door dik en dun blijft steunen. Kortweg komt het hierop neer: verdachte
blijft onverantwoord veel geld uitgeven aan het organiseren van toneelvoorstellingen
en seksuele escapades. Het eerste leidt tot schulden, het tweede tot publieke
schandalen, processen en strafsancties. Zijn schoonmoeder heeft maar één doel: haar
familie zuiveren van blaam.
Echtgenote vertelt over de eerste ontmoeting met haar man. Zij vond hem charmant,
scherpzinnig en overweldigend. Zij bewonderde zijn tegendraadsheid, durf en
belezenheid. Schoonmoeder laat misnoegd weten dat zij met het sluiten van het
huwelijkscontract, waarbij verdachte door afwezigheid schitterde, een wilde kat in
de zak heeft aangetroffen. Verdachte heeft in zijn schoonfamilie een gezin gevonden
waar schoonmoeder, die hij ‘De Presidente’ noemt, regeert. Zij pakt energiek de
problemen aan die hij veroorzaakt.
Verdachte belooft beterschap maar wordt alleen door zijn vrouw geloofd. Zijn
seksuele vrijzinnigheid is hem nu eenmaal aangeboren, meent hij. Schoonmoeder
begint voor de zoveelste keer alle details te herhalen. Zij noemt zijn verhalen over
zijn avontuurtjes en zijn eigen kleine huizen van genot. Zijn neiging daarin een vrouw
op te sluiten. Zijn wens dat zij hem slaat en zijn behoefte om haar daarna af te ranselen
en vervolgens onder het uitslaan van godslasterlijke taal in extase te raken. Hij heeft
zijn schoonmoeder veel opgebiecht. Hij heeft haar gevraagd hem grenzen te stellen
om die vervolgens alle met voeten te treden. Nergens heeft hij echt spijt van en hij
trekt zich volstrekt niets aan van straf. Verdachte blijft zeggen dat hij, vrijzinnig en
vrij, handelt zoals zijn natuur hem ingeeft. Schoonmoeder kondigt aan dat hij zich
te gronde zal richten en ruïneren en dat zij dat niet meer kan verhinderen.
Ik vraag hardop of er nog een uitweg is. Daarop ontstaat er tumult. Verdachte verwijt
me dat ik het antwoord niet kan geven. Schoonmoeder ziet daarin de definitieve
bevestiging van haar overtuiging. Verdachtes vrouw put zich uit in
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verontschuldigingen omdat zij vreest dat haar man al zijn vrijheden zal verliezen.
Zij vertelt dat verdachte haar nooit een haar heeft gekrenkt. Zij neemt afstand van
haar moeder. Haar man heeft nu eenmaal seks nodig om zich niet verloren te voe-
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len. Het is een uitlaatklep bij spanningen, hij kan er zijn woede in kwijt, hij vindt
zichzelf er helemaal in. Hij heeft met vele vrouwen affaires gehad maar slechts
enkelen konden tegen hem op. Hij was doorgaans idolaat van hen om daarna steevast
diep teleurgesteld te raken.
Verdachte vertelt dat alleen sterke vrouwen hem kunnen binden. Hij wijst op zijn
geslachtsorgaan dat hem als een uitgeput paard in de steek laat en wil dat de uroloog
daar eens de zweep overheen legt. Verdachte kijkt zijn vrouw wantrouwig aan en
wil dat zij haar moeder op andere gedachten brengt. Hij laat het erop aankomen dat
deze twee krachtige vrouwen hem in de tang proberen te krijgen, terwijl hij andere,
weerloze vrouwen aan zijn vernederende grillen onderwerpt.
In de dagen na dit gesprek wordt verdachte steeds wantrouwiger. Ik heb slecht nieuws
voor hem. De uitslag van het bloedonderzoek toont niet geheel normale luesreacties.
Om een syfilis uit te sluiten, is meer onderzoek nodig. Verdachte is hevig verontrust.
Hij vertrouwt dit niet. Hij meent dat zijn schoonmoeder hem een loer wil draaien.
Dit is voor hem het begin van het einde. Verdachte gaat druk in de weer met getallen,
ziet allerlei verbanden, betekenissen en signalen, denkt dat zijn schoonmoeder een
complot tegen hem smeedt. Zij moet er wel achter zitten nu zijn verzoeken en klachten
steeds weer worden afgewezen. Hij heeft ‘Christoffel S.’ op zijn deur geschreven en
laat zich neerbuigend uit over zijn verblijfsomstandigheden. Van aanvullend medisch
onderzoek wil hij niets weten.
Ik besluit de gesprekscontacten kort en zakelijk te houden om de werkrelatie niet
te verliezen. Verdachte loopt zijn dagelijkse rondjes door de binnentuin en staat daar
regelmatig tegen medecliënten te mopperen. Hij signaleert allerlei zaken in de kliniek
die naar zijn mening niet kloppen. Hij heeft me laten weten dat hij daarover de pers
wil benaderen.
Ondertussen richt ik me op de verklaringen van de slachtoffers in het dossier.
Vijfien jaar geleden heeft verdachte een 20-jarige zwangere prostituee naar een van
zijn ‘kleine huizen’ gebracht. Daar sloot hij haar in een bovenkamer op. Er hingen
allerlei zwepen en gesels, ook kruisbeelden en religieuze naast pornografische
afbeeldingen. Hij vroeg of zij hem met een gloeiend hete zweep van ijzerdraad wilde
slaan. Zij weigerde. Hij dwong haar onder dreiging met een steekwapen en twee
vuurwapens een kruisbeeld te vertrappen waarbij zij blasfemische taal moest uitslaan.
Zij moest na een klysma haar ontlasting over een kruisbeeld laten lopen maar weigerde
dat. Verdachte bestrijdt dit alles niet.
Tien jaar geleden sprak verdachte op paaszondag een 36-jarige bedelende vrouw
aan. Haar nam hij mee naar een buitenhuis en sloot haar op in een kamer met vele
bossen gesels. Daar moest zij zich uitkleden, anders dan zou hij haar doden en in de
tuin begraven. Hij kleedde zich ook uit op een mouwloos vest na en knoopte een
witte zakdoek om zijn hoofd. Zij moest op haar buik op een bed gaan liggen. Hij
bond haar handen en voeten vast. Hij ranselde haar af. Hij kerfde met een klein mes
in haar billen en sloeg haar met een stok op de rug bont en blauw, zo verklaarde zij.
Het slachtoffer vertelde dat verdachte haar als Christus zou willen hebben laten lijden
om zijn plezier te vergroten. Ze was doodsbang. Verdachte masturbeerde waarbij hij
luide en beangstigende kreten slaakte. Hij wilde haar tot de avond vasthouden maar
zij wist te ontsnappen en deed aangifte.
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In zijn verklaringen ontkende verdachte te hebben gedreigd met de dood. Hij had
haar tevoren verteld wat hij wilde. Zij had zich vrijwillig uitgekleed, hij had haar
niet vastgebonden, geen stok of mes gebruikt, alleen een ‘kat met negen staarten’ en
zij had niet geschreeuwd of geprotesteerd. Het slachtoffer werd direct door
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een arts onderzocht. Deze vond geen blauwe plekken of snijwonden, wel lichte
huidbeschadigingen passend bij zweepslagen. Er waren geen afwijkingen aan de
huid van polsen en enkels.
Deze beide oude zaken zijn afgedaan. In de huidige strafzaak gaat het om misdrijven
die zich ongeveer zes jaar geleden hebben afgespeeld. Verdachte heeft op
zaterdagochtend met zijn bediende vier prostituees van omstreeks twintig jaar oud
in een appartement bezocht en hen aan een reeks seksuele handelingen onderworpen.
Zij hebben het volgende verklaard. Verdachte droeg steekwapens bij zich. Hij liet
hen raden hoeveel kleingeld hij in zijn hand had. Wie won moest als eerste. Het werd
Marianne Laverne. Verdachte sloot haar op. Zij moest naast verdachtes bediende op
bed gaan liggen. Verdachte sloeg haar met een zweep terwijl hij zijn bediende aftrok.
Daarna stuurde hij hem weg. Vervolgens liet hij het slachtoffer anijssnoepjes eten
in de hoop dat zij daardoor winden zou gaan laten. Hij stelde haar voor om haar door
zijn bediende of hemzelf anaal te laten penetreren. Zij weigerde. Verdachte vroeg
haar om hemzelf te slaan met een bebloede leren gesel, bezet met kleine en grote
spelden. Zij kon dat niet aan. Verdachte liet iets anders halen: met een roe van
braamtakken liet hij zich door het slachtoffer op de billen slaan. Het slachtoffer trok
zich in de keuken terug met buikpijn.
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Het tweede slachtoffer, Mariette Borelly, moest zich uitkleden, op bed gaan zitten
om enkele slagen met de roe op de billen te krijgen. Verdachte liet zich vervolgens
door haar slaan en kerfde het aantal ontvangen slagen in de schoorsteenmantel. Die
dag zouden het er in totaal 859 zijn. Verdachte had anaal contact met het slachtoffer
terwijl zijn bediende hem penetreerde.
De derde vrouw, Rose Coste, moest weer naast verdachtes bediende op bed gaan
liggen en werd door verdachte met de roe geslagen, terwijl hij met de andere hand
zijn bediende aftrok. Het verzoek van verdachte om zijn bediende haar anaal te laten
binnendringen, wees zij af.
Verdachte vertelde het vierde slachtoffer, Marianette Laugier, dat hij nog 25 slagen
te geven had. Toen het slachtoffer de gesel met de spelden zag, wilde zij weggaan.
Daarop liet verdachte Marianne Laverne opnieuw de kamer in komen en deed de
deur op slot. Het slachtoffer Marianette Laugier moest toekijken terwijl verdachte
Marianne Laverne sloeg met de roe. Hij bood beiden opnieuw anijssnoep aan.
Marianne Laverne voelde zich te ziek. Het slachtoffer Marianette Laugier spuugde
het snoep uit. Beiden werden door verdachte met de roe geslagen. Verdachte legde
Marianne Laverne op haar buik, stak zijn neus tussen haar billen en vroeg of het
snoepgoed al werkte. Daarna wilde verdachte dat Marianette Laugier zijn bediende
bevredigde, wat zij weigerde. Beiden wilden gaan. Onder bedreiging door verdachte
nam zijn bediende Marianne Laverne anaal terwijl zij zich hevig verstikt voelde en
huilde.
Die avond bood verdachte een vijfde prostituee, Marguerite Coste, veel anijssnoep
aan. Vervolgens bracht hij zijn tong bij haar anus en vroeg haar winden te laten in
zijn mond. Zij weigerde anaal contact.
Na bovenbeschreven handelingen werden Marianne Laverne en Marguerite Coste
ziek. Zij gaven gallig braaksel op. Chemische analyse van het braaksel leverde geen
aanwijzingen voor een giftige stof. Hetzelfde gold voor de analyse van twee
teruggevonden snoepjes. Een vergiftiging met de Spaanse vlieg kon niet worden
bevestigd maar ook niet worden uitgesloten.
Verdachte ontkent iedere dwang of dreiging. Hij heeft naar zijn zeggen met
instemming van de prostituees gehandeld en hen onschuldige snoepjes aangeboden.
Hij wil hierop tegenover mij niet verder ingaan, mede op advies van zijn raadsman.
Zoals altijd heb ik ook deze verdachte aan het einde van mijn onderzoek het
voorlopige rapport ter inzage gegeven. Hij heeft het gelezen en van commentaar
voorzien. We bespreken het rapport.
‘Als de feiten bewezen worden verklaard, dan denk ik dat u zich wel zeer
persoonlijk hebt geuit,’ probeer ik voorzichtig.
‘Daar ben ik het helemaal mee eens, zo ben ik maar het was een spel en de meisjes
hadden er minstens zoveel genoegen in als ik, u weet niet hoe goed ze in hun rol
zaten, het was een prachtstuk, ik had het zelf kunnen regisseren!’
‘U neemt om genomen te worden,’ tracht ik te verduidelijken.
‘Ja, daar hebt u beslist gelijk in,’ zegt verdachte terwijl zijn gezicht opklaart. ‘Zoals
u weet, val ik op vrouwen die mij temmen en ik mag graag een heer op mijn rug als
ik een vrouw berijd.’
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‘U heeft de neiging om het geslachtsverschil teniet te doen. U maakt man en vrouw
tot anale wezens en wilt het binnenste in de vrouw - haar darmgassen - in u opnemen.
U zoekt in seks iets dat niet, of nog niet, seksueel is.’
Verdachte meent dat hij verder moet gaan op deze weg, wil hij werkelijk aan zijn
roeping gehoor geven. Maar hij beklemtoont ook: ‘Mijn vrouw en mijn vriendinnen
heb ik nooit iets aangedaan!’
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Verdachte trekt een onnozel gezicht en vraagt of ik een kersenbonbon lust die hij
opdiept uit zijn zak. ‘U schrijft dat ik een persoonlijkheidsstoornis heb: “Een
duurzaam, breed en vast patroon van innerlijke ervaringen en gedrag dat duidelijk
afwijkt van wat er in zijn cultuur wordt verwacht; anderen en hijzelf hebben er last
van.” Wat betekent dat?’
Ik krijg niet de kans uit te leggen wat ik bedoel. Verdachte is geïrriteerd geraakt.
‘Daarmee gaat u veel te ver,’ zegt hij nijdig. ‘U reduceert me tot mijn delicten! Ik
heb gisteren de pers gebeld en dit zal ik ze ook vertellen. Daar verwacht ik meer
begrip dan bij een koude kikker zoals u!’ Hij likt zijn chocoladevingers af en kijkt
mij hautain aan.
Ik probeer hem mijn diagnose te verduidelijken. ‘U verwacht bewonderd te worden
en u neigt tot veronachtzaming van rechten van anderen. U doordringt anderen met
uw verlangens, angst en woede, met uw aanvankelijke adoratie en daarna met uw
onvermijdelijke diepe minachting. Daardoor ontstaan conflicten om u heen. Deze
beperking is al in uw jeugd ontstaan. U bent namelijk onder onvoorspelbare en
bedreigende omstandigheden in de steek gelaten, grillig opgevoed en ook verwend.
In plaats van affectie kwam de seksualiteit. Uw honger naar seksuele bevrediging is
onstilbaar omdat u grenzeloos heftig naar affectie hunkert. Op seksueel gebied vecht
u om bestaansrecht, om veiligheid, om erkenning, om volwaardigheid, om identiteit
- en daarbij leeft u uw diepste angsten en woede uit. Die angsten en woede hadden
ooit betrekking op uw ouders. Vandaar uw weerzin en minachting als we het over
hen hebben. Maar u zet die gevoelens om in seks,
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in slaag en in vernedering, en u richt zich daarbij op vrouwen van wie u niet
emotioneel afhankelijk bent. Ik denk dat u de werkelijkheid uit het oog zult verliezen
en dat u zult gaan wanen als deze weg wordt afgesloten.’
Verdachte reageert boos. ‘Dat is nu precies waartegen ik vecht! Moet ik toestaan
dat mijn ware aard wordt aangetast?’ Hij citeert op schampere toon uit mijn rapport:
‘Een temperamentvolle, intelligente, sensuele, prikkelbare man. Zijn vader bleek een
onberekenbaar, vernederend en seksueel gebonden voorbeeld. Zijn moeder was
chronisch ziek en moest zich terugtrekken. Verdachte heeft in feite heel erg gevreesd
dat zij niet van hem hield. Door vrouwen rond zijn vader werd hij gekoesterd. Zijn
verhouding tot vrouwen wordt gekenmerkt door parasitaire afhankelijkheid, die hij
door erotische avonturen ongedaan probeert te maken. Deze afhankelijkheid gaat
zover dat hij met zijn onbezonnen gedrag steeds weer afwijzingen en soms straf
uitlokt zonder dat hij daarvan iets leert. De kwelling, spanning en wrok die dit bij
hem teweegbrengt, leeft hij gewoonlijk actief en passief seksueel bij prostituees uit.
Bij hen “geilt” hij op slaag en vernederende onderwerping. Wij spreken tegenwoordig
van een “parafilie”. Een organische seksuele functiestoornis kan niet worden
uitgesloten.’
Verdachte is van mening dat mijn verhaal veel te glad en gemakkelijk is. ‘Mijn
moeder deed me tekort, mijn vader vernederde me - en zijn pamperende vriendinnen
gaven het laatste zetje! Niet bepaald diepzinnig. Het kan zó in de krant,’ hoont hij.
‘Kijk, hier staat weer zoiets: “Verdachte handelde ten tijde van de aan hem ten laste
gelegde delicten mede uit psychopathisch ontaarde, geseksualiseerde vroegkinderlijke
verlangens en angsten. Die leefde hij uit”...’
Verdachte is boos en vertwijfeld: ‘Ik snap het niet, gaat dit niet veel te ver? Waarom
denkt u aan verminderde toerekeningsvatbaarheid en aan een zware gerechtelijke
maatregel? Er is helemaal geen “aanzienlijke kans op herhaling”!’ Hij wijst vol
afgrijzen naar de volgende zin: ‘De risicotaxatie (volgens de HCR-20 en SVR-20) wijst
op een hoog risico van (seksueel) gewelddadig gedrag, mede op grond van een
mogelijke psychopathie blijkens de lijst van Hare.’
Hij wuift mijn sussende woorden weg en werpt het rapport van zich af. Dan wordt
hij bleek. Hij verbergt zijn gezicht in zijn handen en begint op verbitterde toon een
blasfemisch gebed op te zeggen. Hij zegt dringend te moeten schrijven.
Enkele dagen later, kort voor zijn vertrek naar het huis van bewaring, spreek ik
hem weer. Hij heeft zijn logboek bij zich vol nieuwe, onbegrijpelijke afkortingen.
De zaak S. zal over enkele weken door het Hof worden behandeld.
Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), later vooral bekend als markies
de Sade, werd op 14 juli 1778 vrijgesproken van de hem ten laste gelegde delicten.
Er is wel beweerd dat er getuigen waren omgekocht. Desalniettemin werd Sade op
last van de koning opgeborgen in de donjon van Vincennes, waar hij als 23-jarige al
eens had vastgezeten. In totaal zat hij ongeveer dertig jaar van zijn leven opgesloten.
Toen de Franse Revolutie losbrak, zat hij in de Bastille. Buiten wachtte een roerige
menigte. Sade riep zo hard als hij kon dat er gevangenen werden afgeslacht. De hele
buurt had hem gehoord, tot grote schrik van de directeur, die hem ijlings liet afvoeren
naar het krankzinnigengesticht van Charenton, waaruit hij in april 1790 kon weglopen
zonder dat iemand hem nog tegenhield.
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Daarna heeft hij nog ongeveer tien jaar op vrije voeten geleefd, deels tezamen met
de jonge alleenstaande moeder Marie-Constance Quesnet en haar zoontje. Hij heeft
in die jaren geen enkele aanleiding gegeven voor verdenking van zedenfeiten.
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zolder
Bartle Laverman
man op zolder
kijkt niet vrolijk
terwijl een zolder toch zo mooi
ver van het straatlawaai
dat kan hij horen
door het open raam
één sprong!
zelfs de voorbijganger
blijft even staan
er wordt gebeld, geroepen
wie weet een meisjestraan!
hij niet
want in de sprong verwaaid
en nooit de straat geraakt
dus alles eindigt in alleen
heeft hij bedacht
man op zolder
is niet
vrolijk
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man op zolder
(bij een schilderij van Barend Blankert)
man op zolder
kijkt niet vrolijk
hij heeft zich ook niet aangekleed
zelfs straat
verwacht zijn voetstap niet
zijn ondergoed is grauw
hij zit voor altijd op een stoel
het hoofd voorover
naar de vloer gebogen
kortom, de hoogste tijd
ons lief mooi uit te kleden
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Bekeuring
door Jan Blauwhof
Maarten Dembers kleindochter Cleopatra was twintig jaar oud en aspirant
politieagente te Almere. De laatste keer dat ze langskwam, klaagde ze over haar
nieuwe begeleider, die elke week nieuwe beleidsregels bedacht. Ze was ook bang
dat ze een slechte beoordeling zou krijgen omdat ze niet genoeg bekeuringen had
uitgedeeld.
‘De mensen gedragen zich allemaal heel netjes als ik surveilleer,’ zei ze. ‘Misschien
zijn ze bang voor me. Goed toch? Ik weet echt niet hoe ik meer bonnen kan
uitschrijven.’
‘Misschien kan ik helpen,’ zei Maarten. ‘Ik kom wel eens in Almere. Zou jij je
oude Opa Baarn bekeuren als die een overtreding begaat?’
‘Eigenlijk mag je geen bekenden bekeuren, dan vechten de mensen hun ruzies er
maar mee uit,’ zei Cleopatra. En toen peinzend: ‘Maar niemand zal het merken.’
Zij spraken daarna over verschillende overtredingen die in aanmerking konden
komen voor de bekeuring, maar het viel niet mee iets geschikts te vinden. Verkeerd
parkeren was aan commerciële parkeerwachten uitbesteed en voor te hard rijden had
je een apparaat nodig dat Cleo nog niet mocht gebruiken. Ten slotte leek het
onbezonnen oversteken van de openbare weg zonder gebruik te maken van een
nabijgelegen zebrapad een passende overtreding van de regel dat men het verkeer
niet onnodig in gevaar mag brengen. Het paste ook goed bij Maartens jaren.
Op de afgesproken dag stond hij in Almere te wachten voor een schoenenwinkel,
even voorbij een zebrapad en recht tegenover een brievenbus. Zodra hij Cleo samen
met een collega zag aankomen, stak Maarten de weg recht over, zonder uit te kijken,
onder de verwensingen van een passerende fietser. Zij kwamen direct op hem af.
Terwijl haar collega de omgeving in de gaten hield, begon Cleo hem vermanend toe
te spreken. Na algemeenheden over nut en functie van oversteekplaatsen ging ze
naadloos over in een preek waarin ze Maarten afschilderde als een heel oude man
die misschien maar beter niet meer alleen de straat op kon gaan. Door zijn onberaden
gedrag bracht hij immers behalve zichzelf ook anderen onnodig in gevaar. Deze
thema's werden uitvoerig, op tamelijk luide toon en niet zonder herhalingen behandeld.
Maarten slikte. Hij was eropuit gegaan om een bekeuring te krijgen en zijn
kleindochter aan een mooi gemiddelde te helpen, maar hier had hij niet op gerekend
en hij kon er niet goed tegen. Eerst voelde hij irritatie, toen kwaadheid, tenslotte
werd hij woedend, ook al zag hij tegelijkertijd in dat dit onredelijk was omdat hij de
situatie zelf had gezocht. Eindelijk was het kind klaar en verklaarde dat ze zijn
overtreding deze keer door de vingers zou zien en het bij een ernstige waarschuwing
zou laten. Ja, dat was helemaal dom, dat gedoogbeleid - wat had je daar nu aan! Met
een rood hoofd en zonder een woord te zeggen maakte Maarten rechtsomkeert en
stak de weg opnieuw over. De twee agenten kwamen kwiek achter hem aan.
‘Wat doet u nu?’ zei Cleo. ‘Ik had u nog wel gewaarschuwd. Dat wordt een
bekeuring.’ En zij haalde een bonboekje te voorschijn en begon Maarten van alles
te
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vragen. Hij gaf uitgebreide antwoorden die ze steeds netjes noteerde. Ja, zo hoorde
het! Toen hij haar zo geconcentreerd bezig zag, als een schoolkind dat zijn best doet,
maakte zijn woede plaats voor vertedering.
‘Denk aan het legitimeren,’ zei haar collega op de achtergrond, ook een kind dat
men in een te groot uniform had gehesen. Daar had Maarten aan gedacht, en ze
bekeken samen zijn paspoort. De melkmuil nam het gesprek over. ‘U bent ook al
behoorlijk oud, zeg!’ zei hij, ‘En ik zie dat u in Baarn woont. Wat doet u helemaal
in Almere?’
Een moeilijke vraag, die ze niet hadden voorbereid! Maarten keek om zich heen,
en zei toen maar: ‘Ik kom hier schoenen kopen.’
‘Maar waarom stak u dan over?’
‘Ik wou eerst nog een brief posten.’
‘Maar dat hebt u niet gedaan.’
‘Nee, ik schrok zó van u, dat ik het ben vergeten.’
De jongen haalde de schouders op. ‘Ik vind het een raar verhaal. Weet u zeker dat
u niet hierachter woont, in het verzorgingshuis? Enfin, we zullen het er deze keer bij
laten.’
Cleo moest ook nog wat kwijt. ‘Binnen enkele weken ontvangt u een voorstel voor
een schikking met een acceptgiro,’ zei ze op officiële toon. ‘Als u bezwaar wilt
maken, staat daarop wat u doen moet. Hebt u nu nog iets te zeggen?’
‘Nee hoor, lieve kind.’
Het was eruit voor Maarten het wist. Cleo deed of ze niets had gehoord hoewel
ze bloosde, maar de melkmuil, die al op weg was naar een volgende overtreding,
hield zijn pas even in. Vermoedelijk overwoog hij of hij dit wel mocht laten passeren;
maar ‘lieve kind’ kon moeilijk als een belediging gelden. Gelukkig liepen zij door.
Maarten ging de winkel binnen en kocht er een paar schoenen dat hij niet nodig
had, en daarna postte hij voor alle goede zekerheid nog een oude enveloppe zonder
postzegel in de brievenbus aan de overkant.
Na enkele weken was de bekeuring binnen, maar toch voelde Maarten geen
tevredenheid, en op weg naar huis had hij bijna een aanrijding. De acceptgiro betaalde
hij onmiddellijk, zonder erover te spreken, al was de boete hoger dan hij had verwacht.
Nog lang bleef het een episode waar hij niet graag aan dacht.
Toen Cleo eindelijk weer eens opbelde zei ze over de bekeuring alleen maar: ‘Dat
was stom, zeg! Er waren weer eens nieuwe beleidsregels!’ Ze had een goede
beoordeling gekregen, maar ze was nu toch maar in een dierenpension gaan werken,
dat leek haar veel leuker. Als zo vaak was het allemaal voor niets geweest.
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De waarheid van de dichter
Jan de Bas
Voorop de fiets van de dichter
zit de waarheid in een
kinderzitje kijkt ze vrolijk
in het rond. Een speentje
in de mond vol zoete brabbelwoordjes: oh en oeh en ah.
Ze verbaast zich over zaken
die wij - kleine zielen achterop allang vergeten zijn
of niet meer willen zien.
Wij houden van de waarheid,
maar begrijpen haar eigenlijk niet.
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De man, de dijk
Hij klom en zag
de man die in
hem klom en zag
de man die naast
hem reed en keek.
Hij dacht als ik
hem nu of straks?
Of zal hij mij?
Hij klom en wist:
‘Ik ben de dijk.
Wie naast we rijdt,
moet om mij heen.’

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

45

Zwarte gaten
door Anke Scheeren
‘Jezus, wat is het hier donker,’ hoorde ik mijn zusje zeggen. Ik schrok, met een ruk
werd ik uit de wereld getrokken die Max heette en terug de woonkamer in geslingerd.
‘Misschien gaat ze wel snel weg,’ fluisterde ik tegen hem.
‘Waar ben je?’ Shit, ze had me gehoord.
‘Ik ben zo terug,’ beloofde ik Max. Ik stond op en knipte de lamp aan op het
dressoir.
‘O, daar ben je,’ zei ze.
Ja, dacht ik, het is jammer, maar inderdaad, hier ben ik.
Ik had mijn zusje een sleutel gegeven voor het geval ik de mijne ooit zou verliezen
en nu had ze de gewoonte aangenomen om niet aan te bellen, maar zonder
aankondiging binnen te lopen. Dat vond ik niet leuk, en dat had ik haar ook een keer
verteld, maar daarop had zij laconiek gereageerd: ‘Hoezo? Je hebt toch niks te
verbergen?’
Vanavond droeg ze een jurkje dat tot halverwege haar enkels kwam en dat haar
tot een heel compact meisje maakte. Hoofd. Tieten. Heupen. Stukje been. Mooi, als
je daarvan hield.
‘Wat was je aan het doen?,’ vroeg ze.
‘Ik zocht iets,’ zei ik.
‘Wat?’
‘Niks, een dopje,’ zei ik. En toen: ‘Wat kom je doen?’
‘Gewoon,’ zei mijn zusje en ze ging met een theatrale zucht zitten. Bij haar was
nooit iets gewoon. Ze was zesentwintig, twee jaar jonger dan ik, maar soms had ik
het gevoel alsof ik haar moeder was.
Terwijl zij verhaal deed over haar vriendje, liet ik ijsklontjes ronddraaien in mijn
glas. Dat deed ik net zolang tot de kleur van het drankje, dat eerst nog deed denken
aan zeegolven waarin het goudgeel van de avondsterren werd bewaard, nog het meest
leek op waterige urine. Het was vast niet de bedoeling dat je dit goedje met ijsklontjes
dronk.
‘Weet je wat ons probleem is?,’ zei mijn zusje.
‘Nou?’
‘Hij wil continu aan me zitten.’
Ik rolde met mijn ogen en zei: ‘Ja, ontzettend vervelend.’
‘Nee,’ lachte ze even en zei toen meteen weer ernstig: ‘Ook als ik er geen trek in
heb, bedoel ik. Als we bij zijn ouders op bezoek zijn. Of als we in een restaurant
zitten. Of laatst nog in een karretje in de Efteling. Droomvlucht! Stonden we eerst
een half uur te wachten om naar binnen te kunnen, kreeg hij tijdens de rit ineens zin
in van alles en nog wat, waardoor ik uiteindelijk nog bijna niks gezien had. Althans,
niets wat ik niet al eerder gezien had...’
Mijn zusje keek mij verontwaardigd aan, maar ook met sporen van triomf. Ik
glimlachte koel. Ik wilde dat ze wegging. Ik had wel weer genoeg gehoord over haar
vriendje dat kennelijk opgewonden raakte van elfjes in roze tulen pakjes. Ik wilde
alleen zijn met Max.
‘Wat is er?,’ vroeg mijn zusje. ‘Je kijkt zo raar.’
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‘Niks,’ zei ik. ‘Gewoon beetje moe.’
‘Hoe laat is het eigenlijk?,’ vroeg ze, hoewel de klok recht tegenover haar aan de
muur hing.
‘Kwart over elf,’ antwoordde ik.
‘Shit, ik moet gaan,’ zei ze. ‘Moet morgen weer vroeg op. Vind je het erg?,’ vroeg
ze ineens meelevend.
‘Nee joh, ga maar. Ik moet morgen ook weer vroeg op.’
‘Slaap lekker, sis.’
Ze gaf me een vlugge zoen op mijn wang.
‘Rijd voorzichtig.’
Ik keek gedachteloos hoe mijn zusje op haar fiets wegreed, sloot toen de voor- en
achterdeur af, zette de glazen op het aanrecht, knipte de lichten uit en schuifelde
voorzichtig tastend door de woonkamer. Vreugde sloeg knetterend als popcorn tegen
de binnenzijde van mijn hart toen ik zijn silhouet zag bij het grote raam. Hij had op
me gewacht, alsof ik nooit was weggegaan. Zo was hij.
‘Sorry voor de onderbreking,’ fluisterde ik.
Hij streelde de rug van mijn linkerhand. Ik ging op mijn knieën voor hem op de
grond zitten en vlijde mijn gezicht tegen hem aan. We kunnen weer gaan, Max. Naar
het begin van alles. Naar het eindeloze. Mijn vingertoppen bewandelden hun
vertrouwde weg. Ze tintelden. Mijn mond ging al vanzelf een stukje open.
‘Ik zal niet van je houden,’ zei hij.
Ik sloot mijn mond, hier moest ik over nadenken. Hij zou niet van me houden.
Joris had van mij gehouden, tenminste, dat had hij wel eens tegen me gezegd. De
eerste keer had hij het meer voor de grap gezegd. Het gebeurde na een van die
infantiele opwellingen die al mijn verliefdheden karakteriseerden en waar ik me later
meestal een beetje voor schaamde: ik had bij de Bart Smit blauwe emmertjes en
schelpvormige schepjes gekocht en toen bij hem aangebeld om te vragen of hij zin
had om naar het strand te gaan om samen een zandkasteel te bouwen.
Toen ik zo voor hem stond, met die plastic rommel in mijn handen, moest ik mezelf
inhouden om niet ter plekke een kuil te graven om mezelf in te storten. Joris had zijn
hoofd een tikje schuin gehouden en met een glimlach gezegd: ‘Ik vrees dat er voor
mij nu niets anders op zit dan van je te houden...’
Ik was weerloos geweest. Dat deed de liefde met je, het maakte je weerloos. Later
kwam ik erachter dat Joris goed nieuws altijd begon met de woorden ‘Ik vrees’, alsof
geluk hem vooral bang maakte. Toch durf ik wel te zeggen dat wij, in elk geval een
tijdje, gelukkig zijn geweest. Het is een beetje triest om dat pas achteraf te constateren,
maar waarschijnlijk gaat het altijd zo. De verhuizing was heel stil verlopen.
‘Nee, ik begrijp het wel,’ zei ik gelaten. ‘Houden van is niet voor jou weggelegd.’
In de donkere kamer hechtte de waarheid zich vast aan de klanken van mijn stem.
Natuurlijk was het onzin om van hem liefde te verwachten. De wereld die Max heette
was een wereld waar liefde en haat, orde en chaos, geen tegenstellingen vormden,
maar als inktvlekken in elkaar overliepen. Een wereld waar eigenlijk geen mensen
thuishoorden, want mensen gebruiken tegenstellingen om te kunnen denken. Zonder
die contrasten zweefden ze hulpeloos als eeuwig verloren astronauten door de zwarte
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gaten van hun eigen gedachtewereld. Maar ik was niet bang. Ik zocht de zwarte gaten
juist op. Ik verlangde ernaar.
‘Wat wil je dan?,’ vroeg Max.
‘Ik wil dat je groeit,’ zei ik. Ik gaf hem een paar vlugge, slecht gerichte kussen.
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‘Als jij groeit, kan ik verdwijnen.’
En de wereld werd steeds grijzer tot ze zwart was. Ik viel door haar heen...
Vijf maanden later vertelt mijn zusje over de telefoon dat ze het zo vreemd vindt dat
de sleutel ineens niet meer in het slot paste toen ze laatst bij mij op bezoek wilde
gaan. Heb ik soms de sloten vernieuwd? Vind ik het niet handig dat zij dan ook een
nieuwe huissleutel krijgt, je weet wel, voor het geval ik de mijne per ongeluk verlies?
Ik omzeil haar vragen door abrupt een nieuwe vriend te introduceren.
‘Echt waar?,’ roept mijn zusje op een toon waaruit enthousiasme alsook verbazing
blijkt.
‘Waar ken je hem van?,’ vraagt ze.
‘Ik kwam hem tegen in een plantenzaak,’ zeg ik. Dat is niet eens gelogen.
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Drie dagen na mijn verhuizing zat ik op de bank en keek hoe het ochtendlicht de
rechterzijde van de kamer in een staat van gewichtloosheid bracht. Het was een
wonder dat alles desondanks gewoon op de plaats bleef staan, maar het deed me
weinig. Voor de zoveelste keer liet ik mijn blik gaan over de roomwit geverfde muren,
de oude meubels vermengd met de nieuwe, en ineens besefte ik dat er iets ontbrak.
Joris was het niet, want zijn leegte had ik ingecalculeerd. Ik miste iets groens, iets
levends, om al het levenloze tegen te spreken.
De eerstvolgende zaterdag liep ik een bloemen- en plantenzaak binnen bij mij in
de buurt. Het was een kleine winkel met kleine pretenties van gezelligheid: dwergen
op de stoep en antieke windlichten voor de ramen. Mijn komst werd aangekondigd
met een belletje. Ik bedacht me net dat ik eigenlijk geen verstand had van planten Joris was degene met de groene vingers geweest - toen ik Max zag staan.
Hij was niet opvallend groot, eerder klein, maar toch wekte hij niet de indruk dat
je makkelijk over hem heen zou kunnen lopen. Er hing een schaduw over hem heen
gemaakt van het allerfijnste stof. Ik vermoedde dat je 'm alleen maar een likje hoefde
te geven om toegang te krijgen tot een schitterende, weergaloze wereld... Had hij
niet in de gaten dat ik naar hem staarde? Opnieuw klonk het belletje - iemand verliet
de winkel - en ik zag dat hij lichtjes bewoog in mijn richting. Ik voelde een sensatie
in mijn onderbuik die lang niet meer geproduceerd was door iets anders dan mijn
eigen vingers. Toen wist ik dat ik niet zonder hem naar huis zou gaan.
Mijn zusje zegt dat ze nu ook begrijpt waarom ze me zo weinig gezien heeft de laatste
tijd.
‘Hij wil je natuurlijk helemaal voor zichzelf hebben,’ zegt ze vrolijk.
‘Ja,’ zeg ik. Ik kijk naar de hoek bij het grote raam. Daar staat hij. Hij staat er
machtig bij. Hij lijkt zoveel groter nu. Hij is zoveel groter nu.
‘Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om nu te praten,’ onderbreek ik mijn zusje. ‘Max
is net aan komen waaien en ik moet nog wat dingen doen.’ Ik geef hem een knipoog,
hoewel ik daar niet het type voor ben.
‘O, dus hij heet Max, jouw geheime lover,’ zegt mijn zusje overdreven zoetig.
Nee, denk ik.
‘Ja,’ zeg ik. Ik kijk op de klok, de avondschemer komt zo. In de schemer kan ik
heel soepel in hem verdwijnen.
‘Dag zusje,’ zeg ik. Haar laatste woorden sneuvelen ter hoogte van mijn navel.
Een moment voel ik me schuldig, maar dat moment gaat voorbij.
Ik loop naar Max. Ja, we zijn weer alleen. Alleen jij en ik. Hij glimlacht zonder
mond. Ik leun zacht tegen hem aan, sluit mijn ogen en laat mij door hem aanraken.
Zijn handen, hij lijkt over tientallen te beschikken, vouwen zo onwaarschijnlijk licht
om mij heen dat ik mezelf alleen maar harder tegen hem aan wil drukken. Geen
enkele man heeft mij ooit op deze manier aangeraakt. Ik laat mijn rechterhand naar
beneden afdwalen en graai net zolang tot ik vind wat ik zoek.
‘Rustig, rustig,’ zegt hij. Soms helpt dat. Nu niet. Ik haal het eruit en houd het
omhoog zodat ik het beter kan bekijken. Het bolletje in de rechter bovenhoek is zoals
altijd volledig zwart ingekleurd. Veel zonlicht nodig, betekent dat. ‘Chimaira
Maxima,’ lees ik, ‘2/3 per week water geven.’
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Meer dan uw ombudsman
Walter Decheiver

18 - Waarin Walter Decheiver met harde hand en geen moment te vroeg
rigoureus orde op zaken denkt te stellen.
EPISODE

Het was een maand later. Een veertien dagen had de zon wat geschenen, maar in 't
begin van die week was 't weer plotseling omgeslagen. En nu was 't avond, en 't
stortregende. De hele dag had het bijna zonder ophouden gestortregend. Hij voelde
zich behaaglijk. Voor het eerst sinds zijn hoogtijdagen op de stadsredactie van Auto
Test (in de goede tijd, let wel), dan zijn mooie jaren als adjunct bij Economisch
Perspectief (in de goede tijd, let wel) om uiteindelijk te pieken als hoofdredacteur
van Boek in Beeld (in de gezaghebbende tijd, let wel) had hij zich niet meer zo
behaaglijk gevoeld achter zijn Remington, die hij zo-even uit de mottenballen had
bevrijd. Door zijn drukke verantwoordelijkheden als directeur en adviseur van het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, zoals benoemd door de Raad van Hoeders
(van welk lichaam hij overigens ook eminent erelid was) waren zijn bijdragen aan
het machtige metier dat wij journalistiek in Nederland noemen danig in het gedrang
geraakt.
Maar hier zat hij dan. Plots voelde hij iets door zijn aderen stromen wat hij in jaren
niet gevoeld had. Was het inspiratie? Was het rijpheid met een toefje inzicht? Waren
het de jaren des onderscheids, die de mannen en de jongens uiteen deed gaan? Ach,
wat donderde het! Het was in ieder geval declarabel.
Zacht neuriënd bracht Walter Decheiver zijn embonpoint in de schrijfstand achter
zijn Remington. Nu hij de ombudstaken van die warrige nietsnut Daan Schrijver in
de vorige episode zo rücksichtslos had overgenomen, op instigatie van de Raad van
Hoeders, zoals geadviseerd door hun erelid Walter Decheiver, wist Walter precies
wat hem te doen stond. Hij zou de abonnees die nu al maanden smachtend wachtten
op Daans Diepgravende Diagnose naar De Stand der Dingen (en Hoe het zover
heeft kunnen komen) onomwonden meedelen wat de Echte Feiten waren. Daarom
zat hij hier. Hij noteerde met doeltreffende toetsaanslag:
Geachte lezer,
Ha! Het ratelen van de Remington deed hem gloeien van opwinding: dat was pas
echte journalistiek, and he loved it. Hij vervolgde:
Door Daans warrig optreden kampt de Pers Media Concentratiegroep (PMC) met
financiële tegenslagen. Als uitgever van onder meer Daans Diagnose, Boek in Beeld,
Beleggers Belangen en Millennium Magazine M&M moeten wij sterk bezuinigen
om uit de rode cijfers te blijven. De Raad van Hoeders, onder leiding van
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ondergetekende, uw eeuwige hoofdredacteur en adviseur Walter Decheiver heeft per
onmiddellijk besloten een personeelsstop in te voeren bij de kranten.
U heeft wellicht al in de krant gelezen dat de PMC heeft besloten in te grijpen in
de kosten, ‘omdat de resultaten over de laatste negen maanden sterk tegenvallen’,
zoals Walter Decheiver via zijn woordvoerder liet weten. ‘De resultaten zijn gewoon
niet goed. Het was hoognodig maatregelen te nemen.’
De kranten van PMC lijden al enkele jaren abonneeverliezen. Oudere lezers lopen
weg, jongeren komen er te weinig bij. ‘Met name het debacle van Daans warrige
Diagnose heeft ons klauwen met geld gekost,’ voegde de woordvoerder van Decheiver
er aan toe.
U zult wel denken: Walter, wat heeft dit alles voor mij, de lezer, te betekenen?
Welnu, beste lezer, afgezien de substantiële stijging der abonnementsgelden, de
massaontslagen onder de redacteuren en de tot St. Juttemis uitgestelde beursgang
heb ik als wisselgeld verheugend nieuws. Voortaan zal op deze plek - in plaats van
de door het Productiefonds zo terecht als warrig ontmaskerde heer D. Schrijvers ondergetekende zijn licht laten schijnen over De Stand der Dingen (En Waarom er
vanaf nu hoop is voor de toekomst).
Ik beloof u, beste lezer: voor u zal ik meer zijn dan een Ombudsman!
Als altijd, uw beminnelijke hoofdredacteur Walter Decheiver.
Tevreden leunde de nieuwbakken Ombudsman achterover. Dit was beter dan een
vergadering van het Hoogheemraadschap. Dit was onversneden new journalism!
Op dat moment klonk er een omineuze klop op de deur. Zonder verder af te wachten
liet een man in een bebloede slagersjas zichzelf binnen. Oei, dit was De Baas der
Bazen! Op hem had zelfs De Raad van Hoeders geen vat, want hij was De Eigenaar
van de Raad van Hoeders.
‘Mister Apax! U hier? Wat gezellig!’ zei Walter aarzelend, terwijl hij naar de
versgeslepen hakmessen in de handen van de bezoeker keek.
‘Let's make things better,’ snauwde mister Apax. ‘I'll do it quick and painless.’
‘Euuuhh,’ zei Walter op wankele hoofdredactionele toon, ‘Maar hoe nu verder?’
(wordt vervolgd)
Help Walter de winter door! walterdecheiver@hotmail.com
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Deze maand
In Nederland genieten wij thans van de weelde ener overdaad aan middelmatige
geesten. En omdat Rochefoucauld gelijk had toen hij schreef dat middelmatige geesten
over het algemeen alles veroordelen wat hun begrip te boven gaat, baden wij ook in
de weelde van een niet aflatend openbaar geredekavel, dat we bij gebrek aan beter
‘het maatschappelijke debat’ hebben gedoopt. Dat dit maatschappelijke debat door
een handjevol personen wordt gevoerd, die we bij gebrek aan beter ‘opiniemakers’
hebben gedoopt, doet minder ter zake. Hoe gering in omvang de klasse der
opiniemakers ook is, hun productiviteit is overstelpend.
Persoonlijk kan ik geen genoeg van krijgen van al die meningen, opvattingen en
overtuigingen betreffende het lijden van de natie, inzake de ondergang van de
beschaving, over hoe het anders (en verder) moet met de samenleving en wat er beter
(en anders) moet in de strijd tegen extremisme, fundamentalisme, opportunisme en
zo nog meer. Voor iemand zonder mening - of althans met meningen die hij zelden
zelf zou willen verdedigen - is het een intrigerend schouwspel. Wat nog het meest
boeit - meer dan de inhoudelijke gemeenplaatsen, daarvoor is men als krantenlezer
en televisiekijker onderhand wel immuun geworden - is het historisch-antropologische
aspect van het verschijnsel. Wie ooit meende dat de verzuiling in Nederland voorbij
was na de jaren zestig, wrijve zich thans de ogen uit. In geschiedkundig perspectief
blijkt nu dat de verzuiling geenszins werd gekenmerkt door de uiterlijkheden van
zwarte pakken, stijve boorden en een dansverbod op zondag! Neen, kenmerkend
voor de verzuiling, en de worteling ervan in ons geestesleven, zijn twee zaken die
ook onze tijd overschaduwen. In de eerste plaats is dat de onuitroeibare neiging van
de media zich als hoeder van de eigen klasse en van de eigen natie op te stellen - en
dus meer waarde te hechten aan opiniërende ethiek dan aan analytische waarneming.
(Net als bij de confessionele kranten van weleer wordt het ook nu als morele
journalistieke plicht beschouwd de bevolking mentaal op te voeden in de zin van het
eigen autistische cultuurideaal.)
Het tweede kenmerk van de verzuiling in Nederland is wat Menno ter Braak zo
treffend ‘de preektoon’ noemde. Met ‘preektoon’ bedoelde hij dan niet zo zeer de
retorische galm, maar de vrees voor het gewone woord. En met het ‘gewone woord’
bedoelde hij niet het ordinaire woord, maar het voor iedereen begrijpelijke,
bevraagbare en aanvechtbare woord.
De dominee, schreef Ter Braak - en men kan dit in onze tijd straffeloos vervangen
door ‘de opiniemaker’ -, kan stichtelijk zijn, of hij kan afschuwelijk populair zijn,
helder is hij nooit. Als hij helder en duidelijk zou zijn - en dus vervuld van enige
zelfkritiek en zelftwijfel - dan zou dit hem zijn betrekking als opiniemaker kosten.
De dominee, concludeerde Ter Braak terecht, behoort niet helder, maar herderlijk,
niet onbarmhartig, maar mild, niet genadeloos, maar zachtmoedig te zijn. Dit verklaart
veel van de moralistische toon van de zelfverzekerde praters over ‘westerse waarden’,
van de zalvende intonatie van de predikers van multiculturaliteit, en van de
dwingelandij der fulmineerders en ondergangsprofeten.
Het is misschien jammer dat juist zij allen in onze samenleving thans het hoogste
woord voeren. Maar anderzijds leren ze ons zo veel over de soort waartoe wij zelf
uit volle overtuiging ook behoren: de soort der middelmatige geesten. - BB
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Met Jan Tinbergen - I
door Jan Pen
Met Jan Tinbergen heb ik veel beleefd, maar de contacten gingen haast altijd over
ons beider vak: de economie. Emoties kwamen er zelden aan te pas, discussies des
te meer. Naarmate ik hem beter leerde kennen, wist ik pijnlijke onderwerpen te
vermijden. Gelukkig waren we het over veel dingen eens - bijna over alles.
Onze eerste ontmoeting vond plaats in 1939. Hij hield een voordracht in een zaaltje
aan de Oude Manhuispoort, waar de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam was
gevestigd. Het was een avondlezing die werd georganiseerd door de SEF, de
Studievereniging Economische Faculteit. Er zaten weinig studenten, hooguit een
stuk of dertig, want de spreker was dan wel buitengewoon hoogleraar in Rotterdam,
maar professoren zagen wij elke dag. Het eigenlijke beroep van deze spreker was
afdelingschef bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - een weinig tot de
verbeelding sprekende functie. Er kwamen in die tijd geregeld andere sprekers die
een groter publiek trokken, zoals uit Duitsland gevluchte joodse geleerden die links
en boeiend konden vertellen over de toestand onder Hitler.
Tinbergen was toen net terug uit Genève, waar hij een paar jaar statistisch
onderzoek had gedaan voor de Volkenbond. Daarvoor zou hij in 1969 de Nobelprijs
krijgen, maar dat zagen wij toen niet aankomen. Zijn bekendheid zat er in dat hij als
lid van de SDAP had meegewerkt aan het Plan van de Arbeid, en dat had in 1934 een
zekere opschudding in Nederland teweeggebracht. Het Plan ging dwars tegen het
beleid in van de regering Colijn en in het zaaltje zaten dus veel socialistische
studenten, al dan niet lid van de Sociaal-Democratische Studenten Club Amsterdam.
Na de voordracht waren er kritische vragen, zoals ‘Zullen de openbare werken geen
negatieve invloed uitoefenen op de particuliere investeringen?’, die Tinbergen
minzaam beantwoordde: die mogelijkheid zat er in, maar het netto-effect op de
werkloosheid zou waarschijnlijk gunstig zijn. Hij tekende een curve met een top die
de volledige werkgelegenheid voorstelde en daar zaten we met een werkloosheid
van 25 procent ver van af. Die curve begrepen wij wel; met een beetje
differentiaalberekening kon je op het bord zien wat er aan de hand was. Tinbergen
verwees ook naar zijn proefschrift Minimumproblemen in de natuurkunde en de
ekonomie (1929). Hij gaf, als privaatdocent, colleges over wiskundige economie,
maar die werden, in de jaren dat hij in Genève was, waargenomen door S.
Kleerekoper.
Na afloop wandelden Frits Goudeket en ik, allebei tweedejaars, door de Lange
Brugsteeg, en waren tevreden over Tinbergen, die wij gemoedelijker vonden dan
onze eigen hoogleraren. Hij was ook veel jonger, een soort oudere broer (in feite was
het leeftijdsverschil achttien jaar!). Wat de avond ook zo bijzonder maakte, was dat
een van onze professoren, Herman Frijda, in de collegebanken zat. Hij nam deel aan
de discussie en dat was de omgekeerde wereld. Normaal stond hij achter de katheder,
of beter, hij liep heen en weer, kwam tussen de studenten staan, stelde vragen aan
individuele personen, maakte grappen en lokte debat uit. Toen ik later in Groningen
college gaf, volgde ik de methode-Frijda. In die zin is hij een van mijn leermeesters
geweest - helaas maar heel kort, want nadat ik in 1941 mijn kandidaatsexamen had
gedaan, dook hij onder. Hij heeft de oorlog niet overleefd.
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Die oorlog zagen wij op die avond nog niet zo helder voor ons, hoewel we ons
wel bewust waren van de dreigende situatie. Frits en ik namen afscheid op het Rokin
- hij ging naar het station, want hij woonde in Bussum, en ik ging naar de Nieuwezijds
Voorburgwal 282 waar ik een kamer had. Het was een mooie zomeravond, behalve
dat Hitler en Stalin net een pact hadden gesloten. Op 1 september 1939 vielen ze
Polen binnen.
Vanwege de oorlog vond mijn volgende ontmoeting met Tinbergen plaats onder
volstrekt
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andere omstandigheden. Hij was nog steeds afdelingschef bij het CBS en ik was nog
steeds student, maar in Nederland heerste de nazi-terreur. Frits Goudeket was
ondergedoken en ik was verhuisd naar het Frederiksplein nr. 1 waar ik onderdak gaf
aan illegale mensen, en dat waren meest joodse kinderen.1 In deze tijd had ik een
kennis, Loet Zimmerman, die gepromoveerd was op Keynes en werkte bij het CBS
- precies op de afdeling waarvan Tinbergen het hoofd was. Hij en ik zagen aankomen
dat de universiteiten door de Duitse autoriteiten zouden worden gesloten en hij ried
mij aan bij Tinbergen te solliciteren. Dan zou ik als rijksambtenaar voorlopig veilig
zijn voor tewerkstelling in Duitsland.
Zo kwam het dat ik Tinbergen een briefje schreef, waarin ik meedeelde dat ik mijn
kandidaats had gedaan, en ik sloot een aanbeveling bij van Pieter Hennipman, de
lector bij wie ik assistent was. Tinbergen ontving mij in het indrukwekkende
kantoorgebouw aan de Oostduinlaan te Den Haag en hij stelde vele vragen om mijn
politieke betrouwbaarheid te toetsen. Na een tijdje kreeg ik een brief dat ik op het
CBS mocht komen werken, maar als stagiair en geen salaris zou ontvangen. Nu, dat
was geen bezwaar, want mijn vader betaalde mijn studie en deze stage hoorde daarbij.
Mijn loopbaan bij het CBS was geen succes. Tinbergen vroeg mij de
correlatierekening toe te passen op lange tijdreeksen volgens de methode der kleinste
kwadraten. Die was in de jaren twintig uitgevonden door Carl Friedrich Gauss en
andere wiskundigen, en werd toegepast op gegevens waarvan men vermoedde dat
er een herkenbare samenhang bestond (zoals tussen de prijs van een goed en de
gevraagde alsmede aangeboden hoeveelheden). Tinbergen bracht deze methode over
naar de economie en dat zou helpen bij het verwerven van de Nobelprijs (overigens
samen met Ragnar Frisch). Het werk bij het CBS hield in dat ik (zonder rekenmachine)
van een lange reeks het gemiddelde moest bepalen en van elke term het verschil met
het gemiddelde moest berekenen, en dat in het kwadraat moest brengen. Daar ging
het meestal al mis en verder begreep ik niet goed wat ik aan het doen was. Geen
wonder dat mijn berekeningen zelden klopten.
Als ik na dagenlang rekenen met het resultaat bij Tinbergen kwam, zei die: ‘Het
lijkt me dat er iets niet in orde is, misschien kunt u de berekeningen nog even laten
controleren door de heer Oomens.’ Dat was mijn chef, en die deed binnen een kwartier
het hele zaakje over en dan was het in orde. Na een luttel aantal maanden heb ik mij
uit het CBS teruggetrokken. Ik heb er nuttige informatie aan overgehouden, namelijk
dat ik geen talent en geen geduld heb voor economisch onderzoek. Maar het gekke
is dat ik een methode, die ik later aan studenten heb uitgelegd, toen niet begreep.
De derde ontmoeting met Tinbergen viel voor mij in een prachtige tijd. Nederland
was bevrijd, wij hadden de oorlog overleefd (net als Frits Goudeket, die daarna naar
Israël zou emigreren), ik was sinds 1 januari 1948 ambtenaar bij Economische Zaken,
en meer speciaal bij de afdeling Economisch Onderzoek. Daar werd gelukkig geen
rekenwerk gedaan - geen Kleinste Kwadraten in zicht - maar we schreven kleine
beleidsnota's voor de minister. Ik had daar ruimschoots tijd om een dissertatie te
schrijven, en na mijn promotie in 1950 (over de loononderhandelingen, met
Hennipman als promotor) leidde dat ertoe dat ik een eigenaardig baantje kreeg
toegewezen als een assistent van mr. J.A. Berger, de voorzitter van het College van
Rijksbemiddelaars. Dat was een archaïsche naam voor een zeer machtig instituut dat
tot 1969 de naoorlogse loonpolitiek heeft beheerst. Berger was ook de dagelijkse
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adviseur van de minister voor de Productiviteitsbevordering Albregts. Zo kwam het
dat ik als jeugdige hoofdcommies geregeld aan tafel zat met een echte minister (ook
al had die geen portefeuille).
Albregts had de Tweede Kamer een nota beloofd en ik maakte daarvoor concepten.
Aangezien in deze jaren alle ministeries bezig waren om de productiviteit op te voeren
(vooral bij Landbouw, bij Onderwijs en zelfs bij Sociale Zaken vanwege het
prestatieloon), ging ik op de fiets bij talloze ambtenaren langs en schreef hun verhalen
op. Tinbergen was in 1946 directeur geworden van het gloednieuwe Centraal
Planbureau en Berger ging bij hem op bezoek om nog eens uitgelegd te krijgen dat
productiviteitsstijging goed is voor de werkgelegenheid. En ik mocht mee.
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We zaten in een spaarzaam gemeubileerd vertrek. Een blind paard had er weinig
schade kunnen aanrichten. Het werkgelegenheidsargument was nodig om de
vakbeweging mee te krijgen. Ik had de gunstige werking van de productiviteitsstijging
op het werk, het loon en de concurrentiepositie zelf ook wel kunnen opschrijven,
maar Berger wou het nog eens horen van de grootste econoom van Nederland. Het
was 1951 en Tinbergen zei dat ik hem mocht tutoyeren: ‘Hier zitten de drie Jantjes.’
Ik zie ze nog voor me: twee mannen van de arbeidersbeweging, samen aan een
tafeltje, maar uiterlijk elkaars tegendeel - de één netjes aangekleed, met de bekende
Tinbergen-haardracht (alle haren even lang, een centimeter of drie) en de ander
ongekamd, met losse boord en losse schoenveters omdat hij die met zijn reumatische
handen niet kon dichtknopen. Berger had zwarte ogen, en hypnotische gaven. De
loonpolitiek berustte in die tijd voor een goed deel op hypnose.
De verandering in onze relatie blijkt ook uit de brieven die wij elkaar schreven. Ik
heb hier een kopie van een brief aan ‘De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Tinbergen,
Centraal Planbureau, Raamweg 17-18, 's-Gravenhage’, gedateerd 19 maart 1953,
met de aanhef ‘Amice’. Het schrijven gaat over zijn artikel ‘More Realism in Welfare
Economics’, en ik stel voor om een paar verduidelijkingen aan te brengen; blijkbaar
vertrouwde hij op mijn beoordelingsvermogen. Later, toen ik in Groningen woonde,
begon zo'n brief met ‘Beste Jan T’, of ‘BJT’, en hij schreef dan terug aan ‘BJP’. En
dan deden we ook de groeten aan elkaars echtgenotes.
In die tijd was trouwens mijn ambtelijke positie sterk verhoogd. Dat kwam door
Jelle Zijlstra, die in 1952 minister werd en mij benoemde tot directeur Algemene
Economische Politiek. De man die dit had bedacht, was Gerard Brouwers, de
secretaris-generaal van Economische Zaken, die iets in mij zag en zich realiseerde
dat ik zeer veel ambtenaren op andere departementen kende - door mijn fietstochten
in naam van de productiviteit. Als directeur AEP stond ik - ambtelijk gezien - met
Tinbergen op een min of meer gelijk niveau. (Om misverstand te voorkomen: de
directeur AEP dirigeert niet de economie maar een tiental ondergeschikten; met z'n
allen geven ze adviezen aan de minister. De directie bestaat nog steeds.) Maar
Tinbergen was bekend als baas van een publieke instelling en door zijn werk in
Genève wereldberoemd, ik had alleen een proefschrift gepubliceerd en een paar
artikelen.
Tinbergen en ik hadden ambtelijk weinig met elkaar te maken, maar we waren op
de hoogte van elkaars werk en we mochten elkaar graag. Bovendien woonden we
bij elkaar in de buurt - wij op de Sportlaan en Tine en hij in de Vogelbuurt, Haviklaan
31 - en we fietsten wel eens samen op als we naar huis gingen. Het is niet zo dat we
echte vrienden werden, maar we hoorden bij hetzelfde wereldje. Hij was lid van de
PvdA en ik niet; wel stemde ik er op (en dat is tot vandaag zo gebleven).
In 1951 bracht Tinbergen een bezoek aan India en werd daar zo geschokt door de
armoede - er lagen mensen te sterven op straat - dat hij, na een poos van reflectie (en
een gasthoogleraarschap in Harvard), zijn functie bij het CPB neerlegde en fulltime
hoogleraar werd aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam in
‘Ontwikkelingsprogrammering’, een nieuw vak. Na een intermezzo van de futuroloog
F.L. Polak werd hij in 1957 opgevolgd door Piet de Wolff, een man die ik later goed
zou leren kennen, want ik was in 1956 naar Groningen vertrokken als hoogleraar in
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de staathuishoudkunde. Tinbergen, de Wolff en ik waren toen echt collega's en
bovendien vaak eens van zin.
Toen Tinbergen en ik op 250 kilometer van elkaar woonden, zocht ik hem wel
eens op. Ik ging nogal frequent naar Den Haag omdat ik in allerlei commissies zat.
Hij kwam nooit naar Groningen; ik weet eigenlijk niet waarom dat was. We zaten
in zijn studeerkamer op de eerste verdieping, gemeubileerd volgens de principes van
de nieuwe soberheid. Hij had een schrijftafel van Hendrik Wouda, één van de grote
ontwerpers van die tijd. (Ik ken iemand die nu nog een theemeubel van Wouda in
haar woonkamer heeft staan.) Toen in 2003 in Rotterdam Tinbergens honderdste
geboortedag werd herdacht, is ook dit kamertje nagebouwd. Ik zag daarvan een foto
in de krant en had moeite met de herkenning. De stoel en het bureautje stonden op
hun plaats en op een tafeltje stond een
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kopje thee. Daar had ik gezeten maar er klopte niets van. De deur naar de gang zat
op de verkeerde plaats, de thee kon alleen met de linker hand worden opgetild. Ik
heb toen de organisator van de herdenking opgebeld; dat bleek Peter Cornelisse te
zijn, één van Tinbergens medewerkers uit Rotterdam en van 1971 tot 2003 hoogleraar
aan de economische faculteit aldaar. Hij zei dat de nagebootste kamer gespiegeld
was en dat de foto door het raam naar binnen was genomen.
Tinbergen en ik waren ook allebei lid van de redactie van De Economist. Die
vergaderde elk kwartaal, met de dames en dan dineerden we met z'n allen. Hij deed
niet mee aan de vergaderingen omdat hij zijn tijd te kostbaar vond. Alleen toen hij
de redactie verliet gaf hij, met zijn vrouw, een klein partijtje - dat was op 5 maart
1988, we werden uitgenodigd voor een kopje thee in het restaurant Promenade, bij
de Scheveningseweg, op een steenworp afstand van het CPB.
Wel hebben we samen verschillende vergaderingen bijgewoond van werkgroepen
die werden georganiseerd door de OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) in Parijs. Dan reisden we samen met de trein. En toen Tinbergen
in 1970 rustend lid werd van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen, heeft hij mij aanbevolen als zijn opvolger. Zo ging dat toen nog tegenwoordig is er een officiële procedure. Maar ook hier gold dat Tinbergen zelden
in de maandag-vergadering was aan te treffen.
Hij was er wel toen ik in 1975 een lezing hield over het structuralisme. Die lezing
had de titel Bestaan er maatschappelijke structuren? - het antwoord was: jazeker,
als wij die opleggen aan de werkelijkheid door middel van een model. Dat model
moet worden gespecificeerd en de parameters moeten worden geschat. En bij toetsing
moet de correlatiecoëfficiënt voldoende hoog zijn; dat wil zeggen dat de realiteit in
aanzienlijke mate de structuur moet vertonen die de wetenschap heeft bedacht. Dit
is dus de modelbouw waarmee de econometristen zich bezighouden. Tinbergen zei
in het debat dat hij nu opeens had ontdekt dat hij deze vorm van wetenschap
beoefende, net zoals de man bij Molière die ontdekte dat hij zonder het te weten zijn
hele leven proza had geschreven. In werkelijkheid had hij het structuralisme zelf
helpen uitvinden.
Het meest natuurlijke contact hadden Tinbergen en ik als we allebei iets bijdroegen
aan een collectief product. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het voorjaar van 1972. Toen
zaten we opeens in een klein groepje mensen dat zich boog over het rapport van de
Club van Rome. Deze ‘Club’ was helemaal geen club maar een netwerk, met één
centrale figuur, de Italiaan Aurelio Pecceï. Een paradoxale toestand - hij was de
hoogste baas bij Fiat en Olivetti. Pecceï had het advies gevraagd van enkele
Amerikanen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die goed met de
computer uit de voeten konden. Ze brachten in 1972 een rapport uit, The Limits to
Growth dat was geschreven door J.W. Forrester, Dennis en Donella Meadows. Dit
‘Rapport van de Club van Rome’ presenteerde uitkomsten van een computermodel
dat de hele wereld beschreef als een vastlopende machine. De aanpak omvatte de
totale wereldbevolking, de totale productie, de totale toestand in de oceanen. De
uitkomsten lieten zien dat de vervuiling wereldwijd zou toeslaan en bovendien dat
de grondstoffen uitgeput zouden raken. Over de grondstoffen die energie leveren
was het rapport nogal algemeen. De olie zou uitgeput raken en het aardgas ook, maar
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de termijnen waren niet te voorspellen. Maar bij metalen werden de prognoses opeens
heel specifiek - koper zou binnen 21 jaar op zijn, zink in 18 jaar, tin in 15 jaar.
Het rapport sloeg in als een bom. In de Haagsche Post was W.L. Brugsma week
in week uit bezig de ondergang van de wereld te verkondigen. Om de zaak wat te
relativeren, werd in Den Haag een clubje mensen bij elkaar geroepen, waar enerzijds
het bedrijfsleven in zat (zoals G.A. Wagner, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Shell, Justman Jacob van de Hoogovens) en anderzijds biologen zoals Quispel en
drie economen: Pen, Tinbergen en Zijlstra. Wij vergaderden in hoog tempo, in een
gebouw van de Stichting Maatschappij en Onderneming, op de Koninginnegracht
in Den Haag. Deze stichting werd gefinancierd door het bedrijfsle-
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ven, vooral door de Shell. We zaten om een lange tafel met wisselende voorzitters,
zodat niemand belangrijker leek dan zijn buurman. We noemden onszelf ‘Werkgroep
Toekomst’ en we schreven concept na concept.
Tinbergen bepleitte zuinigheid met ongeveer alles en schreef een nota over de
wereldbevolking, die in elk geval moest ophouden met groeien. Ik schreef over de
auto's en het vliegverkeer; afremmen was de boodschap. Wagner wees op de enorme
reserves olie en aardgas en op de bezuinigingen die in de energiesector mogelijk
waren. Er waren discussies maar we bleven heren onder elkaar. Het resultaat was
een klein boekje, genaamd Werk voor de Toekomst (1972). Dit kritiseerde het
zwartgallige verhaal van de Club van Rome, onder andere door te wijzen op de
substitutiemogelijkheden bij schaarse grondstoffen - de wereld zal niet vastlopen
door een gebrek aan zink. De vervuiling werd wel aangewezen als een bedreiging niet voor de hele wereld maar wel plaatselijk en speciaal in Nederland.
Er waren, volgens onze diagnose, wel degelijk grenzen aan de groei die niet
straffeloos overschreden konden worden, en er werden in dat boekje zinnige
maatregelen voorgesteld. Het hergebruik moest door de overheid worden bevorderd.
Er diende een ‘Rijkskeur’ te komen voor duurzame productie. Een heffing op
personenauto's, progressief naar rato van het benzineverbruik werd aanbevolen - let
wel, onderschreven door de President-Commissaris van de Shell. En de Nederlandse
bevolking moest worden teruggebracht tot tien miljoen of minder (hier waren
Tinbergen en Pen aan het woord). Het luchtverkeer diende te worden beperkt; aanleg
van nieuwe wegen langs nieuwe tracés moest tot het uiterste worden voorkomen.
Steden behoorden zo veel mogelijk autovrij te worden gemaakt om ruimte te maken
voor de fietser. Er moesten lozingsverboden komen en zuiveringsgeboden, meer dan
nu, maar het werd beter geacht de vervuiling te bestrijden door forse heffingen.
De algemene strekking was dat er grenzen moesten worden gesteld, niet alleen
aan de groei, maar aan de verspilling. Werk voor de Toekomst heeft denk ik
bijgedragen aan een verschuiving in de publieke opinie. Hier waren geen langharige
types aan het woord of milieu-freaks, maar keurige heren, waaronder de Nederlander
die drie jaar tevoren de Nobelprijs voor economie had gekregen. En bovendien sprak
hier de computer - voor het eerst met luide stem. Ik ben blij dat ik daar bij geweest
ben.
Maar het kon ook opeens blijken dat Tinbergen en ik het in hoge mate oneens waren.
Bijvoorbeeld over Israël - ik was pro-Israël en ik vond dat hij, vooral na zijn
Nobelprijs, daar eens op bezoek moest gaan om de joodse staat wat prestige te geven.
Hij wees dat resoluut van de hand en was tegen het hele idee van een joodse staat en
hij was pro-Arabisch. Daar schrok ik van; ik wees erop dat Israël de enige staat was
in de hele wereld die door een besluit van de Verenigde Naties tot stand was gekomen.
Dat moest hem toch aanspreken? Maar hij wees erop dat in 1948 de onafhankelijkheid
was uitgeroepen door een eenzijdige beslissing van de Israëlische regering, en dat
dit had geleid tot een oorlog met de omringende landen. Maar de Arabieren waren
toch begonnen? Ik voerde aan dat Israël geleid werd door sociaal-democraten, zoals
hij en ik, van het type Ben Gurion en Golda Meir, en dat de inkomensverdeling er
rechtvaardiger was dan waar ook ter wereld. De Kibboetz was een voorbeeld voor
de wereld en leek bovendien op de AJC-kampen waar Tinbergen zelf aan had
deelgenomen.
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Het hielp niet en ik placht daarna het onderwerp te vermijden.
Een onaangename verrassing treft mij opnieuw, nu in het jaar 2005, nadat ik
Tinbergens boek uit de kast haal dat Lessons from the Past heet. Het werk stamt uit
1963 en bevat een tabel, op bladzijde 60, die het reële inkomen vermeldt van 25
landen, waaronder Argentinië, Brazilië, Jordanië, Spanje, Turkije, en de Gazastrook.
Israël wordt niet genoemd. Per ongeluk? Maar Tinbergen was secuur. En er is geen
enkele toelichting.
Het lezen van oude boeken uit mijn boekenkast is trouwens toch een riskante
bezigheid. Tinbergens De les van dertig jaren, uitgegeven bij Elsevier te Amsterdam
in het jaar 1944, laat mij eveneens schrikken. Ik heb het boek gekocht in september
1945, dat staat erin, en het is blijkbaar dus pas uitgegeven na de bevrijding. Het bevat
een nauwgezette beschrij-
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ving van de gebeurtenissen in Europa van 1914 tot ‘heden’ - en dat heden lag toen
ten tijde van de Duitse bezetting. Interessant is hoofdstuk 6: ‘Ontworsteling aan de
crisis’. In paragraaf 6.2 schreef Tinbergen dat Engeland vanaf 1932 een ‘voorspoedige
ontwikkeling vertoont’ en de reden zat bij ‘een ontwikkeling die geheel nieuw was:
het pond was losgemaakt van zijn goudwaarde’. Er werd ‘tot bescherming
overgegaan’, ter wille van de werkgelegenheid; ‘toch waren er in 1937 nog meer dan
een miljoen werklozen’.
Tinbergen geeft hier geen oordeel over het beleid; maar in de volgende paragraaf
doet hij dat wel. Die paragraaf heet ‘Hitler aan het werk’. Ik citeer: ‘Voor Duitland
bracht de periode 1933-1939 een ongekende stijging van de productie en de
werkgelegenheid. Nadat Hitler tot Rijkskanselier was benoemd, is zijn regering
onmiddellijk begonnen de werkloosheid te bestrijden.’ Dat gebeurde door vijf
maatregelen, te weten: openbare werken, het belastingvrij maken van winsten, ‘bij
het nemen van dienstboden werd verlaging van inkomstenbelasting toegestaan’, het
toestaan van een lening aan huwenden van 1000 Reichsmark en de instelling van de
Arbeidsdienst. Tinbergen voegt hieraan toe dat na 1935 ‘een bewapeningsprogramma
werd uitgevoerd, dat economisch dezelfde functie vervulde.’
Deze paragraaf eindigt met de woorden: ‘Het voornaamste economische vraagstuk
dat in het kader van deze geleide volkshuishouding nog om een oplossing vraagt, is
de toeneming van de staatsschuld.’
Als ik dit lees, denk ik: hier worden rampzalige gebeurtenissen beschreven met
schijnbaar neutrale termen. De ‘arbeidsdienst’ werd al gauw aangevuld met
dwangarbeiders, uit Duitsland, maar ook uit Polen, Rusland en andere bezette
gebieden, zoals Nederland. Geen woord bij Tinbergen over al die jongens en mannen
die werden opgepakt in razzia's - alleen al in Nederland ging het om tienduizenden.
Hier wordt Adolf Hitler indirect geprezen. Wie mij niet gelooft, moet het boek uit
de bibliotheek laten komen. Er staan best interessante dingen in, maar hoe is het
mogelijk dat iemand in 1944, met de verschrikkingen van de oorlog, de
jodenvervolging en de concentratiekampen nog in volle gang, op een zo quasi-neutrale
wijze kon schrijven over Nazi-Duitsland?
Wat er staat is in economische zin niet onjuist, maar laat de afschuwelijke
hoofdzaken weg. Het is waar dat in Hitler-Duitsland volledige werkgelegenheid
heerste en dat het reële inkomen toenam. Maar veel belangrijker is hoe dat werd
bereikt en welke consequenties dit had. Dat die politiek uitliep op 40 miljoen doden
in Europa wordt er niet bij verteld.
Het is voor mij een raadsel dat Tinbergen als vredelievend man (hij was
dienstweigeraar) De Les van Dertig Jaar heeft geschreven zoals hij het heeft
geschreven en in 1945 naar de uitgever heeft gebracht. Ik kan hem geen opheldering
meer vragen want hij is overleden in 1994.
Gelukkig waren er ook mooie momenten. In de jaren zeventig vond ik dat linkse
waarnemers te negatief oordeelden over de vooruitgang, speciaal wat betreft de
inkomensverdeling. Daar hebben Tinbergen en ik een opgewekt artikel over
geschreven in de Economisch Statische Berichten van 1976 en een jaar later maakten
we een boek over dat onderwerp. Meer daarover in deel II van Met Jan Tinbergen,
volgende maand in dit blad.
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Eindnoten:
1 Zie Jan Pen, ‘In De Lemmer’, Hollands Maandblad 684, oktober 2004.
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Einde
Mark Boog
Zo te zeggen: ‘einde’. Op deze manier.
Leegte dwaalt door het huis als elke avond,
geluiden gaan liggen, minder en minder
waren de woorden, steeds minder, maar zo,
precies zo, is het raak. Buiten verdwijnt ervan.
Vogels verdringen zich om weg te raken.
Als betrapte slangen zijn de bitse conclusies.
Niemand laat zijn liefde zo te kijk staan,
niemand behalve iedereen. Liever nog
beklommen we mestvaalten, bezwommen we
de beerput van het doodgewone leven, liever
leden we. Maar het is te laat, en nergens treurnis.
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Dit mag
Dit mag een troosteloos bestaan zijn,
kierend, krakend, tot de nok
gevuld met oud en muf de adem
van verliezers, dit kan leven zijn
dat schilderachtig krimpt, dat kreunt,
scheef als een deur in haar hengsels,
een oude schuur van rotte planken,
waardoorheen woestijnwind,
huilend, krassend, dit mag weinig zijn:
we zijn er toch maar. We staan zij
aan zij, verbonden in verval, een straat,
vergroeien langzaam en verwonderd.
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En het vlees
En het vlees werd woord,
en de huid bleef achter
langs de weg, die zinderde van hitte,
die het land doorsneed, de einder aanwees;
de huid verdroogde als een schaduw maar was meer,
zoals pas later bleek, een pantser,
tussen woord en wereld de gebrekkige verbinding.
Het bidden van de vogels boven het spiernaakte woord
deed het opstaan en vertrekken.
Nooit viel de nacht, nergens wolken of beschutting
en het zonverbrande woord rilde, begreep
dat het menens was, eindelijk echt, vergeten was de huid.
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Mijn uren met Nabokov
door Pieter Waterdrinker
Op een dag - ik was ergens begin twintig - vroeg een vriend me of ik met hem mee
wilde naar Genève om een auto op te halen. Het betrof een dure automobiel van de
vader van een studiegenoot die we vaag kenden uit de kroeg.
‘Alles wordt betaald, ook een overnachting onderweg,’ zei mijn vriend, die Jas
heette. ‘Met de trein eerste klas heen, en met de auto eerste klas terug. Het is een
Alfa Romeo.’
Ik was nog nooit in Zwitserland geweest, en ook het feit dat het half december
was en ik kort ervoor mijn studie Russisch had ingeruild voor de juristerij bracht mij
onmiddellijk in de stemming.
‘Wanneer vertrekken we?’ vroeg ik.
‘Morgen,’ zei Jas.
Het was mijn eerste treinreis door Europa, en wat genoot ik van de warme coupé,
van het geklapper van de fineerhouten panelen, van het gitzwarte snorretje van de
Belg tegenover me en van het voorbijdenderende landschap, de glooiingen, de
bosschages en de kastelen met geel stucwerk in de verte!
‘Laten we gaan lunchen,’ stelde Jas voor, nadat we de galmende overkapping van
station Luxemburg waren uitgereden. En sindsdien weet ik het: de hemel is een
rijdende trein waar de tafeltjes van de restauratiewagen met wit damast zijn bedekt,
een kunstroos trilt op het ritme van de bielzen in een verankerd vaasje, de servetten
als kaboutermutsen zijn gevouwen en een keur van wijnen de rijke menukaart
completeert. Zoals in die Express naar Zwitserland.
Van Genève herinner ik me vooral de hoerenbuurt achter het station, waar Jas en
ik twee uur wachtten op de vader met de automobiel, in een etablissement met formica
tafeltjes en tl-buizen. Het was er een komen en gaan van straathoertjes, die - na hun
ambachtelijke werkzaamheden - samendromden bij het enige toilet, achter een stapel
lege pilskratten.
‘Die wassen daar hun kut,’ meende Jas.
‘Zou het echt?’
De buurt ben ik later nog eens tegengekomen in een romannetje van Paulo Coelho,
waarin het ook alweer alleen over neuken ging.
‘Sorry jongens, dat ik wat later ben!’ viel de vader van onze studiegenoot - een
vijftiger met zo'n jongenslok en een cameljas - plotseling de zaak binnen. Hij hield
zijn kalfsleren handschoenen als een bosje anemonen in de rechterhand. Met een
leeuwenblik monsterde hij een verkreukeld meisje dat achter de kratten vandaan
kwam. ‘Hoe was de reis?’
Een uur later zaten we met zijn Franstalige vrouw - zijn derde - in een restaurant
aan het meer, met uitzicht op de Afghaanse ambassade. Ze hadden die dag inkopen
gedaan in Milaan, waren door sneeuwval vlak voor de tunnel blijven steken, maar
hoopten dat we ons hadden vermaakt.
Na de kreeft met mayonaise begreep ik pas dat de Alfa een kerstcadeau was voor
hun zoon. Het was de zevende kerst na het overlijden van zijn echte moeder en de
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jongen miste haar zo. Het moest een verrassing zijn. De vader hoopte dat Jas zijn
mond niet voorbij had gepraat.
‘Ik heb gezwegen als het graf,’ zei Jas plechtig, en wie had toen kunnen denken
dat hij op een dag eindredacteur zou worden van 's lands grootste dagblad?
Zodra we de volgende dag het asfalt langs het meer waren opgereden, maakte zich
een enorme bevrijding van ons meester. De benzinetank zat vol en we hadden een
enveloppe gekregen, voor de kosten onderweg. Toen ik hem openmaakte, zag ik dat
er zeker duizend gulden in zat; in diverse valuta.
Gingen we terug over Frankrijk of Duitsland?
‘Over Duitsland,’ zei ik, de wegenkaart op mijn schoot bekijkend. ‘Ik wil Montreux
zien.’
Mijn vriend snoof misprijzend; dat was een bejaardentehuis voor miljonairs, een...
‘Drie minuten in Hotel Montreux Grand Palace, alsjeblieft,’ smeekte ik. Misschien
kwam ik er wel nooit meer.
Toen we na enige tijd langs het meer Montreux binnenreden, herkende ik de
majestueuze façade van het hotel waar mijn lievelingsauteur jarenlang had gewoond
meteen.
Ik betreed nu, lezer, een van de tederste hoekjes uit mijn herinnering, al zult u me
misschien uitmaken voor een dweper. Maar terwijl ik dit schrijf, voel ik de warme
decemberzon weer die ons bescheen terwijl we de auto parkeerden tussen palmen
die stonden te wiegen in koperen potten. En toen ik de lobby van het Grand Hotel
binnenliep, kon ik slechts één ding denken: de messing handvatten, de teakhouten
lambrisering, de opgewreven spiegels, de kroonluchters, de vaas van onyx, het gesis
van een espressoapparaat, dit alles moest Nabokov zelf hebben gezien, hebben
gehoord en hebben geroken.
‘Wat doen we hier eigenlijk?’ vroeg Jas.
Zwijgend zweefde ik voort, over hoogpolig tapijt naar een eetzaal, waar tafels
waren gedekt alsof ze op de foto moesten. Behalve een kaalhoofdige gerant was er
geen sterveling te zien. In een hoek stond een reusachtige kerstboom voorzien van
goudkleurige versiersels en robijnrode verlichting.
‘Vous avez connu monsieur Nabokov?’ durfde ik de pinguïn op een gegeven
moment te vragen. De man keek me met diepliggende ogen zwijgend aan. Hij wendde
zijn hoofd af en ging verder met zijn werk: het met zijn vingertoppen afgaan van de
tafels.
Ik walste de gangen door, begaf me in de toiletten, raakte tegels, zeepbakjes en
deurklinken aan, als een kind in een speeltuin, terwijl ik me afvroeg of Nabokovs
vrouw Eva nog leefde en hier woonde.
Mijn geluk duurde tot Jas er genoeg van had. Hij wilde vandaag nog doorrijden
naar Baden-Baden; daar zouden we eten, spelen in het beroemde casino en tevens
overnachten (het zou Hotel Holland worden, voorzien van een binnenzwembad waar
we - na het verlies van de halve enveloppe op Zwei rot aan de roulettetafel - als apen
rondzwommen).
Maar alvorens de reis te hervatten, kocht ik in het Grand Hotel een Le Monde en
bestelden we in de bar twee cappuccino. Toen ik even opkeek van de voorpagina
geschiedde iets krankzinnigs: over het wijnrode tapijt, in mijn herinnering steunend
op een stok, kwam een slanke bejaarde vrouw met witgrijs haar in mijn richting
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lopen. Ik had vaak foto's van Vera Nabokova gezien en herkende haar meteen. Ze
nam me met heldere blik op; ik was nog jong, maar reeds goeddeels kaal, net als
haar man.
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‘Madame Nabokov?’ vroeg ik met kloppend hart toen ze me passeerde.
‘Oui monsieur,’ luide het antwoord, waarna ze haar hoofd glimlachend afwendde
en verdween.
Drugs, noch drank, kunnen mij de euforie verschaffen waarin ik me toen lange
tijd bevond.
Een jaar of acht later, vlak voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, liep ik op een
grijze novembermorgen over de Nevski Prospekt in toen nog net Leningrad, zoekend
naar een koffietentje om van de kou te kunnen bijkomen, in die tijd een hele toer.
Uiteindelijk zeeg ik neer in een morsig café waar, ondanks het vroege uur, drommen
mannen bij de toog kelkjes wodka en cognac stonden weg te werken, afgeblust met
spotgoedkope zalmhapjes. Ik bestelde thee, greep een krant van tafel, en kreeg toen
een warme schok: tussen aanprijzingen voor tweedehands auto's, reclame voor de
behandeling van een zieke prostaat met een wondermiddel uit Tomsk en dergelijke,
las ik de volgende regels: Onlangs opgericht, Nabokov Stichting. Informatie te
bevragen bij... en dan een telefoonnummer.
Even later al belde ik vanuit een straatcel op.
‘Hallo,’ klonk het buitengewoon monter.
Ik maakte me bekend, vertelde dat ik de annonce had gelezen, dat ik een groot
liefhebber was van Nabokov en...
‘Persorgaan?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘U heeft een buitenlandse stem. Voor welke krant werkt u?’
‘Voor geen enkele,’ zei ik - dat ik ooit mijn brood zou verdienen met het schrijven
voor een krant, kon ik toen niet eens dromen. ‘Op de universiteit heb ik...’
‘Ah, u bent wetenschapper! Mooi. Ik haat journaille, met hun slordige
formuleringen,’ en de man vertelde me dat ik geluk had: hij had de hele dag vrij, en
was bereid me meteen te ontmoeten.
Hij had zich voorgesteld als Nikolaj Tolstoj, maar dat was kennelijk een
zinsbegoocheling van mijn kant, dacht ik, terwijl ik via een houten roltrap in de
lauwwarme buik van de stad verdween en tien minuten later op de afgesproken plek
arriveerde - het Finlandstation, aan de andere kant van de Neva.
De persoon zag er uit zoals hij aan de telefoon had geklonken. Hij was een jaar of
veertig; een witte jas viel ideaal om zijn enorme bottengestel. Een hoornen bril zwom
op zijn kinderlijke gezicht, dat één en al energieke voorkomendheid uitstraalde. Ter
herkenning had hij een bolhoed opgezet.
‘Goedendag, Nikolaj Tolstoj,’ maakte hij zich nogmaals kenbaar, en stak zijn hand
uit.
We verdwenen langs een archipel van paddenstoelverkopers, sigarettenvrouwtjes,
omatjes die tweedehands bh's ophielden en andere straathandelaars in de richting
van een woonkazerne, verscholen achter een woud van populieren. Tolstoj? Zou hij
gelieerd zijn aan de grote schrijver?
Na een typisch Petersburgs trappenhuis, walmend van de verse pis en nicotine,
bereikten we zijn flatje. Een bureau dreef als een eilandje van netheid in een wanorde
van boekenkasten, antiek, kamerplanten en het echtelijke bed. Ik moest plaatsnemen
op een krukje. In de ruimte tussen de dubbele ramen stonden potten ingemaakte
bosvruchten, zeewierachtige augurken en andere conserven.
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Tolstoj verzocht zijn vrouw door de half openstaande deur naar de overloop eveneens stampvol antiek en boeken - om thee te zetten. Ze was een echte Russische
schone, met grijsblauwe ogen en helblond haar, die ons op pantoffels had begroet.
Zeker tien jaar jonger dan hij.
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Mijn gastheer begon te graaien in een stapel betikte vellen: het manuscript van een
boek over de meester waaraan hij bijna de laatste hand had gelegd. Hoelang
bestudeerde ik het oeuvre van Nabokov al? Waren er veel Nabokovkenners aan de
Hollandse universiteiten? En wat vond ik van die voorpublicatie laatst in de Paris
Review van Brian Boyd? Dat was een oplichter, een ijdeltuit, een...
Ik was inmiddels weliswaar magister juris, maar had in geen jaren een universiteit
van binnen gezien, en sommige boeken van Nabokov niet eens gelezen, zoals Ada
en Bleek Vuur (nog steeds niet). Ik had uit louter interesse gebeld, ook al omdat er
in dat krantenstukje sprake was van de komst van een aan mijn lievelingsschrijver
gewijd museum, dat ik bijzonder graag wilde bezoeken.
Toen de blonde schone met een dienblad vol thee, koekringetjes en schoteltjes
vloeibare bosbessenjam kwam aanzetten, keek Tolstoj haar met vochtige ogen over
de rand van zijn bril aan.
‘Liefje, wat zeg je hiervan? Een collega uit Holland. Dat had ik vanmorgen nooit
kunnen denken!’
Het was duidelijk dat ik niet anders kon dan me voor te doen als een medegeleerde,
en ik stak van wal over mijn bezoek jaren daarvoor aan Montreux. De wenkbrauwen
van de Rus rezen omhoog; hij was zichtbaar onder de indruk. Vervolgens vroeg ik
hem hoe hij tot de schrijver was gekomen.
‘Via mijn opa,’ antwoordde hij, een lepeltje bruinrode jam met een gulp
gloeiendhete thee wegspoelend. ‘Mijn grootvader en Nabokov kenden elkaar destijds
in Berlijn en Parijs zeer goed.’
En toen zag ik het: maar natuurlijk! Mijn gastheer was inderdaad een nazaat van
Tolstoj; niet van de reus van Jasnaja Poljana, maar van de schrijver, dichter en
historicus Aleksej Tolstoj, die ooit aan de zijde van de Witten had gevochten, met
zijn familie naar Parijs was geëmigreerd, maar begin jaren twintig terugkeerde naar
de Sovjet-Unie en daar, als heimelijk gehate oogappel van Stalin, met tal van romans
en toneelstukken literaire successen oogstte. ‘Kameraad graaf,’ luidde zijn bijnaam,
vanwege zijn adellijke komaf. Mijn gastheer en hij hadden dezelfde trekken; dezelfde
mond, kin en neus.
De kleinzoon vroeg me welke van Nabokovs werken mijn favorieten waren.
‘Pnin, Heer Vrouw Boer, De lach in het donker en ook Glorie,’ bracht ik er in één
volzin uit, wat in het Russisch klinkt als: Pnin, Korol, Dama i Valjet, Kamera Obskura
i tozje Podvig.
‘U vergeet Wanhoop (Otstjajanije), maar uw keuze bevalt me. Ja, uw keuze bevalt
me!’ reageerde Nikolaj Tolstoj euforisch. Hij trok een bureaulade open, begon er
met zijn poezelige vingers in te graaien, en haalde er toen een boek uit te voorschijn.
Het bleek een eerste druk van Glorie, door Nabokov gesigneerd en van een opdracht
voorzien. Het was het allereerste exemplaar dat in de jaren dertig de Sovjet-Unie
was binnengesmokkeld, door de componist Prokofjev.
‘Neemt u het gerust even in handen,’ zei Tolstoj, mij het werkje toestekend, dat
ik als het hoofd van een jong meisje begon te strelen. ‘Ja, mirakels, is het niet? En
ik heb nog veel meer. Nog veel meer... Zeg, voelt u zich wel goed?... Liefje thee!
Snel, een verse pot sterke thee voor onze gast!’
Het laatste wat ik van Tolstoj heb vernomen, is dat hij eind jaren negentig naar
Parijs is vertrokken en daar nog steeds woont.
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Mijn volgende rendez-vous met Nabokov was veel later. Het was wederom een late
najaarsdag, bijna winter reeds, maar ditmaal was het in Moskou, drie jaar voor de
millenniumwende. Ik had op het Leningrad Station een kaartje gekocht voor de
nachttrein van de volgende dag naar Sint-Petersburg.
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Die avond zag ik op tv een reportage over Dmitri Nabokov, in de woorden van zijn
vader een congenitaal vertaler van diens werk, alsmede operazanger die het op de
grote podia nooit echt had gered.
Ik zat meteen op het puntje van mijn stoel. In verband met een recente nieuwe
verfilming van Lolita - die het niet zou halen bij de versie van Stanley Kubrick - was
hij in de Russische hoofdstad. Hij trok van ontvangst naar ontvangst, werd door de
Moskouse elite gefêteerd als een beroemdheid, wat hij zich met bijna tsaristische
vanzelfsprekendheid liet welgevallen. Ook al ben ik een bewonderaar, ik moet
toegeven dat het de Nabokovs nimmer aan zelfbewieroking heeft ontbroken.
Nabokov jr. vertelde de jongste ontwikkelingen in Rusland toe te juichen, maar
dat die hem toch te langzaam gingen. Zo had hij de volgende dag graag met een
privétrein naar Sint-Petersburg gereisd, waar hij het Nabokov Museum zou bezoeken,
gevestigd in zijn vaders geboortehuis, aan de Grote Zeestraat 47. Particulier vervoer
per spoor bleek echter onmogelijk, sprak hij misprijzend; nu zou hij morgenavond
met de gewone trein gaan, de Rode Pijl Express.
‘Mijn God!’ riep ik tegen mezelf, want ik had voor dezelfde trein een slaapcoupé
geboekt.

Hollands Maandblad. Jaargang 2005 (686-697)

18
Ik trok even later mijn exemplaar van Pnin uit de kast, een uitgave die ik op mijn
achttiende uit de dorpsbibliotheek had geleend en nooit teruggebracht, zeg maar
gestolen. En begon te lezen.
Opnieuw was ik op het Waindell College, volgde ik de arme professor naar zijn
lezing in Cremona, las ik over de operatie aan het kolengruisje in zijn oog... Het
duurde totdat mijn werkgever belde: de politieke pleuris was in het Kremlin weer
eens uitgebroken. In de uren daarna deed ik verslag van een kwestie waarvan ik een
minuut eerder nog niets wist, de crux van de journalistiek.
De volgende dag was de crisis alweer geweken, de crux van de werkelijkheid,
zodat mijn plan om een paar dagen naar Sint-Petersburg te gaan alsnog kon doorgaan.
Ik stopte Pnin, waarin ik halverwege was blijven steken, als reislectuur in mijn
koffertje, stapte onder een dwarreling van sneeuw naar de uitvalsweg, hield een taxi
aan, en reed van de grauwe flatwijk, waar ik toen woonde, naar het station.
Dat ik destijds in Montreux Nabokovs vrouw had gezien, geleek me een godswonder:
waren we een paar minuten eerder of later in het hotel gearriveerd, dan was ik haar
misgelopen. En was hetzelfde niet het geval geweest met Tolstoj in Sint-Petersburg?
Door zuiver toeval had ik dat krantje van tafel genomen. Ik bevond me op de juiste
tijd en plaats, want in de regie van een demiurg heb ik nooit geloofd.
Maar hoe het volgende te verklaren?
De taxi bracht me binnen dertig minuten naar het centrum. Toen we onder een
striemende sneeuwval de Vleeshouwerstraat richting het station inreden, trof ik een
chaos van elkaar verslindend verkeer. Magnesiumlampen kraakten boven de weg.
Alles zat muurvast. Ik was bang te laat te komen, betaalde de chauffeur en stapte
met mijn koffertje naar buiten en rende door de sneeuw naar het station.
In de kolossale stationshal heerste een broeiwarme trilling van mensen; bontmutsen
dobberden voorbij. Ik had nog ruim een kwartier en liep naar een kiosk om een
avondblad te kopen, en daar - o krankzinnigheid! - kwam Dmitri Nabokov tussen de
duizenden reizigers, zwervers, stationshoeren, militieagenten, kruiers en ander volk,
alsof het afgesproken werk was, recht op me afstappen.
Hij was in gezelschap van een knappe jongeman en een vrouw, gekleed in een
absurd kanariegeel bontjasje. Toen hij mij passeerde - de sleetsheid van zijn schoenen
trof mij - was ik aanvankelijk te verbijsterd om hem aan te spreken. Het drietal liep
verder, mengde zich met de menigte, totdat ik een sprintje trok en hen van achteren
naderde.
‘Gospodin Nabokov?!’ riep ik. ‘Meneer Nabokov?!’
De beroemde zoon van de nog beroemdere vader draaide zich half om, keek me
over zijn schouder aan, en zei kalm in het Russisch: ‘Da, eto ja.’ - Ja, dat ben ik.
Ik vertelde dat ik een groot bewonderaar was van het werk van zijn vader en dat
ik - volstrekt, volstrekt toevallig - een uitgave in het Nederlands van Pnin in mijn
bagage had. Stralend van geluk hield ik hem het boek voor en vroeg hem er zijn
handtekening in te zetten.
‘Neoezjeli?’ sprak hij, wat zoiets betekent als: ‘U meent het?’ een nogal
prerevolutionair woord dat tegenwoordig in Rusland in de dagelijkse omgang nog
slechts zelden wordt gebruikt.
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Na de handtekening begonnen zijn begeleiders ineens te kuchen; het bleken zijn
privésecretaris en secretaresse wier taak het was om de Nabokovtelg van het publiek
af te schermen.
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‘Do svidanija en goeie reis!’ zei ik, het boek weer wegstekend.
‘Ja, tot ziens en een goeie reis!’
Dat is eigenlijk alles; het hele verhaal.
Toen ik later in mijn wiegende coupé lag, en de vaag wit oplichtende vlakten van
het Russische platteland in de nacht zag voorbijglijden, moest ik denken aan de foto's
van Nabokov, samen met zijn vrouw en kind in Berlijn, Parijs en de Verenigde Staten.
Een paar coupés verderop lag zijn zoon als een gewone sterveling reeds te slapen.
Ik had mijn lievelingsschrijver niet dichter kunnen benaderen.
Terwijl ik deze regels schrijf, kijk ik naar mijn boekenkast. Daar staat-ie - Grote
ABC, nr 98. De roman Pnin van Vladimir Nabokov. Gestolen begin jaren tachtig uit
de Zandvoortse bieb. In het postcommunistische Rusland voorzien van een
handtekening van diens zoon. Omdat ik geen kinderen heb, vraag ik me af wat er op
een dag mee gebeurt.
Ik hoop niet het vuur in, zoals ik.
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Lof der Zeevaart
Frank Ligtvoet
Een verzameling van woorden, vergeten
of nooit geweten, drijft daar teruggevonden
in verhalen, lofdichten en naslagwerken:
kruiszwichting, schalken, labberkoelte en
stampstag. Niet te achterhalen is de angst
van de man die in een boomstam een weg
ziet naar elders, zijn hemd als zeil voelt
en die weggaat, om niet terug te keren niet zijn angst en evenmin zijn vreugde.
*
De diepte reken je van vingertop naar
vingertop met uitgestrekte armen. Geen
zeeman die wil zwemmen: spartelen is
erger nog dan gewoon maar weg te zinken
en ademlooos de vadems op te meten tot
de bodem. - Afstand gaat in mijlen, droge
steeds weer andere mijlen die feilloos
fout het schip verleggen. Je rekent je een
kust, maar vindt slechts zee. Of andersom.
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Water laat geen sporen na en toch wordt
een reis op zee niet vergeten. Een kust,
bezocht of gezien, wordt bemeten en met
beelden bezet. Hervindbaar na eeuwen. Wie
er woont die berge zich! Geen naam blijft
bestaan. Een woordenstrijd eerst over
baaien, rivieren en kreken. Zeereis wordt
veldtocht, water wordt vuur en een doop
wordt een brandmerk, voor altijd onblusbaar.
*
‘Ik wil de dood omzeilen en, zandbanken en
koraalriffen vermijdend, steeds de diepte onder
me weten en op de golven meedeinen. Ik wil de
vuige gast zijn, de stramme admiraal. De zoetheid
van ijsbergen proeven in het zuidelijkste zuiden
en de walvissen volgen. Langs de kusten wil ik
gaan en de schipbreukelingen der eeuwen bergen.
Aan land gaan zal ik pas als de gebroken ogen van
wie ik ooit was zich in de mijne dof weerspiegelen.’
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Twee koppen
door Caroline Ligthart
Vandaag viel het mee. Ik lachte. Zei dank-je-wel bij de bakker en prettig-weekend
tegen de marktman. Ik liet niets merken. Ik heb niemand aangeklampt om het te
vertellen. Als ik iemand met dezelfde schaduw zag, bleef ik staan wachten tot hij
weer was verdwenen. Er was geen paniek. Hij was de stad uit, dus in theorie kon ik
nergens tegenop botsten.
Straks zou ik even omfietsen om een steen door haar ruit te gooien.
De hele weg naar hem toe, of liever gezegd de steeds kleiner wordende cirkels die
ik om zijn huis trok, had ik afgelegd zonder vooropgezet plan. Plotseling stond ik
op zijn stoep. Het was twee uur 's nachts. In het park aan de overkant klaterde de
fontein door de stilte. Er bestond geen kans dat hij mijn gevoel in zijn armen zou
nemen, maar ik keek omhoog om te zien of hij niet toch, waarom geloven in feiten,
op mij stond te wachten. Alles was donker. Ik pakte de sleutel die ik een half jaar
niet had gebruikt en voelde me niet schuldig.
In het halletje trotseerde ik de spiegel die op haar hoogte hing. Een kop kleiner dan
ik. Twee koppen kleiner dan hij. Mensen moesten ook fysiek bij elkaar passen. Twee
koppen was te veel. Ik negeerde het kloppen in mijn keel en liep de kamer in.
Het zacht gele licht van de lantaarn aan de voorkant van het huis keerde zich van
mij af. Het geel waarin ik zo vaak gelegen had. Zijn tekentafel was leeg. Alles
opgeruimd. Hij was voorbereid weggegaan. Dat betekende dat hij zich erop had
verheugd. De architectuurboeken die normaal overal slingerden waren opgestapeld.
Torens van voorbeelden die overtroffen moesten worden. De aap zat nog op de
vensterbank en keek mij onderzoekend aan. Daar was ik weer. Inderdaad. Alles
klopte en was verkeerd. Na mijn vertrek was er niets ingestort.
Ik opende de balkondeuren. De bomen van het park stonden roerloos te wachten
tot ik weer bij zinnen zou komen, maar er was niemand voor wie ik me zou moeten
inhouden.
Er hingen nieuwe schilderijen, nu was er echt geen plek meer onbenut. Tekeningen
en foto's waarvan hij zelf het onderwerp was. De zekerheid die hij miste hing hij aan
zijn muur. Behalve de spiegel op haar hoogte was er niets dat haar aanwezigheid
verried. De whisky stond nog op dezelfde plank, ik duwde de bank recht en stootte
mijn voet weer aan de cd-speler die op de grond stond. Philip Glass. Nog steeds.
Straks zou hij binnenkomen en mij hier zien zitten. Hoe kwaad hij dan zou zijn.
De ontploffing zou zich voor mijn ogen voltrekken. Eerst het bloed dat naar zijn
hoofd zou stijgen, dan het kruit dat uit zijn mond zou spatten. Ik bleef zitten. Doen
alsof hij er was. 's Avonds laat met een glas op de bank, muziek op, tv aan, krant
opengeslagen op de vloer. Losgeknoopt overhemd. Aangeschoten. Sentimenteel en
prikkelbaar.
Ik liep naar de slaapkamer zonder gordijnen en ging in zijn geur liggen. Het was
niet genoeg. Ik kleedde me uit, pakte een T-shirt van de plank en trok het aan. Terug
in de zitkamer ging ik bij de aap op de vensterbank zitten. Het was koud
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voor de tijd van het jaar, maar ik was ongevoelig geworden. Jimmy sloeg zijn lange
apenarm om mijn nek. Ik had hem ook gemist. Mijn aap. Zijn aap. Volgens hem
arrogant en ongenaakbaar. Maar Jimmy fluisterde dat ik geduld moest hebben, dat
hij wel komen zou. Uiteindelijk. Verder niets.
Jimmy, zoemde ik in zijn oor, Jimmy, ik ben er weer.
Niet te lang. Dat was zijn enige antwoord. Niet te lang. Ik knikte. Toen: één nacht,
kan dat? Jimmy zweeg narrig. Hij hield niet van verantwoordelijkheid die afgeschoven
werd. Ik streelde zijn buik en zag zijn apenkonen roder worden. Jimmy vond het
goed.
De volgende ochtend deed ik mijn kleren over zijn T-shirt aan. Dat zou het enige
zijn waaraan hij zou kunnen merken dat ik hier was geweest. Andere bewijzen waren
er niet. Jimmy zat op de vensterbank. Stoïcijns te zijn.
Ik kwam er zelf wel uit.
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geen gezicht
Marijke Hilhorst
na al die vijfentwintig jaren
rest nog
slechts een deel van hem
geen gezicht
wel stevige zomerbeentjes
een pleister op een knie
witte sokjes, blauwe schoentjes
waar hij in stapt
ferm
vastberaden
weg van mij
steeds verder weg
pas op
roep ik nog
je vetertje zit los
te laat
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welles-nietes
ze komt de kamer op
emmer in de hand
kijkt met grote ogen
vanonder haar hoofddoek
vraagt jongen? meisje?
is goed, knikt zij
als ik jongen zeg
niet goed, ik weer
beter jongen, weet zij
niet goed
zij niet begrijpen
is goed, zeker weten
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Kinderspel
door Maria Staal
Ik hoor hoe Jimmy de deur van de koelkast opent en weer dichtsmijt. Het kantoor is
uitgestorven. Over een week is het kerstmis. Sinds mijn trip naar Grozny is elke stilte
een niets dat me verslindt. Ik hunker naar gewone mensen, maar de enige die ik zie
is Jimmy.
Met een fles champagne onder zijn oksel manoeuvreert hij zijn stoel naast de
mijne. Hij werpt een doos met afhaalsushi van gisteren op mijn bureau. Ik ontkurk
de champagne zonder knal. We eten uit de doos. Drinken uit de fles. Jimmy spaart
de kleine plastic visjes met sojasaus. Er liggen tientallen in zijn la. Samen met alle
vliegtuigslofjes uit de business class. Hij doet er niets mee maar gooit ze niet weg.
Omdat er niets te vieren valt, smaakt de champagne niet. ‘Het was dit of Campari,’
zegt Jimmy.
In de glaswand van ons kantoor zien we onszelf zweven boven de stad. Hij en ik
etend in de lucht. Beneden rijden trams door de natte sneeuw en haasten mensen zich
van winkel naar winkel. Ik heb Martin een kaart gestuurd. Ik heb niets meer gehoord.
Jimmy en ik moeten praten maar het lukt niet. Hij kent mij, en ik hem. Te lang.
We kunnen niet naar elkaar luisteren zonder ons te ergeren en willen dat de ander
dat weet. Na hoeveel jaar gebeurt zoiets? Je merkt het als het te laat is om er nog wat
aan te doen.
Na het eten draait hij zijn stoel een kwartslag. Zijn linkerhand rust op zijn been.
Ik weet wat er komt: hij grijpt naar mijn oor - zijn hand ruikt naar zeewier en vis en als hij terugveert, heeft hij een dollar tussen duim en wijsvinger. Uit mijn oor
getoverd. Table magic. Hij is er een ster in. Hij blaast op het muntstuk en laat het
verdwijnen in zijn rechtervuist. Grijnzend opent hij beide handen. Leeg. Nooit zie
ik hoe hij het doet. Zo goochelt hij met al ons geld. Ook weg.
Hij roept: ‘Praten? Why?’ Vindt dat het wel kan wachten tot de zomer, in de zon,
aan de gracht. Ondertussen plukt hij briefjes van honderd uit mijn haar.
‘Kinderspel,’ zegt hij. ‘Ik ken veel moeilijker trucs.’ Na die longontsteking is hij
kortademig gebleven.
‘Praten van de zomer aan de gracht doen we óók,’ zeg ik, ik duw zijn hand weg,
‘Over boten, auto's, de Beatles, wat je maar wilt.’
We leven in een wankel evenwicht. Hij kan niet zonder me, maar op de dag waarop
hij dat toegeeft, is het over en uit. Het gesprek moet gaan over geld, vooral het tekort
daaraan. Over boekhouder Mark, die is ontslagen. Eigenlijk moet het gesprek vooral
gaan over Victor. Voornamelijk over Victor van wie ik hoop dat hij Jimmy bedriegt
met een ander. En dat die ander dan aids heeft, en dat ze bijtijds voor Jimmy
ontdekken, maar dat het voor Victor helaas te laat is.
Jimmy babbelt over de FIM-92 E Stinger in vergelijking met de Chinese QW2, hij
praat over wie hij tegenkwam in Parijs op de wapenbeurs en over de vliegreis die hij
straks maakt, naar Hong Kong, en dat hij het geweldig vindt om in de lucht kerst te
vieren met May en Li-An van Cathay Pacific, die hem altijd vertroetelen als een
baby. Hij heeft zijn eigen stoel, IA, en weet nu al dat het vliegtuig nagenoeg leeg is.
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Dan zegt hij ook nog: ‘Maria, je ziet er belabberd uit de laatste tijd.’ Het klinkt niet
alsof hij wil weten wat er is, maar alsof hij er niet langer tegenaan wenst te kijken.
Ik zeg: ‘Is het waar dat Victor van jou Mark mocht ontslaan?’
Hij strijkt het geld glad, steekt het in zijn binnenzak en zet zijn vingertoppen tegen
elkaar. Ik wacht. Hij zegt dat hij me dit wilde besparen, te pijnlijk. ‘Ik wilde je er
niet mee lastigvallen, Maria, maar Mark heeft dingen gedaan waarvoor hij geen
toestemming had.’
‘Ik hoor dat te weten, waarom wist ik van niets?’ zeg ik. Ik zeg dat hij alles moet
uitleggen, nu meteen, en ik vraag waarom hij het in godsnaam door Victor heeft laten
opknappen.
Hij zegt dat het direct moest gebeuren omdat het anders nog meer geld gekost zou
hebben, ‘en wij waren immers ver weg’. Hij zegt: ‘Na de kerst praten we erover.
Waarom doe je alsof je me niet gelooft!’
Uit het niets goochelt hij een doosje en opent het. Jezus, een haarspeld bezaaid
met diamanten. Hij drapeert mijn haar over mijn schouders, schuift de speld aan:
‘Zit stil.’
Shit, ik moet dit soort dingen beter zien aankomen.
Hij zegt: ‘Voor Grozny, Maria.’
En: ‘Waarom neem je geen vakantie? Je hebt zo je best gedaan, neem mijn
goldwing card, je kunt zo naar Barbados, en vraag dinges mee.’
Met Martin naar de zon. Jimmy betaalt.
‘Sorry dat ik twijfelde,’ mompel ik.
Hij moet weg want Victor wacht beneden op hem, die rijdt hem naar Schiphol.
Als hij de lift in stapt, wuift hij lachend. Ik wil me heel lang niet bewegen. Maar al
na drie tellen draai ik het nummer van Mark. Ik vraag of hij een schaduwadministratie
heeft bijgehouden. En of ik die mag zien.
‘Jimmy komt er niet best af, Maria.’
Ik zeg dat ik dat weet. En dat ik er nu meteen aankom.
Nadat ik Mark heb aangehoord en zijn boeken heb bestudeerd, kan ik kiezen: ofwel
ik probeer twee van Jimmy's rekeningen te blokkeren en sluit zo snel mogelijk een
megadeal, met wie dan ook over wat dan ook, ofwel ik dien mijn ontslag in en schiet
op weg naar huis Victor overhoop. Godverdomme, dat Jimmy tegen me liegt, is niet
nieuw maar dat hij het bedrijf op het spel zet om zijn minnaar te kunnen betalen wel.
Mark vertelt dat er een besloten vooraanbesteding plaatsvindt, op 5 januari ergens
in New York. Na wat speurwerk vinden we de naam van de Pakistaan die de tenders,
de aanvragen, heeft verstuurd naar vier handelaren. Het is Azhar. Ik ken de naam.
Het gaat om wapens voor ordedienst en leger. Dat wij niet zijn gevraagd voor een
offerte, vind ik vreemd. Ik bedoel: Pakistan. Daar doen we toch al jaren zaken mee?
Als ik met Karachi bel, krijg ik te horen dat Azhar ons wel degelijk een aanvraag
heeft gestuurd. ‘Maar Jimmy zag er niets in, Maria.’
Ik hang op en vloek. Dat Jimmy ons geld er doorheen jaagt met jochies en casino's
is erg. Dat hij weigert het terug te verdienen, is onvergeeflijk.
Het blokkeren van de twee rekeningen blijkt onmogelijk. De bank mekkert over
procuraties. Het lukt me een stoel op een volle vlucht naar New York af te dwingen,
op 2 januari. Het lukt me ook Azhar aan de telefoon te krijgen. Wij zijn nieuw voor
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elkaar. Hij kent Jimmy, maar mij niet. Dat is een handicap. Hij zegt dat de
inschrijfdatum gesloten is. Ik vraag wanneer de aanbieding binnen moet
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zijn. Zeven januari, ‘maar dat doet er dus voor u niet meer toe’. Ik zeg dat Jimmy's
weigering een vergissing was. Ik rep van onze snelle levering, onze lage prijs, onze
gegarandeerde kwaliteit... Ik merk aan de stiltes dat het tijd is voor mijn act. Ik bedoel
de act waarbij hij geld krijgt om mij aan te horen. Hij hapt. Het bedrag waarvoor hij
bereid is ons zijn tender alsnog te sturen, laat ik hem natuurlijk zelf betalen, ik verwerk
het straks geruisloos in mijn offerte.
Ik vraag hem wie er nog meer in de race zijn. Weer aarzelt hij. Weer wil hij geld.
Goed. Hij geeft mij vier namen. Vier keer dokken. Drie collega's ken ik redelijk.
Maar de vierde alleen van reputatie. Shit... Sulleyman uit Louisiana, iemand die
Jimmy en ik het liefst mijden. Pakistan doet nu blijkbaar zaken met iedereen. In een
opgewonden bui heeft Jimmy wel eens geroepen dat Sulleyman achter de kogelbrieven
zat, en achter de aanslag op hem in Pakistan.
‘Mijn lege oogkas is Sulleymans werk! Broodnijd om een paar godvergeten
centrifugeonderdelen!’
Hij lalt maar wat, dacht ik toen, Sulleyman is niet stupid, alleen maar mean. Je
kunt beter in mangrovewortels langs de Mississippi verstrikt raken dan een deal
sluiten met die klootzak.
Ik werk 's nachts door, ik werk de kerstdagen door, Jimmy mag niets merken. Martin
belt niet. Als ik slaap, droom ik van ons. We hebben samen een hond maar die gaat
dood. We bewonen samen een huis maar het dak lekt. We gaan ergens naar toe maar
zijn verdwaald.
De laatste dag van het jaar bel ik hem, 's middags. Ja, ja, hij heeft mijn kaart
ontvangen. Leuk. Ja, ja, het gaat goed. De pauzes vertellen meer dan het gesprek. Ik
vraag niet verder. Niet naar haar naam, niet naar hoe ze er uit ziet, niet naar of zij
dan is wat hij wil. Ik zeg gedag en hang op.
De 747 stijgt niet op. Vleugellam. Wachten. De oude vrouw naast mij knoopt een
gesprek aan. Ze bezoekt voor de tweede keer haar kleindochter in New York.
‘Indrukwekkend,’ zegt ze.
‘New York?’ vraag ik op mijn beleefdst, maar denk: Grozny.
Ze praat over dat beroemde museum met het Barosaurusskelet, bij het park. Ik
droom weg. Dat ik mij liet insluiten, en dat ik dan de hele nacht naar de dino kon
kijken en dacht aan dingen in de grond: rood en bruin aardewerk, gaaf gebeente, een
Sjang-dynastie kind met een klein houten blokje in haar mond waarin haar sterfdatum
is gekerfd, de halfverteerde vrucht in een mastodontenmaag...
We moeten onszelf overboeken om via Heathrow naar New York zien te komen.
Fuck. Ik help de oude dame en val dan in het andere vliegtuig naast haar in slaap.
Een Boeing als hangmat.
Toen ik een half jaar voor Jimmy werkte, stuurde een Afrikaanse generaal ons de
tender voor een leverantie. Jimmy en ik belden dagenlang met tussenleveranciers en
fabrikanten en berekenden onze offerte. Toen nam Jimmy mij mee naar een club
ergens in Sussex. De bazin wachtte ons op. Ze vroeg: ‘Mr. and Mrs. Woh?’ Jimmy
knikte. Nog nooit had ik hem een schuilnaam horen gebruiken. We mochten doorlopen
naar een muf zaaltje. Er zaten mannen rond een tafel. De concurrenten. Ze stelden
zich niet onvriendelijk aan mij voor en gingen door met praten, roken en drinken. Ik
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herkende een Engelsman die Barillion heette, de Duitse tweelingbroers Scholl en
een Pool, Jakubowski. Jimmy zette mij op een stoel een beetje achteraf. ‘Mond dicht,
kijken en luisteren, Maria.’
Een kalende man stond op en opende de vergadering. Hij keek de kring rond
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en lichtte kort de Afrikaanse tender toe: ‘Zoals u weet bestaat de aanvraag uit drie
delen. Wil ieder van u elk deel leveren? Er werd geknikt, ook door Jimmy. Ik snapte
dat niet. Jimmy vond toch alleen de simulatoren interessant?
De voorzitter vervolgde: ‘Dit is een leuke deal, zonde om elkaar in de wielen te
gaan rijden. We kunnen beter verstandige afspraken maken.’ Hij stelde voor ‘de
gebruikelijke procedure te volgen’. Dat bleek het onderling vergelijken van de prijzen
te zijn, om te voorkomen dat iemand van ons het slachtoffer zou worden van zijn
eigen te scherpe offerte. Iedereen schreef zijn prijs op een briefje en legde dat
dichtgevouwen voor zich op tafel. De voorzitter haalde ze op. Hij las ze voor:
bedragen met naam en toenaam. De Duitse tweeling had de laagste prijs. De voor-
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zitter noemde de broers nu ‘rechthebbende’: zij mochten de Afrikaanse generaal zijn
wapens leveren. De rest deed afstand van levering. Zij spraken af hun prijzen niet te
verlagen, ook niet als de opdrachtgever daarom zou vragen. Vervolgens werd ieders
offerte met 10 procent van de prijs van de Duitsers verhoogd. Zij moesten op hun
beurt daarvan 8 procent uitbetalen aan de overige deelnemers als dank voor de
exclusieve onderhandelingsrechten. Dat heet ‘Compensatie’, legde Jimmy later uit.
Toen stond iedereen op, schudde elkaar de hand, nam zijn eigen briefje mee en
vertrok.
Drie uur in de middag, het vriest hard. Ik zal hier een dikker jack moeten kopen, een
excuus om te gaan winkelen. In de taxi vanaf Kennedy Airport passeer ik weer het
grootste kerkhof dat ik ooit zag. Op Times Square liggen restjes ticker-tape van
oudejaarsnacht in de goot. Ik negeer de stad verder. Later. Eerst naar het hotel. Ik
heb nog twee dagen tot de vooraanbesteding. Mijn plan is om mijn vier concurrenten
rechtstreeks te vragen mij ‘preferentie’ te verlenen: het recht om de order over te
nemen. Ik moet elke handelaar apart spreken vóór de vergadering. Sulleyman als
laatste, iets beters heb ik nog niet bedacht.
Wanneer is Jimmy zo geworden? Ik was erbij maar heb niets gemerkt. Maar shit,
ik dacht ook dat ik Martin kende.
Destijds vroeg ik me af waarom die ‘compensaties’ nooit werden opgetekend in de
boeken. ‘Pfff, dat geld bestaat alleen in kladschrift, Maria,’ wuifde Jimmy mijn vraag
weg. Daarna legde hij het uit. Elke afspraak wordt weggestreept tegen weer nieuwere
afspraken, het geld schuift steeds door naar een aanstaande deal, het bedrag blijft
nooit lang hetzelfde. Iedereen houdt zijn eigen lijstje bij. Een keer per jaar wordt er
afgerekend. ‘Twee handelaren in ruste wachten dan ons op. Iedereen levert zijn lijst
in. Wij jonkies maken plezier terwijl zij alles uitrekenen. Aan het eind van die dag
lost iedereen zijn restschuld aan elkaar af.. Cash.’
In mijn tender staan fragmentatiegranaten: DP-ICM's, 47 kilo per stuk. Bedoeld om
Hindoes en Sikhs mee om te leggen. In het ijs van de Kargil pas, in Jammu en
Kashmir, op 6000 meter hoogte, zitten fragmenten met restjes hartspier en gevechtspak
gevroren. Dat is de bestandsgrens tussen Pakistan en India.
Diezelfde avond nog bel ik mijn vier concurrenten en regel ontmoetingen. Twee
voor morgen, twee voor overmorgen.
De jongste is Harry Chi. Hij wacht 's middags bij Wollman Rink, in het park. Een
Taiwanees die schaatst. Hij klost voor me uit de tribune op. Wolkenkrabbers blokkeren
de zon. Er komt sneeuw.
Ik zeg dat ik graag de hele tender wil leveren, solo. Hij neemt een slok van een
energiedrankje en schudt zijn hoofd. Zijn haar groeit recht omhoog, anders dan bij
Jimmy.
‘Nee, deze order is van mij.’
Ik kijk hem aan. De hele order kan hem gestolen worden. Hij acteert. Vroeger kon
ik geen lichaamstaal lezen. Inmiddels heb ik alles wel gezien. Binnen tien tellen zal
ik weten voor hoeveel Harry Chi van gedachten verandert. Daar komt het: hij had
nog een voorraadje Kalashnikovs die hij in de Pakistaanse offerte heeft verwerkt.
Kan ik daar tegenop bieden? Hij noemt zijn aantallen. Ik noem een prijsje. Dat wijst
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hij verontwaardigd af. We boksen door, om een paar duizend dollar meer of minder.
De ijspiste raakt leeg.
‘Harry’ zucht ik, ‘kom op nou, ik heb het koud. Je hebt geen logistiek voor deze
order en de anderen hebben me al preferentie verleend.’ Dat is bluf. Ik heb verder
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nog niemand gesproken. Maar hij gelooft me. We sluiten een deal. We schudden
handen.
One down, three to go.
's Zomers wil ik sneeuw, niet nu. Ik ren een warenhuis in om laarzen en een jas te
kopen, vlak voor mijn volgende afspraak met Gregorius Brand, de Oostenrijkse
concurrent. Ik aarzel even voor een rek designlingerie maar loop door naar de
schoenafdeling. Even later tikt er iemand op mijn schouder.
‘Miss?’ hijgt de verkoopster, ‘er is voor u afgerekend.’ Ze drukt me een tasje in
handen. Met een setje lingerie. Voor ik iets kan vragen, is ze weg.
Mijn ogen zoeken Martin, Jimmy, de kerstman, maar ze vinden niemand.
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Even later zit ik met m'n tasje in Upper Midtown, bij Guastavino's. Gregorius Brand
en ik eten krab. Brand is minder leesbaar dan Harry Chi maar alle keren dat we zaken
deden, gaf hij ons ruimte.
‘Er komt een Afrikaanse tender aan, zegt hij, ‘Jimmy zou dan een stapje terug
kunnen doen.’
‘Volgens ons kladschrift heb ik nog een miljoen van je tegoed Gregorius.’
Hij denkt zeker dat ik achterlijk ben! Nu zal hij wel over de hoogte van de
compensatie beginnen.
‘Dan zullen we behoorlijk moeten verhogen,’ zegt hij, ‘anders ga ik niet met je
mee.’
Dan vraagt hij waar Jimmy is. Hoe het gaat. Ik houd het vaag. Hij zegt: ‘Pas op
jezelf, Maria. Er wordt gebabbeld over Jimmy. Hij wordt niet meer zo serieus
genomen als vroeger. Hij mag blij zijn dat hij jou heeft. Wij weten hoeveel je in
Tsjetsjenië voor hem hebt verdiend. En hoe. Weet hij dat zelf ook?’
Ik maak snel een grapje. Hij lacht. Ik vraag of hij mij toevallig zag winkelen
vanmiddag. Hij snapt er niets van, schudt zijn hoofd.
‘Oh,’ glimlach ik. ‘Jammer.’
's Nachts belt Jimmy's zoon Shen-Li mijn 06. Hij denkt dat hij met Utrecht belt om
elf uur 's ochtends. Ik zit meteen rechtop in bed. Gaat dit over Jimmy?
Shen-li zegt: ‘Er staat ineens geld op mijn rekening. Jimmy zei: “Jullie krijgen
een kerstcadeautje”, maar dit is idioot veel, verontrustend veel.’
Ik schrik van het bedrag. Godverdomme, zit ik hier om de gaten te dichten waarin
het geld van ‘daddy- dearest’ verdwijnt! Ik vraag Shen-li het geld niet aan te raken
tot ik meer weet. Dat zal hij doen. Zijn zusje ook. Hij vraagt hoe New York is. Ik
zeg: ‘Koud.’
Ik moet beloven plezier te maken. Ik denk aan de lingerie in mijn hotelprullenbak.
We hangen op. Fuck, Jimmy mag niet weten dat ik hier ben. Vergeten te zeggen!
Ochtend. Nog kouder dan gisteren. Naar een koffietent in Upper West om Renzo te
ontmoeten, de Mexicaan. Maar aan de bar zit zijn assistente, Clarita. Geen Renzo te
bekennen. Zij is net zo onaangenaam verrast als ik. Ze had Jimmy verwacht. Clarita
lijkt op een bos goedkope bloemen die al veel te lang staat. Volgens mij neukt ze
Renzo en ook diens cliënten - en concurrenten, als het van hem moet. Jimmy beweert
altijd dat hij nooit op haar avances ingaat, maar kan goed met haar opschieten. Haar
mond is te breed, haar tieten zitten te hoog en ze weet niets van wapens.
‘Clarita!’ roep ik blij. We kussen de lucht naast elkaars hoofd.
Dit moet een gesprek worden waarin Clarita mij iets gunt. Zij weet dat. Ik ben
degene die deze ontmoeting wilde. Ze leunt achterover. Ik doe mijn verhaal. Vertel
dat iedereen al ‘ja’ gezegd heeft. Ze glimlacht.
‘Nee,’ zegt ze. Ze geniet, proeft het woord achteraf en zegt dan nogmaals: ‘Nee,
Renzo en ik doen niet mee. We willen zelf leveren. Toen wij laatst bij Jimmy
aanklopten voor preferentie gaf hij ook niet thuis.’
Shit, dat was een kleine klotenorder aan Kroatië. Peanuts. Ik praat op haar in, tast
af of er nog te onderhandelen valt. Ze geeft me niets, geen richting, geen
aanknopingspunt. Zo moet ik dus overmorgen de vergadering in: twee voor, één
tegen. En dan heb ik Sulleyman nog niet eens gesproken.
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Als ik opsta, zegt ze: ‘Ik snap niet dat je al die moeite nog voor Jimmy doet. Eerst
Tsjetsjenië, nu dit.’
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‘Ik dacht dat jij zo dol op hem was,’ zeg ik liefjes.
Ze grijnst: ‘Toen was hij nog geen homo.’
Bij Martin mocht je altijd klagen dat je niet slim en sexy genoeg was. Kreeg je peptalk.
Hij was daar goed in. Omdat hij meende wat hij zei. Jimmy boort je altijd verder de
grond in. Tot je zó razend bent dat je hem het tegendeel gaat bewijzen. De een was
mijn klaagmuur, de ander mijn boksbal. Beiden kan ik nu gebruiken.
Iedereen zegt dat Sulleyman in al zijn vorige levens een insect is geweest, iets dat
kruipt en afwacht onder een vochtige steen. Hij wil mij pas laat op de avond spreken,
zegt zijn secretaresse, en in het restaurant van een dure nachtclub.
Achterin de taxi denk ik aan Jimmy's oog. Wie vuurde heeft meer dan een oog
geraakt. Alles is anders sinds die ochtend in Pakistan. Als ik mezelf inprent in dat
Sulleyman dat op zijn geweten heeft, maak ik vanavond een kans.
Hij is kalm en voorkomend. We zoeken aan een tafel achterin, waar we rustig
kunnen praten. Ik zeg onbewust iets grappigs en hij lacht hardop. Verdomme, ik voel
mezelf onderuitgaan. Nog nooit viel ik zo snel, zo diep voor een man. Hij flirt niet.
Raakt me niet aan. Ik luister naar hem. Het is zijn stem. Die klinkt als tijdloze muziek,
als water dat stroomt. Totaal in de war probeer ik me te concentreren op wat hij zegt.
Hij knikt begripvol als ik vraag om preferentie. Ik lieg dat alle anderen al toegezegd
hebben. Hij vraagt waarom ik zonder Jimmy ben. Ik zoek naar sarcasme en
achterdocht in die vraag, maar vind niets. Hij legt zijn bestek neer en zegt; ‘U kunt
mijn preferentie krijgen. Maar u hoeft Jimmy niet te beschermen. Van mij heeft hij
niets te vrezen. Hij graaft zijn eigen graf al zo lang. Iedereen ziet het. We weten hoe
u zich in Tsjetsjenië hebt geweerd. Jimmy hoeft niet langer op onze steun te rekenen.
Ruim voor deze ene keer zijn rotzooi nog op en kom daarna voor mij werken. Heeft
u de wijn al geproefd?’
Bewegingloos kijk ik hem aan terwijl hij zijn glas opheft en mij aankijkt. Ik moet
op het toilet mijn polsen onder de kraan gaan houden, iets terugvinden van mijn
afkeer jegens hem. Ik sta op en prevel een excuus.
‘Maria,’ zegt hij dwingend, ‘vraag je af wat hij nog voor je kan betekenen.’
Ik knik. Niet als antwoord op zijn vraag maar om de wijze waarop mijn voornaam
uit zijn mond klonk.
Op weg naar mijn hotel in de taxi zwijgen we. Zijn aanbod ligt er. Ik heb tijd gevraagd.
‘Overmorgen, die vergadering,’ peinst hij, ‘Ik ben voorzitter. Als Renzo niet
meewil, wordt het knokken.’
Hij blijft zitten als ik uitstap. Met één been uit de taxi zeg ik nogal roekeloos: ‘Ik
ga het nooit dragen, ik heb het weggegooid.’ Hopelijk snapt hij net zo min iets van
mijn opmerking als Brand, gisteren. Dat moet.
‘Begrijpelijk’, glimlacht hij, ‘maar het was de grap waard.’
Ik stap ontredderd uit. Hij trekt het portier dicht. De sneeuw kraakt waar de taxi
optrekt.
Een pakhuis op de grens van Chinatown en Little Italy. Overal kartonnen dozen met
steranijs en fortune cookies bovenop de ruwe opium daaronder. Harry Chi, Gregorius
Brand, Renzo en ik zitten om de tafel met Sulleyman als voorzitter. Hij zegt dat we
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hier zijn voor de tender van Pakistan. Om te kijken of niemand zich heeft vergist
met rekenen.
Hij vraagt: ‘Wil iedereen leveren?’
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Ze knikken. Allemaal! Fuck! Gesloten gelederen. Ik vraag het woord.
Ik zeg: ‘Luister even, Jimmy Liu en ik hebben het “oudste recht” op Pakistan.
Iedereen aan deze tafel is dit jaar al eens door ons geholpen. Jij, Gregorius, van jou
verwacht ik bijval.’
Brand tikt met zijn vinger tegen zijn neus, alsof hij nadenkt. Uiteindelijk zegt hij
dat hij wel bereid is afstand van levering te doen in ruil voor een ‘nette compensatie’.
Sulleyman en Harry Chi houden hun mond. Ik kijk naar Renzo. Die schudt zijn hoofd.
‘Sorry Maria, dit is onze order.’
Ik vraag aan Harry Chi of hij mij kan uitleggen waarom hij eerst wel mee wilde.
Hij zegt: ‘Je verzekerde mij dat de anderen om waren. Pas als dat zo is krijg je
preferentie.’
Ze pokeren met de kaarten tegen hun borst. ‘Only when the fish decides to be
caught, you catch the fish,’ zegt Jimmy altijd. Geduld. Ik kijk naar Sulleyman die
nog helemaal niets gezegd heeft. Geen woord over leveren, niet leveren. Hij kijkt
geamuseerd terug. Hij doet de test. Hoe koelbloedig is Staal?
‘Kom, Maria, zegt Harry Chi, we hebben niet de hele dag de tijd.’
‘Ja’, zegt Brand. ‘Dit gaat zo niet.’
Een kans, geef me verdomme een kans, ik heb dit spel zo vaak zien spelen.
Koortsachtig denk ik na. Harry en Gregorius krijg ik wel mee. Sulleyman doet vaag.
Renzo weigert.
Ik kijk naar Sulleyman en zeg: ‘Ik wil even apart praten met Renzo.’
‘Eerst jij en ik,’ zegt hij zacht.
‘Nee’, zeg ik. ‘Eerst Renzo en ik. Op de gang.’
‘Een half miljoen,’ dramt Renzo. ‘En bij de deal voor Georgië in mei wil ik jou en
Jimmy niet zien. Bovendien zorg je voor een nette compensatie, straks, op deze
leverantie.’
Ik wil hem op zijn bek slaan. Hij kleedt me helemaal uit. Ik heb geen keus.
De anderen wachten binnen. Dan stapt Sulleyman de gang op. Hij gaat zitten, in
zijn nette pak, op een krat, zijn voeten op de betonvloer. Ik blijf staan.
Hij zegt: ‘Als je voor mij komt werken, kun je preferentie voor Pakistan krijgen.’
‘Shit man, je hebt gisteren al preferentie beloofd. Ik houd je aan je woord.’
Hij schudt zijn hoofd: ‘Mijn woord? Dan heb je me niet begrepen. Ik heb je niets
beloofd.’
Ik zeg: ‘Je kunt honderdduizend dollar krijgen. Geen cent méér. Chi, Brand en
Renzo gaan mee, daar betaal ik hen voor. Ze laten je voortaan vallen als je nu
dwarsligt en hun deal opblaast.’
Hij weet dat ik gelijk heb. Hij moet gewoon doen wat ik wil.
Hij staat op en doet een stap naar voren. ‘Ik kreeg zwaar de indruk dat Jimmy
helemaal geen trek had in deze tender. En twee dagen geleden kom jij me ineens
lastigvallen. Hoe zit dat? Weten jullie wel van elkaar wat jullie doen?’
Ik lach hem uit: ‘Jimmy bedacht zich. Heb je soms.’
Je bent er nog niet,’ glimlacht hij, ‘De hoogte van de compensatie moet nog worden
vastgesteld.’
Gunnen de heren mij nu de order? Iedereen knikt ja. Behalve Sulleyman, die wrijft
over zijn revers.
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Renzo vraagt met welke offerteprijs ik naar de klant wil. Ik weet wat mij te wachten
staat: één voor één zullen ze de hoogte van mijn prijzen afkraken. Of het allemaal
niet goedkoper kan? Ze willen hun compensatie zo hoog mogelijk laten
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uitvallen en daarom mijn prijs zo laag mogelijk houden. Want de Pakistanen mogen
niet het gevoel krijgen dat we hen een poot uitdraaien.
Ik weet wat ik moet verdienen om Jimmy's bedrijf te redden. Een simpele rekensom
met een krappe uitkomst. Ze drukken met zijn allen mijn offerteprijs. Tot voorzitter
Sulleyman hen zegt dat het zo wel genoeg is. Binnen vijf minuten ligt er een prijs
waarmee Jimmy voorlopig vooruit kan en waarmee de rest tevreden is. Shit, nu lijkt
het alsof ik Sulleyman nodig had.
Buiten krijg ik zijn visitekaartje: ‘Voor als je Eén-oog zat bent, of hij jou. Of voor
als niet kunt slapen.’
Ik stop het kaartje weg zonder het een blik waardig te keuren maar zijn 06-nummer
heb ik al gezien. Het staat meteen in mijn geheugen gebeiteld. Hij lacht niet. Steekt
zijn hand op en is weg. Het is avond, laat.
Ik stap in het donker mijn hotelkamer in, laat het licht uit. Ik heb Martin niet gebeld
en ben niet dronken geworden. Op de tast vind ik het bed. Aangekleed strijk ik neer.
Ik zou volledig en onherroepelijk van Sulleyman kunnen worden vannacht. Hij zou
iets moeten zeggen. Niet fluisteren met dezelfde fluisterstem als iedereen. Nee, alles
met zijn gewone stem, die schroeit als vuur of koelt als ijs. Geen zinnen. Losse
woorden: zacht, kom, adem, dieper, Maria, Maria. Ik val in slaap met mijn hand
tussen mijn benen en zijn naam in mijn hoofd. Te weinig voor een droom.
De eerste ochtend zonder sneeuwval. Jimmy kan tevreden zijn. Het enige dat hij
binnenkort even moet geven, is zijn fiat om de kosten voor deze opdracht te voldoen.
Ik vlieg om twee uur 's middags. Tijdens het pakken word ik gebeld. Jimmy. Hij
vraagt uit beleefdheid wat ik in New York doe, maar ik hoor dat hij het al weet.
‘Geld verdienen. Wat anders? Als ik had willen uitrusten, had je nu Barbados aan
de lijn gehad. Toch?’
Nu gaat hij ouwehoeren, zeuren, voelt zich gepasseerd al gaat hij dat niet zeggen
natuurlijk. Verdomme. Altijd dat gezeik waar ik geen zin in heb.
Ik zeg: ‘Ben je niet gewoon blij? Kun je niet eens gewoon denken: die Maria toch,
haalt ze me in haar vrije tijd weer uit de shit, wat is het toch een geweldige meid.’
Hij roept: ‘Shit? Er is geen shit! Door iedereen dat idee te geven, help je de zaak
juist naar de klote.’
Ik wil hem wurgen maar vraag beleefd waarom hij de Pakistaanse uitnodiging
weigerde. Terwijl we bijna failliet zijn. Terwijl we altijd zakendoen met Pakistan.
Hij zegt dat hij daar niets over kwijt wil. Aan mij.
‘Ik wel, Jimmy!’ schreeuw ik in de telefoon. ‘Ik wil daar over kwijt dat je bewust
bezig lijkt de zaak kapot te maken. Waarom weet ik niet, misschien is er helemaal
niets meer dat je boeit behalve geld uitgeven.’
Hij snauwt of ik wel besef dat ik voor handelen zonder zijn toestemming ontslagen
kan worden. Nu. Op staande voet.
Mag ik even lachen? Wat zou hij zonder mij moeten? Ik zeg afgemeten: ‘Dat
beschouw ik maar als niet gezegd.’
Hij reageert koel. Morgen is hij terug in Amsterdam. We hangen op zonder iets
af te spreken, zonder groet.
Op bed ligt mijn bloes. In het borstzakje het visitekaartje van Sulleyman. Ik grijp
mijn handtas en vis mijn portefeuille eruit. Daar gaat het kaartje in.
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Tranen trekken
door Allard Hoogland
Misschien komt het door de overdosis aan publieke emoties van de laatste jaren,
maar het lijkt erop dat openbare huilbuien een beetje uit de mode raken. Wellicht in
navolging van de Britse arts en mopperkont Theodore Dalrymple, die misprijzend
repte van ‘emotiediarree’ hebben nogal wat Nederlandse commentatoren zich recent
afkerig getoond van opzichtig rouwbetoon. Zo schreef J.L. Heldring op 3 november
jl. in NRC Handelsblad dat hij gruwt van het emotioneel exhibitionisme dat volgens
hem deel van de Europese massacultuur is geworden. Ontzetting als reactie is de
norm, en Heldring vroeg zich af of dit kwam door de ‘zuidelijker beschavingen’, of
door de Amerikaanse televisiecultuur.
Ik vermoed dat Heldring vreemd opkeek toen iemand twee dagen later in zijn
eigen krant juist beweerde dat we vaker openlijk moeten huilen. Die iemand was
Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Op 5 november schreef hij een stuk in de Opiniebijlage van NRC Handelsblad dat
alleszins opmerkelijk was, hoewel het geen enkele reactie uitlokte. Het ging over het
probleem van de migratie naar Europa. Spijkerboers stuk had als titel ‘Ze stikken,
verdrinken, en verbranden en wij halen achteloos de schouders op’ en culmineerde
in de dringende aanbeveling tenminste drie maal per dag om de immigratie te huilen.
De aanleiding voor deze oproep was de brand in het detentiecentrum op Schiphol
waarbij elf mensen omkwamen.
Opmerkelijk was Spijkerboers stuk niet alleen omdat het ingaat tegen de roep om
meer openbare zelfbeheersing, maar ook omdat het in de krant verscheen na vele
dagen vol spoeddebatten over de brand, radio en tv uitzendingen, grote foto's op alle
voorpagina's, ingezonden stukken, kort gedingen, aankondigingen van nog meer en
nog dieper gravende onderzoeken, na dagen vol dodenwaken, hoofdartikelen, en
herdenkingsdiensten. Het was Spijkerboer kennelijk niet genoeg.
Wat werd er toch zou lauw gereageerd op de ramp in Schiphol!, schreef de
hooggeleerde. Het was verdacht veel minder dan na de brand in het café in Volendam
van een paar jaar geleden. Toen ging het zoals ze het op de Vrije Universiteit blijkbaar
graag zien: ‘De tragiek droop dagenlang van de buis.’ Kennelijk was dat nu te veel
gevraagd. Het viel Spijkerboer bitter tegen wat hij aan emoties tegenkwam in de
politiek, in de media, op de tramhalte en in het café. Omfloerst beschreef hij de tranen
die z'n vader in de jaren zestig van de vorige eeuw stortte toen bij de grensovergang
tussen de West-Duitsland en de DDR een baby om het leven kwam. Dat soort tragedies,
zegt hij, treft tegenwoordig migranten die Europa proberen binnen te komen. Maar
nu huilen we niet.
Interessant - jammer alleen dat deze hoogleraar analogieën gebruikt die kant noch
wal raken. Hij moet de brand op Schiphol niet vergelijken met de brand in het café
te Volendam, maar met een brand in een willekeurig ander Nederlands
detentiecentrum. Spijkerboer denkt toch niet dat als er bij een brand in de Bijlmerbajes
elf doden te betreuren zouden zijn, de tragiek dan wel van de buis zou hebben
gedropen? Ik ben bang dat ze op de VU teleurgesteld zouden zijn. Sterker: ik denk
dat na een brand in de Bijlmerbajes veel minder publieke tranen zouden zijn geplengd
dan nu het geval was.
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De gedetineerden in het cellencomplex op Schiphol vergelijken met mensen die
over het IJzeren Gordijn probeerden vluchtten, is ook al merkwaardig. Spijkerboer
verkeert kennelijk in verwarring over waar die vluchtelingen bij het IJzeren Gordijn
naartoe gingen. Hoorde hij misschien ooit de term Antifaschistische Schutzwall die
ze op het Politburo in Oost-Berlijn hadden bedacht, en denkt hij soms dat het IJzeren
Gordijn mensen tegenhield die de hel van het Westen probeerden te verruilen voor
het paradijs van de volksrepublieken? Meent hij dat Vopo's vluchtelingen buiten de
DDR probeerden te houden? Laat ik deze hoogleraar uit
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de droom helpen: ze gingen de andere kant uit. En je grenzen bewaken tegen mensen
die niet naar binnen mogen, is echt iets anders dan wat de Vopo's deden: je eigen
landgenoten die naar buiten willen onder vuur nemen.
Hoewel hij het ‘voorbarig’ vindt de grensbewaking meteen af te schaffen, laakt
Spijkerboer het idee dat de brand op Schiphol aan het noodlot zou zijn toe te schrijven.
Die brand is volgens hem rechtstreeks het gevolg van het Nederlandse beleid. Het
cellencomplex zou er niet geweest zijn zonder restrictief immigratiebeleid, vandaar.
Grappige logica. Als er een school vol kinderen in brand vliegt, zouden ze op de VU
dan de leerplicht daarvan de schuld geven?
Spijkerboers hooggeleerde opvattingen over oorzaak en gevolg doen denken aan
het wijdverbreide idee over hoe het komt dat er elke dag tientallen Irakese burgers
worden vermoord door Soennitische Jihadisten, overblijfselen van Saddams Baath
partij en Al Qaeda franchisenemers. Het lijkt soms routine de dood van die
onschuldigen toe te schrijven aan de Amerikaanse president George Bush. Want, zo
gaat de redenering, zonder de Amerikaanse invasie zouden die aanslagen er niet zijn
geweest.
De meest gebruikte manier om duidelijk te maken dat die aanslagen de schuld zijn
van Bush, is te zeggen dat ze worden gepleegd door ‘het Irakese verzet’. Want verzet
tegen Bush, dat spreekt vanzelf: die man deugt immers niet. ‘Verzet’ heeft bovendien
iets geruststellends: het klinkt alsof het gaat om rechtschapen zielen die zich verweren
tegen een tirannie die het volk van Irak de soevereiniteit over hun land heeft
afgenomen. En verder biedt het woord ‘verzet’ een manier om het moslimterrorisme
te bagatelliseren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we hier ook verzet, en
noemden de Duitsers dat verzet niet ook terrorisme?
‘Geen gelatenheid maar verzet’, zo beschrijft columnist Johan Schaberg in NRC
Handelsblad dat terrorisme bijvoorbeeld. U leest Schaberg niet, want hij schrijft in
het economiekatern, maar geen nood: ik houd hem voor u in de gaten. Schaberg
analyseerde op 4 augustus jl. de oorzaken van de moslimterreur. Die terreur is volgens
hem een reactie op de schaars geklede Nederlandse meisjes die in de Turkse badplaats
Alanya aan het strand liggen te zonnen. Die dames brengen met hun badpakjes Turkse
jongens in verwarring, en bedrijven daarmee ‘welvaarts-terreur’. Wij uit het rijke
Westen bedrijven eigenlijk voortdurend welvaartsterreur, zegt Schaberg. En ons
welvaartsterrorisme heeft duidelijke overeenkomsten met die andere terreur. Hij wil
het moslimterrorisme niet vergoelijken, maar hij laat weten dat hij zelf ook wel eens
genoeg heeft van schaars geklede meisjes.
Schabergs uiteenzetting over de relatie tussen zonnebaden en terrorisme is
belangwekkend, maar roept ook vragen op. In de zomer van 1970 was de harde kern
van de Rote Armee Fraktion gelegerd in een opleidingskamp van El Fatah in de
bergen van Jordanië. Andreas Baader en consorten zouden van Fatah een opleiding
krijgen. Al snel ging het mis. Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin en de overige
revolutionaire dames maakten er een gewoonte van om na afloop van de lessen
(bommen maken, banken overvallen) bij hun barakken naakt te zonnebaden. Net als
de Turkse jongens aan het strand van Alanya, raakten de Fedayin danig in verwarring
van de blote terroristes. Zozeer zelfs dat ze de Duitsers met geweld wegstuurden.
Hoe we dit moeten interpreteren in het licht van zijn theorie over welvaartsterrorisme,
kan Schaberg wellicht in een volgende column uitleggen.
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De realiteit van ‘het verzet’ in Irak is ondertussen dit: op een drukke markt in
Bagdad klimt een man op een kistje en roept dat hij werk heeft in de bouw. Enige
tientallen werkloze Irakezen drommen hoopvol om die man heen. Dan vermoordt
hij ze.
Waarom stokt ieder gesprek wanneer ik dit ter sprake breng? Waarom wordt er
zo lauw gereageerd? Hoe komt het dat de Nederlandse krantenlezers genoegen nemen
met de flinterdunne moraaltheologie van de moderne journalistiek? Waarom hoor
ik hier nooit iets over in de politiek, de media en in het café?
Laat ik het maar bekennen: eigenlijk ben ik een beetje jaloers op professor
Spijkerboer uit Amsterdam. Hij deed wat ik had moeten doen. Ik had een
tranentrekkend stuk moeten schrijven met als titel: ‘Ze worden neergemaaid, hun
keel wordt afgesneden, ze krijgen een nekschot, ze worden onthoofd, ze worden aan
stukken gereten, en wij halen achteloos onze schouders op, en we denken: kijk, daar
heb je het Irakese verzet tegen Bush (wat haat ik die man!) en tegen onze decadente
(zeg nou zelf!) westerse cultuur.’.
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Pap
door Rob Wentholt
Alles wat ik als kind voelde voor mijn vader was afkeer. Mensen die hem nog hebben
gekend, begrijpen daar niets van. ‘Zo'n hartelijke, gulle man, altijd opgewekt en vol
grapjes,’ zei mijn nichtje Anne. Mijn meisje in Australië na de oorlog, Sietske,
spoorde mijn ouders na hun terugkomst in Nederland op. Zij zei: ‘Ik had een zwak
voor je vader hoor, voor je moeder ook trouwens. Ik was altijd welkom. Wat een
uitstraling had die man; zo warm, zoveel energie. En zijn prachtige ogen, die
amandelvormige, diepblauwe ogen.’
Pas toen ik er over nadacht viel de tegenspraak weg. Ook in mijn kindertijd veerde
mijn vader op als er bezoek kwam. Geen moeite was hem te veel, hij sloofde zich
uit, speelde schlagers op de piano, grapte, plaagde, kwinkeleerde. Niet zodra waren
de gasten weg of hij zakte in elkaar, één en al vermoeidheid, ongeduld, gesnauw,
chagrijn.
Er waren meer tegenstrijdigheden. Mijn tante Corrie en oom Cor stonden elke dag
met mijn nichtje Von en neefje Udo gevieren bloot in de badkamer; samen mandiën
- zoals wij dat in Indië noemden - was voor hen een dagelijks ritueel. Zoiets was bij
ons ondenkbaar. Ook zeiden Von en Udo heel modern ‘je’ tegen hun ouders. Toch
was Oom Cor een stijve West-Friese hark en Pap een vlotte jongen die aan één stuk
door vuile moppen tapte en zich liet gaan met godverdommes voor en na.
Misschien kwam het doordat Opoe zo preuts was. Veel kinderen had zij gebaard,
acht waren in leven gebleven; mijn vader was een nakomertje, geboren toen zij de
vijftig naderde en meende over kinderen heen te zijn. Nog op hoogbejaarde leeftijd
ging Opoe er prat op zichzelf nooit te hebben aanschouwd zoals God de mens heeft
geschapen. Mijn zus Ilse en ik verbleven tijdens ons Europese verlof in 1930 bij haar
in Hotel-Café-Restaurant Wentholt te Wageningen. ‘Hoe baadt U dan, Opoe?’ - ‘Ik
reinig het bovenlichaam en het onderlichaam afzonderlijk’.
Opoes laatste gebed, drie jaar later op haar sterfbed, schijnt aan mijn vader te zijn
gewijd. O Heer, zorg in Uw Onmetelijke Goedheid dat Wim terug keert tot de
Moederkerk, in de schoot van het Enige Ware Geloof. Dat haar lieveling gedoemd
leek voor alle eeuwigheid in hellevuur te branden was een onverdraaglijke gedachte.
Wilhelmus Jacobus lachte er om. Als kleine jongen al, als misdienaar, had hij de
buik vol gehad van die hocus-pocus, liet hij weten.
Maar wij in het verre Koepang waren voor de kennisgeving van Opoes onverwachte
overlijden in 1933 niet op de gebrekkige telegrafische verbindingen aangewezen.
Op het moment dat zij stierf, kreeg Pap een steek in zijn zij en wist: Moeder is dood.
Dat was een gave die hij bezat.
Niemand hield zo weinig rekening met de gevoelens van anderen en had tegelijk
zo'n gevoelige antenne voor boodschappen van buitenzintuiglijke aard als hij. Mam
maakte zich in de oorlogsjaren toen zij in Australië en haar kinderen op Java verbleven
dan ook geen zorgen: was ons iets overkomen, dan zou Pap het onmiddellijk hebben
geweten! En toen ik na de oorlog in Sydney op het balkon van onze flat, waar ik
wegens ruimtegebrek bivakkeerde, al slaapwandelend als een koorddanser op de
railing liep, vijftien verdiepingen hoog, werd Pap zomaar wakker en
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door een onzichtbare hand naar buiten gedreven, waar hij mij voorzichtig zonder me
wakker te maken terug op de vloer van het balkon hielp.
Maar toen het woord ‘boeman’ mijn kleuterwereld binnendrong, vroeg ik me
meteen af: bedoelen ze hem? En toen ik het woord ‘bullebak’ leerde kennen, dacht
ik: net hij! Nu nog kan ik die woorden niet horen of ik denk aan mijn vader.
Op een zeereis tussen Koepang en Java, bij de rede van Endeh op Flores, voeren wij
over een onzichtbare onderzeese vulkaan. Ik was acht. Het zoontje van de
hoofdmachinist voer mee. ‘Mijn vader is een echte patstrapper,’ zei hij trots. Wat
heb ik hem gehoond! ‘Ha, ha, die scheldt zijn vader uit voor patstrapper terwijl hij
krachtpatser bedoelt!’
Zijn vader had een nog dikkere pens dan mijn vader, toch hield hij van die man,
daar moest hij voor boeten. De vader kwam net aanlopen toen hij patstrapper werd
genoemd. Nu zwaait er wat, wist ik. Hij snauwde zelfs niet, hij lachte en aaide de
jongen over zijn bol. Ik haatte die jongen. Soms denk ik nog aan de vulkaan op de
bodem van de zee in de baai van Endeh, en zie ik de bolle buik van die hoofdmachinist
voor me, een onderhemd eroverheen, de oliebevlekte broek half afgezakt eronder.
Als kind van tien logeerde ik, voor het eerst alleen, bij oom Jos en tante Josje
Neuteboom, net gepensioneerde onderwijzers van Koepang, op de Ardjoeno, een
berg op Java, bij een plek waar de rivier Brantas ontspringt. Ik moest een liedje leren
om voor te dragen op het vakantiefeest.
‘Pa ik wil een voetbal, een voetbal, Pa’, werd voor me uitgekozen.
‘Ik speel geen voetbal.’
‘Wat doet dat er toe; je hoeft het alleen te zingen.’
Voetbal was mijn vaders sport, ik haatte voetbal.
Het liedje droeg ik met verve voor, het was mijn eerste maatschappelijk succes.
Sindsdien denk ik elke keer als ik dingen doe uit geldingsdrang, om te schitteren,
aan de vakantie 1800 meter hoog op Soemberbrantas en het liedje Pa, ik wil een
voetbal, een voetbal, Pa. Wat doe je weer onecht.
Pap werkte hard, hij was een ongeduldig mens, en 's avonds wilde hij ontspannen.
Een paar keer had hij meccano met me gespeeld toen ik klein was; te klein in feite
maar meccano vond hij leuk. Kinderhandjes deden het niet snel genoeg, hij nam het
van je over, je werd afgesnauwd. Afgesnauwd worden was gewoon, zelfs voor hoesten
werd je afgesnauwd. ‘Zo uit hij zijn bezorgdheid moet je maar denken’, meende mijn
moeder.
Meesmuilen deed hij graag. Als kind van acht vatte ik liefde op voor Greta Garbo,
van wie afbeeldingen in de bladen van onze leestrommel op Timor Koepang
verschenen. Daar lustte hij pap van. ‘Greta Karbouw, waterbuffel, karbouw!’ hoonde
hij. Of ‘Haha, een vrouw met mannenvoeten! Filmster maat 44 schoenen!’ Ik
schuimbekte van woede. Daar moest hij om lachen, hij had beet.
De zoon die hij zich vermoedelijk had voorgesteld, een echte jongen, werd ik niet.
Dat was zijn eigen schuld, scheen me later toe, toen ik voor psycholoog had
gestudeerd. Maar daar kon je ook positief over denken: mijn binnenwereld was
immers van hem gevrijwaard.
Als kind op Timor Koepang leefde ik al langs hem heen. Alles wat mijn vader
niet was, werd ik. Pap had klimmen verboden; één van zijn broers was als kind uit
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een appelboom gevallen en had daar een kippenborst aan overgehouden. Ik kon
klimmen als een aap. Op het voorerf naast het toegangspad tot ons huis stond een
manggaboom, een klimboom. Een onweerstaanbaar plan kwam bij me op. Ik was
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zeven, roekeloos, of dacht niet ver genoeg vooruit. Ik zou als hij nietsvermoedend
aan het eind van de middag van zijn werk thuiskwam een rijpe mangga op die witte
tropenhelm van hem laten vallen. Van hoe hoger hoe beter natuurlijk. Wat zou hij
schrikken! Goed mikken was geboden. Misschien spatte de mangga dan op zijn helm
uiteen.
Het mikken lukte, al spatte de vrucht niet uiteen. Pap keek geschrokken omhoog.
‘Kom godverdomme naar beneden, ik zal je leren rotjong.’ De straf pakte onverwacht
systematisch uit. Ik werd niet zomaar afgeranseld: mijn vader sleurde me aan een
arm mee naar de voorgalerij, zette zich op een stoel en legde me keurig over de knie.
‘Dat zal je leren.’ Ik leerde er ook van. Overmacht kun je niet openlijk tarten, die
moet je innerlijk weerstaan.
Op Timor Koepang was Pap secretaris van de tennisbaan; hij liep als een
ballenjongen achter de resida aan, een heerszuchtige vrouw met streken die ze kon
uitleven omdat zij de vrouw was van de resident van de Kleine Soenda-eilanden, het
opperhoofd van het binnenlandse bestuur. Iedereen lag aan zijn voeten. De enige die
zich niet de mindere hoefde te voelen van de resident was de militaire commandant
van hetzelfde gebied; die had onafhankelijke bevoegdheden, al was hij daarom nog
niet zijn gelijke. Dat kon je ook aan hun onderkomens zien. Het huis van de overste,
met de wapperende vlag, hoog boven de stad, was statig en mooi; het witte huis op
witte pilaren van de resident, gezet in een park waar kettingboeven werkten, leek
een paleis.
Toen wij op Koepang woonden, was de militair commandant overste Van der Zee.
Ilse en ik moesten al gauw ‘oom Jaap’ zeggen, hij werd onze huisvriend. De enige
die tegenwicht had kunnen bieden tegen de tirannie van de resida was zijn vrouw,
maar die woonde bij de twee studerende kinderen in Holland; oom Jaap was
gescheiden van tafel en bed. De resida legde de kleine Europese gemeenschap haar
wil op zonder enige rem.
Kinderen mochten van haar niet op de tennisbaan komen; ik keek soms door het
gaas. Ook daar vandaan werd ik een keer door mijn vader, op last van haar,
weggestuurd. Hij volgde het bevel op met tegenzin, dat merkte ik wel. Maar ook
zonder tegensputteren. Was dat mijn bullebak van een vader? Ik minachtte hem voor
zijn gedienstigheid.
Achter haar rug zei Pap van de resida: ‘Wat denkt ze wel, die omhooggevallen
telefoonjuffrouw uit Den Haag! Dat die De Nijsbik voor dat ordinaire mens gevallen
is, hij heeft zeker niets beters kunnen krijgen in zijn studententijd. Zo'n donkere Indo
in Holland.’
Drie confrontaties in de Indische jaren waren belangrijk, twee in Batavia, de laatste
in Soerabaja. Het eerste drama kwam voort uit dierenliefde bij mijn vader en bij mij.
Ik had een lapjeskat, Miesje, hij een wilde eekhoorn, een badjing. Als Pap om half
zes 's avonds thuiskwam van zijn werk kroop de badjing langs de stam van de boom
naast het voorplat van ons huis aan de Tjilatjapweg omlaag en peuzelde de
pindanootjes, die mijn vader elke dag speciaal bij zich stak, uit de hand op.
Eindeloos geduld had Pap aan de dag gelegd om het beestje zover te krijgen. Nu
kwam het op de vaste tijd uit zichzelf alvast naar beneden. Dat werd zijn dood. Op
een keer lag de badjing bij mijn vaders thuiskomst bovenop de tuintafel op het
voorplat, het dunne halsje half doorgeknauwd.
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‘Waar is godverdomme die smerige kat?’ schreeuwde mijn vader en stormde
uitzinnig van woede naar binnen. Het lukte me Miesje te pakken voor Pap haar vond.
Ik vluchtte voor hem uit de tuin in, de kleine kat in mijn armen geklemd. Mijn vader
rende me achterna, tussen de vruchtbomen door. De achtervolging
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werd begeleid door het bezeten gesnater van de ganzen die wij in de achtertuin hielden
tegen dieven. Ik dacht: ziet u dan niet hoe belachelijk dit is?
‘Geef hier, geef hier,’ brulde mijn vader.
Hij zou de poes slingerend aan de staart te pletter smijten, of haar kopje tussen
zijn vuisten kraken. Ik rende luid huilend de straat op, daar zou hij me niet volgen.
Na het vallen van de duisternis om zes uur bracht ik de poes onder in de vertrekken
van de bedienden. Zij hielpen me haar te verbergen.
Toen ik aan tafel kwam, brieste hij nog ‘Waar heb je dat beest gelaten?’ Maar zijn
woede leek weggeëbd, het ergste was voorbij. ‘Ze is weggelopen,’ zei ik.
De volgende ochtend kon Miesje gewoon rondlopen, Pap deed voortaan of ze niet
bestond.
Maar toen ik enkele maanden later bij het opstaan de poes dood naast mijn bed
zag liggen, al verstijfd, witgroen slijm uit haar bekje op de tegelvloer, verdacht ik
mijn vader ervan alsnog stiekem wraak te hebben genomen. Stiekem paste niet bij
hem, maar waarom keek hij zo? Hij was zich bewust van mijn verdriet; dat was
verdacht.
De tweede scène was de schuld van oom Jaap, hij had Pap opgestookt. Oom Jaap
was een Fries, met stramme houding, borstelhaar, kaken en een verbeten mond alles zoals het hoort voor een legerman, nog geen vijftig, maar tropenjaren telden
dubbel. Hij had het na zijn pensionering in Nederland niet lang uitgehouden: hij
woonde nu in de hoofdstad Batavia bij ons in het paviljoen.
Voor wie zich afvroeg wat een luitenant-kolonel b.d. in zo'n bescheiden
onderkomen in de hitte van een kuststad moest, was er een eenvoudig antwoord: hij
vond het prettig bij ons te zijn, een andere reden was er niet. De familie vroeg zich
af waarom mijn moeder nog steeds mannen om zich heen moest hebben, maar dit
was in alle eer en deugd.
In Batavia was mijn vader voor de KPM, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij,
chef haven Tandjong Priok. Een paar keer nam hij het agentschap in Cheribon waar,
dan was hij weken weg, nu ook.
Oom Jaap ergerde zich aan mij. Ik kreeg teveel praatjes. Een kind van twaalf moest
niet denken dat hij mee kon praten aan tafel. En het dan nog beter weten ook. ‘Wacht
maar tot je vader terug is!’
Met de kerstdagen kwam Pap thuis. Mijn vriend uit de zevende klas van de Lagere
School, Wim de Boer, logeerde bij ons. Hij mocht de volgende dag mee op een tocht
naar de Wijnkoopbaai aan Java's woeste zuidkust; we zouden vroeg vertrekken.
We aten rijsttafel met veel kroepoek erbij. Aan tafel werd geconverseerd. Voor
Wim was dat bijzonder; hij kwam uit een heel Hollands, gereformeerd gezin, zijn
vader was controleur bij het Binnenlands Bestuur. Mijn vader zei iets dat ik
oneerbiedig vond jegens de koningin. Ik zei: ‘Hoe durft U dat te zeggen?’
Pap schoot omhoog, trapte de stoel achter zich weg. ‘Hoe durf jij “hoe durft U”
tegen mij te zeggen?’ brulde hij. Hij sleurde me van mijn stoel en verkocht me al
staande het zwaarste pak slaag van mijn leven. Oom Jaap zag ik tevreden kijken. De
scène staat in mijn geheugen gegrift. Niet vanwege het pak slaag, maar vanwege
Wim de Boer, die er getuige van was en meemaakte hoe ik die nacht niet kon
ophouden met snikken.
Op school hielden hij en ik ons verre van de andere jongens die omdat ze het
geheime leven van hun piemels hadden ontdekt bij elke gelegenheid bezeten in
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elkaars kruizen graaiden. In de pauzes zaten wij op een bankje en keken van een
afstand minachtend naar hun besmuikte gedoe op de overdekte gang naast het
schoolerf. Wim en ik wensten rein te blijven zoals van padvinders werd verwacht:
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in ‘gedachten, woord en daad’. Hij was de eerste van de vrienden bij wie ik wel eens
dacht: uit liefde voor jou zou ik willen sterven.
Maar na het incident bedacht ik telkens iets waar ik hem belachelijk mee kon
maken. Zo noemde hij een nieuwe film ‘Oone Nicht of Loofe’ terwijl hij bedoelde
‘One Night of Love’. Na enkele maanden zocht Wim mijn gezelschap niet meer.
De laatste confrontatie, in Soerabaja, werd een triomf. We waren op een zondag
op bezoek bij tante Lena, een jeugdvriendin van mijn moeder, sinds kort getrouwd
met een tien jaar jongere man, oom Charles. Tante Bianca, de vriendin met wie ze
voordien had samengewoond, was met hen mee verhuisd. Zij was ook eens getrouwd
geweest, maar niet langer dan één nacht.
Pap was gecharmeerd van tante Bianca; 's avonds uitte hij dat door op de piano
het rumbadeuntje ‘Bianca’ te spelen, nu, op het heetst van de dag met een man of
tien in de door bomen beschaduwde voortuin, koel tussen palmen in potten en
chevelures en ander groen en orchideeën, tapte hij de ene mop na de andere. ‘Moet
je deze horen!’ zei hij dan. Ik had gewalgd van de vorige mop en verzamelde al mijn
moed. Ik zei: ‘Ik wil niet dat u in mijn bijzijn schuine moppen vertelt’.
Iedereen keek me stomverbaasd aan; mijn vader zweeg. Ik draaide me om en
vertrok om te gaan fietsen. Pap kwam er ook later thuis niet op terug; hij had zich
laten corrigeren, al was ik pas veertien.
Zo moest je dat doen: weerwerk leveren. Dat had op Koepang meneer Vodegel
ook moeten doen, de kleine, getinte legerkapitein, een Indischman, die zich bij oom
Jaap, zijn overste, beklaagde dat die bij Wentholt, een gewone burger nota bene, de
deur plat liep en bij zijn eigen kapitein nooit op bezoek kwam. Ik begreep heel goed
hoe die man in elkaar kromp van ellende elke keer in de soos als mijn vader hem
‘Ha Vod-égel’ toeriep in plaats van ‘Vóde-gèl’, en daar nooit genoeg van kreeg. Als
hij ‘Ha Wentelteef’ of zoiets terug had geroepen, was het snel over geweest.
Zoiets had tante Corrie ook moeten doen. Zij bekende tegen het eind van haar
leven, lang na de dood van mijn ouders, dat ze mijn vader verafschuwd had: nooit
had hij haar anders dan kleinerend behandeld. ‘Hij liep over me heen of deed alsof
ik er niet was. Ik heb altijd mijn mond gehouden. Om de harmonie te bewaren. Ik
deed het voor je moeder.’ Tante was een sterk mens, maar geen gezellige, spontane
meid. Niets voor hem om aandacht aan te schenken. Wat zij niet begreep, was dat
als zij weerwerk had geleverd, hij haar ervoor zou hebben gerespecteerd.
Mijn vader kende ook echte gevoelens van vriendschap. Als kind kon ik dat zien aan
hoe hij omging met oom Oscar, al begreep ik niet hoe dat kon, bij hem.
Oscar Helfrich, neef van de admiraal die na het uitbreken van de oorlog met Japan
zijn vloot in de Javazee verloren zag gaan, was Paps boezemvriend geweest tijdens
de HBS-jaren in Wageningen. Nu was hij directeur van het Gevangeniswezen. Als
oom Oscar op bezoek kwam, eerst in Batavia, daarna in Soerabaja, was het feest.
Net stoeiende jonge honden waren die twee: zo'n bijna verliefd speelse omgang met
elkaar als je nu wel eens ziet op tv bij sporters, gezworen kameraden die toch met
elkaar moeten concurreren. Alleen waren Pap en oom Oscar veertigers, geen jongens
van twintig.
Maar zijn specialiteit was het de gangmaker te zijn in een groep. ‘Een vlotte vent,
die Wentholt; kan je lol mee hebben, altijd in voor een grapje, nooit te beroerd om
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zich in te zetten voor het scheppen van een goede sfeer.’ Het leven in Soerabaja
leende zich ervoor. Mijn ouders leidden er ondanks Paps zware werk een
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druk leven; ze gingen vaak naar de sociëteit, de Simpang Club, en verzamelden veel
vlotte vrienden om zich heen.
Toch ging het mis. Als chef KPM op Tandjong Perak, de haven van de stad, had
Pap de chef Soerabaja boven zich. Eerst was dat geen probleem, maar toen kwam er
een nieuwe die volgens mijn vader geen verstand had van scheepvaartzaken en
bovendien zo'n kleine, donkere Indischman was die hij dacht te kunnen koeioneren
- die steek ik wel even in mijn zak. Al snel bleek dat hij zich had vergist. De chef
was rancuneus, verre zijn meerdere in raffinement en maakte hem het leven zuur.
En toen op 11 mei 1940, de dag na de Duitse inval in Nederland, een lijst van leden
en donateurs van de NSB in de krant verscheen en Pap donateur bleek te zijn, waren
mijn ouders van de ene dag op de andere al hun soosvrienden kwijt. ‘Wentholt, je
begrijpt dat we niet meer met je kunnen omgaan.’
Dat van de NSB kwam door oom Jaap. Oom Jaap was ons gevolgd naar Soerabaja.
Op zondagochtenden voerde hij met Pap, gezeten in luie rotanstoelen op de voorgalerij
van zijn paviljoen, lange gesprekken waarin hij Pap wees op zijn
verantwoordelijkheden als burger. Je zou denken dat oom Jaap - zoveel fanatieker
dan mijn vader - er in mei '40 als eerste bij werd gelapt. Niets daarvan, hij stond als
lid noch donateur ergens geregistreerd, hij ontsprong gewoon de dans.
‘Ik geloof dat hij op tijd zijn lidmaatschap heeft opgezegd,’ zei mijn moeder. Toch
achtte zij het raadzaam dat hij niet meer bij ons bleef wonen. Oom Jaap verhuisde
naar de hoogvlaktestad Bandoeng, voor het klimaat. Andere vrienden had hij niet.
De renpaarden die in Soerabaja zijn hobby waren geworden, nam hij mee. Hij kwam
graag bij mijn grootouders op bezoek; over politiek praatte hij niet meer.
Mijn vader miste de veerkracht van oom Jaap. Of het gesar door De Vries, de
vijandige chef Soerabaja werd hem te veel. Of zijn cholerisch gebruikte gestel was
er aan toe. Hij werd, nog maar vierenveertig jaar oud, getroffen door een hartaanval.
In het ziekenhuis deed Pap wat gekscherend tegen ons. Flauwe kul, dat hij daar lag
- zo het al geen vergissing was dat hem dit was overkomen, dan toch een bagatel.
De bravoure leek geen dekmantel voor angst; daarvoor was hij te rustig, voor zijn
doen dan. Hij maakte eerder een tevreden indruk; alsof een last van hem was
afgevallen. Ik weet nog hoe me dat verbaasde.
Ook mijn eigen reactie verbaasde me: ik keek naar hem zoals je kijkt naar een
door een storm ontwortelde boom: met spijt en ontzag. Ik was zestien maar meer
dan ‘hoe gaat het met u?’ heb ik niet gezegd. Dat hoefde ook niet; mijn moeder en
zus voerden het woord. Wat viel er trouwens te zeggen tegen een zieke die nooit het
woord tot je had gericht, tenzij hij iets aan te merken had?
Met vallen en opstaan ging hij weer aan de slag, een rustiger standplaats moest
voor hem worden gevonden. Pap werd agent KPM Ambon. Mei 1941 stond dat al
vast, pas in oktober hoefde hij op zijn nieuwe standplaats te zijn. Op Ambon werd
hij opnieuw ziek; terug naar het hoofdkantoor op Batavia, luidden de instructies.
Maar dat lukte niet meer. De Japanse invasie dreef een wig tussen Java en het Oosten
van de archipel, mijn ouders zaten vast. Ineens moesten alle Europese vrouwen en
kinderen weg, mijn vader als invalide mocht mee. Van het ene uur op het andere
werden ze door de militairen op een schip naar Port Darwin in Australië gezet, met
achterlating van alle bezittingen.
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Pap zou de Japanse interneringskampen niet hebben overleefd, hij had geluk. Als
wat Mam vertelde over een spookervaring die hij beleefde op Ambon klopt, wist hij
dat al. Pap rustte bij het vallen van de avond uit op een bank in een plant-
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soen, het werd donker. Naast hem kwam een hadji zitten die zijn eigen hoofd in de
handen nam en in zijn schoot legde en zei: ‘Ja, ik ben onthoofd.’ Vervolgens
voorspelde de hadji onnoemelijk leed voor Ambon. ‘Maar u bent niet geschrokken
van mij weggelopen en hoort mij aan. Weet: u zal het goed gaan.’
In Australië begin '42 werd mijn vader op het Sydney kantoor van de KPM geplaatst,
waar hij tot rust kwam en ruim zes jaar bleef. November '45 kwamen Ilse en ik in
Sydney aan. Pap leek een ander mens geworden, al was hij even zwijgzaam
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als voorheen. Het duurde even voordat ik begreep waaruit de verandering bestond:
de grondtoon van wrevel die ik mijn hele leven van hem had gekend, was weg. Niet
tijdelijk zoals toen hij ziek was, maar permanent.
Het moet te maken hebben gehad met zijn werk. Op het kantoor te Sydney was
hij van meet af aan overtollig geweest, hij had met behoud van salaris een eenvoudig
baantje als boekhouder gekregen. Hij schaamde zich daarvoor, schamperde wat.
Maar niemand kleineerde hem. Opgeruimd toog hij op een normale tijd 's ochtends
- niet vóór dag en dauw - naar zijn werk, 's middags om vijf uur al - en niet bekaf kwam hij thuis. Ook hoefde hij geen slavendrijver meer te zijn.
Conflicten kwamen niet meer voor, zelfs mijn pro-Indonesische politieke
opvattingen liet hij over zijn kant gaan. Ik drong mijn opinies niet aan hem op,
verhulde ze evenmin. Australische havenarbeiders organiseerden stakingen om de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd te steunen, Nederlandse schepen werden
geboycot. Het ging hem aan het hart, tegenover mij hield hij zich in.
Mijn ouders waren geen mensen om van afhankelijk te zijn; om kostgeld bij te
kunnen dragen vond ik werk als duvelstoejager op het NIWOE, het ‘Netherlands Indies
Welfare Office for Evacuees’. Ook voor de studie moest ik zelf oplossingen bedenken.
Mijn moeder zei graag: ‘Ik ben helemaal niet eerzuchtig Rob, het kan me niets schelen
wat je wordt, als je maar gelukkig bent.’ Pap was wat laf in die dingen, die liet hete
hangijzers over aan haar.
Mam zei ook nog: ‘We kunnen van het salaris van je vader goed rondkomen hier,
maar in '48 houdt het op, dan moeten we terug naar Holland. Hij krijgt maar een
klein pensioen en wat dan?’ Ik vertrok naar Nieuw-Zeeland, waar een nieuw
verschijnsel mogelijkheden bood: ‘werkstudent’.
In Bosch en Duin bij Zeist - deze keer enkele maanden voorafgegaan door een
echtgenote en een kind - werd ik even hartelijk ontvangen als in Sydney tienenhalf
jaar daarvoor. Pap was in zijn element. Het huis dat hij na zijn pensionering in
Nederland op de heide had laten bouwen was ruim, met een prachtige serre, omringd
door een enorme tuin. Hier leefde hij zich uit. Niets was hem te veel, geen inspanning
te zwaar; de godganse dag was Pap bezig met huis en tuin. Voor een auto ontbrak
het geld, maar huismussen waren mijn ouders allerminst: ze maakten buitenlandse
reizen met bus of trein. Voor uitstapjes binnen Nederland gebruikten ze hun brommers.
Tot in Zuid Limburg, waar oom Oscar nu woonde, waren ze op de brommer geweest.
Jammer dat tante Wies, zijn Indische tweede vrouw die zich nota bene alleen voor
oom Oscar tot het Katholieke geloof had bekeerd, niet meer tegen Paps humor kon.
Zij was er te vroom en te preuts voor tegenwoordig, dat legde een domper op het
samenzijn.
‘Wie zien jullie nog meer van vroeger?’ vroeg ik. Tante Lena en oom Charles
woonden in Den Haag. Tante Bianca was krankzinnig geworden, die zat in een
gesticht. Oom Jaap zagen ze niet meer. Hij was nog eens langs geweest, die deed
ook al zo raar. Naar verluidt was ook hij opgenomen in een gesticht. Voor mijn
ouders waren het onbekommerde jaren, tot mijn komst.
De zolder van het huis bevatte een volledige woonruimte die nu voor ons was
bestemd. Een veilige haven in de overgangstijd tussen twee werelden. Het was nooit
mijn bedoeling geweest me te vestigen in Nieuw-Zeeland. Maar nu, met vrouw en
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kind in Europa was ik immigrant: ik miste een netwerk van contacten, mijn papieren
waren weinig waard. Wat een weldaad dat ik familie had die me opving!
Hoe mijn ouders waren met geld was ik niet vergeten. Kostgeld hadden mijn
moeder en ik van tevoren geregeld. Ik had genoeg gespaard om een jaar van te le-
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ven, verdiende intussen iets met vertalingen en scenario's, maar niet genoeg. Aan
het eind van dat jaar moest ik hebben gekozen tussen film en de sociale wetenschap
- en dan zouden wij vertrekken.
Enkele maanden na mij arriveerden tante Corrie en oom Cor, terug uit Indonesië
met pensioen. Zolang ze nog geen eigen woning hadden gevonden - ook bij Oma in
de buurt natuurlijk - zouden zij bij mijn ouders in de kost blijven, net als wij. Zij
betrokken de grote logeerkamer beneden. Gezellig, zo'n huis vol familie, het huis
kon het hebben. Oom Cor betaalde meer, dat was prettig voor mijn ouders. Ik had
niet verwacht dat wij vervolgens werden weggekeken.
Ze moeten met elkaar in conclaaf zijn gegaan. ‘Wim, Rob verdient niets, hoeveel
geld heeft hij nog? Straks komen ze ons ten laste.’
Mijn vader achtte voorkómen beter dan genezen: ze hadden ons lang genoeg
gehuisvest. Hij zei niets natuurlijk, maar deed iets dat hem typeerde. Opeens hield
hij op ons te zien, hij deed alsof we er niet waren: doodverklaard. Ik huurde
onmiddellijk een gemeubileerde etage in Driebergen, we vertrokken de volgende
dag. Bij het vertrek braakte ik alle oude verwijten, als knuffels uit de kindertijd lang
weggeborgen maar daarom niet minder gekoesterd, er alsnog uit.
Oma en tante Willie kwamen naar Driebergen om me er toe te bewegen vrede te
sluiten. ‘Je moet je familie in ere houden.’
‘Nee, ze hadden mij in ere moeten houden. Ik speel hun schijnheilige spelletjes
niet meer mee.’
Tante Corrie kwam naar Driebergen. ‘Je hebt verschrikkelijke dingen gezegd.’
‘Ze waren waar.’
‘Je mag zulke dingen nooit zeggen, daar maak je alles mee kapot.’
‘Ik wil alles kapot.’
Ook nadat we naar Den Haag waren verhuisd, wilde ik van een verzoening niets
weten.
Mijn vader kreeg een nieuwe hartaanval toen hij logeerde bij familie in Naaldwijk
om te bridgen. De plaats waar het hem overkwam, in de buurt van de stad waar ik
inmiddels woonde, leek toeval. Het tijdstip waarop was dat niet.
Ik kon niet ontkennen dat deze hartaanval met mij had te maken. De vorige, na
mei 1940, had er ook maanden over gedaan om te rijpen. Op de fiets reden mijn
vrouw Liz en ik naar het ziekenhuis van Delft, waar uit voorzorg ook mijn moeder
aanwezig was. Ik groette hem beleefd en informeerde naar zijn gezondheid, uitvoeriger
dan zeventien jaar eerder op Java.
Over de scène werd niet gesproken, over de toen geuite verwijten ook daarna geen
woord meer gezegd.
Huis en tuin in Bosch en Duin waren nu te zwaar geworden voor Pap. Door iets
kleiner te gaan wonen in Driebergen kregen mijn ouders meer financiële armslag:
zij kochten een auto. Met enige regelmaat trokken Pap en Mam naar Den Haag waar
Ilse en ik woonden met onze gezinnen.. Geleidelijk aan werd de verhouding weer
hartelijk. Mijn vader had een positieve oplossing bedacht voor zijn gebrekkige begrip
van mijn karakter: bewondering. Mijn bliksemcarrière van hoofdcommies tot directeur
en vervolgens hoogleraar, allemaal binnen acht jaar, leidde tot een mengsel van
ongeloof en onvoorwaardelijke bewondering.
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Op zijn indirecte manier gaf Pap daar uiting aan bij feestelijke aangelegenheden.
Op mijn promotiediner in Utrecht hield hij zich nog in, bij mijn oratie vier jaar later
in Rotterdam was hij niet te stuiten. Van links naar rechts en voor naar achter rende
hij tijdens de plechtigheid, om foto's te nemen uit ongebruikelijke
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hoeken. Ik moest de neiging onderdrukken om mijn rede te onderbreken en hem toe
te roepen: ‘Pap, hou daar eens mee op, dat kan echt niet.’
Alles van mij werd nu zo niet gewaardeerd dan toch geaccepteerd, ook de
wendingen in mijn privé-leven. Mijn huwelijk ging kapot, mijn vriend Adri trok bij
me in, het huwelijk werd gerepareerd, mijn vriend Adri kwam mee. Mijn ouders
wisten precies hoe het zat tussen Adri en mij, ook sexueel. Ze ondergingen het zoals
je dramatische ontwikkelingen in een favoriete soapserie ondergaat. De capitulatie
was compleet.
Voor mijn moeder was dit niet moeilijk; zij werd vager, nam steeds minder in zich
op. Pap leek daarentegen alerter te worden, bewuster, zich meer rekenschap te geven
van de dingen.
Mijn dochtertje Nicki leerde haar grootouders goed kennen in hun Driebergense
tijd. Mijn moeder riep geen gevoelens bij haar op. Mijn vaders robuuste warmte
sprak haar aan, ze raakte zeer op hem gesteld. Al vertelt zij wel dat ze gek werd van
die eeuwige romantische pianoconcerten die hij thuis onophoudelijk draaide. Chopin,
Schumann, Rachmaninov, Grieg. Een late liefde waar hij zich volledig aan overgaf.
Pap kon de troost van die muziek goed gebruiken. Zijn laatste levensfase, het einde
vooral, was zwaar.
Mijn moeder werd gesloopt door Alzheimer: plotseling wist ze nauwelijks nog
wat ze deed en kreeg ze onvoorspelbare aanvallen van woede. Lichamelijk liet ze
dag en nacht alles lopen.
Pap liep achter haar aan, verzorgde haar, waste aan één stuk door lakens, kleedde
haar uit en aan, hield haar in toom. Hulp van buiten weigerde hij. ‘We hebben zoveel
goede jaren gehad samen, de slechte horen erbij.’
Zijn derde hartaanval velde hem op een zomerse dag. Hij had die ochtend eerst
mijn moeder verzorgd - ‘liefje’ was nog steeds zijn vaste benaming voor haar. Omdat
het zulk mooi weer was, had hij zwaar graafwerk bij een verstopte beerput verricht.
Ook had hij voor de ongetrouwd gebleven dochter van de overburen, van wie hij
zeer gecharmeerd was, kisten getild. Zijn hart begaf het, de pillen die hij altijd bij
zich droeg hielpen niet meer, na tien minuten was hij dood. Toch nog eenenzeventig
jaar had hij met zijn zwakke hart geleefd.
In zijn laatste levensjaar kreeg ik van mijn vader een geschenk. Zomaar ineens
een vertrouwelijke mededeling, een blijk van liefde, een geschenk.
Ik was zo verbouwereerd dat ik er niet aan dacht te reageren, iets, wat dan ook,
erover te zeggen, laat staan door te vragen, uitleg te verzoeken. Wel leek hij opgelucht,
blij dat hij had gezegd wat hij zich had voorgenomen te zeggen. Hij moet er tegen
op hebben gezien. Ik denk dat hij geen antwoord verwachtte. Dat hij het had gezegd,
was genoeg. Dit is wat hij zei. ‘Ik begrijp best hoe het zit tussen Adri en jou: tussen
mij en Jaap was het net zo.’
Na zijn dood legde ik zijn mededeling voor aan tante Corrie. Zij dacht dat ik het
verkeerd had begrepen of misschien zelfs verzon. ‘Van der Zee bewonderde je
moeder,’ hield zij vol.
Ik legde wat hij had verteld voor aan Ilse. ‘Stel je voor!’ zei ze en vergat het prompt.
De informatie viel niet in te passen in haar beeld van Pap.
In mijn beeld past het evenmin. Maar ik weet dat het klopt. Zo niet lichamelijk al is dat altijd moeilijk voorstelbaar bij je ouders - dan toch emotioneel. Liever zou
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ik misschien hebben gezien dat het niet klopte. Mijn leven lang ben ik blijven
compenseren dat hij me in mijn kindertijd minachtte als meid. En dan biedt die man
aan het eind van zijn leven zijn excuses aan en zegt: ik begrijp jou, je was net als ik.
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binnenkant achterplat

Meer dan uw ombudsman
Walter Decheiver

19 - Waarin Walter zich overgeeft aan een ornithologische studie en aan
de toog een oude vriend terugvindt.
EPISODE

Een ellendige Kerstavond, met een motregen die nog de dappersten van de straat
zou vegen. En mijn kapitale hoofdredactionele villa lag, helaas, te ver buiten de
bebouwde kom om op te tornen tegen dat kille gordijn. Voor het eerst sedert zeer
lang - want de jaren vlieden als men consultant is van het Hoogheemraadschap der
Hoofdredacteuren zoals benoemd door de Raad der Hoeders (waarvan ik eminent
erelid en voorzitter was) - koerste ik derhalve door de waterkou aan op mijn oude
stamkroeg. In de Railroad Bar zou mijn rentree zonder twijfel beschouwd worden
als de eerste stap op de weg tot inkeer. ‘Je bent laat, Walter,’ zou barman André
brommen, alvorens hij zo'n hartverwarmende Vermaarde Korhoen spoorslags mijn
richting op zou dirigeren.
Mister Apax alias Stephen Grabbelaar was streng geweest, heel streng. Mijn oren
gloeiden nog na van zijn nadrukkelijke aanwezigheid. ‘Nee, nee, en nog eens nee!’
had hij geroepen, terwijl hij mij indringend aankeek. ‘Hoort u? Een categorisch nee!’
De vraag luidde of hij als eigenaar van de Raad der Hoeders van plan was het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren in onderdelen te verkopen. Doorgaans
hanteren durfkapitalisten zoals mister Apax zo'n exitscenario voor entiteiten die niet
het snelle succes brengen waarop was gehoopt. ‘Wij hebben flink in jullie
geïnvesteerd,’ had het beschuldigend geklonken. ‘En wat levert dat ons op? Niets!
Helemaal niets!’
Even was het stil geweest. Daarna vervolgde mister Apax bars: ‘Toen wij ons
belang in de Raad der Hoeders verwierven, dachten wij jullie ergens halverwege een
groeispurt naar de beurs te brengen. Maar als het langer duurt om de juiste omvang
te bereiken...’ - hier monsterde hij mijn embonpoint - ‘...dan blijft mister Apax
desnoods de maximale periode. Maar geen minuut langer!’
Na deze vruchtbare dialoog was ik overvallen door de behoefte aan ornithologische
studie naar de hartverwarmende Vermaarde Korhoen, liefst een vol nest. Bovendien
had ik nog een reden om naar deze uitspanning te gaan. Nu mister Apax zo op mijn
zere tenen had getrapt, kon ik maar één iemand bedenken die mij terzijde zou kunnen
staan. Die iemand droeg een beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de
journalist pur sang, hij was mijn eeuwige vriend en gelouterde collega, hij was
niemand anders dan Daan Schrijvers, onverschrokken voorvechter van het vrije
woord. Die dappere Daan, dus, die vast weer energiek als immer in de Railroad Bar
het hoogste woord zou voeren als de gangmaker van de columnistencorner.
‘Je bent laat, Walter!’ bromde barman André toen ik binnentrad, en hij begon
meteen zo'n hartverwarmende Vermaarde Korhoen in te schenken.
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‘Te laat...’ hoorde ik van gene zijde van de toog. Daar hing een verkreukelde figuur
in een beduimelde regenjas over zijn al even uitgebluste Waikiki Winker. ‘Daan.’
stamelde ik, ‘wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof je in onderdelen verkocht bent.
Je ziet er belabberd uit.’
‘Is dat een bezwaar?,’ riposteerde hij snedig. ‘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 geen oudjaar zal worden, en dat geldt helemaal voor iemand met 31 jaar
journalistieke pre-pensioenopbouw, zoals ik, Walter.’
‘Geen filosofie nu, Daan. Mister Apax wil de zaak verkopen. En nog wel op
Kerstavond!’
‘Ach, dat heb ik je toch gezegd, Walter. Het staat allemaal al te lezen in mijn
Diepgravende Diagnose Over De Stand Der Dingen (en hoe het zover heeft kunnen
komen). Maar die wilden jullie als hoofdredacteuren nooit inzien!’
‘Ho-ho,’ intervenieerde ik op gezaghebbende toon, ‘dat kwam alleen maar omdat
wij bezig waren met een zender voor kwaliteits-tv, een oase in het dorre
medialandschap. Mijn programma was al klaar, Daan. Ik zou mijn hoofdredactionele
commentaar gaan voorlezen, net als alle andere hoofdredacteuren.’ We zwegen
veelbetekenend, en ik gaf mij over aan een volgende ornithologische studie. ‘Geloof
je Ombudsman nou maar, Walter,’ somberde Daan door, ‘Mister Apax trekt aan de
touwtjes. Jouw rol is uitgespeeld, Walter.’
‘Hè, doe toch niet altijd zo negatief, Daan!’ riep ik. ‘Morgen. Mijn bureau. Negen
uur. Aanvalsplan.’ Vastberaden beende ik de Rairoad Bar uit. Bij de lift draaide ik
mij nog eenmaal om. ‘Vrolijk Kerstfeest, Daan. Reken jij even af?’ (wordt vervolgd)
Help Walter aanvallen! walterdecheiver@hotmail.com
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