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[Medewerkers]
- geboren in 1966. Communicatiewetenschapper, eindredacteur,
schooljuf, stadsdeelraadnotulist. Schrijft in De Groene Amsterdammer,
Binnenlands Bestuur, Vrij Nederland en Het Parool.
ILSE BOS

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

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 1946. Won in 1997 de Nijmeegse
literatuurprijs en publiceerde in 2001 de bundel Veerstraat, die werd
genomineerd voor de C. Buddinghprijs.
MARIJKE HANEGRAAF

- geboren in 1969. Studeerde econometrie en volgde later
een deeltijdstudie piano aan het conservatorium. Na tien jaar bedrijfsleven wijdt
hij thans zijn tijd aan muziek, literatuur en zijn gezin. In januari 2006 verschijnt
zijn debuutroman Excuses voor het ongemak.
HANS HOGENKAMP

- geboren in 1952. Historica en publiciste. Schreef o.m. Naar
buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw
(2001). Werkt aan een studie over het bed.
ILEEN MONTIJN

- Geboren in 1962. Beeldend kunstenaar. Volgde haar
opleiding aan de Rietveldacademie en de Rijksacademie. Exposeerde o.m. in
Amsterdam, Den Haag, Tata (Hongarije) en in Alkmaar waar zij haar atelier
heeft.
KAREN OPSTELTEN

JAN PEN

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

- geboren in 1974. Voltooide bij Esther Jansma haar
opleiding aan de schrijversvakschool 't Colofon. Winnares Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2004/2005 (poëzie) voor haar publicaties in Hollands
Maandblad. Voorjaar 2006 verschijnt haar eerste bundel.
FROUKJE VAN DER PLOEG

BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
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- geboren in 1946. Debuteerde in 1975 met de roman De
gedachte; meer recent verschenen de romans Een zomer voor later (1999),
Sporen in de winter (2001) en Weerloos (2003).
FRANS STÜGER

- geboren in 1953. Schrijfster. Publiceerde o.m. de
verhalenbundels De rookmachine (2004) en Operatie glimlach (2001), alsmede
de roman De leugendeur (2002).
FLIP WILLEMSEN
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Deze maand
Deze maand zijn er liefst twee enigszins verontrustende zaken om bij stil te staan.
De eerste betreft Times Literary Supplement. Misschien leest u dit blad niet, maar
het lot ervan gaat u toch aan. Wanneer men immers het aardigste tijdschrift over
boeken van de afgelopen 103 jaar zou moeten aanwijzen, zou de keuze waarschijnlijk
vallen op de TLS. Het blad is weliswaar minder georiënteerd op actualiteit dan The
New York Review of Books, maar ook minder modieus en hooghartig. Het is tamelijk
Angelsaksisch gericht, maar heeft toch een kosmopolitischer blik dan Magazine
littéraire of de boekenbijlage van Die Zeit. Misschien zijn de stukken niet zo levendig
als die in de London Review of Books, maar ze zijn wel korter, vaak informatiever
en bijna altijd minder opgewonden.
De kracht van Times Literary Supplement is buitengewoon leerzaam voor de
Nederlandse media die zo worstelen met weglopende lezers, afhakende kijkers en
morrende luisteraars. De TLS doet niet mee aan modes, doet niet mee aan hypes, doet
niet mee aan opleuking, gaat voor niemand door de knieën maar legt toch alles
glashelder uit. De TLS houdt van namen, plaatsen en data. Bovendien ziet TLS boeken
in de eerste plaats als dragers van informatie en argumentatie. Daarom kan elk boek
interessant, onderhoudend en leerzaam zijn, of het nu gaat over korstmossen in
Patagonië of over de ondergang van de westerse wereld. De kans is zelfs groot dat
uit de TLS blijkt dat het eerste boek veel interessanter is dan het tweede, want over
korstmossen kan men iets leren, en over de ondergang van de westerse wereld kan
men alleen maar wat beweren.
Times Literary Supplement heeft een distantie, serieusheid en deskundigheid die
voor de circa 35.000 abonnees draaglijk blijft door een gedistingeerde ironie, een
lichte zelfspot en een altijd aanwezig gevoel voor het absurde. Na 103 onverstoorbare
jaargangen bezit het blad kortom een gravitas (zoals dat in The Guardian werd
genoemd) die de nerveuze media in ons land geheel en al kwijt zijn.
Nu is er enige ongerustheid over de toekomst van de TLS. Het blad is in handen
van News Corporation van Rupert Murdoch en onlangs viel het oog van de
marketingstrategen plots op het allerkleinste onderdeel van dit concern. De TLS werd
onder de paraplu van The Times geschoven, hoewel die krant bezig is met de
ontwikkeling van een eigen, populaire boekenbijlage in kleur. In geletterde kring is
men er niet gerust op, en die ongerustheid is niet geruststellend.
De tweede verontrustende kwestie om bij stil te staan is dat u bang bent en dat in
ons land moreel anarchisme heerst. Tenminste, dat schreef NRC Handelsblad in het
oudjaarweekend, en er was geen spoor van gedistingeerde ironie, lichte zelfspot of
gevoel voor het absurde te bekennen. Er stond gewoon zwart op wit boven twee
artikelen: ‘Nederlanders waren dit jaar bang’ en ‘In ons land heerst moreel
anarchisme’. De krant had het, kortom, over u en mij.
Er zijn veel redenen om verontrust te worden wanneer men dit leest, maar niet
omdat u bang zou zijn of vanwege mijn morele anarchisme. Men zal deze zinnen
nimmer tegenkomen in de TLS en soms ontstaat het gevoel dat men om iets te
ontdekken over de werkelijkheid beter kan lezen over korstmossen in Patagonië dan
kan luisteren naar beschimmeld gezwam in de Hollandse ruimte. - BB
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De vergissing van Berlage
Herkenbaarheid en modernisme in de woningbouw
door Ileen Montijn
Begin 2005 meldden kranten dat in Amsterdam werd gewerkt aan het geleidelijk
‘anonimiseren’ van huisadressen. Aanduidingen zoals ‘Prinsengracht t.o. 745’
(herkenbaar als het adres van een woonschip), of ‘Dusartstraat 23 hs’ (een
benedenwoning dus) of ‘Bronckhorststraat 29-2’ (een etagewoning) zouden in strijd
zijn met de privacy van de bewoners. Kredietverstrekkers, hoveniersbedrijven of
andere geinteresseerden konden er aan zien of het hier ging om bezitters van een
tuin, of om bewoners van een etagewoning. Daarom zouden in de toekomst zulke
herkenbare adressen worden vervangen door een letter achter het huisnummer te
plaatsen: 745 E, of 23 A.
Het was een verbazend bericht. Is herkenbaarheid niet de essentie van een adres?
Niet alleen boven, huis of tegenover geven iets prijs over de bewoner, maar ook de
straatnaam, de wijk en zelfs de woonplaats. Iedere ingezetene van elk dorp en elke
stad kent de ‘kleur’ van de meeste straten, en weet of die zich in een villawijk of een
volksbuurt bevinden. Om alle herkenbaarheid te vermijden, zou je ook straatnamen
moeten uitbannen, en straten gaan nummeren - sterker nog, je zou die nummers
steeds moeten veranderen, want ook nummers zijn vatbaar voor kleuring, zoals
Amerikaanse steden met hun genummerde straten bewijzen.
Geanonimiseerd wonen, uitvloeisel van een ongetwijfeld goed bedoeld streven
om discriminatie te voorkomen en misbruik van informatie tegen te gaan, is een
naïef, zelfs onmogelijk idee. Het zou stranden, alleen al op de diep menselijke afkeer
van anonimiteit en onduidelijkheid. Het verlangen om te herkennen en te rubriceren
zit ingebakken in de menselijke geest en is een voorwaarde voor het sociale verkeer.
Mensen willen herkend worden voor wat zij zijn; een mens is in staat om duizenden
gezichten te herkennen, en vergissingen daarbij zijn altijd pijnlijk.
Ook huizen hebben gezichten - of zouden die moeten hebben - en het is geen
wonder dat huizen met een gezicht het meest in trek zijn. Tussen ongeveer 1870 en
1940 zijn, dankzij groeiende welvaart en steeds betere verbindingen, in Nederland
tienduizenden particuliere woonhuizen gebouwd: huizen met gezichten. Het waren
niet alleen villa's, maar ook, en nog veel meer, middenstands- en rentenierswoningen;
als het arbeiderswoningen waren, waren zij met een aantal samengevoegd tot één
huis of vriendelijk rijtje. Erkers, dakkapellen, stroken van gekleurde bakstenen,
trapgeveltjes of balusters, al die dingen samen - meestal bedacht door de aannemer
die het huis bouwde - zorgden voor herkenbaarheid, voor een gezicht. Volgens streng
esthetische criteria zijn ze vaak niet echt mooi, deze vooroorlogse woonhuizen.
Smaakvolle tijdgenoten klaagden steen en been over hun schamele opschik (die zij
‘brutaal’ noemden) en het streven naar distinctie op kleine schaal. Wat klein was,
moest zich niet willen onderscheiden, vonden zij, en trouwens, distinctie was het
werk van architecten, wat dachten deze eenvoudige bouwers wel!
In onze tijd zijn diezelfde huizen met hun baaierd aan stijlen en versieringen, voor
zover zij niet zijn gesloopt, gewild op de woningmarkt, waar hun herkenbare gezichten
nog steeds door de meeste mensen gewaardeerd worden. Het zijn huizen waaraan
een mens zich hecht en waarin hij zich dus geborgen voelt.
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De critici van toen, architecten en sociaal hervormers uit het begin van de twintigste
eeuw, hebben de eerste aanzet gegeven tot het streven
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naar anonimisering dat vele decennia lang de Nederlandse woningbouw heeft
gedomineerd. Niet anonimisering van adressen, maar van de woningen zelf, in het
kader van de volkswoningbouw, een terrein waarop Nederland de veelgeprezen
koploper in Europa was. Met overheidssteun bouwde men in dit land, niet zoals de
bewoners het zelf wilden, maar zoals overheid en architecten het verstandig en
verantwoord achtten. Individuele distinctie was wel het laatste dat onder hun vaandel
een kans zou krijgen; herkenbaarheid was al riskant.
H.P. Berlage, aartsvader van de moderne Nederlandse bouwkunst, heeft zich er
in 1918 over dit onderwerp in duidelijke bewoordingen uitgelaten.1 In februari van
dat jaar voerde hij het woord op het congres ‘Normalisatie in de woningbouw’. Er
was op dat moment, na meer dan drie jaar oorlog, een groot tekort aan woningen
voor arbeiders en kleine middenstand: er moesten er zeker 100.000, misschien wel
200.000 bij komen. Op het congres werd gepleit voor normplattegronden en
standaardisering, om efficiënter te kunnen bouwen. Er klonken veel bezwaren, maar
Berlage was vóór.
De protesten van arbeiders, die vonden dat ze met standaardwoningen achteruit
zouden worden gezet - vakbondsleiders klaagden over ‘ontpersoonlijking’ en spraken,
zo schreef Berlage, zelfs van ‘gevangenissen’ - en van architecten die hun artistieke
vrijheid bedreigd zagen, veegde hij van tafel. De ‘regelmatige stad’ en gelijkvormige
woningen waren al heel oud (Berlage liet foto's zien van het fraaie dertiende-eeuwse
vestingstadje Montpazier in de Périgord). Het was, zei hij, pas de negentiende eeuw,
die een ‘misplaatst hyperindividualisme’ had gebracht. Het huizenblok, verklaarde
Berlage, had zijn eigen esthetische noodzakelijkheid. Onze moderne steden waren
volgens hem ‘ondragelijke verschijningen van burgerlijk individualisme’ geworden.
Maar zijn argumenten waren ook sociaal: het ging om het terugvinden van het
‘maatschappelijk eenheidsidee’. Was dat in de betere kringen niet al in opkomst?
Immers, in Amerika en ook in Europa ging de bourgeoisie reeds ‘wonen in
huizenblokken met een gezamenlijke keuken, met liften voor de bediening en met
alle verdere inrichtingen om de rompslomp van de voorziening in de materiële
behoeften zoveel mogelijk te beperken. [...] Dat beteekent, dat het gezinsleven een
geheel anderen vorm gaat aannemen, en zich niet meer zal concentreren om het door
de huisvrouw toebereide middagmaal. En zou nu een dergelijke levenswijze niet nog
veel eerder voor de arbeidersklasse een noodzakelijkheid worden?’
Het zou toch werkelijk geen drama zijn, vond Berlage, als mensen allemaal dezelfde
woningen kregen, mits die deugdelijk waren. Ze hoefden tenslotte niet dezelfde
stoelen en schilderijen en tafels te kiezen (bedden, zo merkte hij ironisch op, waren
eigenlijk al wel hetzelfde). Maar in alle ernst - het ging uiteindelijk immers om
geestelijke, niet om materiële waarden. ‘Het waarachtig menschzijn hangt toch niet
af van de woning die men bewoont?’
Negentig jaar later - maar waarschijnlijk ook in Berlage's eigen tijd - zouden heel
wat mensen een woning naar eigen wens wel degelijk zien als een voorwaarde voor
‘waarachtig menschzijn’. Maar in het modernisme, de stroming die de
volkshuisvestingsarchitectuur vanaf de jaren 1920 tot het eind van de eeuw zou
beheersen, zat het collectivistisch denken diep verankerd.
Het woonhuis heeft binnen de architectuur een bijzondere positie. Nu eens heet het
de kern, de wortel van alle bouwkunst, dan weer lijkt het juist helemaal niet mee te
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tellen. Nikolaus Pevsner, een van de beroemdste architectuurhistorici van de twintigste
eeuw, behandelde in zijn A History of Building Types (1976) onder meer het station,
de fabriek, het parlementsgebouw - maar het woonhuis ontbreekt. De auteur voert
weliswaar als reden aan dat dit een verdubbeling van het boek zou hebben betekend,
maar de indruk dat er een verschil is tussen woonhuisarchitectuur en ‘grote
architectuur’ blijft bestaan.
In het grootste deel van de geschiedenis waren de meeste woonhuizen geen
‘architectuur’, in de zin dat er geen architect aan te pas kwam. Zij werden gebouwd
door de timmerman, een aannemer, en dikwijls door de toekomstige bewoner zelf,
met hulp van vrienden en familie.
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AANGERAAKT

Toch maakten ze vervolgens deel uit van de gebouwde omgeving, van het decor van
alledag, net als de fabrieken, pakhuizen en boerderijen waarvoor evenmin architecten
werden ingeroepen, omdat ook hun constructie en hun aanzien door traditie werden
bepaald.
Dat is veranderd. De alledaagse omgeving wordt nergens in de westerse wereld
nog door traditie bepaald; de hand van de ontwerper, de architect, is overal zichtbaar.
De architectuurtheoreticus John Habraken ziet juist als een van de problemen van
deze tijd dat in de gebouwde omgeving alles architectuur wil zijn, ook de gebouwen
die historisch gezien altijd background buildings waren - bescheiden gebouwen,
onopvallend aanwezig, als ruis. Die ruis is nodig voor de rust, betoogt hij, en als
decor waartegen opvallende gebouwen mogen afsteken. Maar geen moderne architect
wil een background building ontwerpen, meent Habraken en dat doet het aanzien
van de bebouwde omgeving geen goed.2
Er is een groot verschil tussen bescheiden gebouwen, en de bewust
ontindividualiseerde ontwerpen van het modernisme. De Bergpolderflat in Rotterdam
van Van Tijen, Brinkman & Van der Vlugt (1934), om een spraakmakend voorbeeld
van modernistische volkswo-

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

6
ningbouw te noemen, misgunde zijn bewoners behalve alle comfort ook iedere
distinctie. Maar het is geen bescheiden gebouw, geen background building, het is
juist opvallend aanwezig door zijn grootschaligheid. Een gezicht heeft het niet; het
lijkt veel meer op een stellingkast met een trappenhuis aan één kant dan op een mens.
Het mag een vreemde gedachte schijnen, dat een gebouw op een mens zou moeten
lijken. Maar menselijkheid zit ingebakken in het concept van herkenbaarheid zelf.
Onze ogen kunnen niet anders dan waar maar mogelijk, menselijke trekken projecteren
op hun omgeving. Een mens kijkt, en als het goed is, kijkt een huis terug. Net als
ieder voorwerp waarmee wij te maken hebben krijgt het menselijke trekken op de
onwaarschijnlijkste manieren. Dat ramen ogen worden en dakhellingen het haar, de
voordeur de mond, ligt voor de hand. Maar als het zo uitkomt, is onze herkennende
blik ook tevreden met één raam, of met drie, of zes, hij neemt genoegen met een
daklijst in plaats van een dak, aanvaardt meerdere deuren, ziet geledingen als
schouders, of neuzen, of allebei tegelijk.
Onze blik hunkert naar structuur, naar begrijpelijkheid. In het geval van een huis
hoort daar ook bij dat te zien moet zijn dat er een ‘binnen’ is en een ‘buiten’ - alweer
net als bij een mens. Huid omsluit het binnenwerk: buiten is de gestalte, binnen de
geest, de beschutting. Een ander onderscheid dat onze ogen willen zien, is dat tussen
hoofdgebouw en bijgebouw, en tussen vóór en achter. Dat geeft ze houvast.
Het modernisme bond de strijd aan met herkenbaarheid en beslotenheid. Openheid
was het devies, binnen en buiten moesten in elkaar overlopen. Moderne materialen
maakten het mogelijk zichtbare steunen weg te laten waar het oog ze verwachtte:
het Bauhaus te Dessau uit 1926, met ramen die de hoek om liepen, werd het
schoolvoorbeeld voor ‘transparante gebouwen’ overal ter wereld, die er trouwens al
snel nog veel radicaler uitzagen. Beschutting, voor zover aanwezig, diende zo
onzichtbaar mogelijk te zijn. En zoals Madame Arpel, de trotse bewoonster van een
hypermodern huis in Jacques Tati's film Mon oncle, roept als zij haar buurvrouw
rondleidt: Tout communique! - Alles staat met alles in verbinding. De Mens van de
Toekomst hoefde nooit beschutting te zoeken of zich terug te trekken uit de
buitenwereld. Dat was iets voor klungels zoals de pijprokende Monsieur Hulot, in
de ingewanden van zijn gezellige, halfvervallen huis waar zelfs de filmcamera nooit
doordringt.
Verschil te maken tussen de voorkant en de achterkant van een huis, of de ingang
herkenbaar te markeren - zelfs van openbare gebouwen - vonden veel
twintigste-eeuwse architecten achterhaald. Zo'n onderscheid gaf blijk van verwerpelijk
hiërarchisch denken. Het gesloten blok woningen in de stad, met representatieve
gevelwanden aan de buitenkant en de intiemere binnenzijde met tuinen en waslijnen,
werd afgelost door ‘doorzonwoningen’ in stroken. Wat was de voorkant, wat was
achter? Het deed er niet toe: het ging juist om de gelijkwaardigheid van alles en
iedereen.
Wie geen onderscheid wil maken tussen voor en achter, binnen en buiten, ontkent
ook de grens tussen privé en openbaar. Het essentiële onderscheid tussen openbare
ruimte, halfbesloten ruimte en privé terrein, voorwaarde voor het samenleven van
mensen in stad of dorp, is in de moderne stedenbouw met grote, ideologische
hardnekkigheid miskend. Planners en architecten legden in moderne woonwijken
veel liever openbare groenstroken en gemeenschappelijke tuinen aan, dan eigen
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tuintjes voor de bewoners. Hekken rond parken, overdag open maar 's nachts gesloten
(of slechts voor bewoners toegankelijk), zoals die op pleinen in Londen en Parijs,
waren helemaal onacceptabel.
Het spectaculairste resultaat van dit modernistische denken in Nederland is de
Bijlmermeer, waar de geplande parknatuur tussen de ‘sculpturaal gedachte’
flatgebouwen er al snel haveloos bij lag, door de bewoners onveilig werd gevonden
en uiteindelijk werd gemeden als de pest. Maar zelfs de evidente mislukking van
Nederlands eigen Le Corbusier-wijk belet architecten niet om het steeds opnieuw te
proberen met onoverzichtelijke ‘openbare ruimte’ en hekloze tuinen.
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In Nederland viel tot voor kort de helft van alle woningen onder de sociale
woningbouw, en dat is de reden dat veel van de modernistische denkbeelden
ongehinderd konden worden toegepast. De gewone man had het immers niet voor
het kiezen: hij ging er wel wonen, maar hij had er geen verstand van. Architecten
verklaarden ongegeneerd dat zij natúúrlijk niet naar de wensen van het brede publiek
luisterden: dat zou immers toch altijd dromen van kleine, gezellige huisjes, iets
absurds in de twintigste eeuw. De moderne, ‘verantwoorde’ smaak werd door een
gezaghebbende elite van intellectuelen en kunstenaars uitgedragen, na 1945
bijvoorbeeld in de stichting Goed Wonen. In de sociale woningbouw werd deze
smaak tot norm verheven.
Het is opvallend hoezeer de voorbeelden van twintigste-eeuwse sociale
woningbouw waar wel is gestreefd naar herkenbaarheid en geborgenheid - zoals
tuindorpen, die in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog steeds werden
gebouwd - door de jaren heen door de bewoners zijn gewaardeerd en gekoesterd.3
De fantastisch vormgegeven woningcomplexen van de Amsterdamse school van
omstreeks 1920, een fraai stedelijk geheel als Krophollers Linnaeushof, gebouwd in
1930-1934 (om twee Amsterdamse voorbeelden te noemen) hebben zich met ere
gehandhaafd. Het ‘gezicht’ ervan zit niet in de individuele woningen, maar in de
vindingrijkheid van het geheel en de liefdevolle detaillering.
Waar zo veel herkenbaarheid en sfeer is, nemen mensen zelfs genoegen met
woningen die feitelijk niet voldoen aan de eisen die aan nieuw te bouwen woningen
gesteld worden. De zeer gewilde Amsterdamse-Schoolwoningen waren objectief
gezien klein en donker. (Bij recente renovaties in het P.L. Takcomplex zijn niet voor
niets de ramen op onopvallende wijze vergroot.)
De twintigste-eeuwers die zich een eigen huis konden veroorloven, of een hogere
huur konden betalen, waren minder uitgeleverd aan de denkbeelden van planners en
architecten dan de rest. Toch zijn (vooral na 1950) ook voor deze groep in Nederland
enorme aantallen non-descripte, gezichtsloze huur- en koopflats verrezen. Hoe kan
het dat men daarmee genoegen nam? De mogelijkheid is wel geopperd dat
Nederlanders doorgaans een minder diepe band met hun huis hebben, en er in mindere
mate hun zelfbewustzijn aan ontlenen, dan bewoners van andere Europese landen.4
In landen zoals Duitsland en Italië getroosten veel mensen zich vanouds grote offers
voor een mooi eigen huis en steekt men jarenlang de handen uit de mouwen om dat
ideaal te verwezenlijken. Nederlanders zouden (in deze visie) niet alleen met geringere
bouwtechnische kwaliteit genoegen nemen, maar ook veel gemakkelijker van huis
wisselen, net zoals men een jas of een auto inruilt voor een andere, als dat zo uitkomt.
Als dat waar is, verwoordde Berlage in 1918 dus een zeer Nederlandse mentaliteit
met zijn boutade dat wij onze menselijke waardigheid toch niet aan onze woning
ontlenen. Het zou interessant zijn om eens uit te zoeken welke historische
omstandigheden (beter gespreide welvaart? hogere woningnood? meer goedkope
huisvesting?) daaraan ten grondslag zouden kunnen liggen.
Toch zijn er in de twintigste eeuw, naast de modernistische overmacht, in Nederland
ook veel humane, herkenbare huizen en gebouwen verrezen. De al genoemde golf
van huizenbouw die omstreeks 1870 begon, riep na zijn rommelige aanloop met
huizen in allerlei stijlen, al spoedig een tegenbeweging op van architecten die mooiere,
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gavere woonhuizen wilden bouwen voor middenstand en bovenlaag. Zij zochten
onder meer inspiratie in de Engelse landhuisbouw, die in de negentiende eeuw nieuwe
impulsen had gekregen van de Arts & Crafts-beweging.
Beschouwelijk aangelegde auteurs meenden zelfs dat de vernieuwing in de
woonhuisbouw die omstreeks 1900 in Nederland op gang kwam, de moeder was van
algemenere vernieuwingen in de architectuur. ‘De hervorming der bouwkunst schijnt
ook thans weer te zullen beginnen bij het woonhuis, om langs dezen weg te geraken
van het kleine naar het grote,’ schreef Herman van der Kloot Meyburg in 1921.5 Die
verwachting is niet uitgekomen, want het modernisme werd steeds
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meer de dominerende stroming. Maar kwantitatief was de nieuwe belangstelling voor
het woonhuis een verschuiving van betekenis binnen de architectuur.
In de eerste helft van de twintigste eeuw werden meer vrijstaande en halfvrijstaande
woningen dan ooit gebouwd voor ‘burgers’, een bevolkingsgroep die voordien slechts
bij uitzondering een eigen huis had bezeten. Voorbeeldboeken als Het moderne
landhuis in Nederland (1916) en Het stadswoonhuis in Nederland (1920) en J.G.
Wattjes' Moderne Nederlandse villa's en landhuizen (1931) laten tientallen
woonhuizen zien, naar onze huidige maatstaven meest verbazend grote huizen, en
volledig gericht op de comfortabele levensstijl van de well-to-do.
Ook dit zijn huizen met gezichten, stuk voor stuk, van de zomerhuizen langs de
kust tot de imposante landhuizen in bosrijk natuurgebied. Representativiteit in de
traditionele zin is nog maar hier en daar te vinden; sfeer is belangrijker geworden,
en die kon ook worden verwerkelijkt zonder symmetrie of statigheid, met originele
stijlvondsten of in een informele, harmonische rangschikking van de onderdelen.
Het resultaat is des te herkenbaarder.
Na de Tweede Wereldoorlog is het veel van deze huizen niet goed gegaan. Vooral
de grootste, die werden beschimpt als ‘kasten’ en voor particuliere bewoning
ongeschikt verklaard. Schrikbarend veel zijn er gesloopt, tot in de jaren zeventig en
tachtig toe, andere werden verbouwd tot kantoren of - sporadisch - verdeeld in
appartementen.
Na 1945 speelden individuele huizen geen rol van betekenis meer in het
architectonische discours. Er moest wederopgebouwd worden, er was woningnood,
en de vakliteratuur was gevuld met massawoningbouw, moderne kantoren, openbare
gebouwen en kerken. Niet dat er geen individuele huizen meer gebouwd werden,
maar het burgerwoonhuis was terug waar het vóór 1900 was: irrelevant. Of preciezer
uitgedrukt: een opgave waarmee voor architecten geen eer was in te leggen. Daarin
kwam pas helemaal aan het eind van de twintigste eeuw weer verandering.
Intussen werd in Nederland wel steeds maar doorgebouwd en verder gesloopt. Het
aandeel van de oude gebouwen (van vóór 1940) in de totale voorraad slonk naar een
schrikbarend klein percentage. En of het nu daaraan ligt of aan iets anders, diezelfde
tijd geeft een duidelijke opleving te zien in de belangstelling voor architectuur in het
algemeen, en woonhuisarchitectuur in het bijzonder.
Er is nog een belangrijk aspect van herkenbaarheid: ouderdom. Onze ogen willen
ook in de tijd kunnen herkennen en ordenen. Een oud kerkje, een negentiende-eeuws
herenhuis, een modern gebouw - wie zulke verschillen ziet, ziet structuur in de wereld,
samenhang en afwisseling. Een omgeving waar alles op het oog gloednieuw is, ervaart
de mens als onherbergzaam. Vandaar dat iedereen zo blij is als de bomen in een
nieuwbouwwijk groter worden: begroeiing maakt de tijd zichtbaar. Maar oude
gebouwen bouwen, dat lukt niet. Het wordt de laatste jaren wel veel geprobeerd, wat
de vormen betreft, maar patina is nu eenmaal niet te koop. Oude gebouwen zijn een
schaars goed geworden.
En aan het slopen komt geen eind. Kerken (ook die uit de jaren vijftig en zestig)
worden afgebroken, bedrijfsgebouwen, en - op steeds grotere schaal - woonwijken
die nog niet eens echt oud zijn, maar ‘verouderd’ worden genoemd omdat de
belanghebbenden graag willen vernieuwen. Die belanghebbenden zijn niet de
bewoners, maar de woningbouwverenigingen, die aan het eind van de twintigste
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eeuw zijn geprivatiseerd en zich nu gedragen als ‘marktpartijen’. Het typisch
Nederlandse stelsel van volkshuisvesting - bevoogdend maar zorgzaam - is al bijna
verleden tijd. Dat betekent niet dat de bewoners het nu voor het zeggen hebben
gekregen, nee, de bevoogding is alleen vervangen door de macht van het geld. Wie
niet zelf iets kan kopen blijft machteloos.6
Oude gebouwen zijn niet alleen een ogentroost, ze zijn ook economisch waardevol.
Er moet zuinig mee worden omgegaan, wij moeten ze - om met John Ruskin te
spreken - koesteren en bewaken met angstvallige zorg. We moeten hun stenen tellen
als juwelen in
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BLADER

een kroon, er wachters omheen zetten en ze steunen en stutten waar het nodig is.
Ruskins oproep mag romantisch klinken, maar hij heeft gelijk als hij zegt dat
architectuur ons belangrijkste wapen tegen de vergetelheid is. Gebouwen van vroeger
houden het verleden in het zicht.
Gelukkig komt het steeds vaker voor, dat in oude landhuizen (onhanteerbaar en
onbetaalbaar geworden voor één enkele eigenaar) woningen worden geïnstalleerd.
Ook negentiende-eeuwse fabrieken en andere bedrijfsgebouwen kunnen de basis
worden voor fraaie woningbouw. Hergebruik van leeggelopen kerken is op veel
plaatsen al aan de gang; het zal nog wel even een actueel vraagstuk blijven, want
volgens voorzichtige schattingen zullen er in de nabije toekomst nog ruim 500
overbodig worden. Het is waar: herbestemming van een oud gebouw is logistiek
lastiger dan slopen en iets nieuws neerzetten, en soms niet veel goedkoper. Het past
slecht in de stoere doenercultuur van projectontwikkelaars en gemeentebestuurders.
Ook vraagt het van architecten een bescheiden opstelling, iets dat deze beroepsgroep
niet altijd gemakkelijk afgaat.
Maar de te behalen winst is onschatbaar groot: winst in herkenbaarheid, en om
het bre-
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der te formuleren, in beschaving. Ook de negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse
huizen en gebouwen die in hun eigen tijd door de opinieleiders van de goede smaak
werden afgewezen, ja zelfs de naoorlogse woonwijken waarmee wij zelf moeite
hadden: zij zijn cultuurgoed. Als we ze afbreken zijn ze voor altijd weg, en als ze te
redden zijn moeten we dat dus doen.
Alleen al de hausse in het retro-bouwen van de laatste jaren maakt duidelijk hoeveel
honger naar herkenbaarheid er is. Een verschijnsel dat tien jaar geleden nog meewarig
werd bekeken door architectuurcritici, zet nu in veel nieuwbouwgebieden de toon.
Het begon, net als honderd jaar daarvóór, in de jaren zeventig met individuele
opdrachtgevers die iets wilden wat niet bestond: een woonhuis met een vertrouwd,
herkenbaar gezicht. Bij duizenden werden ze haast ongemerkt op het platteland
neergezet. Er bleken bouwondernemers te zijn bij wie je ze uit catalogi kon kiezen.
Boerderettes! smaalden critici, in begrijpelijke verontwaardiging over hun lelijkheid.
Toch werden de ontwerpen geleidelijk beter, en intussen bouwen ook serieuze
architecten weer herkenbare huizen, in de stad zowel als op het platteland.
Voortrekkers van de beweging (zoals de gebroeders Rob en Leon Krier) worden niet
langer weggehoond als traditionalisten.
Het aantal eigen woningen, in Nederland vanouds laag, is mede dankzij de
aftrekbaarheid van de hypotheekrente gestegen tot boven de vijftig procent. De markt
heeft voor elkaar gekregen wat de vage bezwaren van leken nooit konden
bewerkstelligen: er is nu enorme belangstelling voor herbergzame architectuur.
Woekeren met karige middelen, het idee dat de sociale woningbouw beheerste en
waarbij het modernisme welkome ondersteuning bood, is ouderwets geworden.
Wonen naar je eigen zin, niet volgens normen van ‘goed’ of ‘fout’ - is een erkende
vorm van persoonlijke expressie geworden. In de media is er veel aandacht voor, en
er gaan bergen geld in om. In de jaren 1990 is de overheid bovendien nadrukkelijk
een architectuurbeleid gaan voeren, los van de zorg voor huisvesting van haar burgers
of voor ruimtelijke ordening. Dat beleid was aanvankelijk volledig gericht op artistieke
‘vernieuwing’, het slappe toverwoord in de kunst- en cultuursector. Maar enkele
jaren geleden decreteerde de overheid ook dat van een derde van de nieuw te bouwen
huizen in Nederland de toekomstige bewoner ook de bouwheer moet zijn. Het blijkt
een welhaast hopeloos streven te zijn, en waar het lukt, blinken de resultaten juist
niet uit door vernieuwing, wat weer een doorn in het oog van beleidsmakers en
architectuurcritici is.
Maar er is één troost: zowel de praktijk van als de discussies in de
architectuurwereld zijn levendiger en veelzijdiger dan vroeger. Wie nu door een
Nederlandse stad wandelt, ontdekt zelfs wel eens een nieuw hotel of kantoor dat de
naam van goed ontworpen background building verdient. Meer architecten brengen
vaker de bescheidenheid op om zorg te besteden aan de herbergzaamheid van huizen
en gebouwen, en dat geeft hoop voor de toekomst. Want Berlage vergiste zich: ons
‘waarachtig menschzijn’ hangt wis en zeker samen met de woning die wij bewonen.

Eindnoten:
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1 H.P. Berlage, Normalisatie in woningbouw Voordracht met 30 afbeeldingen en het praeadvies
door J. van der Waerden voor het Woningcongres, februari 1918 te Amsterdam (Rotterdam
1918)
2 N. John Habraken, ‘Questions that will not Go Away: Some Remarks on Long-Term Trends
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marathon
Bas van Putten
ik draag geen kleren in mijn dromen
niets meer dan ondergoed of vuile sokken
zo sta ik als een heidense profeet op straat
te wachten op mijn kruis
nooit wordt mij duidelijk of ik vergeten ben mij aan te kleden
voor iets of iemand op de vlucht heb moeten slaan
of dat ik bijna alles wat ik had verloren heb
en er bedoeling in mijn offer stak; ik ben geen heilige
in die naaktheid droom ik steeds dezelfde droom
altijd ga ik rennend over straat en altijd denk ik als ik droom bewust over die droom
alsof ik wakker naar een film kijk een film
zo veel betekenend dat ik vast alles zou begrijpen als ik wist waar ik moest kijken
maar kijken wil ik niet: niet naar dat lijf, dat oude vuile lijf
toch dwingt een boze macht mij om te zien
tot ik ben afgelopen
dan ben ik buiten mij van binnenuit
en kom ik naderbij dan ben ik uit de droom verdwenen
het gat magnetisch veld tussen gelijkgestemde polen
probeer je biologisch voor te stellen
wat er gebeuren zou als ik mijn jachtoffer zou opensnijden
je zou de vraag ontmantelen met wedervragen
wat voert de hand waar treft het mes en is wat vrijkomt nog te houden
lees de natuur en weet dat alle leven wijkt voor ander leven
het bloed is een rivier die stroomt van hoog naar laag
ver van de bron waar bloed het meer was sta ik uitgekleed
niet meer dan feit, het vlees, de naam, het woord, een wetenschap van buitengrenzen
dat is alles
kon ik smeken bidden zou ik
laat mij in de nacht mijn eigen licht weerkaatsen niet dat andere
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over het wijken dit gezegd nooit uitgesproken:
volgens de analyse is het angst
volgens de angst is het een ziekte
een middenweg: de ziekte is de angst
ik zou er niets en alles over kunnen zeggen
wat is niet denkbaar
een woord kan brood in wijn veranderen
de nachten in de dagen
taal in teken
van de verlossing spreken de herinneringen
aan hoe mijn moeder zei dat ze zo graag mocht vliegen in haar dromen
o moedertje wat kon je toch genieten van de dingen
ze zei met een gewiekte lach dat vliegen dat is leuk het is zo echt
ik ben gewichtloos niemand houdt me tegen
ze zag haar vluchten aan zoals een moeder naar een kind kijkt dat leert lopen
ze keek omhoog en zag daar een uit een tot ze was weggevlogen
terwijl ik ren om uit mijn beeld te raken
omdat ik van mij schrik als van een kale vogel
of in mijn woorden naaktheid een verbod betekent
er is een schaamte dat ik dromen kan
trommelt de marathon
nooit ben ik opgestegen
tot slot een noot
ik zou mijn dromen erger vinden met muziek erbij
met melodie op melodie
voor die gesplitste tijd zou ik vergruizen
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De nieuwe jongen
door Frans Stüger
René haatte Johnny. Meteen, toen hij hem voor het eerst zag in de kliniek, stond de
jongen hem tegen. René kwam uit de centrale keuken van het ziekenhuis, waarbij
de kliniek hoorde. Hij duwde een kar voor zich uit waarop zilverglimmende gamellen
stonden met het middageten. Weer terug in de kliniek, trof hij Johnny aan. Vreemd,
dacht René, toen ik wegging was hij er nog niet en nu is hij er ineens wel.
Hij bekeek de jongen aandachtig. Hij droeg kort gemillimeterd blond haar op een
- René wist er geen ander woord voor -, hard hoofd. Onwillekeurig moest hij aan
professor Zonnebloem denken. In het harde hoofd priemden lichtblauwe ogen. Zijn
oren lagen onnatuurlijk plat tegen zijn schedel, alsof zij iets verdiept lagen. Onder
een kaarsrechte neus glansde mat een grijsgroene snotpegel. De volle lippen van de
te kleine mond hadden de vorm van partjes mandarijn.
‘Leuk hè,’ zei juffrouw Ans, de groepsleidster, terwijl ze voor Johnny opschepte.
‘Hebben we er weer een vriendje bij. Misschien kunnen jullie wel samen voetballen.’
René wierp een blik op Johnny. Hij schatte hem hooguit zeven jaar terwijl hij al
bijna dertien was. Met zoiets voetbalde je niet.
‘En 's avonds kunnen jullie dan wat gezellig kletsen,’ vervolgde juffrouw Ans,
‘want Johnny komt bij jou op de kamer.’ Ze schepte wat andijvie op het bord van
Johnny, terwijl hij met de mouw van zijn overhemd zijn neus afveegde. René zag
hoe langzaam uit het neusgat weer een nieuwe druppel tevoorschijn kroop.
De dagen erop bemoeide René zich zo min mogelijk met hem. Wat niet zo moeilijk
was, omdat Johnny nauwelijks opviel in de groep. Meestal speelde hij alleen, of
schopte hij met de punt van zijn schoen tegen de muur op de speelplaats. Zelfs toen
Thomas, een doofstomme jongen, hem een keer aan zijn arm trok om zijn aandacht
te trekken, reageerde hij niet. Teleurgesteld sloeg Thomas met de muis van zijn
linkerhand tegen de zijkant van zijn hoofd.
Na een maand veranderde Johnny ineens. Hij werd een luidruchtige jongen die
zich overal mee bemoeide. Wilde een meisje touwtjespringen, dan ging hij precies
op de plek staan die zij voor ogen had. Wilde een ander meisje schommelen, dan
hield hij minutenlang de schommel bezet, terwijl hij zich ostentatief verveelde. Ook
begon hij steeds vaker kinderen te sarren en soms zelfs te slaan, vooral Thomas die
toch niets kon zeggen.
René verbaasde zich erover dat de geniepigheden van Johnny niet door de
groepsleiding werden opgemerkt. En dus voelde hij zich geroepen orde op zaken te
stellen. Hij was immers de oudste? Maar hoe? Moest hij hem dan op zíjn beurt weer
gaan stompen? Nee, dat was niet eerlijk. Trouwens, René wist niet wat hij van Johnny
moest denken. Overdag pestte hij iedereen die bij hem in de buurt kwam, vooral
kinderen jonger dan hij, maar 's avonds op de slaapkamer gedroeg hij zich anders.
Op een avond trof René hem naakt op zijn buik liggend in bed aan; de dekens naar
beneden getrapt en in diepe slaap. René dekte hem toe. Hij bekeek een
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kort moment fronsend het slapende gezicht, trok vervolgens zijn pyjama aan en kroop
in bed. Hij knipte de schemerlamp op de vensterbank uit en zette zacht de radio aan.
De ontvangst was slecht, ondanks de antenne die aan de radiator was bevestigd.
René hoorde slechts wat geruis, een enkele flard muziek. Hij zette het toestel uit en
draaide zich op zijn zij Hij streek met zijn hand over de radiator, pal naast zijn bed,
en dacht: het zijn net tralies. Even later viel hij in slaap.
Tegen de ochtendschemering werd hij wakker. Het duurde even voordat tot hem
doordrong dat hij niet alleen in bed lag. Hij kneep zijn ogen toe en keek strak voor
zich uit. Plotseling draaide hij zich op een andere zij en schudde Johnny wakker.
‘Je moet in je eigen bed gaan liggen,’ fluisterde hij.
‘Waarom?’ vroeg Johnny slaperig. Hij draaide zich naar René toe en legde een
lome arm over René's borst. ‘Laten we vies voelen,’ stelde hij voor.
René keerde zich geschrokken van hem af en dacht: hij moet het bed uit. Maar
hoe kreeg je iemand je bed uit als je het niet wilde? Toen Johnny even later zei: ‘Hé,
je hebt een plasje in je bed gedaan,’ nam René zich voor de volgende dag wraak te
nemen. Iemand die, die zo vaak kinderen pestte vroeg er zelf om.
De volgende dag, woensdagmiddag, toen René zag hoe Johnny in het voorbijrennen
Thomas een trap tegen zijn enkel gaf, wist hij wat hem te doen stond. Hij begon te
huppelen over de speelplaats en scandeerde:
‘ik-ga-lek-ker-al-mijn-speel-goed-weg-ge-ven.’ Terwijl hij dat riep, merkte hij dat
het niet zo lekker huppelde op deze woorden. De zin was te lang. Hij overwoog om
met huppelen te stoppen, maar er liepen inmiddels nu zoveel kinderen achter hem
aan - zelfs Johnny -, dat hij niet meer terug kon. En dus huppelde hij, gevolgd door
een sliert kinderen, de achterkamer in.
Voor een wand met houten kastjes, waarin ieder kind zijn eigen speelgoed
bewaarde, huppelde René nog even stationair door tot alle kinderen zich in een kring
om hem heen hadden verzameld. Hij opende zijn speelgoedkastje en pakte het
mikadospel. Terwijl hij het omhooghield, vroeg hij: ‘Wie wil dit graag hebben.’
De kinderen schreeuwden om het hardst: ‘Ja ik, nee ik, nietes, ik wil het, René,
René, mag ik het asjeblief?’
Na enige aarzeling gaf René het spel aan Thomas.
Zo deelde hij al zijn speelgoed uit: pimp-pam-pet, een valse mondharmonica,
hoedje wip en het aquariumspel. Juffrouw Ans kwam erbij staan en vroeg: ‘Waarom
doe je dat, René? Straks heb je zelf niks meer.’
‘Ik speel er haast nooit meer mee,’ antwoordde hij. Vervolgens hield hij het laatste
speelgoed omhoog. Daar had hij moeite mee. Op deze hijskraan was hij altijd zuinig
geweest; hij had ieder tehuis overleefd. De kraan reed op echte rupsbanden. Achter
uit de cabine staken hendels waarmee de kraan bediend kon worden: draaien, hijsen,
zand scheppen, graven. Krijg ik hier geen spijt van, vroeg hij zich af. Maar hij vond
dat hij niet meer terug kon.
Hij hield de kraan omhoog en vroeg: ‘Wie wil de hijskraan?’
Johnny drong zich met geweld door de groep kinderen heen naar voren en zei:
‘Mag ik hem, iedereen heeft al wat en ik heb nog niks.’
‘Heb jij nog niks?’ vroeg René.
‘Nee, echt niet, eerlijk, eerlijk.’ Johnny veegde zijn neus af.
‘Dan moet je Johnny ook wat geven,’ zei juffrouw Ans.
‘Goed dan,’ zei René, ‘ik geef... de... hijskraan... aan...’
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INSECTEN

De ogen van Johnny schitterden van begeerte.
‘...aan Thomas.’
Toen Thomas de hijskraan kreeg, stootte hij van opwinding een paar
ongearticuleerde klanken uit. René wierp even een blik op Johnny en glimlachte.
‘Dus Johnny krijgt niks?’ vroeg juffrouw Ans.
‘Het is mijn speelgoed,’ merkte René op, ‘ik mag ermee doen wat ik wil.’
Juffrouw Ans trok Johnny met zich mee en zei: ‘Dan krijg jij van mij een
sinaasappel.’
Toen René 's avonds naar bed ging, sliep Johnny al. Geruisloos kleedde hij zich
uit, trok zijn pyjama aan en schoof in bed. Terwijl hij de dag overpeinsde, werd hij
overspoeld door een gevoel van zelfgenoegzaamheid. Net als Robin Hood was hij
voor de verdrukten opgekomen. Hij ging op zijn zij liggen, met zijn gezicht naar de
radiator toe. Hij glimlachte tot hij een ingehouden gesnik hoorde. Hij aarzelde, maar
zette toen zachtjes de radio aan.
Er klonk geruis als van de zee, maar ineens hoorde René: ‘...jij, Milord... een
vrouw... het leven is... mijn huis... plezier met mij... moet gelukkig... huilt, Milord...
dan zo'n pijn?’
René kende het liedje. Het was eigenlijk een liedje van een Franse mevrouw. Hij
vroeg zich af waarom hij zich ineens zo verdrietig voelde. Kwam het door die grappige
pianomuziek van het liedje? Een tijdlang staarde hij nadenkend voor zich uit, totdat
de tralies van de radiator langzaam vervloeiden.
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Als zij is
preparaat 115
Marijke Hanegraaf
De dode baby is een meisje
uit mijn geboortejaar.
Ze staat te slapen op sterk water.
Ondanks haar glazen kooi
schijnt ze me vrij
zo zweef je zelden als je leeft.
Dat ik een baby was
met in mijn wangen witte kwabjes
zodat ik zuigen kon
zoveel ik wou
leert zij me
ze toont de kwabjes
lichaampjes in louter
kleine lichamen.
Gewikkeld in pluizig hersenvlies
en rose lapjes spier, de huid
een jasje half uitgetrokken
is ze bereid om lang
de blikken van bezoekers
te weerstaan. Schoon
als zij is
wint ze in tijd
naast haar blijf ik als oudste
een beginneling.
Ze lijkt zo af en zo gewoon
haar vlees gebleven
is altijd hier
is wat ik zie:
een bedachtzaam meisje.
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Hé wie sterft daar
Ik besta nog voor zolang
ik mij in beeld breng
toch is de dreiging van de toekomst
al voorbij en evengoed voorbij de hoop.
Geluk en ongeluk zijn uitgevallen.
Ik weet niet meer hoe moe ik was
want nu is er iets lichts in me
alsof mijn weefsel vrijheid ruikt.
Vlees en vocht en ruggengraat
wat gaven ze me geest
en deze menigte in mij
valt traag uit zijn bestaan.
Nu moet een hart verloren gaan
als hart. Vaarwel dan die ik was
reis, bevrijd van mij, het avontuur in
van de ongebondenheid.
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Met Jan Tinbergen - II
door Jan Pen
Met Jan Tinbergen heb ik veel beleefd, maar die contacten gingen haast altijd over
ons beider vak: de economie. Emoties kwamen er zelden aan te pas, discussies des
te meer. Toch waren we het over veel dingen eens - bijna over alles. Naarmate ik
hem beter leerde kennen, wist ik pijnlijke onderwerpen te vermijden.1
Zo werd er gezwegen over de economische politiek van de landen waar Tinbergen
optrad als adviseur. Dat waren Turkije, de Verenigde Arabische Republieken, Irak
en vooral India. De Koude Oorlog was in volle gang en de Sovjet-Unie probeerde
in deze gebieden voet aan de grond te krijgen. Er kwamen adviseurs uit Moskou die
in en uit liepen bij de Ministeries van Economische Zaken van het land dat zij
probeerden te helpen. De Amerikanen waren er ook, met dollars, maar de Sovjets
brachten goederen mee, vooral grondstoffen en expertise.
De ideologie was op het eerste gezicht aantrekkelijk en kwam erop neer dat de
Sovjet-Unie groot en sterk was geworden door de vijfjarenplannen; die legden de
nadruk op de productie van elementaire grondstoffen en vooral staal. Het advies was:
zorg dat je onafhankelijk wordt van de Amerikaanse exporteurs, want dat zijn
uitbuiters. Bouw een paar nieuwe staalfabrieken en daarvoor sturen wij vanuit Moskou
gratis experts. De economen in die landen, geschoold in het marxisme dat aan hun
universiteiten in de mode was, zagen geen bezwaar. Dus werden lokale bedrijven
gestart, en niet alleen ijzersmelterijen en staalfabrieken maar alles wat de invoer kon
vervangen. Onder applaus van de autoriteiten.
Maar juist bij het staal dook een moeilijkheid op: het was een duur product. De
Russen hadden wel de kapitaalgoederen geïnstalleerd, maar de eigenlijke productie
kostte veel arbeid. Die werd betaald in lokale valuta. Ook de oude staalindustrie uit
de koloniale tijd was niet erg efficiënt. De binnenlandse afnemers hadden een
alternatief, namelijk de invoer van staal. Om het systeem sluitend te maken werd de
invoer verboden en omdat de Russische fabrieken niet genoeg konden produceren
voor de enorme binnenlandse markt, werden contingenten ingesteld. Dat vereiste
een instantie die vergunningen uitdeelde. Lokale bestuurders, ambtenaren en vriendjes
van ambtenaren werden rijk. De corruptie werd de meest bloeiende bedrijfstak en
de overheid werd de nieuwe uitbuiter.
Ik heb deze hoogst ongewenste toestanden wel eens bij Tinbergen aangekaart,
maar kreeg als antwoord dat de koloniale landen natuurlijk nog veel moesten leren.
Zij moesten hun eigen elite opbouwen, en dat nam tijd. Dat er een fout zat in het
systeem van de Russische hulp wou hij liever niet horen en hij verdacht mij van
vooringenomenheid tegen het communisme. Maar ik had het ook over Egypte en
Turkije.
Pas veel later, toen Tinbergen al overleden was, dus na 1994, heb ik wel eens
enkele van zijn medewerkers gesproken die zich toentertijd voelden als roependen
in de woestijn. Speciaal de man in Turkije was ernstig gaan twijfelen aan de zin van
al die staatsbemoeienis en werd door sommigen van zijn collega's beschouwd als
een zwartkijker, of eigenlijk een renegaat. Echte Tinbergianen, zoals Jan Pronk,
zouden zulke dingen niet zeggen. En ik geef toe: ik placht zelf ook de hele kwestie
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te vermijden. Dat kon makkelijker toen de ontwikkelingslanden afstapten van hun
autarkische politiek. De instorting van de Sovjet-Unie deed de rest.
Het meest hecht was de samenwerking tussen Tinbergen en mij als we samen iets
schreven. In de jaren zeventig vond ik dat linkse waarnemers, en speciaal de
communisten, veel te negatief oordeelden over de toenmalige vooruitgang in de
inkomensverdeling. De marxis-
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tische opvatting was dat de rijken rijker werden en de armen nog armer. In
werkelijkheid werden de rijken inderdaad rijker, maar kregen ook veel andere mensen
opeens een inkomen dat ze vroeger niet hadden. Dat kwam niet door het kabinet Den
Uyl, maar door de invoering van de AOW - onder Drees - en van de Weduwen- en
Wezenwet, en van de Bijstand.
Zo waren in de jaren vijftig de inkomens van boeren sterk verbeterd en dat mocht
ook wel, want in 1938 waren die heel gering en soms negatief. Tinbergen en ik namen
dat vooroorlogse en zeer armoedige jaar als basis en constateerden dat de ongelijkheid
sindsdien was gehalveerd. De berekeningen maakten gebruik van diverse kengetallen;
niet alleen moeilijk te doorgronden coëfficiënten, zoals de ‘Theil’, maar ook de
‘referendariscoëfficiënt’, ofwel de verhouding tussen de jaarwedde van een
referendaris ten departemente en een gewone werkman bij het rijk. Die verhouding
was in 1938 nog 4,4 en in 1972 2,2. Een halvering.
Het modale loon was in de depressie laag, maar het minimumloon was extreem
laag of geheel afwezig; deze vorm van nivellering werd door de linkse critici vaak
over het hoofd gezien, maar werd door ons geschat op 50 procent. Obligatiehouders
waren in 1938 mensen in bonus, ze kregen een vaste rente bij dalende prijzen. In
1976 was de nominale rente gelijk aan de inflatie en het reële inkomen van renteniers
was nihil. Het aandeel van beleggers in het nationale inkomen was in 1938 nog 22,5
procent en in 1976 gedaald tot 5 procent.
Wij maakten een lijst van zulke kengetallen, vijfentwintig in totaal, bijna allemaal
ontleend aan bestaande publicaties. Het was een heel werk en uiteindelijk gaven we
in een artikel (‘Hoe groot is de inkomensegalisatie sinds 1938’, ESB 15-9-1976) een
impressionistisch overzicht van het geheel van deze kengetallen en concludeerden
dat de ongelijkheid sindsdien was gehalveerd. Over dit artikel werd een enorme
hoeveelheid kritiek uitgestort, speciaal in bladen zoals Vrij Nederland, door Nieuw
Links en door een literair zeer begaafd maar tamelijk rancuneus type als Hugo Brandt
Corstius (ook bekend als Piet Grijs). Daarop antwoordde ik met grote animo en
Tinbergen met kleine maar secure stukjes.
Intussen hoopten Tinbergen en ik dat de maatschappij zich, vooral met
medewerking van sociaal-democraten, in progressieve richting zou ontwikkelen. Dit
was tegen het zere been van de communisten en hun meelopers, die het toen aan
sommige universiteiten voor het zeggen hadden. Het waren mooie, strijdvaardige
tijden. Tinbergen hield er een soort van convergentietheorie op na - de Sovjet-Unie
en het Westen zouden in sommige opzichten naar elkaar toe groeien, maar hij bleef
anti-communist. Ik heb hem in die jaren vaak meegemaakt als iemand die schik had
in zijn leven.
Of hij schik had in de vele eerbewijzen die hem ten deel vielen, weet ik niet. Ik
was er wegens drukke werkzaamheden in Den Haag niet bij toen hij in 1954 een
eredoctoraat in de economie kreeg in Amsterdam. Maar in 1967 waren mijn vrouw
en ik in het Congrescentrum te Amsterdam waar de Erasmusprijs werd uitgereikt.
Tinbergen kreeg honderdduizend gulden, toespraken van Prins Bernhard, van minister
Udink van Ontwikkelingssamenwerking en van een collega uit India. Zelf hield hij
een voordracht over prioriteit in de hulp. Toen ik hem feliciteerde - na in een lange
rij te hebben gestaan - en vroeg hoe hij dit feest vond, zei hij: ‘Ik heb het zeer op
prijs gesteld.’ Een beetje zuinig antwoord.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

In de jaren zeventig heeft hij mij zelf ongewild een eredoctoraat bezorgd. Toen
de Université Libre de Bruxelles hem vroeg een Vlaamse afdeling van de
Economische Faculteit op te zetten, zei hij dat hij geen tijd had en verwees naar Pen.
Nu, die had alle tijd van de wereld en reisde eens in de maand naar Brussel om te
vergaderen en om alvast colleges te geven. Ik wou daar geen geld voor hebben en
kreeg in 1976 een hermelijnen schoudermanteltje, dat om de nek moest worden
gedrapeerd en met een veiligheidsspeld vastgezet. Bij de jaarlijkse
rectoraatsoverdracht werd deze ‘cappa’ door een collega opgespeld, want zelf kon
ik er niet bij. Er werd wel eens gezegd: ‘Wat heb jij nou op je rug hangen?’, en ik
maakte dan grappen - over de kleur, want die was oranje-blanje-bleu, een herinnering
aan de tachtigjarige oorlog - en ik zei dat het een beloning was voor al die gratis
colleges die ik had
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gegeven. Maar in werkelijkheid was ik wel degelijk trots op mijn eredoctoraat. Dit
sentiment heb ik bij Tinbergen nooit geconstateerd. Hij was echt bescheiden. Of hij
ooit de uiterlijke tekenen van zijn eredoctoraten en zijn vele ridderorden heeft
gedragen weet ik niet. Hij was grootofficier in de orde van Oranje Nassau, wat heel
hoog is, maar zijn knoopsgat was altijd leeg.
Mooi was het ook toen we in 1977 samen het boekje Naar een rechtvaardiger
inkomensverdeling schreven. Dit project had een vreemde start. Tinbergen had in
1975 een boek gepubliceerd bij Elsevier met als titel Income Distribution, Analysis
and Policies. In het hoofdkantoor van de uitgever te Amsterdam werd het werk
gepresenteerd, waarbij veel mensen aanwezig waren, waaronder R.E.M. van den
Brink. Deze imposante uitgever stond erbij toen ik vluchtig keek hoe het boek in
elkaar zat en ontdekte dat het uitsluitend arbeidsinkomens behandelde. Op bladzijde
2 had Tinbergen geschreven dat ‘hardly any attention has been given to the role
played by capital income’. De reden: anderen hadden daar al over geschreven. Maar
juist de winsten en de rente zijn de grote boosdoeners als het om de ongelijkheid
gaat! De hoofdzaak werd in één zinnetje ter zijde geschoven.
Ik was, zacht gezegd, verbaasd en Van den Brink had dat in de gaten. Ter plaatse
kwam hij op het idee dat we samen een boek zouden schrijven. Tinbergen wou eerst
niet, maar ik heb hem overgehaald en beloofd dat ik concepten zou maken en naar
hem toesturen. Hij corrigeerde die teksten en stuurde ze weer naar Groningen. Hij
had een secuur handschrift, licht en helder. Hij gebruikte papier dat eerder was
gebruikt, zoals de achterkant van stencils en zelfs enveloppen. We overlegden over
de teksten bij hem thuis; dan reisde ik 's ochtends naar Den Haag, kreeg van Tine
een lichte lunch en reisde weer terug.
Het resultaat was een boek van ons beiden, ondanks een paar kleine
meningsverschillen die in het voorwoord worden genoemd. Tinbergen was voorstander
van een belasting op talent (als dat gemeten zou kunnen worden) en ik was daar
tegen. Hij vond dat ‘hogere’ banen zwaarder zijn en dat directeuren daarom meer
mogen worden betaald; ik vond het tegendeel.
En nog steeds vind ik dat bijvoorbeeld professoren een mooi, vrij beroep hebben
en eigenlijk geld zouden moeten toe geven - een modaal inkomen is voldoende. Dat
slaat op professoren in de economie en de rechtswetenschappen, maar niet op
chirurgen - die hebben recht op een veelvoud. Zij doen zwaar en belastend werk met
een hoog ‘afbreukrisico’. Die factor wordt bepaald door het onheil dat een fout van
de beroepsbeoefenaar bij anderen teweegbrengt. Bij de chirurg is dat hoog, bij een
buschauffeur zéér hoog. Als hij even niet oplet, kunnen er slachtoffers vallen. Bij
mij was het afbreukrisico nul. Ik kon de studenten de grootste onzin over Keynes
vertellen en daar had niemand last van. Keynes was trouwens zelf een grootmeester
in het debiteren van hele en halve onzin en onbegrijpelijke teksten. Zijn General
Theory of Employment, Interest and Money (1936) is daarvan een voorbeeld.
Maar Tinbergen en ik waren het eens over de hoofdzaak: de wenselijkheid van
verdere inkomensegalisatie. We hoopten en verwachtten dat die er zou komen. De
drijvende kracht was het onderwijs: hoogopgeleide medewerkers waren toen minder
schaars dan tevoren. Voor de oorlog vormden de ‘academische gegradueerden’ in
Nederland minder dan één procent van de beroepsbevolking; in de jaren zeventig
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was het tien procent en we geloofden dat er nog meer talent was dat met royalere
studiefinanciering zou doorstromen.
Tinbergen verwachtte ook dat de wetenschap zou zorgen voor extra vraag naar
academici - dat was de ‘race tussen onderwijs en technische vooruitgang’. Aan het
eind van de twintigste eeuw werd die race gewonnen door de informatietechnologie,
waardoor jonge mensen opeens zeer hoge inkomens kregen. Van de
inkomstenbelasting verwachtten we geen extra bijdrage aan de rechtvaardigheid het toptarief was 72 procent en dat vonden we genoeg. Het zou in 1990 worden
verlaagd tot 60 procent en later tot 52 procent. Ik ben voor herstel van het oude
percentage, maar dan voor de zéér hoge inkomens, van miljoenen euro's.
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Eensgezind waren Tinbergen en ik ook als het ging over de geboorteregeling. We
vonden dat echtparen zelf moesten vaststellen hoeveel kinderen ze wilden krijgen.
Voor ons vanzelfsprekend, maar voor de katholieken niet. Daar had de pastoor een
beslissende invloed; en ook onder gereformeerden werd geboortebeperking beschouwd
als iets onzedelijks.
In de jaren zestig kwam er een tegenstroom op gang, van verschillende
samenstelling. Niet alleen atheïsten, maar ook gelovige christenen begonnen in het
openbaar te zeggen dat echtparen zelf de baas behoorden te zijn over de eigen bijslaap.
Bovendien kwam de gedachte naar voren dat Nederland overbevolkt begon te raken.
Om de zeer uiteenlopende meningen te inventariseren werd de Staatscommissie
Bevolkingsvraagstukken ingesteld. Dat was op 3 maart 1972 en de voorzitter heette
Piet Muntendam, voormalig staatssecretaris voor de Volksgezondheid. Tinbergen
was lid en ik was zijn plaatsvervanger.
Er is heel wat afgepraat in subcommissies, werkgroepen en hoorzittingen (gehoord
werden de Gezinsraad, de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de
Geneeskunst, de Actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij, de Katholieke
Plattelandsvrouwen en nog zowat). Ik heb daar veel geleerd, vooral van de demograaf
Dick van der Kaa. Uit zijn bijdragen bleek dat een daling van de bevolking niet snel
zou komen door een laag geboortecijfer - door het dalende sterftecijfer zou er pas
over een eeuw een terugloop ontstaan. Toen ik zei dat ik naar een halvering van de
bevolking wilde, zei hij: ‘Dan moet je er een mitrailleur op zetten.’
Muntendam mikte op consensus en dat hoopte hij te bereiken met een stationaire
bevolking als doel. Dat lukte, behalve dat Tinbergen en ik een passage wilden
opnemen met als doelstelling een krimpend aantal Nederlanders op termijn. Dit werd
door Muntendam sterk ontraden omdat dan de christelijke leden met tegengestelde
passages zouden komen en dan viel het rapport uit elkaar. Tinbergen en ik gaven
toe. Maar wie schetst onze verbazing toen het eindrapport (1977) een aanhangsel
bevatte ‘Verklaring van onttrekking aan consensus van de leden M.H.M.F.
Gardenier-Berensen en J. van Leeuwen’, waarin deze twee zich distantieerden van
het streven naar een stationaire bevolking. Til Gardenier was katholiek en Hannie
van Leeuwen gereformeerd. We hebben toen nog een poging ondernomen om ook
een aanhangsel aan het rapport te krijgen maar Tinbergen had de moed laten zakken.
Hij was bijna vijfenzeventig en had net een paar tegenslagen in de familie moeten
verwerken.
Tinbergen heeft mij ook wel eens in het openbaar geprezen. In 1981 was ik 25 jaar
in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen en bij die gelegenheid organiseerden
Pierre Eijgelshoven en Jaap van Gemerden de bundel opstellen Inkomensverdelingen
Openbare Financiën. Daaraan droeg Tinbergen het artikel ‘Contraproductie’ bij.
Daarin kritiseert hij de schijnbaar neutrale manier waarop economen de productieve
bijdragen van werkende mensen registreren. Het is eigenlijk kritiek op de nationale
boekhouding, dus op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar geldt dat elk
inkomen dat in geld wordt betaald, automatisch een deel is van het nationale product
en van het nationale inkomen. Maar, zegt Tinbergen, wie goed oplet, ziet dat er ook
veel activiteiten zijn die het werk van anderen juist belemmeren. Dat gebeurt binnen
bedrijven, maar ook binnen de ambtelijke wereld - dit deed mij denken aan onze
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Haagse tijd toen de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken
elkaar soms danig dwars zaten.
Overigens was ik het weer niet eens met zijn standpunt inzake reclame. Het is
waar dat die als doel heeft afzet bij de concurrentie weg te halen - dit was mij bekend,
want ik werd wel eens uitgenodigd als spreker op de jaarvergadering van het
Genootschap voor Reclame en vertelde de toehoorders dan dat zij hun geld verdienden
met iets héél improductiefs, namelijk het afpakken van andermans afzet. Ik zei er
ook bij dat ze dit soms deden op een onderhoudende manier, en gaf dan voorbeelden
uit de praktijk, waarover in de zaal werd gelachen. Tinbergen was op dit punt erg
serieus en ik heb wel eens geprobeerd zijn negatieve standpunt te relativeren. Zo was
het ‘baardwekend recinit’, dat in bepaalde scheerzeep zou
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zitten, echt een komische uitvinding. En een deel van de reclame, hield ik hem voor,
is informatief; de consument kan zien wat hij misschien zou willen kopen en de prijs
staat erbij. Dat gaf hij wel toe, maar de hoofdzaak was toch contraproductief. Hier
heeft de ontwikkeling van de radio- en vooral de televisiereclame hem gelijk gegeven.
Er worden nu enorme budgetten besteed aan wezenloos gekwaak - dat is zowel
verspilling als smaakbederf.
Het ging er bij Tinbergen niet om dat hij deze activiteiten op morele of esthetische
gronden wilde veroordelen - zijn argument was economisch, omdat met reclame
geen echt product wordt geleverd. In zijn bijdrage vermeldt hij een Amerikaans
onderzoek dat de advertentiekosten taxeert op bijna 4 procent van het nationale
inkomen. Dat was in 1974 - het percentage is nu waarschijnlijk hoger. Overtuigender
was zijn voorbeeld van de alcoholreclame - dat levert schade op, bij degene die drinkt
en bij anderen, zoals de verkeersslachtoffers. Zelf was ik geheelonthouder (van de
‘Blauwe Knoop’), dus op dit punt las ik zijn artikel met instemming. Het Nederlandse
bierverbruik was in 1965 nog 37 liter per hoofd en was in 1976 gestegen tot bijna
100 liter. Tegenwoordig is het nog hoger en de informatie over ongelukken met drank
in het spel, vooral op de zaterdagavond, is algemeen verbreid.
Toch heb ik nog niemand horen bepleiten om deze tegenstrijdigheden in onze
nationale boekhouding op te heffen. Bij het milieu is dat wel zo - daar worden door
Hueting en anderen dubbeltellingen gesignaleerd. Eerst het water vervuilen, waardoor
de productie hoog uitvalt, en dan een zuiveringsinstallatie bouwen die ook weer
meetelt in het nationale inkomen. Als we Tinbergen volgen en de contraproductie
uit de statistiek bannen, houden we een kleiner nationaal product over dan het huidige.
Maar dat zal niet gebeuren, omdat daardoor Nederland uit de pas zou gaan lopen met
de Verenigde Naties. Die organisatie heeft al in de jaren vijftig nauwkeurige richtlijnen
gegeven voor de nationale boekhouding, opdat de getallen voor onderling zeer
verschillende landen met elkaar vergeleken kunnen worden.
Deze unificatie is overigens vanuit New York bevorderd door de Nederlander
J.B.D Derksen, die tijdens de oorlog op het CBS zat - in dezelfde kamer als Tinbergen.
Maar ik ben het met de critici eens dat deze gegevens, en speciaal van het reële
inkomen per hoofd, geen maatstaf zijn voor de welvaart. Het is meer een index voor
de activiteit in een land en voor de werkgelegenheid dan voor de condition humaine.
Terug naar de mooie kanten van de economie. Eén van Tinbergens stellingen, die
mij goed bevalt luidt: als we de mensen indelen in groepen, naar gelang de mate van
hun scholing, dan kan het gemiddelde van hun individuele inkomens in die groepen
gelijk worden, zonder belastingmaatregelen, maar door krachten van de markt.
Voor deze toestand die ons als ideaal voor ogen stond, is het nodig dat de aantallen
werkenden precies kloppen met de vraag. Die vraag werd door Tinbergen afgeleid
uit een productiefunctie; afgeleid in de wiskundige zin dat het loon een
differentiaalquotiënt is. Dit berust dan weer op de grensproductiviteitstheorie. Deze
functionele samenhang werd aanvankelijk gebruikt om te verklaren waarom een
stijgende hoeveelheid kapitaal per arbeider leidt tot een lange stijgende trend in het
reële loon en een dalende reële rente; dat laatste komt door de dalende
grensproductiviteit van het kapitaal.
Tinbergen paste deze theorie toe op verschillende soorten arbeid. Stel dat het
aanbod van hooggeschoolden, zeg academici, twee keer zo groot wordt, dan blijft
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hun aandeel in het nationale inkomen constant. Hun salarissen worden dan gehalveerd.
Dat kan makkelijk - in de jaren zestig lag het aandeel in Nederland nog onder de één
procent (alleen in de VS was het 1,3 procent). Omgekeerd zullen de lonen van de
ongeschoolden verdubbelen als hun aantal met de helft afneemt. Hiermee kunnen
we dus een heel stuk inkomensegalisatie begrijpen; over de periode 1938-1975 ging
alles goed. - Helaas is recent het aandeel van de ongeschoolden weer toegenomen veel jongelui spreken slecht Nederlands, ze gaan niet naar school, en ze zorgen voor
een overvolle onderkant van de arbeidsmarkt. Dit ongelukkige verschijnsel is
opgedoken aan het
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eind van de twintigste eeuw en toen was Tinbergen al overleden.
De wereld die Tinbergen nastreefde, wordt er nog mooier op als we één van zijn
leidende gedachten volgen, namelijk dat de mensen elkaars positie moeten accepteren.
Met ‘positie’ bedoelde hij de combinatie van werk en inkomen. De portier kijkt naar
de directeur en denkt: ‘Hij verdient meer dan ik, maar heeft ook meer
verantwoordelijkheden. Ik zou niet met hem willen ruilen.’ Vice versa moet de
directeur ook zo denken.
Dit ‘ruilprincipe’ heeft Tinbergen ontleend aan zijn leermeester, de natuurkundige
Paul Ehrenfest. Over dit idee hebben we wel eens gedebatteerd. Het veronderstelt
een maatschappij zonder jaloezie, zonder wrok, zonder brandende ambitie, zonder
boze mensen. Er mogen een paar rancuneuze types rondlopen, maar zolang die een
minderheid vormen, worden ze overstemd door de goedwillende mensen. Dit is het
humanistische ideaal van Tinbergen waar ik me graag bij aansluit. Helaas heeft hij
in het laatste kwartaal van de vorige eeuw een ontwikkeling gezien die, ook in
Nederland, wijst op de omgekeerde ontwikkeling. Achterdocht, haat en religieuze
intolerantie steken de kop op. Dat druist in tegen de geest waarin zijn boeken zijn
geschreven.
- Met Jan Tinbergen had ik veel gemeen. We zijn allebei kinderen van de
twintigste eeuw en allebei econoom van beroep. We hadden allebei een uitgesproken
voorkeur voor de sociaal-democratische richting in de politiek. Er is een tijd geweest
- jaren zeventig - dat we samen politieke standpunten naar buiten brachten,
bijvoorbeeld over de inkomensverdeling en over het Rapport van Rome. We hadden
ook jarenlang dezelfde haardracht - steil en drie centimeter lang (dat heb ik nog).
We werden wel eens met elkaar verward. In de jaren tachtig lag ik in een Gronings
ziekenhuis, toen een verpleegster langs kwam met de vraag: de co-assistent zegt dat
u de Nobelprijs heeft gekregen, is dat zo? Ik heb dat toen niet ontkend, maar later
aan de co-assistent gezegd dat hij mij verwarde met héél iemand anders.
Er zijn tussen ons ook verschillen. Tinbergen had de Eerste Wereldoorlog
meegemaakt, uit de verte, en was daardoor tegen de dienstplicht. Als dienstweigeraar
werd hij tewerkgesteld bij het CBS en daar is hij gebleven tot 1945. Ik wilde ook geen
soldaat worden maar werd in 1938 afgekeurd wegens bijziendheid - dat kon toen
nog. Ik droeg toen wel een gebroken geweertje - dat was een klein antimilitaristisch
speldje voor op de revers. Tinbergen was lid van de SDAP en later van de PvdA, en
dat ben ik nooit geweest. Een ander verschil zat in onze opvattingen over Israël, hij
contra en ik pro. Dat laatste ben ik, in weerwil van de vreselijke regeringen die ze
daar hebben, altijd gebleven.
Het grote verschil zit natuurlijk bij de Nobelprijs, die indicatief is voor het belang
van zijn baanbrekende ideeën. Die heeft hij gekregen voor het werk dat hij verricht
heeft als jongeman. Zijn ontdekking en de ontwikkeling van de modelbouw vond
plaats toen hij nog geen dertig was. De tijd in Genève bij de Volkenbond, van
1936-1938, was de bekroning van eerder denkwerk toen hij nog een halve
natuurkundige was. Zijn proefschrift, met Paul Ehrenfest als promotor, heet:
Maximum-problemen in de economie en de natuurkunde, en was van 1929 - hij was
toen 26. De publicatie waarvoor hij de Nobelprijs kreeg, was een rapport van de
Volkenbond met de titel Statistical Testing of Business Cycle Theory - a method and
CODA
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its application (1939). Dat was niet direct een titel om veel lezers te krijgen, maar
het diende als handleiding voor talloze econometristen.
En Tinbergen heeft honderden jonge mensen begeleid naar hun promotie; in mijn
geval waren dat er vijf. Mijn eigen proefschrift uit 1950 heet Theorie der collectieve
loononderhandelingen en die titel was van stond af aan bedoeld als publiekstrekker.
Er stond wat algebra in om te laten zien dat de auteur niet van de straat was, maar
die algebra mondde uit in een formule voor strijdlust; een begrip uit het leven
gegrepen. Net als nogal wat van mijn artikelen had het de bedoeling om de wereld
te laten weten: Hier komt Jan Pen. Bescheidenheid is een deugd, maar niet de mijne.
Wel ben ik, als ik iets geschreven heb dat niet klopt, er als de kippen bij om de fout
publiekelijk te herstellen. Voorbeelden daarvan staan in het bun-
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deltje Wie heeft er gelijk? (1989). Ook dat is een vorm van ijdelheid.
Wat dat betreft zijn Tinbergen en ik elkaars tegendelen. Hij was niet ijdel, maar
hij zou niet gauw toegeven dat hij iets gepubliceerd had dat beter in de la had kunnen
blijven. Vooral na mijn pensionering in 1986 heb ik, onder andere in Hollands
Maandblad, met veel animo over mezelf geschreven. Jan Tinbergen was uiterst
terughoudend over persoonlijke zaken. Toen hij in 1973, na zijn emeritaat, aan zijn
heup werd geopereerd, heb ik hem wel eens gebeld om te vragen hoe het ging, maar
hij ging daar nooit op in - ‘het gaat wel’ zei hij dan. En toen ik in die tijd bij hem
thuis kwam, liep hij met een stok en zei dat het goed vooruit ging. Hij was introvert.
Ik verval in het andere uiterste, en verveel ook onbekenden meer dan eens met
eindeloze verhalen hoe mooi het is om achter de rollator te lopen.
Achteraf denk ik wel eens dat ik meer plezier heb gehad in mijn leven - pianospelen,
schilderen en vooral schrijven om het schrijven zelf. Het is nog altijd mijn lust. Bij
hem zat de satisfactie in het onderzoek zelf. Ik heb hier een brief van 16-3-1980:
‘BJP, hartelijk dank voor je overdruk uit Social Research’ [volgt commentaar op dat
artikel] ‘samen met een jongere medewerker ben ik deeply involved in het maken
van productiefuncties voor de USA met 5 soorten arbeid en kapitaal, met gebruik van
cross-sectie gegevens, Lots of fun! Hartelijke groeten ook van Tine en ook aan Judith.
Je Jan T.’
Het hemelsbrede verschil tussen ons zit in de bijdrage die wij geleverd hebben
aan het economisch denken. Hij heeft het vak veranderd. Met anderen natuurlijk,
maar zijn rol was beslissend. Zo ontstond een nieuwe variant: de econometrie. Daarom
is zijn werk nagevolgd, verbeterd en uitgebreid, door economen van alle landen.
Tinbergen heeft intellectuele nazaten in Amerika, Japan, India. Dat gaat dus over
vele miljoenen onderzoekers. Ik heb de theorie van Keynes en later ook de
neoklassieke theorie uitgelegd aan studenten in Groningen - dat loopt ook gauw in
de duizenden - en verder, in boekvorm, aan vele Nederlanders. Omdat mijn Moderne
Economie (1958) is vertaald in het Engels (en het Portugees, Noors, Grieks, Pools,
Japans), heb ik iets bijgedragen aan het geestelijke leven van honderdduizenden,
maar de meeste lezers zijn al snel vergeten wat ik ze uitlegde. Ook het werk van
Tinbergen zelf, en meer speciaal de eerste beginselen van de modelbouw en hoe je
een model kunt toetsen, staan in het vervolg van dat boek (Macro-economie, J.L.
van Gemerden en J. Pen, 1986). Zo heb ik nog bijgedragen aan zijn reputatie.
Mijn echte innovatie bestaat uit de afbeelding van de inkomenstrekkers in de vorm
van een optocht. Dit staat onder meer in mijn Income Distribution (1972) en in Kijk,
economie (1979) en het heeft anderen aangezet om deze dramatisering van de
ongelijkheid na te volgen. Daar ben ik trots op, omdat deze ‘Parade van Pen’ mensen
op egalitaire gedachten brengt en dat is in de geest van Jan Tinbergen.2

Eindnoten:
1 Zie Jan Pen, ‘Met Jan Tinbergen - I’, Hollands Maandblad 697, december 2005.
2 De artikelen ‘Met Jan Tinbergen’ I & II bevatten herinneringen aan Tinbergen van één persoon,
over de periode 1939 tot circa 1980. Het is geen biografie. Weinig mensen weten het, maar er
bestaat wel zo'n boek. Dr. Albert Jolink schreef Jan Tinbergen, The Statistical Turn in Economics
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1903-1955, dat in 2003 verscheen bij uitgeverij Chimes te Rotterdam. Het is een voortreffelijke
studie, met een overvloed aan goedgedocumenteerd materiaal. De auteur, medewerker bij de
Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit, heeft de archieven bezocht van de
Universiteit van Oslo (correspondentie met Ragnar Frisch), Yale (Tjalling Koopmans, net als
Tinbergen Nobelprijs), de Bodlean Library (Nico Tinbergen, broer van Jan, en Nobelprijs in
de biologie), Harvard (voor de correspondentie met Wassily Leontieff, nog een Nobelprijs).
Het boek van Jolink ziet er prachtig uit, het is een sieraad voor mijn boekenkast; Maar het gaat
alleen over de eerste helft van Tinbergens leven en het is niet in de handel, noch heeft het een
ISB-nummer. Mijn exemplaar is een collectors item en ik ben de schrijver buitengewoon dankbaar
dat hij het mij heeft toegestuurd, en ook voor de vele telefoongesprekken die ik met hem had.
Hij is intussen hoofdredacteur geworden van de ESB.
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Geluk in zicht
door Flip Willemsen
Haar gezicht is een apenkont. Vuurrood. Zo is ze geboren. Met de schaamte op de
kaken. Haar vader had het ook. Zijn rode haar heeft ze ook.
‘Apenkont.’
Ze weten niet beter. De buurkinderen op de galerij, sektelulletjes zijn het. Hebben
het op haar gemunt. Ze heeft geen hekel aan kinderen, juist niet, ze had ze zelf willen
hebben. Negenendertig is ze. Ze denkt aan Gijs. Ze waren jong en studeerden. Hij
is dood. Ze heeft het gehoord.
Gisteren zag ze hem voor de geldautomaat aan de overkant staan. Hij had zijn
versleten spijkerbroek en dunne leren zomerjasje aan, dat op zijn rug was vervilt,
alsof de poes hem als krabpaal had gebruikt. Vijf minuten later stond hij er weer,
toen in zijn suède winterjack waarvan de kraag, de mouwen en de rits met schapenwol
waren afgezet. Een in model getrimde poedel.
Elke keer als ze in de supermarkt de munt voor het wagentje uit haar portemonnee
opdiepte, kwam zijn foto mee naar boven. Voordat ze hem terugschoof, keek ze altijd
even. Nu kijkt ze ook. Lang. Ze kijkt naar zijn haar dat boven zijn oor uitsteekt als
een richtingaanwijzer, zijn scheve mond, zijn wenkbrauwen alsof zijn snor twee keer
is weggewaaid, zijn lange nek. Ze kijkt totdat ze zijn lippen ziet bewegen. ‘Kom je
nog?’ zegt hij. ‘Het kussengevecht gaat zo beginnen.’
‘Apenkont.’ Schreeuwen ze op de galerij. De kinderen worden gestuurd. Pionnen
zijn het.
Soms scheldt ze naar het plafond, niet hard, want de bovenburen kunnen alles
horen. En een tijdje geleden had ze theelichtjes tegen het raam van de overbuurman
gegooid, ook bij hem aangebeld en een stapeltje boeken van de sekte voor zijn deur
gelegd. Voor hem om te hebben. Hij had de buurtregisseur gewaarschuwd. Die maakt
nu praatjes met haar op straat, of komt langs.
Op een dag stelde hij haar voor aan mevrouw Cynthia Schaap van de GG en GD.
‘Bent u sektedeskundige?’ had ze aan mevrouw Schaap gevraagd. Die had van
nee geschud.
Niemand gelooft haar. Dat is precies wat die sektelui willen bereiken, dat iedereen
denkt dat ze gek is. Zo nu en dan is ze een beetje duizelig, okay. Wie is dat niet in
deze tijd? Nee, ze hoeft geen medicijnen. Ook dat willen ze. Dat ze medicijnen slikt.
Maar ze is niet ziek.
Mevrouw Schaap had met huisuitzetting gedreigd. Omdat ze niet geholpen wilde
worden.
‘Maar ik heb niks! Ik ben niet ziek.’
‘Gaat u een winkeltje beginnen?’ vroeg Schaap toen ze uit de WC kwam en de
voorraad flessen shampoo en badschuim op de plank in de badkamer had zien staan.
Daar had ze zo gauw geen antwoord op. Ze had gelezen dat vrouwen tussen de
dertig en veertig goed zijn voor de helft van de verkoop van gezicht- en handcrèmes,
lipsticks en badproducten. Ze zijn een doelgroep. Daar hoort ze bij.
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DROOM IN DROOM

Daarom koopt ze elke week een fles shampoo en doucheschuim, zoals elke vrouw
uit de doelgroep. Anders hoort ze er niet bij.
Ze hoort de stratenmakers lachen. Het geklop van hun hamers klink sneller en
vrolijker dan gisteren en eergisteren, zoals het vorige week vrijdag klonk met het
weekend voor de boeg. Maar het is vandaag pas woensdag. En waarom werken ze
in de regen?
Ze doet de gordijnen open. Het regent niet. Het zijn de plastic vlaggetjes, die ter
gelegenheid van de Europacup zijn opgehangen, hoog boven de straat aan witte
koorden. Ze wapperen en kletteren in de wind en klinken als een stortbui. Voetbal
vanavond, iedereen verheugt zich erop. Vandaag dragen de stratenmakers hun oranje
jacks met trots.
‘Apenkont, apenkont.’
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Op het dakterras schuin tegenover haar mediteert de jongen met rastahaar. Dat doet
hij elke dag. Hij heeft een ketting om met grote gekleurde kralen die op
reddingsboeien lijken. Gisteren stond hij op zijn hoofd met zijn benen tegen de muur,
maar meestal zit hij in de lotushouding en wijst met gestrekte arm naar de zon. Als
het regent is hij er niet. Dan komen er vochtplekken op de muur, die steeds donkerder
worden en groeien in alle richtingen, alsof de muur allergisch is. Regen of niet, er
staat een zwarte ingeklapte parasol in de hoek, als een magere monnik in pij.
‘Apenkont.’ Door de brievenbus schreeuwen ze naar haar.
Gijs en zij, meer mensen bestonden er niet. Dagen lagen ze in bed. Ze deden
verstoppertje en tikkertje en hielden kussengevechten. Ze hadden een douchecabine
met een crèmekleurig doorzichtig gordijn eromheen. Als ze daarin stond, was het
net alsof ze een bruidsjapon aanhad, helemaal als ze voor het opendraaien van de
kraan het gordijn een eindje optilde en over de rand van de cabine drapeerde.
Terwijl het water stroomde, dacht ze aan de Semsiberg, zoals ze deed toen ze tien
was en met sop een kroontje op haar hoofd maakte. Het was een sprookjesberg die
openspleet als je drie keer ‘Semsiberg ga open’ riep. Je moest de berg achter je dicht
doen, anders mocht je niet verder lopen. Pas dan ging er een deur open en stond je
midden tussen de edelstenen. Het geluk voor het oprapen.
‘Semsiberg ga open,’ zei ze. Ze zei het drie keer en hij ging open. Geluk in
overvloed. Ze zocht een kind uit, een jongen, daarna een meisje, en nog een, totdat
Gijs op de deur bonkte.
‘Kom je nog?’ riep hij. ‘Het kussengevecht gaat zo beginnen.’
‘Apenkont.’
Ze wrijft met haar hand over de zijkant van haar hoofd. Haar hart slaat over.
‘Semsiberg ga open,’ zegt ze zacht.
Ze bonken op de deur.
Het dreunt na in haar hoofd, dat met haar hart een etude voor twee pauken speelt.
‘Gijs?’
Sektezeikerds zijn het, ze weten van geen ophouden. En waarom? Wat heeft ze
gedaan? Op straat vallen ze haar ook lastig. Ineens staan ze voor haar, verkleed als
haar moeder, of haar vriendin, of Gijs. Om te laten zien dat het hun schuld is. Maar
haar moeder kan er niets aan doen. Gijs wel, die ging met die zwartjurken mee. En
nu is hij dood. In elk geval voor haar.
‘Apenkont, apenkont.’
Weer gebonk.
‘Kom je nog? Het kussengevecht gaat zo beginnen.’
Ze lacht.
Ze loopt naar het raam, doet het open. Tussen de daken rijdt een huis voorbij. Het
is een cruiseschip op het IJ waar ze het water niet van kan zien. Geluk in zicht.
De kinderen schelden niet meer.
‘Eindelijk zomer,’ zegt ze. Ze spreidt haar armen, zuigt de lucht op. De
voetbalvlaggetjes liegen niet. Waarom zouden ze?
Zo blijft ze staan. Hoe lang weet ze niet, heel lang. Totdat de zon ondergaat.
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Froukje van der Ploeg
Mijn dag begon met de gedekte tafel
van gisteravond, het keukenmes
in een karkas van parelhoen
verzuurde wijn en beurse aardbeien
Nieuwe thee door een zeef ik wacht
op beloofde zon uit het zuiden
een vrouw fietst langs de resten van een koe
als aanbieding in de auto van de buurman
Vraag me hoe mijn dag was en ik vertel
hoe een vlieg na een dag brommen
mijn open raam vindt
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Weiland
Oma in een roze pyjama
witte bloempjes dichtgeknoopt
een borst naast haar arm
de andere is weg
Ze zwemt in haarloze huid
de dunne hoge benen
van een veulen dat valt
een kind nog voor
de ronde vormen uit
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Door de wind
door Ilse Bos
Nu, dacht Marte, nu moet het. Ze deed een stap de kamer in en stak de band naar
voren in de richting van Titus.
‘De verzorgingstehuizen.’
‘Ah. De verzorgingstehuizen,’ zei Titus. Hij stond op, dat wel, hij deed een stap,
hij pakte de band aan, hij glimlachte. ‘Mooi. Leuk. Vast weer degelijk. Altijd degelijk,
de reportages van Marte.’
‘Ja, altijd,’ zei Isa vanuit de hoek terwijl ze prutste aan de ritssluiting van haar
laars. ‘Het kan wel pas na de Week van het Geluid.’
‘Wat?’ vroeg Titus.
‘De uitzending. Van de verzorgingstehuizen.’
‘O. Ja, natuurlijk.’
Marte aarzelde of ze nu nog iets moest zeggen of geacht werd te vertrekken. Ze
besloot zwijgend te knikken, draaide zich om en liep zo vlug mogelijk naar buiten.
Alles liever dan zoals die andere keer dat ze bij Titus' kamerdeur had staan dralen.
‘Marte,’ had hij gezegd, en zij, snel, blij dat hij haar iets wilde vragen: ‘Ja?’ En hij:
‘Tot ziens Marte!’
Ze was op tijd, er stond nog niemand bij de pilaar naast de deur van het klaslokaal.
De enige plek waar je niet steeds werd weggeduwd. Welke kinderloze idioot had die
schoolgang toch zo smal ontworpen.
De deur werd opengegooid en de kinderen stortten zich naar buiten. Daar had je
Boris, hij schreeuwde het lied ‘Herfst, herfst, wat heb je te koop’ en stompte zijn
vader tegen zijn been.
‘Herfst, herfst,’ schreeuwde ook Evie, ze liep vlak achter Boris en wilde ook
stompen. Marte sprong opzij. Ze bonkte met haar heup tegen de elleboog van Boris'
vader.
Hij zei niets. Lul.
Evie in haar jas hijsen. Met haar andere hand broodtrommel en beker in het rugzakje
proppen. Aan alle kanten schreeuwden kinderen langs haar heen. Als laatste de juf.
‘Ja, ze zijn lekker druk. Er komt zeker storm.’
Storm, ja, dacht ze buiten. Als er nou eens storm kwam. Hoeveel opnames had ze
nou al? Wind door korenveld. Wind rond bergtop in Amerika. Wind in bladeren op
parkpad. Drie. Storm in Nederland had ze nog niet.
‘Mamma,’ zei Evie, en duwde tegen haar been, ‘mamma, ik wil dat Boris bij me
komt spelen.’
Het plein was bijna leeg. ‘Boris is allang naar huis. Je moet het voortaan eerder
vragen.’
Op de fiets kon ze niet horen of het water in de gracht al geluid maakte. Evie huilde
stug door.
Ze zette haar fiets tegen de gevel, tilde met één arm Evie eraf en gaf haar
werktuiglijk een kus. Evie klemde zich ineens vast en duwde haar wang tegen de
hare. ‘Knuffelen,’ commandeerde ze.
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Ik ga het verdomme doen, dacht Marte, terwijl ze met haar vrije hand naar haar
sleutelbos zocht. Ze had ook nog het IJsselmeerriet, en die krakende oude bomen.
Vijf. En het flapperende plastic van de nieuwbouwhuizen en de wind om de hoek
van de torenflat. Zes, zeven. En toen die keer dat ze de microfoon uit het dak van
Wilberts auto had gehouden. Acht. Twee opnamen van storm in Nederland erbij en
ze had precies genoeg. ‘Tien Gedaanten van de Wind’, verzon ze.
Marte Feenstra in de Week van het Geluid.
‘Mamma,’ riep Evie beneden, ‘mamma, ik krijg mijn jas niet los.’
Naar beneden. Jas uitsjorren. Uit ongeduld kleine klapjes tegen de billen van Evie
geven die nog altijd niet normaal de trap op kon lopen: rechtervoetje omhoog,
linkervoetje bijtrekken, rechtervoetje omhoog, linkervoetje bijtrekken. Dan de radio
aan en nog net horen van de aan de kust krachtige wind uit het noordwesten,
aanzwellend tot storm, windkracht 10. Boven land zware windstoten. Juist. Juist.
Titus bellen Titus bellen Titus bellen.
Ze danste door de kamer. ‘Nou,’ had Titus gezegd. ‘Oké. Maar dan moet je wel
verdomde snel zijn. Zondag ben ik op de redactie, kun je het dan laten horen?’
Ja, had ze gedacht, ja, ja en ja. Maar ze had koel gezegd: ‘Oké. Tot dan’. Ze greep
Evie en liet haar door de kamer zwieren. ‘Je gaat vannacht bij opa en oma Friesland
logeren.’
Aan het begin van de Afsluitdijk was Evie in slaap gevallen, scheefgezakt tegen de
tassen met kleren en knuffels en speelgoed. Haar mond hing een beetje open.
Tasjeskind.
Buiten langs de weg de rij betonnen dingen - vroeger had ze die ‘dijkwachters’
genoemd. Aan de Friese kant van de dijk precies dezelfde als aan de Hollandse kant.
Alsof de dertig kilometer dijk er helemaal niet toe deed.
Ze had natuurlijk weer belachelijk veel meegenomen voor Evie. Alle knuffels.
Nachtlampjes. Twee pyjama's voor als ze er een nat plaste. De lievelingshanddoek
met het beertje. Voorleesboeken. Lego. Regenpak. Zwemvest. Laarzen. Gewone
schoenen. Pantoffels. Gewone sokken en dikke sokken voor in de laarzen.
Tandenborstel, tandpasta, eczeemcrème, kinderparacetamol. De roze kam. Alsof ze
gingen emigreren. Shit! Speldjes en elastiekjes vergeten.
Rechts het IJsselmeer. Met zwanen. Veel te mooie arrogante kutvogels.
Toch een beetje blijde verwachting toen ze de straat inreed. Dat je 32 jaar kon worden
en dat nog niet had afgeleerd. Ze parkeerde de auto. Hier zit ik, dacht ze. In mijn
eigen tweedehands van vijftien jaar oud, maar toch. Mijn kind achterin. Ze slaapt.
Ik zal haar straks naar binnen dragen en dan gaat ze huilen. Ik eet mee, groente,
aardappelen en vlees. Vanillevla toe. Dan ga ik weg. Ik rij naar Amsterdam want
daar woon ik. Ik maak een reportage over de wind. Zondag laat ik hem aan Titus
horen. En dan, daarna, waarom ook niet, dan gaan we wat drinken samen.
Ze keek naar buiten. Friese straat. Gele klinkers. Geen stoep. Daar had je Jannie
van de overkant, met haar blonde stekels.
‘Hoi!’
‘Hoi!’
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Blonde stekels moest je hier hebben. Haar haar waaide voor haar gezicht toen ze
Evie uit de auto tilde. Ze wankelde het tuinpad op en maakte een hand vrij om op de
bel te drukken.
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EMOTIEORGAAN

Haar moeder spreidde haar armen. ‘Kom maar meisje.’ Evie klemde zich met
armen en benen vast.
‘Ik ga eerst wel even zitten.’
Haar moeder trok haar schouders op. ‘Moet je de spullen niet uit de auto halen?’
‘Ik zeg toch dat ik eerst wel even ga zitten.’
Zo snel dus. Zo snel niet blij meer.
De lakens waren glad en koud toen ze die over het bed spreidde. Achter haar knarste
het raam aan zijn haak. Ze verspreidde de knuffels van Evie over het bed. Een
overbevolkt eilandje in de lege kamer. Verder een stoel, nog van de oude eethoek,
en het boekenrekje. Twee mappen met Donald Ducks. Pitty naar kostschool. Marjolein
redt zich wel Een vrolijke logeerpartij.
Door de open kamerdeur zag ze de slaapkamer van haar ouders, aan de andere
kant van de overloop. Het ouderlijk bed. Zo strak kreeg zij de lakens er nooit omheen.
Ze leunde met haar wang tegen het raamkozijn. Het IJsselmeer rook brak. Ze
hoorde het water slaan tegen de granietblokken. En in de bomen, bij de jacht-
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haven, de wind. Daar kwam hij, ze kende dat nog. Het ruisen dat aanzwol tot de
laatste boom, je maag kneep zich samen, de stilte tijdens de aanloop over het grasveld,
en dan, toch nog onverwacht, de aanval op het huis. Uit alle macht probeerde de
raamhaak zich los te rukken.
Lege achterbank.
Ze had het verantwoord opgelost. Niet gezegd dat ze allemaal leuke dingen ging
doen, misschien wel naar het zwembad, dat ze lekker veel tv zou mogen kijken. Nee,
ze had haar arm om Evies schouders geslagen, gezegd dat het inderdaad niet leuk
was, maar dat het nou eenmaal moest, dat ze er het beste van moest zien te maken,
twee nachtjes slapen, en als ze wilde mocht ze altijd bellen.
Maar eigenlijk was dat nog veel erger, hoe Evie verstandig, bleek en haar snikken
inhoudend in de deuropening had gestaan.
En dan haar moeder die gevraagd had: ‘Moet je in de stad werken vannacht? In
je eentje?’
Haar moeder was haar vorig jaar nog komen opzoeken. Op haar vrije reisdag. Op
het Centraal Station klemde ze een zwart nepleren buideltje tegen zich aan, dat met
een riem om haar heupen was gesnoerd. ‘Van pappa moest ik de portemonnee hierin
doen,’ zei ze.
In de tram bleek dat de grote rode huishoudportemonnee bijna niet door het ritsje
naar buiten kon. Aan alle kanten persten passagiers zich langs hen. Ongeduldig had
ze een kaartje gekocht bij de conducteur. Zo zonde van het geld. Haar moeder zei
het wel drie keer. Ze had toch speciaal van te voren een roze strippenkaart aangeschaft.
De brok in haar keel zat er nog en daar kwam het andere eind van de Afsluitdijk
alweer aan, 140 reed ze, ze moest stevig remmen, voor het smalle gedeelte langs de
dijkwachters.
Ze draaide de radio aan. Half zeven, praatprogramma van Titus. Zijn stem was er
meteen, alsof hij vlak achter het knopje had zitten wachten. Hij introduceerde een
gast. Het publiek applaudisseerde. De gast maakte een grap. Titus lachte.
Ze had die grap wel eens eerder gehoord. Ze drukte op de keuzeknop. Andere
zender. Put your sweet lips, a little closer, to the phone. Goed liedje.
Ter hoogte van Hoorn werd de regen gezellig. Geratel als op een tentdak. De storm
rukte aan de auto, maar ik zijn lekker sterker, dacht ze. Ik grote sterke squaw. Ze
zong. Ze was op weg naar Amsterdam en ze ging een reportage maken, over de wind.
Aan het IJ was niemand. Helemaal voor niets stonden de stoplichten rood en groen
te worden. Op de kade slordige bomen, hun bladeren één kant op gewaaid.
Ze parkeerde half op de stoep en rende naar de waterkant. Daar lagen ze te wachten,
brave geluiden. Ze hoefde straks haar microfoon maar open te zetten en ze zouden
binnenstromen, Flobbeflobbeflobbe. Fwjiew. Zwoesj. Klaboeng. Prijswinnende
stormgeluiden.
En dan iets met bomen, in het park. Het mooiste zou zijn als er een omwaaide.
Thuis was het stil. Ze had meteen haar opnamespullen bij elkaar kunnen zoeken.
Maar ze at eerst een gevulde koek. Ze zapte tot kanaal 34 en terug en trok
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ondertussen twee broeken aan en uit. Toen ze ook nog naar de badkamer liep om
haar tanden te poetsen, merkte ze het pas. Ze gedroeg zich alsof ze naar een afspraakje
moest.
Oké Marte.
Ze had zin om tegen de opnametas te schoppen. In plaats daarvan controleerde ze
of de microfoon veilig in zijn gepolsterde vakje zat. Extra accu, keurig. Windjack
aan en regenbroek. En bergschoenen, bij gebrek aan kaplaarzen. Tas om.
Aan de overkant kletterde een fiets tegen de stoep. Half negen. Evie lag vast al
een uur in bed. Ze zag haar ineens voor zich. Warm ademend hoopje in lege
logeerkamer.
Oké Marte. Fijn zo. Ze liet zich met haar regenbroek op de bank zakken. De
opnametas bonkte tegen de leuning. Heel goed. Ga maar huilen.
Met haar duim duwde ze zo hard op de telefoontoetsen dat het wit werd onder haar
nagel. Haar moeder hoorde het natuurlijk weer niet. De enige persoon ter wereld die
de telefoon nog op de gang had hangen. Straks werd Evie nog wakker. Pas na negen
keer overgaan het wantrouwige ‘Hetty Feenstra?’
Nee natuurlijk had Evie niet meer gehuild. Je was nog niet de straat uit of ze was
al stil. Heel lief naar bed gegaan. Een wonder dat ze kon slapen, met al die
knuffelbeesten.
‘Ja. Oké. Dan ga ik nu aan het werk.’ Waarom zei ze dat? Ze schopte tegen de
bank. Alsof haar moeder zou zeggen van goed zo, meisje, doe dat, ga dapper op pad,
verdien de kost voor jezelf en je kind, maak die verbluffende reportage die al je
collega's paf zal doen staan, ik weet dat je het kunt, ik ben nu al trots op je.
Haar moeder zei iets anders. ‘Ik hoef haar toch niet op te nemen vannacht?’
‘Op te nemen?’
‘Om haar te laten plassen. Je hebt het zeiltje toch wel op het bed gelegd?’
Het zeiltje.
Het zeiltje, onder in de linnenkast.
Waarom moest de storm zo tegen haar huisdeur tekeergaan? Alsof het de enige
huisdeur ter wereld was. Ze stond onderaan de trap in het halletje. Ze voelde hoe de
wind zich aan weerszijden van de deur door de kieren wrong. Ze rook hem, brak.
Ze ging zitten op de trap. Evie had vandaag twee glazen appelsap gedronken. Een
beker melk. Een pakje yokidrink. Water bij het eten. En daarna had ze vast nog een
glas limonade gekregen. Of twee.
Haar vader zou het gehuil als eerste horen. Hij zou haar moeder wakker maken.
Haar moeder zou gaan kijken. Wat zou ze doen met de natte matras? Vast niet
omdraaien, met een dikke handdoek eronder, zoals ze zelf zo vaak deed. Evie zou
midden in de nacht onder de douche moeten.
Die regenbroek kon weer uit. Ze stroopte hem met een hand naar beneden,
probeerde hem met een voet verder uit te trappen, hij bleef om de bergschoenen
hangen, ze wankelde schuin achterover, op de trap. De broek kraakte toen ze hem
over haar schoenen trok.
Purmerend. Hoorn. Schagen. Dijkwachters. Stapvoets reed ze inmiddels. Water langs
het raam. Het was niet eens regen, het was Waddenzee die over de dijk was geslagen.
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Op de radio praatte een actrice. Ze draaide de stem weg, de storm nam de vrijgekomen
ruimte meteen in. Ordinair loeiend.
Nu luwde het even. Ze moest zich schrap zetten. Met haar handen om het stuur
geklemd wachten. Tegensturen en niet van de weg afschieten als de hoos ging liggen.
De parkeerplaats bij het monument. Ze moest nog eens bellen. Dat ze eraan kwam.
De wind hoorde je hier niet aankomen. Hij was er gewoon ineens. Kon een auto
zomaar omwaaien? Straks lag ze hier met haar wielen omhoog.
Ze belde niet. Ze wist niet wat ze moest zeggen.
Kutzeiltje.
Ze gooide de auto weer op de dijk. Woewoewoe en nog eens woe. Altijd zou ze
hier blijven rijden. Ze hadden het eind van de dijk aan het begin vastgeplakt. Ze bleef
op dezelfde plek, de dijk draaide onder haar door.
Daar. De Friese dijkwachters. Ze smeet zich ertussendoor.
Nu nog tot het einde van de straat. Het gele woonkamerraam. Planten in rode potten,
olifantenmobile, vitrage.
Ze belde hard aan, twee keer. De wind trok haar jas naar achteren, ze had alleen
nog mouwen aan.
Het verbaasde gezicht van haar moeder.
Ze zei dat ze opnamen had gemaakt op de Afsluitdijk. ‘Heel stom. Pas in
Amsterdam bedacht ik dat je een storm het beste kunt horen op de Afsluitdijk.’
‘Hoef je tenminste niet door die stad, bij nacht en ontij,’ zei haar moeder met een
stil lachje. ‘Ik heb alleen niks voor je om op te slapen. Die oude matrassen heb ik
net vorige week weggedaan.’
Ze deed de slaapkamerdeur onhoorbaar achter zich dicht.
De lakens hingen naar beneden. De nachtlampjes zaten niet in het stopcontact.
Floep en Bollie lagen op de grond. Maar in het bed Evie. Opgekruld. Ademend. Alles
goed, dat kon ze zien. Kon ze dat zien? Ja, dat kon ze zien.
Is dit mijn kind, dacht ze. Dit is mijn kind. Hoe is het mogelijk. Ik kan haar
achterlaten en dan gaat ze slapen, in een bed in een lege logeerkamer. Dat kan gewoon.
Toen ze een baby was, liet ik haar in het autostoeltje zitten als ik moest tanken. Als
ik dan terugkwam, zat ze er nog, precies hetzelfde. Je kon zo'n stoeltje ook aan de
rand van een afgrond zetten. Of op de stoep bij een vreemde. Of boven in een schattig
roze kamertje. En dan pas twee weken later weer gaan kijken. Dat kon. Dat gebeurde.
Verbazend dat ze hier op de bedrand kon gaan zitten en over een vlechtje aaien.
Dat Evie zich omdraaide en haar wang op haar hand legde.
De tuinstoelkussens waren nog gebloemder en dunner dan ze had gedacht. Als ze
zich omdraaide, gleden ze weg op het zeil. De blauwe slaapzak had ze nog mee gehad
naar Griekenland in de zomer voor ze ging studeren. Die was er in de tussentijd ook
niet dikker op geworden. Ze kende dat. Als je ging liggen dacht je, dat zal wel gaan.
Dan, na een paar minuten, de eerste rillingen. Kippenvel. Meer rillingen. En dan de
zekerheid dat je de hele nacht wakker zou liggen.
Het zou nog kunnen, opnamen maken buiten. Maar dan moest ze eerst Evie
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wakker maken, haar bed afhalen, het zeiltje neerleggen, Evie weer in slaap krijgen.
Haar ouders zouden het zeker horen.
Zoiets zou Isa nooit overkomen. Die had in elk geval een fatsoenlijke slaapzak bij
zich gehad.
Op haar mobieltje was het half twee. Ze duwde met haar duim langs de namenlijst
tot ‘Titus thuis’. Titus thuis, zijn brede etage bij Artis, niet dat ze er ooit binnen was
geweest, vanaf de straat zag je alleen een bruine boekenkast. Ze was vorige maand
bijna met haar fietswiel in de tramrails geschoten toen ze omhoog keek naar zijn
raam.
Ik ben Marte, 32, en ik slaap met mijn mobiel.
Het Oosterpark. Kramp in haar kaken. Van het tanden op elkaar klemmen. Van het
uitleggen aan haar moeder dat ze nu echt terug moest naar Amsterdam. Haar opnames
monteren. Wat een heen en weer gesjees - maar dat gaf niks, dat hoorde bij het vak.
Het zwijgen van haar moeder dat ze haatte.
De Afsluitdijk lang manieren bedacht om de reportage af te maken. De ochtend
na de storm, was dat iets? Dat de stilte na de storm zo nietsig is. Maar dat was dus
gelul. Niks dat ze kon laten horen.
‘Klootzakken,’ schold ze tegen de dijkwachters.
Van de Afsluitdijk tot Amsterdam Evie die ‘klootzakken’ riep tegen de auto's en
de motorrijders en tegen de wegwerkers op de vluchtstrook die takken aan het
wegvegen waren.
Het Oosterpark. Voor al uw verpeste zaterdagen. De schommel duwen en de
draaimolen, die piepte en zwaar aanliep. Een leuke blonde pappie die glimlachend
naar zijn draaiende peuters keek zonder een poot uit te steken. Lul.
Moest ze straks al die tassen uitpakken die ze onderaan de trap had gekwakt.
Titus al gebeld.
‘O. Nou. Dan niet. Geeft niks hoor.’
‘Nee.’
‘We krijgen het ook wel vol met het materiaal van Isa.’
‘Ja. Dat zal wel.’
Evie rende over het gras.
‘Weeeeet ik’, zei ze, op de waarschuwing voor de hondenpoep.
Dat was het nieuwste. Weeeeet ik.
Aan de andere kant een omgewaaide boom. Wortels die zielig om zich heen wezen.
In de kruin klommen al drie kinderen rond.
Ze keek toe zonder iets te zien.
Ineens zat Evie aan het eind van een tak. In slow motion zag ze hem ombuigen,
Evie achteroverzakken, de handjes die los glipten, de val, de bons die door haar heen
schoot, alsof ze het zelf was die in het grind smakte.
Ze stond al naast haar. Ze zag al dat het niet erg was. Kon ze dat zien? Ja, dat kon
ze zien. Evie huilde niet eens.
‘Godverdomme, Evie wees toch eens voorzichtig!’ Ze schreeuwde het, de andere
kinderen waren ineens stil.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

Met een ruk aan haar kraag trok ze Evie omhoog.
Nu huilde ze wel.
Zij zelf ook trouwens.
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Nacht
Cor Gordijn
stukjes nacht verzameld
geteld en gedacht
dat het genoeg was
zo
en steeds opnieuw
is denken een vorm
van visualiseren
beeld je in
hoe huid verledert, bot
verkruimelt, vlees verkleurt
en steeds opnieuw
de nacht duurt
nachten lang, maar als
elk benoemen
inperkt
blijft ooit iets over
onzegbaar
voor altijd
en steeds opnieuw
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Glas
het glas weer gevuld om te kunnen
zeggen dat het halfvol is, optimisme
moet tenslotte meetbaar zijn, kijk: ik geniet
met volle teugen, ga door tot de bodem
is bereikt, orden opnieuw mijn glasheldere gedachten, schenk bij en wacht
tot er iemand verschijnt vannacht
om dit geluk mee te delen
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Overname
door Hans Hogenkamp
Het rookverbod bracht Herman en Lieke in de pauze bij elkaar. Ze zaten aan een
betonnen picknicktafel voor de ingang van het schoolgebouw in Amsterdam-Noord,
waar het LOI op zaterdag enkele lokalen huurde. De rest van de groep zat binnen.
‘Hoe heet je ook alweer?’ vroeg ze.
‘Herman.’
‘Ja, sorry hoor, ik ben nooit zo goed in namen. Wel in gezichten.’
Herman zei dat hij ook nooit zo goed was in namen, maar dat was onzin. Ze hadden
zojuist een voorstelrondje gedaan en hij had van alle twaalf cursisten de namen
onthouden.
‘Wat vond je ervan?’ vroeg hij.
‘Interessant.’
‘Wat vond je interessant?’
‘Gewoon. Dat eigenlijk alles een merk is. Zo moet je denken. Alles is een merk.’
Lieke keek een rookwolkje na. Haar haar was kort en net zo zwart als haar trui.
‘En waarom doe jij deze cursus?’ vroeg hij.
‘Ik ben te oud voor de studiefinanciering.’
‘O. Ik werk in een callcenter.’ Herman stak een tweede sigaret op. ‘In mijn werk
heb ik vooral te maken met de toegepaste kant van marketing. Vandaar dat ik de
cursus doe. Om het theoretisch kader wat meer uit te diepen.’
Omdat het begon te regenen gingen ze binnen in de hal staan, waar het roken
kennelijk werd gedoogd want er stond een cilindervormige prullenbak waarvan de
bovenkant een asbak vormde. Herman keek naar het gewapende glas in de deur,
waarop een geplastificeerd A4-tje hing met de tekst ‘GEEN KOFFIEBEKERS NAAR
BUITEN!!!’.
‘Er is weinig veranderd,’ zei hij dromerig.
Hij had verwacht dat Lieke zou vragen wat hij bedoelde, maar ze zweeg.
‘Ik bedoel vergeleken met de tijd dat ik op de middelbare school zat. Het is grappig,
om ineens weer in de schoolbanken te zitten, toch?’
‘Heb je hier op school gezeten?’
‘Nee. Maar wel op net zoiets. Ik denk dat alle scholen wel ongeveer hetzelfde zijn.
En bovendien hetzelfde als de scholen van vijftien jaar geleden.’
Herman had willen zeggen dat hij zich in dit decor weer jong voelde, dat het hem
deed denken aan klassenavonden, kalverliefdes en schoorvoetende tongzoenen. Dat
schoorvoetende was het enige dat resteerde.
‘Dát hadden wij vroeger niet,’ zei Lieke, wijzend op een rijtje kolossale frisdranken snoepautomaten verderop in de gang.
‘Tja. Misschien krijgen ze tegenwoordig wel marketing op school.’
Op dat moment zagen ze de rest van de groep naar het lokaal lopen en Lieke drukte
haar shaggie uit onder haar hak. Haar benen waren gehuld in een zwarte panty en
haar zwarte rokje was versierd met gele en oranje bloemen.
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Na afloop van de les frunnikte Herman een halve minuut aan de knoop van zijn
stropdas, zodat hij tegelijk met Lieke het lokaal uit liep. Er schoot hem echter niets
leuks te binnen wat hij zou kunnen zeggen.
‘Waar woon jij?’ vroeg hij ten slotte. Bah, wat klonk dat afgezaagd. Hoorde hij
haar zuchten?
‘Bij een vriendin.’
‘Aha. Leuk.’ Dus niet bij een vriend, dacht hij.
‘'t Is maar tijdelijk,’ voegde ze eraan toe. ‘Ik zoek nog een huis, dus als je nog wat
weet...’
‘Tja,’ zei Herman, ‘huizen zoeken. Het is eigenlijk niets anders dan aan alles en
iedereen vertellen dat je een huis zoekt.’ Ai, dat klonk weer alsof hij haar wilde
bespotten.
‘Zoek je een huis voor jou alleen?’ vroeg hij snel.
‘Ja hoor,’ zei ze opgewekt. ‘Just me!’
Er trok een gloed door Hermans lichaam van zijn buik naar zijn hoofd, als een
smal glas dat zich razendsnel vult met warm, bruisend water. Hij keek haar na terwijl
ze naar de bushalte liep. Nog voor ze plaats had genomen op het metalen bankje
onder de abri, had zich in zijn hoofd een plan gevormd.
Met de fiets aan zijn hand stond Herman op het IJ-veer. Hij neuriede zachtjes. Veel
te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij?
Hij dacht aan zijn bovenbuurman. Ron Kaasvink was een primitief schepsel uit
de laagste sociale klasse, iemand die niet eens wist wat marketing inhield. Tot voor
kort was Ron brugwachter geweest. Hij was ontslagen nadat hij de Nieuwe
Amstelbrug een keer te vroeg had laten neerkomen. Het bootje dat hij over het hoofd
had gezien, kon het neerwaarts kantelende wegdek niet meer ontwijken. De kajuit
was total loss en het was een wonder dat de opvarenden ongedeerd waren. Ron bleek
stomdronken te zijn geweest. Het was een van die ochtenden waarop Herman had
gehoord dat Ron vlak voor zessen even thuis was gekomen, kennelijk alleen om z'n
kroegtenue te vervangen door het blauwe uniform van de Dienst Binnenwaterbeheer.
Ook had Herman een keer rond die tijd het alarmnummer moeten bellen omdat
hij een brandlucht rook. Ron had tijdens het omkleden een eitje willen bakken maar
was vervolgens in slaap gevallen. Zijn fornuis stond in lichterlaaie toen de brandweer
arriveerde. Omdat hij niet reageerde op bonzen en schreeuwen hadden ze uiteindelijk
de deur opengebroken.
Twee weken geleden had Ron hem in het trappenhuis aangesproken, op het moment
dat Herman zijn woning wilde binnengaan.
‘Hé, jongen,’ riep Ron toen vanachter zijn drankkegel. ‘Krijg jij wel eens bezoek?’
Herman deinsde terug maar kon geen kant uit.
‘Je moet wel goed kijken wie je binnenlaat,’ zei Ron. ‘Dus eerst kijken wie er voor
de deur staat voordat je opendoet, oké?’ Hij wees met een flesje bier naar Hermans
borstkas.
‘Oké,’ zei Herman. ‘Maar hoezo eigenlijk?’
Ron keek hem lodderig aan.
‘Kijk, iedereen heb wel 's ruzie, nietwaar? Ik heb nu ruzie met wat gasten die we
beter niet over de vloer kunnen hebben, oké?’
‘O, op die manier. Nee, tuurlijk, ik zal goed opletten.’
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leven niet meer rukken en dat vindt ie niet leuk.’ Ron nam een slok en bleef hem
recht aankijken.
‘Waarschijnlijk ben ik trouwens toch binnenkort weg,’ vervolgde hij. ‘Je ziet wel
's van die advertenties waarin ze een beloning geven voor woonruimte. Kan ik goed
gebruiken.’
Herman mompelde dat dat mooi was, een beloning.
‘Ik mag jou wel,’ zei Ron en gaf Herman een klap op z'n schouder. ‘Je bent een
goeie vent.’
Toen Herman thuiskwam van de marketingcursus klopte hij bij Ron aan. Er werd
niet opengedaan, ook niet nadat hij had geroepen dat hij het maar was, Herman. Maar
aan het begin van de avond hoorde hij dat de huisdeur boven op slot werd gedraaid
en liep hij snel het trappenhuis in om Ron te onderscheppen.
Het bleek zijn moeder. Ze had een sleutelbos in haar hand en een stapeltje post.
‘Neem me niet kwalijk,’ zei hij, ‘ik dacht dat Ron het was.’
Mevrouw Kaasvink trok haar wenkbrauwen op. Een wratachtig gezwel op haar
voorhoofd verplaatste zich richting iets dat ooit een haargrens geweest moest zijn.
‘En wie is u?’ vroeg ze.
Hij zei dat Ron hem onlangs had verteld over zijn verhuisplannen en dat hij
waarschijnlijk wel iemand wist die geïnteresseerd was. Iemand die bereid was een
passende overnamesom te betalen. Haar ogen werden een fractie groter toen ze dat
hoorde.
‘Ik zal het hem doorgeven,’ zei ze. ‘Hij kan hier toch niet blijven. Zelfs de politie
heeft hem aangeraden om onder te duiken. Zo gaat dat in dit land. Geen bescherming,
welnee, zoek het maar uit. Duik maar onder bij je oude moeder.’
Mevrouw Kaasvink keek naar beneden. Haar onderlip trilde een beetje.
‘Het is een lieve jongen,’ zei ze zacht. ‘Altijd al geweest. Maar ja, als ie gedronken
heeft, hè...’
Ik moet nu iets aardigs zeggen, dacht Herman, kom op, zeg iets aardigs.
‘Ik bel u van de week nog wel op,’ zei mevrouw Kaasvink met hervonden stem.
Ze belde nog diezelfde avond en vroeg tweeduizend euro. Dat viel Herman behoorlijk
tegen, maar mevrouw Kaasvink vond het een genereus aanbod. ‘Omdat Ron u graag
mag,’ zei ze. Voor dat bedrag waren ze zelfs bereid het gasfornuis te laten staan en
de gordijnen te laten hangen. Die had mevrouw Kaasvink zelf gemaakt en ze waren
volgens haar van uitzonderlijk zware kwaliteit. De belangstellende was
zaterdagmiddag welkom om te komen kijken.
Herman haalde de groepslijst van de cursus uit zijn rugzak. De telefoonnummers
van alle cursisten stonden erop, zodat ze elkaar konden bellen als de docent ziek was.
Bij Lieke stond er alleen een 06-nummer. Het was tien over halftien. Kon je dan nog
iemand bellen? Over die vraag dacht hij na tot halfelf. Nu kan het zeker niet meer,
dacht hij.
Tot diep in de nacht dronk Herman bier terwijl hij naar onzinnige films op
commerciële zenders keek. Toen hij in slaap viel dacht hij aan de gele en oranje
bloemen op haar zwarte rokje.
De volgende ochtend dubde hij verder over wat de ideale tijd was haar te bellen.
Hij had besloten zich te introduceren met ‘Hé hoi, met Herman, van de
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PAARD IN BOOM

marketingcursus’. Toen hij de telefoon ter hand nam voelde hij zijn hartslag omhoog
gaan. Kom op, het is maar een telefoontje, zei hij tegen zichzelf. Op je werk bel je
dagelijks met tientallen mensen. Dan bellen zij jou, oké, dat is een verschil. Maar jij
komt niet met klachten, grieven en gezeur maar met goed nieuws. Wat voor moed
is daar nu voor vereist?
Hij toetste haar nummer in maar legde halverwege de hoorn op de haak. Hij
herinnerde zich de training van het callcenter. ‘Hang niet in je stoel,’ had de instructeur
gezegd, ‘want de persoon aan de andere kant van de lijn hóórt hoe jij erbij zit.’
Herman wachtte tot halfvijf in de middag en nam toen een douche, trok zijn hippe
Italiaanse broek aan en een strak wit T-shirt en ontkurkte een fles witte wijn. Het
was een aangename septemberdag. Hij installeerde zich op zijn balkon en legde zijn
blote voeten op de balustrade. Hij dronk een glas, schonk een twee-
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de in en pakte de telefoon. Zonder aarzelen toetste hij alle tien cijfers in. Als ze niet
op zou nemen, hoefde hij zich niets te verwijten. Dan had hij zijn best gedaan en
hoefde hij het pas morgenavond opnieuw te proberen.
‘Met Lieke.’
‘Ja, hé, hoi, hallo, met Herman, je weet wel, van de marketingcursus.’
‘Hallo,’ klonk het neutraal.
Nu moest hij het zo snel mogelijk zeggen.
‘Waar ik je voor bel, een huis, jij zocht nog een huis nietwaar? En wat denk je?
Misschien weet ik wel wat voor je.’
‘Echt waar?’ Ze klonk direct enthousiast. Ze spraken af dat ze zaterdag na de les
met hem mee zou gaan om te komen kijken.
Na het gesprek dronk Herman de fles leeg en met elke slok groeide de overtuiging
dat zijn plan zou werken. Zie je wel, mompelde hij tegen zichzelf, zie je wel.
Lieke maakte haar fiets vast aan de zijne. Hij was opgelucht dat ze eindelijk bij zijn
huis waren gearriveerd. Conversatie maken was al niet zijn sterkste punt, maar
fietsend door de stad was het pas echt een ramp. Steeds inhouden, weer langszij
komen, en vervolgens je zinloze zinnen boven het verkeer uitschreeuwen.
Hij had zijn woning gestofzuigd en opgeruimd. Op tafel stonden verse bloemen
en een schaaltje aardbeien. Hij bood haar thee aan.
‘Hebben we daar nog wel tijd voor?’ vroeg ze.
‘Ja hoor. Ze is er nog niet.’ Hij had expres wat later met mevrouw Kaasvink
afgesproken. Maar toen Herman de thee inschonk klopte mevrouw Kaasvink op zijn
deur. Ze wilde meteen met de rondleiding beginnen.
De helft van de tijd besteedde ze aan de gordijnen, die stonken naar zware shag.
Het plafond was bruin van de rook. Op het moment dat ze de keukendeur opendeed
hoorde Herman muizen vluchten. Lappen afgebladderd stucwerk lagen op de vloer.
De muur naast het fornuis was zwartgeblakerd vanwege het in brand gevlogen
omeletje.
‘Nou, wat vindt u ervan?’ vroeg mevrouw Kaasvink opgewekt.
Lieke zei dat ze het huis graag wilde hebben. Een beetje viezigheid kon haar niks
schelen. Ze was vuilnisvrouw, vertelde ze, één van de vijf vuilnisvrouwen in heel
Amsterdam, tegenover honderdzestien vuilnismannen.
‘Dat lijkt me een nuttig beroep,’ zei mevrouw Kaasvink.
‘We noemen het altijd het op één na oudste beroep ter wereld.’
‘U weet dat de overname tweeduizend euro bedraagt?’
Nee, dat wist ze niet. Dat had Herman haar nog niet verteld.
‘Tweeduizend euro. Dat kan ik nooit betalen.’
Lieke was ingegaan op zijn uitnodiging om het gesprek met mevrouw Kaasvink
bij hem thuis te evalueren. Dat was hoopgevend. Ze had ook direct naar huis kunnen
gaan.
Ze zat op zijn bank en dronk thee uit zijn Garfield-mok. Er bleef een beetje
lippenstift achter op de mok.
‘Wat zou je maximaal kunnen ophoesten,’ vroeg hij. Ophoesten, wat een woord.
‘Misschien kan ik een paar honderd lenen van mijn vader. Maar dan nog haal ik
hooguit de helft. Meer gaat me nooit lukken.’
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ZWARTE HOOFDEN

Het was even stil. Haar thee was bijna op en de cd met René Froger liep af, maar
hij durfde de cd niet opnieuw aan te zetten. Ze kon nu elk moment opstaan en zeggen
‘Nou, dan ga ik er maar 's vandoor.’
Hij hoorde mevrouw Kaasvink op de etage boven hen de deur afsluiten.
‘Wacht even,’ zei hij tegen Lieke. Hij liep snel het trappenhuis in om mevrouw
Kaasvink te onderscheppen. Toen hij haar aansprak keek ze hem argwanend aan.
Hij begon al een beetje te wennen aan het gezwel op haar voorhoofd. Het lukte hem
steeds beter er niet naar te kijken.
‘U heeft al besloten?’ vroeg mevrouw Kaasvink. Herman vond dat ze bekakt
praatte voor de moeder van een brugwachter. Ze zag er ook netjes uit. Eigenlijk was
mevrouw Kaasvink een echte dame. Een dame van volkse komaf. Bij haar viel niets
te pingelen. In de wereld van mevrouw Kaasvink waren de gordijnen van zware
kwaliteit en was tweeduizend euro tweeduizend euro.
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‘Eh, ja,’ zei hij. ‘We zijn akkoord. Tweeduizend euro is goed.’
Hij had het over ‘we’. Misschien dacht mevrouw Kaasvink wel dat Lieke zijn
vriendin was. Ze lachte vriendelijk. Volgende week kwam ze weer. Als ze het geld
dan hadden, kreeg Lieke de sleutel.
Lieke had haar jas al aan toen hij zijn huiskamer binnenkwam. Ze had de laatste
aardbei gepakt.
‘Goed nieuws!’ riep hij blij. ‘Ze is akkoord met de helft. Duizend. Duizend is
oké!’
Lieke keek blij verrast.
‘Jeetje, hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?’
‘Ach, gewoon een kwestie van onderhandelen.’
‘Jeetje. Geweldig.’ Ze tikte met haar vuist tegen zijn schouder. ‘Worden we buren!’
Hermans oren werden warm.
‘Wil je nog een glaasje wijn? Om het te vieren.’
Ze twijfelde geen moment. ‘Nee sorry, ik moet nu echt gaan. Maar wel ontzettend
bedankt. Ik vind het helemaal geweldig.’
In het begin had hij nog medelijden gehad met de mensen die hij aan de telefoon
kreeg. Maar in de loop der tijd was hij ze gaan haten. Met uiterst gedisciplineerde
beleefdheid dreef hij ze tot wanhoop. Hij beschouwde het als een overwinning als
ze hun zelfbeheersing verloren en begonnen te schelden. Dan had hij volgens de
voorschriften het recht de verbinding te verbreken. ‘Nog een prettige dag verder’,
zei hij dan. Hij wist dat ze voor twintig cent per minuut opnieuw in de wacht moesten
staan en vervolgens bij een van zijn collega's van voren af aan konden beginnen.
Bedrijven huurden het callcenter in ter bescherming tegen klachten en ander gezeur,
een firewall die dankzij een 0900-nummer nog winstgevend was ook. Maar Herman
wilde pro-actief communiceren met klanten in plaats van altijd in de verdediging te
opereren. Hij wilde folders, commercials en advertenties maken. Daarmee kon je
pas geld verdienen.
Tussen de telefoongesprekken door, en soms ook tijdens, brak hij zich het hoofd
hoe de duizend euro voor Lieke bij elkaar te schrapen. Zijn laatste spaargeld had hij
geïnvesteerd in de marketingcursus.
Op donderdag zag hij nog maar één mogelijkheid. Aan het eind van de middag
begaf hij zich met zijn videorecorder naar een tweedehandswinkel in de Gerard
Doustraat. De winkelier keek nauwelijks op van zijn Nieuwe Revu en bood dertig
euro voor het apparaat. Herman liep nog twee keer op en neer om ook zijn stereo en
zijn televisie op te halen. Zijn broer leende hem de rest van het geld. Herman was
dankbaar dat hij niet vroeg waarvoor hij het nodig had.
Lieke verhuisde op de eerste vrijdag van oktober. De financiële afwikkeling was
soepel gegaan. Lieke gaf hem haar geld in de pauze van de cursus. Thuis voegde hij
zijn eigen duizend euro erbij en diezelfde middag gaf hij alles aan mevrouw Kaasvink.
Hij had het geld discreet in een groene giro-envelop gedaan, maar mevrouw Kaasvink
maakte de envelop open, likte aan haar wijsvinger en telde het bedrag na waar hij
bij stond.
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Herman had een dag vrij genomen om Lieke te helpen met verhuizen. De rest van
de ploeg bestond uit haar broer en drie vuilnismannen. Ongepolijste ma-

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

47
cho's waren het, maar ondanks de pesterijen aan zijn adres en het zware werk was
het een heerlijke dag. De zon scheen, ze dronken bier op straat en hesen Liekes
huisraad met touw en blok naar boven. Toeristen bleven staan om foto's te maken.
Om vier uur waren ze klaar. Het werd tijd voor bravoure. De vuilnismannen
gebruikten het touw en blok om elkáár joelend omhoog te takelen. Om de beurt
gingen ze in het net naar boven. Op straat vormde zich een oploopje. Herman zag
dat Lieke het prachtig vond. Een van de mannen vroeg of hij ook naar boven wilde.
Herman nam plaats in het verhuisnet, controleerde zelf of de vier lussen aan de
hoeken van het net goed in de haak zaten en stak zijn duim op naar de drie
vuilnismannen die het touw vasthielden. Als een bezetene begonnen ze te hijsen. Hij
zag ze snel kleiner worden. Liekes broer hield een tweede touw vast dat onderaan
het net was vastgemaakt. Het was zijn taak te voorkomen dat hij tegen de gevel
aanslingerde. Het was zijn schuld dat het misging.
Om Herman te plagen gaf de broer een paar forse rukken aan zijn touw. Als een
netje sinaasappels slingerde Herman heen en weer, en toen hij zijn hoofd omdraaide
zag hij de muur razendsnel op zich afkomen. In een reflex maakte hij een afwerend
gebaar met zijn hand, die in het net haakte een van de vier lussen uit de haak tilde.
Hij bonkte met zijn hoofd tegen de muur en gleed uit het net, greep zich eraan vast
en bleef hangen. Lieke gilde. Hij maakte een trappende beweging, een ruit ging aan
diggelen. Zijn schreeuw galmde door de straat. Het net sneed in zijn handen toen ze
hem eindelijk een stukje lieten zakken. Hij keek naar beneden. De vuilnismannen
gierden van de lach.
Later zaten ze in Liekes nieuwe woonkamer rond een kratje bier, temidden van de
verhuisdozen. Mevrouw Kaasvinks gordijnen van extra zware kwaliteit hingen loom
aan weerszijden van de ramen. Langzaam verdween de adrenaline uit Hermans
lichaam, maar zijn hoofd deed nog zeer. Misschien had hij een lichte hersenschudding,
maar nu het gezellig werd wilde hij natuurlijk niet weggaan.
Plotseling stond Ron Kaasvink in de kamer.
‘Hoi. Ik kom nog even mijn fornuis halen.’
Herman voelde het bloed naar zijn gezicht stijgen en stond op.
‘Eh, Lieke, mag ik je even voorstellen, dit is Ron, de vorige bewoner,’ zei hij.
‘Jouw fornuis?’ zei Lieke verbaasd. ‘Het fornuis zat toch bij de overname?’
‘Nou, daar weet ik anders niks van.’ Ron stapte de keuken binnen en begon met
een waterpomptang het fornuis los te koppelen. Lieke en Herman liepen hem achterna.
‘Wacht eens even! Ik heb duizend euro betaald, voor het huis, de gordijnen en het
fornuis!’ Lieke bloosde van verontwaardiging.
‘Duizend?’ zei Ron. ‘Heb je maar duizend betaald? Het was toch tweeduizend?
Wacht even, want anders hebben we echt een probleem.’
Plotseling keken ze allebei naar Herman. Shit, nu kwam het erop aan. Lieke mocht
niet weten dat hij duizend euro voor haar had betaald, alleen omdat hij wilde dat ze
buren zouden worden.
‘Het is míjn fornuis,’ zei hij rustig.
Het bleef even stil. Hij zag dat Lieke en Ron er nu allebei niets meer van snapten.
Dat was zijn voordeel; mensen die snakken naar uitleg kon je alles wijsmaken.
‘Ron, ik heb je moeder tweeduizend euro gegeven voor de overname van het
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huis, inclusief de gordijnen en het fornuis. Maar Lieke kon maar duizend betalen,
en toen heb ik de rest bijgelegd. Voor het fornuis. Sorry, Lieke, dat was ik vergeten
te zeggen, dat ik dat fornuis graag wilde hebben. Maar ja, ik dacht dat jij al een
fornuis had, dus toen dacht ik...’
‘Jij betaalt duizend euro voor een zwartgeblakerd fornuis van veertig jaar oud?’
vroeg Lieke.
‘Eh, ja,’ zei Herman, ‘het is een heel bijzonder fornuis. Ik spaar fornuizen.’
‘Jij spaart fornuizen?’
‘Nou, ik niet persoonlijk, het is voor een oom van mij. Een oom van mij spaart
fornuizen.’
Twee vuilnismannen kwamen de keuken binnen.
‘Problemen?’ vroeg de een gretig.
‘Nee hoor, geen problemen,’ zei Herman opgewekt. ‘Laten we nog even rustig
met z'n allen een biertje drinken, dan komen we er wel uit.’
‘Ja, lekker,’ zei Ron.
‘Nou, dan hebben we toch nog een probleem, want het bier is op,’ zei de andere
vuilnisman.
‘Ik ga wel even wat halen,’ zei Herman. ‘Ik loop wel even naar de snackbar.’
‘We hebben het vanochtend over de vier p's gehad,’ zei ze. ‘Ken je die?’
Hermans schudde zijn hoofd, dat nog steeds pijn deed. De cursus had hij die
ochtend noodgedwongen laten schieten.
Lieke zat bij hem op de bank en dronk thee uit zijn Garfield-beker. De namiddagzon
scheen door de ramen. Behalve door het middelste. Dat was het raam dat hij gisteren
had ingetrapt terwijl hij in het verhuisnet bungelde. Met bruine tape had Ron een
platgevouwen verhuisdoos voor het gat geplakt. Herman had al gebeld met de firma
Ruiten Boer maar gezien de kosten had hij de reparatie moeten uitstellen. Gelukkig
was het zijn eigen raam, want meer financiële tegenvallers kon hij nu niet gebruiken.
‘Hier zijn mijn aantekeningen,’ zei Lieke. ‘En ik heb nóg wat voor je.’ Ze haalde
een rode envelop uit haar tas en gaf die aan Herman. Het was een beterschapskaart
van het merk Hallmark. Aan de binnenkant stonden, schots en scheef en in
verschillende tinten blauwe inkt, de namen van de deelnemers aan de marketingcursus.
Lieke keek hem aan en straalde. Ze droeg weer het rokje met de gele en oranje
bloemen.
‘Ik ben je zo dankbaar,’ zei ze. ‘Een nieuw huis en een nieuwe vriend, wat wil je
nog meer.’
Ze zette haar beker op het gasfornuis. Het fornuis stond midden in zijn kamer en
deed dienst als salontafel. Hij had het fornuis mogen hebben, hij had er tenslotte voor
betaald. Morgen kwam de man van het tweedehandswinkeltje in de Gerard Doustraat,
die voor Hermans fornuizen verzamelende oom moest doorgaan, zijn verzamelobject
halen. Als Herman het ding was komen brengen, had hij er nog tien euro voor
gegeven, nu mocht hij ‘blij zijn dat hij geen geld toe hoefde te geven’.
‘Die mooie krullen...’ zuchtte Lieke. ‘En Ron is zo... zo natural. Gewoon helemaal
zichzelf. Een echte man.’
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Meer dan uw ombudsman
Walter Decheiver

20 - Waarin Walter een close encounter heeft met Mister Apax die zijn
Nieuwjaarsboodschap onthult.
EPISODE

Behalve de man die al zijn gehele leven een beduimelde regenjas droeg, dat attribuut
bij uitstek van de ware journalist pur sang - ik bedoel natuurlijk mijn trouwe vriend
en gewaardeerde collega Daan Schrijvers - heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend
dan Mister Apax. De Mister Apax, die je achter je bureau vond met zijn zwartlederen
handschoenen op jouw toetsenbord als je 's ochtends vroeg om half elf op kantoor
kwam. Mister Apax, die je sigaren oprookte, en van je tabak stopte, en je steenkolen
verstookte, en geld van je leende, en een jas van je aantrok als-ie in de regen naar
huis moest. Mister Apax, die als een vorst jenever zat te drinken op 't terras van De
Pels, maar dan wel op onze kosten, uit de kleine kas van het Hoogheemraad der
Hoofdredacteuren zoals benoemd door de Raad van Hoeders, en met name van het
borrelgeld voor het eminente erelid W. Decheiver, ikzelve. Die Mister Apax dus,
tegen wie wij ons als laatste loopgraaf van het vrije woord nu onverwijld moesten
gaan verdedigen.
Het was kwart voor elf, de ochtend na de vorige nacht. Daan, die trouwe Daan,
och arm mijn enige echte vriend die ik had overgehouden aan onze dollemansrit in
de mallemolen van het moderne medialeven, zou nu elk moment kunnen verschijnen.
Ik had er alle vertrouwen in dat wij tezamen deze klus zouden gaan klaren, nu de
wassende wateren des onheils zo schuimend over de boorden van de vaderlandse
kapitale kwaliteitsjournalistiek kolkten. Dit was ons finest hour, ons chef-d'oeuvre,
onze triomftocht door het Circus Maximus! Het vrije woord redden, en mijn opties
bovendien!
Daar klonk een klop op de deur.
‘Je bent laat, Daan,’ ginnegapte ik op warme toon, dit keer. ‘Treed binnen, waarde
vriend! Het is de hoogste tijd dat jij die malicieuze managers uit het perfide Albion
eens de ongezouten waarheid gaat...’
Halverwege mijn eloquente aanvalsplan zwaaide de deur open en stapte mijn gast
binnen. In plaats van tegen een beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de
ware journalist pur sang, staarde ik in een koel calculerend zwart streepjeskostuum,
dat attribuut bij uitstek van de ware risicokapitalist pur sang.
Even bleef het stil. Slechts het klapwieken van de gieren boven de Wibautstraat
was te horen.
‘Mister Apax! U hier?!’ sprak ik met trillende stem. ‘De nieuwjaarsreceptie is toch
pas morgen?’
Zonder iets te zeggen kwam hij pal voor mij staan en legde zijn in zwartlederen
handschoenen gehulde vingers op mijn toetsenbord. Snel tikte hij een wachtwoord
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in, en daar floepte in beeld: ‘Nieuwjaarsboodschap Mister Apax.’ Met daaronder in
sierlijke krulletters: ‘Let's make things better - we'll do it quick and painless.’
Met priemende vinger wees hij naar de eerste alinea. ‘2006 is het jaar van de
waarheid,’ stond er. ‘De redacties worden niet langer gevrijwaard van
saneringsoperaties. We zullen op alle terreinen goedkoper moeten werken om ruimte
te maken voor de nieuwe winstcijfers.’
‘Helemaal mee eens, Mister Apax,’ riep ik enthousiast. ‘U slaat de spijker op de
kop.’
Met nog priemender vinger wees hij nu naar de tweede alinea. Het voelde plots
alsof de Wibautstraat onder mijn voeten openscheurde, en dat was ook zo. Er stond;
‘Kapitale bezuiniging 1: sanering en opheffing alsmede ontbinding met terugwerkende
kracht van het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, zoals abusievelijk benoemd
door de Raad van Hoeders.’
‘Bijna helemaal mee eens, Mister Apax,’ riep ik al iets minder enthousiast. ‘Maar
euhh... een en ander geldt toch zeker niet voor het eminente erelid van voornoemde
instelling, de heer W. Decheiver, uw trouwe dienaar?’
Ik zag hoe de in zwartlederen handschoen gehulde vinger nu richting exit priemde.
Boven de deur hing een bordje dat daar gisteren nog helemaal niet hing. Erop stond
in sierlijke krulletters: ‘Let's make things better - we'll do it quick and painless.’
Ik begreep de strekking toen ik de zwarte laars van Mister Apax met enige aandrang
op mijn door veertig jaar hoofdredactionele vergaderingen doorregen derrière voelde
landen. Ongeloof! Verbijstering! Vervlogen opties! Waar was Daan nu ik hem nodig
had?! Bij de exit keek ik nog een keer achterom naar de hoop scherven die ooit
kapitale kwaliteitsjournalistiek in Nederland heette (in de goede tijd, let wel). En ik
zag hoe Mr. Apax op mijn toetsenbord met zijn in zwartlederen handschoenen gehulde
vingers tikte:
EPISODE 21 - Waarin Mister Apax de bakens verzet omdat het tij is verlopen...
(Wordt vervolgd)
Kapitalist op uw risico! MisterApax@hotmail.com
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Deze maand
In het licht van de werkelijkheid lijkt februari een wrede maand, maar u zult mij
vergeven dat ik een glimlach hieromtrent niet kan onderdrukken. Wij onverbeterlijke
optimisten weten immers dat april nog veel wreder wordt, dus wij genieten van deze
februari zo lang het kan. Daarbij klampen wij ons vast aan de opbeurende diagnose
van George Orwell over de moderne wereld: ‘We have now sunk to a depth at which
re-statement of the obvious is the first duty of intelligent men.’
Hier volgt precies zo'n stichtende gemeenplaats die Orwell bedoelde: er valt troost
te putten uit het feit dat de mens het intellectuele vermogen bezit om vurig te geloven
in zaken waaraan hij heimelijk twijfelt. Misschien is het zelfs wel des mensen dat
het geloof vuriger wordt naarmate men begint te beseffen dat het onwaar, onjuist of
onoprecht is. De kunde om te glimlachen om dit menselijk tekort heet beschaving.
Uiteindelijk schiet beschaving immers in de lach, en produceert daarmee bevrijding,
of dan toch ten minste opluchting. De Grieken kregen hun Aristophanes om te
ginnegappen, de Renaissance kwam met De lof der zotheid om te grinniken, onze
tijd schonk de wereld Monthy Python om te bulderen - dit is de pelgrimstocht der
mensheid in een notendop.
Nu staan wij nu op het punt waar gekozen dient te worden, waar de streep in het
zand staat, waar de rug gerecht moet worden. Ik bedoel: hier op deze plek wordt
bepaald of dit weer zo'n archetypische Vervelende Verhandeling wordt over westerse
waarden, tolerantie, meningsvrijheid, dialoog, godsdienst met veel goedbedoelde
gratis recepten voor een betere wereld, of een stuk dat u kunt lezen zonder dat uw
ogen de mistige staar krijgen die opwelt bij preken, prevelementen en pretentieuze
prietpraat.
Daarom keer ik op mijn schreden terug. Deze februari is natuurlijk geen wrede
maand; die zin is een versleten quasi-literaire beeldspraak. En natuurlijk schiet
beschaving niet in de lach; hoogstens doen wij dat als we zien hoezeer wij zelf
struikelen van dwaalleer naar dwaalleer. Wie nu naar de werkelijkheid kijkt, krijgt
helemaal geen diepere gedachten, maar kan slechts peinzen: is het nu het seizoen,
het tijdsgewricht, onze leeftijd of de wereld tout court, dat de gedachte ‘Ligt het aan
mij of is alles gewoon shit?’ zich met steeds grotere regelmaat opdringt?
Indien u het aan mij vraagt - en dat dient u nimmer te doen - zou ik zeggen: het
ligt aan al die zaken tegelijk. Maar misschien ligt het vooral aan het gegeven dat wij
zo moeilijk in het reine kunnen komen met een ander inzicht van Orwell: ‘Het is een
voortdurende worsteling om te kunnen zien wat zich pal voor je neus afspeelt.’ Bij
die worsteling kan de hier voorliggende Hollands Maandblad een leidraad zijn. Maar
dan alleen voor lezers die geen gids nodig hebben, omdat zij volwassen genoeg zijn
het zonder preken, prevelementen en pretentieuze prietpraat te stellen.
Dit is de 699ste Hollands Maandblad die van de persen is gerold, en zoals altijd
staan er meer vraagtekens dan uitroeptekens in. De volgende aflevering is nummer
700, hetgeen met gepaste bescheidenheid zal worden gevierd. Einstein zei ooit:
‘Logica brengt je van A naar B; maar de verbeelding brengt je overal.’ Met u vermoed
ik dat hij net een Hollands Maandblad had gelezen. - BB
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Gas
Ingmar Heytze
Hoe vaak heb ik het al beloofd?
Dit wordt het laatste wat ik schrijf.
Twintig jaar terug trof mij het lot
van stumper onder stumpers:
dichterschap. Mijn god,
wat heb ik dichters leren haten,
en mezelf erbij. Geen seconde kan
je overdoen, maar ik moest zo nodig
de bomen met mijn gal bevlekken,
overgevoelig gekweld bezeten.
Als het daar bij was gebleven,
soit. Maar ik begon te lezen.
Vaten bedorven rozenwater sloeg
ik achterover. De stakkerigste
strofen staan voor eeuwig
op mijn harde schijf: Piet Met
De Korte Lul en Victor Leve Het
Letterenfonds, Willie de Subsidiepot,
Herma De Authentica, Truus
Het Festivalexcuus genoeg, ik kan er niet meer tegen.
Geef gas: ik pak mijn motorjack.
Twee keer: ik trek mijn laarzen aan.
Drie keer: vaarwel, kom op, we gaan,
bij de poëet en zijn prullaria vandaan.
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Bij nader inzien
Gevaarlijke kunst in een democratische samenleving
door Tanja Karreman
‘I am looking for heaven on earth.’
PIPILOTTI RIST

Bij het zien van goede kunst dringt de ontoereikendheid van woorden zich op. Per
definitie: mooi, prachtig, belangrijk, interessant, confronterend, ontroerend, ingrijpend,
grensverleggend, experimenteel, hemels... Maar bij gebrek aan beter zijn ze allemaal,
in willekeurige volgorde, van toepassing op de Zwitserse kunstenares Pipilotti Rist.
Zij is nu 44 jaar en ze wordt sinds haar jeugd genoemd naar Pippi Langkous (haar
voornamen zijn eigenlijk Elisabeth Charlotte). Ze volgde haar opleiding aan het
Instituut voor toegepaste kunst in Wenen, ontving diverse onderscheidingen en geldt
al meer dan een decennium als misschien wel de belangrijkste videokunstenaar ter
wereld. In tegenstelling tot veel van haar generatiegenoten heeft ze een ongegeneerde
fascinatie voor schoonheid. Maar nooit gaat het haar louter en alleen om die
schoonheid. Haar werk loopt op bijzondere wijze spitsroeden op het grensgebied van
kitsch, high culture, massamedia en hyperesthetisering. Het is een schoonheid die
elk moment lijkt te kunnen omslaan in gevaar, angst, agressie, paniek, chaos.
Vanaf de eerste vertoning van haar werk aan een groot publiek in Nederland volg
ik Rist. Dat was 1995 toen ze deelnam aan de tentoonstelling ‘Wild Walls’ in het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik herinner mij hoe het museum werd gevuld met
de gitaarklanken van Chris Isaaks The world was on fire die haar monumentale
installatie Search Wolken / Such Clouds begeleidde. Even dacht ik dat het om een
persiflage van de al te zwoele originele versie ging, totdat ik dichterbij kwam en
hoorde hoe haar eigen stem de hartverscheurende ernst van de zaak door merg en
been liet gaan.
Afgelopen zomer, tien jaar later, liep ik nietsvermoedend door de zomeropstelling
in de zalen van het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen toen ik plots als
door een magneet van herkenning naar diezelfde klanken werd getrokken. Ik kwam
in een zaal met in de hoek twee zijden van een spiegelende onderwaterwereld van
Rist en ook een stellage van Fransje Killaars met felgekleurd extreem netjes gevouwen
textiel. Stilletjes complimenteerde ik de curator die deze twee uitersten in de muziek
liet samenkomen als twee verschillende kanten van een zelfde belevingswereld.
Toen afgelopen najaar een paar dagen na de opening van de Biënnale Rists
video-installatie Homo Sapiens Sapiens in NRC Handelsblad werd uitgeroepen tot
‘een hemelse ervaring’ en ‘het mooiste kunstwerk’ van de expositie in Venetië, wist
ik wat mij te doen stond. Wat bleek: de krant had niet overdreven. Des te groter was
mijn verbijstering toen nog geen dag na mijn bezoek aan de Biënnale bleek dat Rists
kunstwerk niet langer te bezoeken was voor het publiek omdat de Chiesa San Stae
aan het Canal Grande (die al jaren tijdens de Biënnale ter beschikking wordt gesteld
als Zwitsers Paviljoen) onder druk van de rooms-katholieke kerk gesloten zou worden
voor het publiek.
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De geschiedenis van mijn verbijstering begon in de vertrekhal van vliegveld Treviso
toen ik in de krant van mijn eveneens wachtende buurvrouw een glimp van een
verontrustend berichtje over de installatie van Pippilotti Rist zag. Omdat ik, nog
bedwelmd door het bezoek aan de San Stae, mijn ogen niet geloofde, kocht ik het
lokale nieuwsblad in de hoop op meer informatie. Die was er: zwart op wit werd
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melding gemaakt van de petitie die vijfenveertig rooms-katholieken hadden gezonden
aan de paus, aan kardinaal Angelo Sodano en aan de patriarch van Venetië Angelo
Scola. Zij protesteerden tegen het gebruik van de barokkerk voor het aanstootgevende
‘Videofresco’ van Rist dat op het gewelf werd geprojecteerd.
En hoewel dagelijks honderden bezoekers samendromden om het werk te zien en
Art in America net een juichende coverstory aan Homo Sapiens Sapiens had gewijd,
bleek de macht van het pausdom sterker dan die van de kunstcritici. Padre Aldo
Marangoni, de verantwoordelijke pastoor van de San Stae, heeft haastig de deuren
van de kerk op slot gedaan nadat hij vanuit Vaticaanstad geluiden van steun voor de
petitie van de verontruste roomskatholieken had opgevangen. Korte tijd later werd
de voortijdige sluiting van Homo Sapiens Sapiens officieel aangekondigd en op de
deur hing een briefje met de mededeling ‘Wegens technische storing gesloten’.
Ondanks voorzichtige protesten van de Zwitserse overheid en een berg aan
handtekeningen van voorstanders van het kunstwerk bleven de roomse autoriteiten
onwrikbaar: het kunstwerk kon niet meer worden bekeken, er was immers ‘na een
hevige onweersbui een lekkage geweest’. Mijn verbijstering nam alleen maar toe
toen bleek dat de organisatie van de Biënnale zelf geen kik gaf over deze kwestie en
zich zwijgend neerlegde bij de sluiting van het hoogtepunt van de expositie.
Het uur dat ik had doorgebracht in de San Stae was inderdaad het mooiste geweest
van mijn
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bezoek aan de Biënnale. Niet alleen de schoonheid van de voor Rist zo typerende
beeldtaal - tastend camerawerk in een wereld van in elkaar overvloeiende kleuren,
dingen, beelden en geluid - had daartoe bijgedragen. Rist was er ook in geslaagd een
monumentaal kunstwerk (over het Paradijs voor de zondeval) te presenteren waar
de omgeving - de kerk - zowel context als onderdeel van uitmaakte; een bewijs te
meer dat nieuwe media ook buiten de witte muren van een tentoonstellingsruimte
goed kunnen functioneren. Dat het verplicht was je schoenen uit te trekken bij de
entree, versterkte het gevoel dat je als bezoeker deel uitmaakte van het kunstwerk,
als een vleesgeworden sculptuur die de ruimte met alle zintuigen aftast.
De beelden voor Homo Sapiens Sapiens zijn grotendeels in Brazilië opgenomen.
Het tropische regenwoud vormt de achtergrond voor hallucinerende droombeelden
met flarden van leeftijdloze, aseksuele meisjes, uit elkaar spattende granaatappels
en gemaaid gras. Rists onconventionele verbeelding van het paradijs was
overdonderend en krachtig. Zo overdonderend en krachtig dat de rooms-katholieke
Kerk dit blijkbaar onmogelijk over haar kant kon laten gaan. Ging het daarbij om
het naakt in het kerkgebouw? (In mijn herinnering was er nauwelijks sprake van
naakt, laat staan aanstootgevend naakt.) Of was het de afwezigheid van Adam die
de toorn van het Vaticaan opriep? Ging het erom dat Rist het mannelijke had
gereduceerd tot een zaadbal, wiegend in twee meisjeshanden, niet meer dan een paar
seconde zichtbaar? Was het de dubbele betekenis van de granaatappel? Of had de
speelse oneerbiedigheid met een christelijke oermythe in deze context een gevoelige
snaar geraakt?
Het is bovenal het perfecte evenwicht zijn geweest - of beter gezegd: het
meesterlijke spanningsveld - tussen esthetiek en ethiek dat Rist had geschapen. Dat
maakte dit werk blijkbaar tomeloos intrigerend voor de een en tomeloos
aanstootgevend voor een ander. De curator van het Zwitserse paviljoen, Stefan Banz,
stelde eerder in een aankondiging van het werk dat kunst alleen functioneert ‘wanneer
het een beeld van de maatschappij uitdrukt’. De sluiting van de kerk drie maanden
na de opening doet de vraag rijzen naar wat voor een maatschappij dit bij nader inzien
verboden kunstwerk dan verwees.
Op 22 oktober, vier weken na de sluiting van de San Stae, meldde NRC Handelsblad
dat ‘dezer dagen’ het belangrijkste kunstwerk van de Biënnale ontoegankelijk was
gemaakt: ‘Kerk dicht om naakte meisjes van Rist.’ De krant benadrukte de benarde
rol van pastoor Marangoni, die zich aanvankelijk nog verweerde met de voor de hand
liggende woorden ‘ook in de Sixtijnse kapel hangen naakten aan het plafond’, maar
die onder druk uiteindelijk had toegegeven dat hij er ‘bij nader inzien’ beter aan had
gedaan het kunstwerk te bekijken voordat hij de kerk aan de Zwitsers verhuurde.
‘Mijn fout,’ zei hij nog volgens het blijkbaar bijna grappig bedoelde artikel.
Helaas is er weinig leuks aan het feit dat Homo Sapiens Sapiens niet het enige
kunstwerk is dat het afgelopen jaar in de westerse wereld door censuur is getroffen.
De ervaring van mijn bezoek aan en de sluiting van de San Stae bleek als een
wichelroede te functioneren. Ik ontdekte het ene na het andere bericht over kunst die
als te bedreigend werd ervaren. Toen afgelopen zomer de Nederlandse schilderes
Kiki Lamers door het Hof van de Franse stad Riom in hoger beroep werd veroordeeld
tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 5000 euro, omdat
het Hof haar foto's van blote jonge kinderen ‘suggestief en zelfs obsceen’ achtte,
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werd daarover enigszins neerbuigend en ironisch commentaar geschreven in de
Nederlandse media. Maar in retrospectief vormen de berichten tezamen de losse
stukjes van een puzzel die geen ironie maar eerder verontrusting rechtvaardigt.
Alleen al in het ogenschijnlijk zo kunstminnende en vrijzinnige Nederland was
het de afgelopen maanden een paar keer raak. Zo werd een expositie van foto's die
Tarik Samarah maakte van nabestaanden en massagraven in Sebrenica al na korte
tijd weggehaald uit de bezoekersgalerij van het parlement. De geserreerde foto's, die
permanent worden geëxposeerd op de begraafplaats in Potocari, hadden nota bene
met instemming van het presidium van de Tweede Kamer inclusief Kamervoorzit-

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

7

ter Frans Weisglas ter gelegenheid van ‘10 jaar Sebrenica’ een tijdelijke plek in het
hart van de democratie gekregen.
Na enige tijd - toevallig begon het parlementaire seizoen net, met al de bijbehorende
bezoekers - vond dezelfde Weisglas de foto's ‘bij nader inzien’ te storend voor
schoolklassen die kwamen kijken hoe de democratie werkte. Op de vraag van een
journalist of er dan ook klachten waren binnengekomen, antwoordde hij ontkennend.
Gewoon uit voorzorg! En het speet hem bijzonder als dit een verkeerde indruk in
Bosnië maakte, maar dat was toch echt de bedoeling niet.
En begin november werd bij het ministerie van OC&W een werk van de jonge
Nederlandse fotograaf Aram Tanis verwijderd. De foto maakte deel uit van een
drieluik en hing op een tentoonstelling die Stichting De Ateliers op uitnodiging
maakte. Op de meer dan levensgrote foto is een naakte man op de rug te zien, met
zijn handen op de hoogte van het geslachtsdeel en het hoofd licht voorovergebogen
(staat hij te urineren? doet hij een condoom om?). Een poging tot verzoening door
Marlene Dumas als vertegenwoordiger van de stichting bleek tevergeefs. Uit protest
werd op 23 december de hele tentoonstelling door de stichting vroegtijdig weer mee
naar huis genomen.
Eerder zat hetzelfde ministerie trouwens ook al met een kunstfoto in haar maag.
In ja-
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nuari 2004 werd een werk van Bert Sissingh (waarop een oudere man - zijn vader te zien was die in onderbroek de houding aannam van het beeld van Zadkine te
Rotterdam) verwijderd van de etage waar de minister en staatssecretaris zetelen en
elders gehangen. Een woordvoerder van Onderwijs noemde destijds als officiële
reden dat ‘bij nader inzien’ de foto ‘te veel licht wegnam’. Ambtenaren gaven echter
toe dat het werk ‘aanstootgevend’ werd gevonden en daarom werd verhuisd naar de
minder intensief gebruikte tweede etage.
Natuurlijk zijn controverse over kunst en de verwijdering of vernieling van
kunstwerken van alle tijden. Ook recentelijk zijn daarvan voorbeelden te over, van
‘Kabouter Buttplug’ in Rotterdam tot en met de ‘Penis van Bernhard’ in Wageningen.
Maar het is juist de centrale rol van overheidsinstanties in bovengenoemde gevallen
die te denken geeft. Dat ingrijpen gaat immers veel verder dan de zorg en de
opwinding van gekwetste burgers, die soms zelfs tot verhelderende discussies kan
leiden. Het ingrijpen door de staat (dan wel kerk en staat) was in alle bovengenoemde
gevallen buitenproportioneel gezien de vermeende overlast: het ging om relatief klein
(of zelfs helemaal geen) protest (tegenover veel meer voorstanders), om tijdelijk
tentoongestelde kunst (de gewraakte werken gaan op korte termijn vanzelf weer
weg), en om semi-openbare plekken (die wel van iedereen zijn maar waar niet iedereen
komt). Ook de halfzachte uitvluchten en misplaatste motivaties van lekkende daken,
verstoorde lichtval, gevoelige scholierenzieltjes tot technische storing geven geen
blijk van ruggengraat of dapperheid maar versterken slechts de indruk van verhulde
censuur.
Pipilotti Rist windt ondertussen geen doekjes om haar verontwaardiging en
teleurstelling. In een persbericht schetst ze een naargeestig beeld van die maatschappij
waar het kunstwerk deel van uit maakt: ‘I am shocked by the closure. It shows that
ultraconservative forces within the Catholic Church are becoming more influential
once again. Different strands of religious fundamentalism all over the world have
two things in common: condemnation of the human body and the dogma of a division
between body and soul. [...] Double standards, limited education, overpopulation
and poverty are the consequences.’
Dubbel waren ook mijn gevoelens tijdens de terugreis van de Biënnale. Ik was
tevreden dat ik op de valreep het werk van Rist nog had kunnen zien - ik voelde
boosheid om de stompzinnigheid die dat onmogelijk zou maken voor anderen. In
het vliegtuig boven de witte wolkenmassa's waande ik mij weer half slapend op de
fluwelen matrassen in het schip van de San Stae, in een wereld van putti, marters en
heiligen. Ik zag mijzelf weerspiegeld in alle bolspiegels die in de zijnissen waren
aangebracht; een hallucinerend effect dat werd versterkt door het enorme gewelf
boven mijn hoofd, omgetoverd in een reusachtig trompe l'oeil waarop grote gekleurde
vlakken bewogen. Flarden van leeftijdloze, aseksuele meisjes en uit elkaar spattende
granaatappels, gemaaid gras, exotische en erotiserende sferen. Het was ingetogen en
heftig tegelijk - het was mooi, prachtig, belangrijk, interessant, confronterend,
experimenteel, ontroerend, ingrijpend, grensverleggend, hemels...
De grote knalrode bal boven de Alpen verspreidde hetzelfde licht als in de
‘onderwaterinstallatie’ die ik afgelopen zomer in Antwerpen had gezien. In
tegenstelling tot de ondersteunende rol van de meditatieve muziek in de San Stae,
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voerde nu The world was on fire weer de boventoon. ‘What a wicked game to play
to make me feel this way’. Beelden en muziek mengden zich met de werkelijkheid.
Rists schrille meisjesstem kwam met gemak uit boven het gierende geweld van het
dalende gevaarte. De landing nam apocalyptische vormen aan. Betekende het feit
dat 45 rooms-katholieken het paradijs konden sluiten inderdaad dat kunst in onze
tijd bij nader inzien machteloos en marginaal is? Of blijkt kunst hierdoor juist
gevaarlijk en bedreigend? En voor wie dan wel? Terwijl ik mij afvraag wat er te
verliezen of te verdedigen valt in een maatschappij waar kunst en democratie elkaar
zo nodig hebben, klinken de paniek van Rist en de melancholie van Isaak door elkaar
heen: No one could save me but you...
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Liedje
Nachoem M. Wijnberg
Oude man die
's avonds de kleren aantrekt
waarin hij iemand tegenkwam
die hij daarna nooit meer zag.
Dit doet mij denken aan
naast elkaar zetten, zitten,
einde van de avond,
in eenvoudige of schitterende kleren.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

10

Liedje
Ik lees leven na leven
en als iemand zo oud is als ik ben
houd ik mijn adem in,
soms zoek ik terug wanneer dat was.
Toen ik jonger was
sloeg ik soms over
waar iemand een kind was,
ik weet niet waarom.
Wat ik bij mij wil hebben:
een boek waarin genoeg te lezen is;
als ik oud ben geef ik het niet weg,
ik verkoop het.
Ik sla ook over
wanneer ik bang word
dat iemand niet meer verandert,
lees dan alleen hoe het afloopt.
Van moment naar moment
verandert mijn verlangen,
ook als ik er genoeg van heb
word ik bedroefd als het voorbij is.
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Liedje
In het licht krijg ik niet
wat ik in het donker verlangde,
in het donker niet
wat ik in het licht verlangde.
Aan deze kant
schijnt de zon en aan die kant,
als ik aan die kant
zou kijken, is het bewolkt.
Ik weet niet meer
waar links is, waar rechts,
waar lezen, waar schrijven,
maar ik kan zeggen wat ik hoor.
Alsof het geschreven is
door wie niet kan schrijven,
maar de woorden een voor een zegt
aan iemand ver weg.
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Mes
door Gerry van der Linden
Voorzichtig trekt Tris het touwtje om het pakje los. Haar vingers hangen even in de
lucht. Dan schuift ze de stoel naar achteren en staat op. Ze grist het postpakket van
tafel, wipt haar jas van de haak en slaat de deur achter zich dicht. Olaf telt af. Tien,
negen, acht, zeven, zes, vijf...
‘Hier blijven,’ zeg ik, maar hij rent al naar de balkondeur. De gordijnen bollen
naar binnen. Op straat draait Tris zich om.
‘Donder op!’ schreeuwt ze.
De kraag van haar jas slaat tegen haar dunne nek. Wanneer Olaf over de balustrade
buigt alsof hij hangt te drogen, ontploft Tris. Haar haren branden van woede. Het
bruine pakpapier waait op de grond. Ze weegt het mes in haar hand, maar gooit niet.
Mink draait aan haar oorbel en wiegt haar heupen naar een hoek van de kamer. In
de andere hoek staat de cello, heel stil. Er is geen plaats voor een cello. Als er muziek
klinkt, is er nergens plaats voor. Voor mij niet, voor Olaf niet en niet voor Tris. We
moeten de zaak draaiend houden, zegt Mink. We mogen God op onze blote knieën
danken dat we de zaak draaiend kunnen houden. Pak je jas, zegt ze, het is koud.
Dinsdag, woensdag, donderdag. Knopen aan je jas. Ze gooit munten in de lucht.
Jullie moeten toch eten?
De straat is leeg. Tris is nergens meer te zien. Olaf is de hoek omgerend, maar ook
daar is ze niet. Hij bonkt tegen me aan.
‘Ik val om,’ zegt hij, ‘kijk!’
Als een zak aardappelen valt hij voor mijn voeten. Ik trek hem op aan de kraag
van zijn jas.
‘Ga naar school,’ zeg ik, ‘zie je later.’
In café De Loper zit Tris aan een tafeltje bij het raam. Haar kleine handen houden
een dampende kop voor haar gezicht. Mag ik het zien? Ze schudt van nee. Mijn hand
duikt naar haar jaszak. Ze slaat hem weg en steekt haar vingers in haar mond. Ik geef
haar een duw. Nog een. Maar Tris zet de stoel weer op zijn poten en recht haar rug.
‘Waarom denk je,’ zegt ze op dreigende toon, ‘waarom denk je dat ik het mes heb
gekregen en niet jij? Nou?!’
Als een generaal staat ze naast de stoel. De zon schiet naar binnen, stofdeeltjes
zweven om haar heen.
‘Doe normaal!’ zeg ik. ‘Ga zitten.’
Tris blaast weer in haar kopje en kijkt naar de deuropening. Een kleine, magere
jongen grijnst haar toe, de ochtendlucht hangt grauw in zijn gezicht. Een mobiel
glinstert in zijn hand. In de zak van zijn leren jas gaat nog een telefoon. Tris neemt
vlug een slokje.
‘Lekker?’ vraagt hij aan haar. ‘Lekker?’
Zijn ogen gloeien. Hij steekt zijn hand in zijn broekzak en haalt wat flappen
tevoorschijn die hij op tafel werpt. De ogen van Tris kleven aan het geld.
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Mink heeft wasgoed opgehangen. Een broek van Olaf drupt een plasje op de vloer.
In de koelkast ligt een wit truitje. Mink neuriet zachtjes. Ga maar, zegt ze, terwijl
mijn hand op de deurklink zit. Ze wuift en trekt haar muts over haar oren. Haar mond
plooit roze en haar benen dragen haar naar het bed dat bij het raam wacht. Sommige
oren willen niet horen, had Mink gezegd toen het huis en de cello in brand stonden.
De kleine, magere jongen die in De Loper voor de ogen van Tris geld op tafel gooide,
staat in de hal van de bibliotheek. Hij hangt tegen de koffieautomaat en krabt in zijn
haar. Zijn oogleden zijn dik van het roken, zijn ogen glippen weg. Zijn vinger wijst
naar mijn boekentas.
‘Je hebt aan één boek genoeg. De koran, man.’
Hij slentert naar de leestafel, pakt een krant en snuift geërgerd.
‘Waar is Tris?’ zegt hij, terwijl hij de krant loslaat en opkijkt. Een lachje vouwt
om zijn lippen. Met zijn handen tekent hij haar lichaamsvormen in de lucht. Zijn
vingers vallen keihard neer op het tafelblad.
‘Gaat je niks aan,’ zeg ik.
Hij lacht voluit en slaat op mijn schouder. Zijn hand knijpt zacht in mijn bovenarm.
Ik schud zijn hand van me af en stop hem in mijn broekzak. Wanneer Tris lacht, is
haar mond niet meer te stoppen. Ze lacht wit en roze. Tris heeft plannen, net als ik.
Maar het mes is van mij.
‘Kom op, man,’ zegt hij, ‘zit niet te fucken. Ik heb een klus voor je.’
‘Hoeveel?’
Hij trekt zijn ogen tot spleetjes.
‘Wat hoeveel?’
‘Hoeveel krijg ik?’
‘Niks, man, ze willen je testen. Ze testen iedereen eerst.’
‘Om te kijken of je een bange hond bent.’
‘Wie is hier bang? Ben jij bang?’
‘Ik niet, man.’
‘Niemand is bang,’ zegt de jongen.
Olaf zit aan tafel, zijn rug zegt niets. Een lepel zweeft in de lucht en laat een druppel
vallen. Hij houdt zijn hoofd heel stil. Alsof hij verwacht dat ik met mijn vingers knip
en hij weer bewegen kan. Aan zijn voeten ligt een open geritste rugzak. Gekreukelde
schriften, een half opgegeten banaan, zilverpapiertjes.
‘What's up?’
‘Ze slaapt,’ fluistert hij, terwijl hij de lepel op tafel legt.
Mink ligt opgerold op het bed aan het raam. De gordijnen zijn dicht. Haar oogleden
lijken transparant, de brandwond trekt een waaier over haar gezicht. Voorzichtig pak
ik haar hand. Haar vingers voelen koud. Dan zie ik het rood.
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Moorden voor de goede zaak
Een Heilige Oorlog op Amerikaanse bodem
door Thomas Bersee
Harpers Ferry is een oud plaatsje in West-Virginia. Het ligt op de landtong waar de
Potomac en de Shenandoah met elkaar samenvloeien en het wordt omringd door de
kliffen van de Blue Ridge Mountains.1 Thomas Jefferson beschreef deze omgeving
als ‘een van de meest adembenemende natuurgezichten ter wereld’ en als ‘een plek
die de oversteek van de Atlantische oceaan alleen al meer dan waard was’.2 Later
zou het gebied bezongen worden door John Denver in het nostalgische nummer
‘Country roads, take me home’, dat na verschijnen in 1971 zes maanden onafgebroken
in de Amerikaanse hitparade stond en zo populair werd dat het te vinden is op liefst
21 cd's van deze countryzanger (die overigens helemaal niet uit West-Virginia
afkomstig was).
Harpers Ferry ligt ongeveer 110 kilometer ten noordwesten van Washington en
is van daaruit ideaal voor een dagtrip. De laatste jaren is het echter zo'n toeristisch
gekkenhuis geworden dat niemand uit de hoofdstad er meer komt, behalve als er
buitenlandse gasten op bezoek zijn. Harpers Ferry is immers niet alleen een verplicht
uitje vanwege zijn wonderschone ligging maar ook vanwege zijn verleden. Het was
in dit stadje dat zich een van de meest besproken gebeurtenissen uit de Amerikaanse
geschiedenis voordeed. Nu ja, veel besproken in de Verenigde Staten, waar Harpers
Ferry geldt als een lieu de mémoire. In Europa is veel minder bekend over het voorval
te Harpers Ferry, en dat is misschien jammer, want het betrof de eerste gewelddadige
aanslag op Amerikaanse bodem die werd gepleegd vanwege een ‘Heilige Oorlog’.
De aanslag werd geleid door een blanke Amerikaan en de ‘Heilige Oorlog’ was de
strijd tegen de slavernij. De destijds reeds explosieve cocktail van
geweld-voor-de-goede-zaak, zelfgezocht martelaarschap, opwinding in de media,
chaotische repressie door de overheid en - in dit geval - navolgende burgeroorlog is
in deze tijd ook buiten de VS interessant.
In 1859 pleegde John Brown met 21 volgelingen, onder wie vijf negers, een overval
op het federale wapenarsenaal in Harpers Ferry. De bedoeling was om de
buitgemaakte wapens uit te delen aan de omwonende slaven opdat deze daarna
spontaan in opstand zouden komen. Vervolgens zou de vonk overslaan naar andere
slaven en binnen de kortste keren zou het hele Zuiden het juk van de slavernij hebben
afgeworpen. Dit bleek een faliekante misrekening. Geen enkele slaaf kwam in opstand.
Nadat er wat heen en weer was geschoten, trokken Brown en zijn mannen zich met
35 gijzelaars terug in een gereedschapshuis.3 Een compagnie van mariniers onder
bevel van de toen nog onbekende kolonel Robert E. Lee deed een stormaanval met
bajonetten. Tien mannen van Brown waaronder twee van zijn zonen kwamen daarbij
om. Brown raakte zelf gewond en werd gevangen genomen. Binnen twee weken
werd hij veroordeeld voor hoogverraad, moord en criminele samenzwering. Brown
weigerde hulp om de doodstraf te ontlopen. Een maand later werd hij opgehangen.
De actie van de 59-jarige John Brown was misschien naïef en onbezonnen geweest,
maar hij was geen groentje op het gebied van gewelddadige acties. Hij had al
bekendheid gekregen als aanvoerder van een groep vrijwilligers tijdens de ‘Bleeding
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Kansas’-crisis, de miniburgeroorlog over slavernij die tussen 1854 en 1856 woedde
in de nieuwe staat. Brown was ondermeer verantwoordelijk voor het letterlijk in
mootjes hakken van een aantal voorstanders
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van slavernij bij de ‘Pottawatomie Massacre’ (twee zonen van hem die meededen
aan de moordpartij kregen ter plekke een zenuwinstorting, maar hij zou onbewogen
hebben gezegd ‘God is mijn rechter’). Het was wel duidelijk dat geen zee Brown te
hoog ging in zijn strijd voor de goede zaak: hij voerde onvermoeibaar campagne
voor het abolitionisme, leefde daartoe in zelfverkozen armoede en onderging zonder
aarzeling verraad, bedreigingen met de dood, en zelfs marteling van en moord op
zijn eigen kinderen.
Wellicht op basis van die brede ervaring wist hij zich na de aanslag bij Harpers
Ferry feilloos te etaleren als martelaar. De roof van de wapens had hij dan wel
helemaal verknald, zei hij tegen zijn vrouw, maar hij zou alles nog kunnen goedmaken
‘door een paar minuten met zijn nek aan een strop te bungelen’. Dat zou de beweging
tegen de slavernij nieuwe dynamiek geven, voorspelde hij. Hij weigerde daarom
juridische steun van zijn medestanders en koos ervoor grotendeels zelf zijn
verdediging te voeren (hoewel een van de hem toegewezen advocaten uiteindelijk
het slotpleidooi zou houden). Brown verscheen vaak alleen voor de rechtbank, getooid
met een wilde baard en nog herstellend van zes diepe wonden in buik en schouder.
Hij zocht geen clementie maar wilde vooral uitleggen waarom hij geweld
gerechtvaardigd vond en zijn tegenstanders ten dode waren opgeschreven.
Bedaard vertelde Brown aan de rechters (en het publiek) in bijbelse metaforen dat
hij een hogere wet diende en bereid was om voor de goede zaak te sterven. De toorn
van God zou over de wereld zijn neergedaald en hij was het instrument om Gods wil
ten uitvoer te brengen. Vanuit de gevangenis in Charleston schreef hij bovendien
talloze brieven aan journalisten en gaf hij ettelijke interviews. De publieke opwinding
(en de sympathie die Brown genoot bij de noordelijke beweging tegen de slavernij)
deed bij de overheid van Virginia een stemming van paniek ontstaan. De
wankelmoedige gouverneur Henry A. Wise deed zijn naam weinig eer aan door de
rechtsgang te doorkruisen met een even welgemeend als paradoxaal advies aan de
rechtbank: ‘Martelaarschap is een gevaar voor onze vrede, laten we geen heiligen
kweken en daarom is de doodstraf noodzakelijk’.
De meeste historici zijn het erover eens dat als John Brown was verdedigd op basis
van het argument van ontoerekeningsvatbaarheid, hij de doodstraf had ontlopen,
onmiddellijk zou zijn afgevoerd naar een gesloten inrichting, en de hele affaire
vermoedelijk niet zulke grote proporties zou hebben aangenomen. Nu werd hij een
echte Amerikaanse martelaar. Op de dag van zijn terechtstelling werd uit angst voor
ongeregeldheden een troepenmacht van 1.500 soldaten op de been gebracht. Om
ervoor te zorgen dat niemand zijn laatste woorden zou kunnen opvangen, werd het
toegestroomde publiek bovendien op grote afstand van het schavot gehouden. Toch
lukte het Brown blijkbaar om een van zijn bewakers een papiertje in handen te
schuiven met de woorden ‘Ik, John Brown ben er nu helemaal zeker van dat de
misdaden van dit schuldige land, alleen kunnen worden schoongewassen met bloed’.
Na zijn executie zouden overal in het Noorden de kerkklokken hebben geluid.4
De apocalyptische profetie door Brown zou spoedig bewaarheid worden. Zestien
maanden na zijn terechtstelling begon de Amerikaanse Burgeroorlog, die door de
toenmalige president Abraham Lincoln werd gekarakteriseerd als ‘een overval van
John Brown, maar dan op gigantische schaal’. En werd inderdaad een bloedbad. In
een natie met 34 miljoen inwoners, onder wie bijna 4 miljoen slaven, werd meer dan
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11 procent van de bevolking onder de wapenen geroepen en sneuvelden bijna 600.000
soldaten terwijl er meer dan 400.000 gewond raakten. Met deze ‘casualty rate’ van
meer dan 25 procent is de Burgeroorlog verreweg het bloedigste conflict uit de
Amerikaanse geschiedenis - WO 11 had voor de Amerikanen een ‘casualty rate’ van
6,8 procent, de Vietnam-oorlog van 2,4 procent, en de Golf-oorlogen van 1991 tot
heden 0,24 procent. Brown had kortom niet te veel gezegd: het dodental van de
Burgeroorlog bedroeg meer dan dat van alle oorlogen waarin Amerikanen vochten
tezamen.
John Brown zelf werd na zijn terechtstelling
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onsterfelijk, en wel op diverse manieren. Toen de stad Atlanta door het Noordelijke
Unieleger volledig met de grond gelijk werd gemaakt, zou de militaire drumband
triomfantelijk ‘John Brown's Body’ hebben gespeeld. Dit soldatenlied, dat later ‘The
Battle Hymn of the Republic’ werd, had als refrein ‘Glory, glory, hallelujah, His
soul is marching on’ en zou in 1963 een hit worden voor protestzangeres Joan Baez,
waarna het in de jaren zestig eindigde als meest gezongen strijdlied van de
burgerrechtenbeweging. In Nederland werd het loflied op John Brown verplichte
kost op elke wandelvierdaagse.
Na zijn martelaarschap werd Brown in intellectuele zin omhelsd door de culturele
elite uit Nieuw Engeland.5 Vooral de literatoren lieten zich niet onbetuigd. Herman
Melville noemde hem een ‘meteoor van de oorlog’. Henry Wadsworth Longfellow
noteerde op de ochtend van de terechtstelling in zijn dagboek: ‘Dit is een grootse
dag in onze geschiedenis; het is het begin van een nieuwe revolutie die nu even hard
nodig is als eertijds de oude.’ Henry David Thoreau schreef ‘de oude kapitein Brown
is niet meer, hij is nu een Engel van licht’ en vergeleek Brown rechtstreeks met Jezus,
die immers door de hand van de staat ‘een gelijksoortige dood’ was gestorven. Hij
voorspelde ook dat elke held die de grond in ging, een verse oogst aan helden zou
opleveren. Ralph Waldo Emerson deed de fameuze uitspraak dat met de ophanging
van Brown ‘de galg even glorieus als het kruis’ was geworden.
De meeste lof voor Brown kwam van Afro-Amerikaanse kant. ‘Ik wijdde mijn
leven aan de slaaf, maar hij stierf ervoor,’ bekende de vermaarde zwarte leider
Frederick Douglass, die overigens had geweigerd deel te nemen aan Browns suïcidale
aanvalsplan.6 In een verheerlijkende biografie stelde de zwarte intellectueel W.E.B.
DuBois later dat Brown van alle blanke Amerikanen het dichtst bij de zwarte volksziel
kwam. Nog in 1964 verkondigde de zwarte publicist Lerone Bennet Jr. zelfs dat John
Brown meer vanwege de slavernij had geleden dan welke zwarte leider ook. En in
datzelfde jaar hield Malcolm X goedwillende blanke Amerikanen voor dat als ze
echt wilden helpen in de zwarte emancipatiestrijd, ze moesten doen wat John Brown
had gedaan.7
Ook in ander opzicht is het vuur van Harpers Ferry in de VS nog steeds niet
gedoofd. Nadat Timothy McVeigh in 1995 met een vrachtwagen vol met kunstmest
het federale overheidsgebouw in Oklahoma City had opgeblazen, schreef hij uit zijn
dodencel brieven naar journalisten dat hij hoopte ‘net als John Brown’ te worden
herinnerd als vrijheidsstrijder. Gore Vidal, die door McVeigh was uitgenodigd om
zijn executie bij te wonen, verklaarde tegen de pers dat Timothy tegen ‘iets’ streed
wat gaande was in het land op de wijze zoals John Brown vocht tegen de slavernij.
En toen een christenfundamentalist onlangs de doodstraf kreeg voor het neerschieten
van een abortusarts, voerde hij in zijn verweer aan dat hij had gehandeld ‘naar
voorbeeld van John Brown’.
Harpers Ferry is, zoals dat tegenwoordig zo modieus heet, een ‘plaats van
herinnering’. De herinnering is echter niet bij iedereen hetzelfde. Wie denkt dat het
conflict tussen het Noorden en het Zuiden in VS nu toch wel bijgelegd zal zijn, dient
even langs te gaan bij de concurrerende gedenktekens in het historische stadcentrum.
Het meest in het oog vallend is de kolossale granieten steen van sympathisanten van
de Zuidelijke confederatie ter herdenking van de onschuldige burgerslachtoffers van
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de overval van John Brown. Een paar jaar terug sloeg de zwarte
burgerrechtenorganisatie NAACP terug met een plaquette ter ere van Brown vanwege
zijn strijd tegen de slavernij. Naast beide gedenktekens heeft de National Park Service
onlangs een tekstbord gezet met de verklaring dat het om een ‘controversiële
gebeurtenis’ gaat die nog altijd conflicterende interpretaties oplevert.
Dat klopt wel. Bijna honderdvijftig jaar na zijn dood is er ook onder historici nog
geen consensus over Brown. Sterker nog, er is wel eens over hem gezegd dat hij een
onverteerbare kiezel is in de canon van de Amerikaanse geschiedenis. Telkens
wanneer Brown ter sprake komt, worden we allemaal een beetje hysterisch, stelde
een historicus onlangs nog.8 Het
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probleem waarmee de geschiedschrijvers worstelen, is uiteraard precies het probleem
waarmee de wereld al sinds mensenheugenis worstelt: ‘One man's terrorist is another
man's freedom fighter.’
Aanvankelijk voerde in de historiografie de pro-Brown geluiden de boventoon.
De eerste biografen van Brown waren zijn vrienden en bondgenoten geweest die
hem hadden voorzien van geld en wapens. Zij bejubelden hem als een principiële
‘Puriteinse soldaat’, ‘een onsterfelijke held’, ‘een menselijke idealist met goddelijke
kwaliteiten en ‘onze dapperste martelaar’. Naar hun oordeel waren de daden van
Brown even heroïsch als die van Lincoln en even nobel als die van Socrates.
De eerste serieuze biografie verscheen in 1910, vijftig jaar na Browns dood.9 Het
werk

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

18
was van de hand van Oswald Garrison Villard, kleinzoon van de befaamde abolitionist
William Lloyd Garrison. Vrijwel geen enkel aspect van Browns leven laat Villard
onbelicht, en sindsdien is het verhaal wel vaker maar zelden uitvoeriger verteld.
Brown werd in 1800 geboren in Connecticut. Zijn vader was een koude, rechtlijnige
Calvinist, wiens leven in teken stond van predestinatie, de zondigheid van het vlees
en de angst voor de God der wrake van het Oude Testament. Hij sloeg zijn kinderen,
zoals later ook Brown zijn eigen kinderen zou slaan. De jonge Brown was een grote
bewonderaar van Oliver Cromwell, die devoot bijbel las maar tegelijk geen moeite
had om een koning ter dood te brengen. Zijn intense afkeer van de slavernij zou
Brown hebben gekregen toen hij als twaalfjarige zag hoe een slavenjongen met een
schop werd afgetuigd. Hij zou bij die gelegenheid hebben gezworen niet te rusten
voordat de slavernij was afgeschaft. Brown kreeg twintig kinderen van twee vrouwen.
Zijn eerste vrouw stierf vermoedelijk in het kraambed en zijn treurnis was zo groot
dat hij een vriend bekend zou hebben ook zelf dood te willen. Verder verloor hij ook
nog eens negen kinderen onder wie drie zonen die hem in zijn gewapende acties
hadden gevolgd.10
Villard schroomt niet om te vermelden hoe streng Brown tegen zijn zonen kon
zijn. In Harpers Ferry zou hij zijn dodelijk verwonde zoon hebben vermaand niet zo
kinderachtig te jammeren, maar te sterven als een man. Voorts wind Villard geen
doekjes om Browns falen als zakenman. Brown mislukte als veehandelaar, leerlooier,
paardenfokker, loodverkoper, woldistributeur en speculant in onroerend goed.
Voortdurend wisselde Brown van woonplaats om zijn geluk elders te beproeven
maar vrijwel alles wat hij ondernam, werd een fiasco. Behalve dan zijn werk als
‘stationschef’ op de zogeheten ‘Underground Railroad’, de geheime vluchtroute van
de slaven naar het noorden van de VS en Canada. Met het klimmen der jaren werd
Brown steeds radicaler. Hij ontwierp een nieuwe grondwet voor een voorlopige
regering waarin hij voor zichzelf de rol van president had bedacht. Met de pacifistische
abolitionisten van zijn tijd had hij geen geduld: ‘Praten, praten, en nog eens praten,
daar komen de slaven niet mee vrij... Het is nu tijd voor actie en nog eens actie!’11
In navolging van zijn ultrapacifistische grootvader keurde ook Villard de
moorddadige acties van Brown af. Daarbij gold zijn veroordeling niet eens zozeer
Browns optreden in Harpers Ferry, als wel de eerdere slachtingen in Kansas, zoals
de ‘Pottawatomie Massacre’. Niettemin bleef Villard onvoorwaardelijk geloven in
de nobele intenties van Brown, en daarmee zou hij voor lange tijd diens laatste
sympathisant zijn.
Na de eeuwwisseling verschoof het beeld over de Burgeroorlog. In het Noorden
vervaagde de herinnering aan de strijd, en vooral aan het ideaal van rassengelijkheid.
De nieuwe emigratiegolf deed vreemdelingenangst de kop opsteken, van gelijke
rechten voor zwarten repte niemand meer, en ‘minstreelshows’ waarin zwart
geschminkte acteurs onderwerp van spot waren, werden een populair volksvermaak.
In het Zuiden werd de apartheid ingevoerd, zwarte Amerikanen werden beroofd van
hun net verworven stemrecht en het aantal lynchings nam dramatisch toe.12
Geheel volgens de nieuwe tijdgeest interpreteerden historici de Burgeroorlog niet
langer als een principieel conflict over de slavernij, maar als nodeloos bloedvergieten
dat was veroorzaakt door opruiers, een hysterische pers en overspannen partijpolitiek.
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Zuidelijke historici voerden aan dat de zuidelijke staten zich niet zozeer tegen de
afschaffing van de slavernij hadden verzet (die zou immers toch wel geleidelijk zijn
beëindigd), maar tegen de beknotting van hun bestuurlijke vrijheden door het federale
staatsgezag. Bovenal had het Zuiden in hun ogen gevochten voor het behoud van
zijn unieke culturele identiteit van bloeiende magnolia's, etiquette, raciale codes,
hoffelijkheid, gereguleerde passie, en een traditionele agrarische levensstijl (zoals
we die kennen uit Gone with the Wind). Onder het voorwendsel de eenheid van de
Verenigde Staten te redden, was het Noorden er louter op uit geweest om het Zuiden
een moderne industrieelkapitalistische markteconomie op te leggen.
Met het kantelen van het beeld van de bur-
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geroorlog, kantelde ook het beeld van Brown. In 1913 schreef Hill Peebles Wilson,
koopman, bankier, politicus uit Kansas, het tegen Brown gerichte pamflet John
Brown, Soldier of Fortune: A critique. Naar zijn eigen zeggen was Wilson altijd een
bewonderaar van Brown geweest totdat hij na eigen onderzoek ‘de echte toedracht’
rondom Pottawatomie had leren kennen. Om de in zijn ogen ‘extravagante
verdichtsels’ van Villard recht te zetten, besloot hij met de waarheid naar buiten te
komen. Bij Pottawatomie zou het slechts om het stelen van paarden gegaan zijn.
Brown was dus geen held maar gewoon een paardendief die zijn moorddadige
roofzucht probeerde te maskeren door zogenaamd te strijden tegen de slavernij.
Wilsons verhaal werd niet zo goed ontvangen, en verloor ook aan
geloofwaardigheid toen bleek dat hij zich voor zijn schrijfsel had laten betalen. De
weduwe van de voormalige gouverneur van Kansas die indertijd Browns vijand was
geweest, had hem 5000 dollar geboden om de reputatie van Brown om zeep te helpen.
Zij stierf voordat ze hem had betaald en Wilson moest naderhand de erven een proces
aandoen om alsnog zijn geld te krijgen.
De eerste respectabele zuidelijke intellectueel die met Brown aan de slag ging, was
de later fameus geworden zuidelijke schrijver en dichter Robert Penn Warren uit
Kentucky. Hij was 24 jaar oud toen hij zijn debuut maakte met John Brown: The
Making of a Martyr (1929). In deze studie beschreef hij Brown als een verknipte
handelsreiziger die zich ontpopte tot een bloeddorstige fanaticus. Moed zou de enige
deugd van deze Yankee zijn geweest en verder was hij geniaal in het camoufleren
van zijn eigen fouten en tekortkomingen. Het meest sprekende voorbeeld daarvan
was zijn proces en executie waarin hij zichzelf aan de buitenwereld als heilige wist
te verkopen. Het was allemaal zo doorzichtig en grotesk dat eigenlijk geen kind erin
kon trappen, maar toch, zo verzucht Warren, liet een hele generatie zich moedwillig
in de luren leggen.
De eerste professionele historicus die zijn tanden in Brown zette, was James C.
Malin, die zelf uit Kansas kwam.13 Onverkort zette hij de lijn door die door Peebles
en Warren was ingezet. Brown zou met een huifkar volgeladen met wapens naar
Kansas zijn afgereisd om een slaatje te slaan uit de politieke onrust aldaar. Het
bloedbad bij Pottawatomie zou een daad zijn geweest van manische zelfexpressie
door een gefrustreerde vijftiger. In Harpers Ferry probeerde hij het opnieuw maar
dan met de nog grotere ambitie om een enorme rooftocht door de zuidelijke staten
op touw te zetten. Toen alles was mislukt, wist hij zich met zijn talent voor
zelfdramatisering nog op te werken tot voorwerp van religieuze verering. Malin
hekelde vooral de steun aan Brown door de ‘radical chic’ der Transcedentalisten die
hij laatdunkend aanduidde als ‘de zelfbenoemde hoeders van de nationale
beschaving’.14
Het negatieve beeld van Malin over Brown zou de standaard worden, zowel in
alle Amerikaanse schoolboeken als in de populaire cultuur. In de film Santa Fe Trail
(1940), een verheerlijking van het Zuiden (en bijna van de slavernij), werden Errol
Flynn en Ronald Reagan van het doek gespeeld door Raymond Massays interpretatie
van John Brown als fanaticus en gevaarlijke gek. Toen de film uitkwam, klaagde
een van Browns kleindochters producent Warner Brothers nog aan voor een lasterlijke
misrepresentatie van haar grootvader, maar de aanklacht werd niet ontvankelijk
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verklaard. In 1955 speelde Massey nog een keer John Brown in Seven Angry Man,
waarin een iets genuanceerder beeld werd geschetst, hoewel er veel aandacht is voor
de afkeuring die Browns zonen aan de dag leggen voor diens daden.15 In meer recente
filmproducties zoals tv-miniseries The Blue and the Gray (met Sterling Hayden als
Brown) en North and South (met Johnny Cash als Brown) werd het beeld nog een
beetje bijgesteld, maar echt goed kwam het tot dusver niet tussen Hollywood en John
Brown.
In de jaren zestig kwam de rehabilitatie van John Brown in politieke zin wel op gang.
De moord op ‘Freedom-riders’ in de zuidelijke staten maakte duidelijk dat je als
blanke niet gek hoefde te zijn om te sterven voor de zwarte emancipatiestrijd. In
1969 verscheen een
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bronnenuitgave van de brieven en toespraken van John Brown.16 Samensteller Louis
Ruchames schreef in zijn voorwoord dat John Brown ‘het beste in de joods-christelijke
traditie’ vertegenwoordigde en ‘de oorspronkelijke intenties van de Founding Fathers’
had nageleefd. Zijn conclusie was dat alle vrijheidslievende mensen hem dankbaar
zouden moeten zijn voor zijn inspirerende verzet tegen de tirannie en zijn
zelfopoffering.
Dit viel niet overal in goede aarde. In de New York Review of Books gaf recensent
Willy L. Rose de pro-Brown intellectuelen uit de New Left een vette veeg uit de pan.17
Hij hield hen voor dat zij, net als de intellectuelen uit de tijd van Brown, een blinde
vlek hadden voor diens geweldsexcessen. In een boze ingezonden brief riposteerde
Ruchames dat Pottawatomie een ‘legitieme gevechtshandeling’ was geweest,
vergelijkbaar met de uitschakeling van collaborateurs door het verzet in de Tweede
Wereldoorlog. Korzelig antwoordde Rose dat hij bij Pottawatomie toch eerder dacht
aan My Lai dan aan de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was bereid tot een
compromisvoorstel: de Brown van Pottawatomie was een oorlogsmisdadiger en de
Brown van Harpers Ferry was een radicale politieke activist.18
Hoogleraar geschiedenis Stephen B. Oates van de Universiteit van Massachusetts
(van wie toen net het boek To Purge This Land With Blood (1970) was verschenen,
mengde zich in de discussie en probeerde met een brief onder de opgewekte titel
‘Shoot-Out’ de gemoederen te sussen. Hij deelde de opvatting van Rose dat Brown
niet als held moest worden bezongen door de burgerrechtenbeweging, maar vooral
in de context van zijn tijd bezien diende te worden. Met de beste wil ter wereld viel
Pottawatomie niet te vergoelijken, maar vanwege de oorlogssituatie in Kansas was
de affaire wel begrijpelijk. De slavernij was een immoreel monstrum in een natie die
was gebaseerd op de christelijke leer en de verlichte idealen van vrijheid en gelijkheid.
Vanwege de onmacht deze innerlijke tegenstelling op te lossen, had het land, aldus
Oates, een messianistische rebel als Brown ‘over zich afgeroepen’.
In To Purge This Land With Blood betoogde Oates verder dat Brown niet gek was.
Hij zag een probleem en zijn oplossing was typisch Amerikaans: hij greep naar zijn
geweer. Zijn klunzige planning kon worden verklaard door zijn vaste geloof in Gods
voorzienigheid. In die tijd was dat zeker niet ongewoon. Zo vertrouwde ook generaal
Lee er vast en zeker op dat de God hem een handje zou helpen toen hij tegen beter
weten in zonder cavalerie naar Gettysburg optrok. Bovendien zou Brown niet gekker
zijn geweest dan al die generaals die hun manschappen zo lang de voorraad strekte
golf na golf het vijandelijke artillerievuur injoegen.
Oates betoogde zelfs dat Brown in menig opzicht realistischer was dan de meeste
van zijn generatiegenoten. Zo leefde Lincoln aanvankelijk in de overtuiging dat het
nog wel honderd jaar zou kunnen duren eer de slavernij zou zijn afgeschaft. Als geen
ander had Brown de onderhuidse angst van de zuiderlingen in de peiling. Het enige
dat hij als noordeling hoefde te doen, was ‘to step into Dixie with a gun, announce
that he was here to free the blacks, and the effect on the South would be cataclysmic’.
Wat dat betreft, kreeg Brown het gelijk aan zijn kant.
Afgelopen jaar bereikte de herwaardering van Brown een voorlopig hoogtepunt met
de verschijning van John Brown, Abolitionist: The Man Who Killed Slavery, Sparked
the Civil War, and Seeded Civil Rights van David S. Reynolds. Het gaat hier om
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weinig minder dan een zaligverklaring. Volgens Reynolds, hoogleraar Amerikanistiek
aan de City University of New York, kan Brown worden beschouwd als een profeet
van de multiculturele samenleving. Hij had niet alleen de burgeroorlog ontketend en
de slavernij een dodelijke slag toegebracht, maar hij had bovenal het zaad gestrooid
voor de emancipatiestrijd van de etnische minderheden in Amerika.
Uiteraard dient Reynolds - schrijvend in de slagschaduw van ‘9/11’ - nog wel even
in het reine te komen met het probleem van gewelddadige aanslagen uit naam van
een ‘Heilige Oorlog’. Ruiterlijk geeft hij toe dat technisch gezien Brown met recht
als terrorist zou kunnen worden aangeduid, maar hij vindt een
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ontsnapping in de redenering dat anders dan de huidige terroristen Brown een ‘goede
terrorist’ was. Zijn actie in Harpers Ferry zou ‘zelfmoordterrorisme op zijn best’ zijn
geweest. Wat betreft religieus fundamentalisme was Brown zeker niet de mindere
van Osama bin Laden, maar Brown had wel een veel bredere visie en een nobeler
doel.
Volgens Reynolds zijn de Al-Qaida terroristen slechts uit op de vestiging van een
bekrompen islamitische theocratie waarin voor andere opvattingen geen plaats is en
waarin alle westerse waarden zijn uitgebannen. Het doel van Brown was daarentegen
een vrije democratische samenleving met gelijke rechten voor iedereen ongeacht
geloof, ras en geslacht. Geen wonder dat zijn ‘universeel humanitaire idealen’ niet
alleen aftrek vonden onder zijn
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calvinistische geloofsgenoten maar ook een breed spectrum van joden,
rooms-katholieken en niet-gelovigen aanspraken. Daarbij was de slavernij zo'n
misdadig systeem dat elk middel geoorloofd was om het te beëindigen. Bovendien,
zo betoogt Reynolds, koos Brown zijn slachtoffers zorgvuldig uit en had zijn optreden
niets van doen met de huidige mode om met zoveel mogelijk bloedvergieten een
politiek punt te scoren.
En vergeleken met Brown zijn hedendaagse terroristen, inclusief de Amerikaanse
terroristen zoals Ted Kaczynsky (de ‘Unabomber’) en Timothy McVeigh, verbale
stuntelaars. Reynolds wijst erop dat - ondanks zijn neiging tot grammaticaal
verhaspelde zinnen en zijn voorliefde voor spelfouten - Brown uitvoerig werd
geprezen door puristen als Thoreau vanwege zijn krachtige en expressieve taalgebruik.
Het waren zo uiteindelijk niet zijn geweren die Brown onoverwinnelijk hadden
gemaakt, maar zijn woorden. De terrorist van nu zou daarin nog een belangrijke les
te leren hebben, meent Reynolds.
John Brown, Abolitionist was in Amerika een van de meest besproken boeken van
2005. Vrijwel alle recensies waren lovend, behalve die in de New Republic.19
Recensent Sean Wilentz, hoogleraar geschiedenis aan Princeton, oordeelde bits dat
als serieuze geschiedschrijving iets anders was dan het houden van een lofrede, het
bedrijven van symboolpolitiek of het verkondigen van geloofsartikelen, dit boek
schromelijk tekort schoot. Volgens hem overschatte Reynolds de invloed van Brown
enorm, en was Brown in feite nauwelijks meer dan een voetnoot in de Amerikaanse
geschiedenis.
Bovenal, sneerde Wilentz, is het ombrengen van weerloze personen voor een hoger
politiek of religieus ideaal nooit goed te praten, ook niet in het geval van Brown. Als
die indertijd ook vliegtuigen en bommen tot zijn beschikking had gehad, dan had het
er waarschijnlijk nog minder fraai uitgezien. De rechtvaardiging van een oorlog op
morele gronden, dat was iets wat de recensent wel kende, maar een historisch
wetenschappelijke apologie van het terrorisme dat was nieuw voor hem.
Er ontspon zich een even venijnige als leerzame openbare discussie tussen Reynolds
en de recensent, zoals dat schijnbaar alleen in de Angelsaksische wereld mogelijk
is. En hoewel men achter het geredekavel John Brown bijna kon horen grijnzen, was
één ding weer duidelijk geworden: het is niet de geschiedenis die zich herhaalt, maar
het feit dat historici nooit iets van de geschiedenis leren. En dat terwijl de
geschiedschrijving van het moderne terrorisme nog moet beginnen.

Eindnoten:
1 Harpers Ferry ontstond in 1747 toen architect Robert Harper besloot op deze plek op weg naar
de Shenandoah Valley een Quakerkerk te bouwen, en meteen een stad te stichten. In 1799 werd
het arsenaal van het Amerikaanse leger er gevestigd en de stad veranderde in een industrieel
centrum met 3000 inwoners. De stad lag precies op de grens van Noord en Zuid en was tijdens
de Burgeroorlog van groot strategisch belang (zie: Chester G. Hearn, Six Years of Hell: Harpers
Ferry During the Civil War; Baton Rouge 1996). Harpers Ferry lag oorspronkelijk in Virginia,
maar deze staat koos de zuidelijke kant en in 1862 scheidde West Virginia zich af, omdat daar
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de meerderheid van de burgers tegen de slavernij was. Tot op heden heeft Virginia de staat
West Virginia nog steeds niet erkend.
Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (Boston 1801)
John Browns Fort (het gereedschapshuis waarin John Brown en zijn mannen zich hadden
verschanst) ligt nu in het hart van Harpers Ferry National Historical Park. Oorspronkelijk was
het een soort bedevaartsplaats voor abolitionisten en zwarte Amerikanen, maar met het
afbrokkelen van Browns imago, raakte het in verval en werd in het begin van de twintigste
eeuw afgebroken. In de jaren zestig werd een replica op de huidige plaats gezet, op circa 50
meter van de oorspronkelijke locatie (Paul A. Shackell, ‘John Brown's Fort: A Contested
National Symbol’, in: Peggy A. Russo and Paul Finkelman (red.), Terrible Swift Sword: the
legacy of John Brown; Athens Ohio 2005).
Al deze verhalen over de executie zijn apocrief. Zo ook Thomas Hovendens schilderij over de
gebeurtenis met daarop John Brown die een zwarte slavenbaby kust. Het is een volkomen fictief
tafereel dat zich evenwel blijvend zou nestelen in de Amerikaanse collectieve verbeelding.
Zie o.m.: Zoe Trodd and John Stauffer (red.), Meteor of War: The John Brown Story (Maplecrest
2004); Franny Nudelman, John Brown's Body, Slavery, Violence & the Culture of War (Chapel
Hill 2004); Merrill D. Peterson, John Brown: The Legend Revisited; 2002; Paul Finkelman
(red.), His Soul Goes Marching on: Responses to John Brown and the Harpers Ferry Raid
(Charlottesville 1995)
Frederick Douglass, Life and Times of Frederick Douglass (Hartford 1882)
Vgl. W.E.B. Du Bois, John Brown (New York 1909, 2001) en Peggy A. Russo and Paul
Finkelman (red.), Terrible Swift Sword: the legacy of John Brown (Athens Ohio 2005).
Vgl. Stephen B. Oates, ‘John Brown and his Judges: A Critique of the Historical Literature’ in:
Robert P. Swierenga (red.). Beyond the Civil War Synthesis (Westport Conn. 1975).
Oswald Garrison Villard, John Brown: A biography, 1800-1859 - a biography fifty years after
(New York 1910, 1943); een heruitgave is aangekondigd voor 2010.
Zie voor Browns religieuze beleving: Louis A. Decaro, Jr., ‘Fire from the Midst of You’; A
Religious life of John Brown (New York 2002), vgl. voor Browns kinderen: Richard O. Boyer,
The Legend of John Brown, A Biography and a History (New York 1973)
Voor de ‘railroad’: Pergus M. Bordewich, Bound for Canaan: The Underground Railroad and
the War for the Soul of America (New York 2005); voor Browns radicalisme: John Stauffer,
The Black Hearts of Men: Radical Abolitionists and the Transformation of Race (Cambridge
Mass. 2001)
Zie voor de eerste revisionistische studies van de Burgeroorlog: Avery Odelle Craven, The
Coming of the Civil War (New York 1942); James Garfield Randall, The Civil War and
Reconstruction (Boston 1937); zie nu ook: Gary W. Gallagher and Alan T. Nolan (eds.), The
Myth of the Lost Cause and Civil War History (Bloomington in 2000) en David Goldfield, Still
Fighting the Civil War: The American South and Southern History (Baton Rouge 2002) en
David W. Blight, Race and Reunion: The Civil War in American Memory (Cambridge Mass.
2001).
James Claude Malin, John Brown & the Legend of Fifty-Six (Philadelphia 1942).
Zie voor een psychoanalytische duiding van Brown ook: Allan Nevins, Emergence of Lincoln,
Vol. 2: Prologue to Civil War, 1859-1861 (New York 1950). In dit indertijd toonaangevende
standaardwerk over Lincoln meldt de auteur dat Brown tengevolge van aangeboren psychische
afwijkingen en een strenge opvoeding zou hebben geleden aan paranoïde waanvoorstellingen.
Vgl. Peggy A. Russo, ‘John Brown Goes to Hollywood: Santa Fe Trail and Seven Angry Men’
in Russo en Finkelman (red.), op. cit.
Louis Ruchames (red.), John Brown: The Making of a Revolutionary, the story of John Brown
in his own words and in the words of those who knew him (New York 1969). Al eerder had de
communistische historicus Herbert Aptheker voor Brown de loftrompet gestoken in zijn brochure
John Brown: American Martyr (New York 1960) ter gelegenheid van de 100ste jaardag van
Harpers Ferry.
Willie Lee Rose, ‘Killing for Freedom’ in New York Review of Books (1970 December 3)
Exchange: ‘Killing for Freedom’ in New York Review of Books (1971 February 2); vgl. ook:
Andrew Taylor and Eldrid Herrington (eds.), The Afterlife of John Brown (New York 2005).
De samenstellers stellen dat Brown in Pottawatomie veel weg heeft van een terrorist, maar dat
de Brown van Harpers Ferry ‘een totaal ander persoon’ was. Brown valt daarom niet te
vergelijken met Martin Luther King, maar wel met Nelson Mandela.
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19 Sean Wilentz, ‘Homegrown Terrorist’ in The New Republic (2005 October 24). Zie voor een
boze reactie van Reynolds en navolgende discussie The New Republic (2005 November 28 &
December 5).
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Eierdozen
door Vrouwkje Tuinman
Eén keer plassen voor het tandenpoetsen, één keer erna. Gelukssokken aan. Een uur
van tevoren geen muziek meer aan, geen televisie. Niets doen, denken, zeggen, dat
me zou kunnen interesseren. Schone lakens. Op mijn minder fijne kant gaan liggen
zodat ik na twintig minuten naar de fijne kan draaien. Tien tips voor een platte buik
lezen, het liefdesleven van een musicalster, een lange reis naar Tibet - alleen maar
dingen die ik niet wil weten, anders wil ik iets weten en keer ik weer terug naar de
dag. Stilte. Geen beweging.
Het bed beweegt. Als hij echt van me hield, bleef hij stil liggen. De dekens open
slaan, positie kiezen, acht uur niet bewegen - hoe moeilijk kan het zijn. Hij ligt op
zijn linkerzij. Dat moet van mij. Hij wil liever op zijn rechterzij liggen, met zijn neus
in mijn haar, zijn hand op mijn borst. Dan snurkt hij precies in mijn oor. Ik wil dat
hij naar de muur snurkt, en dus moet hij op links slapen.
Aan het begin van elke nacht lopen we synchroon. Nog wat aaien, nog wat praten,
langzaam wegzakken. Maar juist als ik merk dat mijn gedachten door elkaar gaan
lopen, de slaap me overneemt, demarreert zijn Klaas Vaak en scheurt weg van de
mijne. Die blijft verbaasd achter en begint in zijn ogen te wrijven. Ik zie overal
strepen licht. Horizontaal onder de deur, verticaal langs het gordijn, vlekken van
bewegende koplampen kriskras door de kamer, alles draait. Hij keert zich op zijn
rug. Elke anderhalf seconden gaat hij eventjes aan en word ik wakker geschud.
Ik schud hem wakker. Hij laat zich mokkend op zijn zij duwen en ontkent dat hij
al sliep. Hij ontkent dat hij snurkt, want hij heeft niets gehoord. Vanaf dat moment
klopt er niets meer van. Mijn gedachten lopen nog lang niet door elkaar als hij alweer
uitbarst in gepruttel. Mijn gedachten marcheren. Netjes achter elkaar aan, stampend
op het ritme van mijn bloedbaan. Steeds harder, steeds sneller.
Hij mag niet eerder wegzakken dan ik. Ik moet hem wakker houden zodat ik in
slaap kan vallen. Iets te hard ga ik verliggen, een stomp in zijn rug, zodat ik sorry
kan zeggen. Of we nog mogen kletsen. Dat mag, maar dan moet ik bedenken
waarover. Ik weet niks. Er is niks waar ik om twee uur 's nachts graag over wil praten,
behalve dan over dat ik zo moe ben en daar is verder niet veel meer over te zeggen.
Ik begin over koekjes. Een kwartier lang noemen we alle soorten koekjes die we
kennen op. We zijn bijna klaar met het bepalen van de top drie als ik zijn adem hoor
vertragen. Snel begin ik over zoutjes. Halverwege paprika en bolognese slaapt hij.
Ik duw hem om. Mijn hoofd is een popcornautomaat. Ik zoek in het nachtkastje naar
oordoppen.
De springveren in de matras maken van elke kleine snurk een grotere, maximaal
komt het geronk bij mijn oor aan. Door de roze wasbollen heen hoor ik hem nog. Op
de bank, zes meter verderop, hoor ik hem nog. Op de bank zes meter verder met mijn
oordoppen in hoor ik hem nog.
De bank drukt golfpatronen in mijn rug, de deken komt maar tot aan mijn
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schenen. Niet aan denken. Denk aan rustige dingen. Ik probeer te bepalen aan welke
voorwaarden een nieuwe deken moet voldoen. En een nieuwe bank, een slaapbank,
een bank waarop ik apart kan gaan slapen. In een nieuwe, ver weg gelegen kamer.
Op het platteland. Ik sta stil voor etalages met dikke, radiografisch bestuurbare
bedden. Voor heel veel geld niks met elkaar te maken hoeven hebben, in één ombouw.
Het enige dat je vooraf zeker hoeft te weten, is of je voor altijd links of rechts wilt
liggen.
Bedden kiezen helpt niet. Schaapjes tellen werkt niet. Me voorstellen hoe ik de
veertig centimeter tussen hem en mij dichtmetsel met eierdozen, hoe ik de eierdozen
op hem vastniet, helpt niet. Mezelf aanpraten dat mijn tenen heel zwaar worden, en
dan mijn voorvoet, en dan mijn hiel, en zo langzaam omhoog tot je kruin, helpt niet.
Mijn hoofd is van zichzelf al zwaar genoeg. Ik geloof niet in toveren.
Vroeger had je iene miene mutte, voor als je niet kon kiezen. Op een gegeven
moment kwam ik erachter dat je altijd rechts uitkwam. Altijd evenveel lettergrepen,
dus altijd even vaak met je vinger wijzen, dus moet je eigenlijk vooraf al kiezen wat
je wilt. Hik sprik sprauw, ik geef de hik aan jou, ik geef hem aan een andere man,
die hem beter dragen kan. Dat lukt dus niet. Ik hoopte het wel, terwijl de kinderen
moesten lachen om mijn gestruikel sprik sprauw, om de rare geluiden als de hik er
net middenin een klinker uit kwam. Heel soms was de hik ook weg, na een paar keer
rijmen. Maar nooit hoorde ik hem terug bij een ander kind.
Het is omgekeerd: ik wil de slaap terug die me is afgepakt. En mijn bed. En mijn
man. Daar is geen toverspreuk voor. Dus pak ik zijn slaap ook maar af. Dan doe ik
tenminste nog wat met mijn tijd.
In de slaapkamer doe ik het licht aan. Ik ga liggen, op mijn rechterzij. Ik pak iets
te lezen. Een interview over nieuwe haartrends, de economiebijlage, de krant van de
Gamma. Niets dat ik wil hebben, niets dat ik wil weten - anders wil ik iets weten en
moet alles opnieuw, en duurt het nog een uur, en mijn lief ligt al op de bank te wachten
tot ik slaap en hij misschien ook nog een keer mag slapen.
Het wordt licht.
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Piet Gerbrandy
Stel
Leen me vanavond je koevoet je knuppel
voetangels duimschroeven van edel metaal.
Koop me morgen schoenen om te pronken
een zijden das die houdt en schrille knopen.
Schrijf me later in bij sluwe facties van partijen.
Wentelende. Die nooit opening geven van zaken.
Stel me aan het hoofd van vijf harde commissies.
Meet je dan draadlokken aan die me hitsen.
Wind me om je vingers die me wijzen.
Maar schenk me vast je houdgreep en je doorbijt.
De onontbeerlijke. Die maken breken.
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Was
In de eeuw dat het sleutelgat gaapte men
sprak bakeliet gepoetste bagagedragers
bespeelden hun trommels vredig brood
hamerde heiman zijn sparren in spons
dat niet kelderden torens balkons het vlizobeladderd
schavot van onschuld onschuld.
Zodra de zwaluw sliep grootoor ontluikt
naar knotten duikt en opgestoken blonden.
Mijn blaffer is een vief discreet vibrator
hij neust in je post voorkomt elk gesprek
dat niet gaat over zich. Ik laad steeds priller
preludes voor de zeep die geestkracht wist
die wit wast spoelt. Standvastig ingeslepen
in ons in ons besmettenden die kaapten.
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Hoor
Hier houdt mijn zwijgplicht op
vangt aan het verhoor. Alvorens door te slaan
nog even dit.
De winden die ik najoeg: west noord west.
De aren die ik las: bedauwd en loos.
De boeken die ik schreef: terecht onverkoopbaar.
Bezoedel mijn blazoen maar spaar mijn vrouwen.
Bemachtig wat ik had maar niet wat vrij is.
Roof mijn ingewanden maar niet in het openbaar.
Dit was het ga uw gang.
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Ik ben dichter
door Marc den Elzen
Ze wil schoenen hebben. Dansschoenen. Met hakken. Vier, vijf centimeter, dan is
ze net niet te lang. Ik zoek bij de mannen. Iets met gladde zolen. Borst vooruit, denk
ik, maak je breed. Zo moet je dansen.
‘Maarten,’ zegt ze, ‘wat vind je van deze schoenen?’
‘Ja, aardig,’ zeg ik.
‘Maar?’
Ik schud mijn hoofd.
‘Het is een beetje braaf, Marianne. Het zijn te kleine hakken. Mag best wat hoger.
Je moet trots zijn op je figuur.’
Ze zit op het bankje en draait een beetje met haar voet voor de spiegel. We kennen
elkaar nog maar kort. Van dansles. Samen schoenen kopen, dat is niet slecht voor
een eerste afspraak.
Als ze zich iets vooroverbuigt, zie ik het. Ik wil het niet, maar ik zie het. Ik voel
mijn kaken samentrekken en kijk naar de deur van de winkel. Een tram komt piepend
tot stilstand.
‘Maarten,’ zegt zij opnieuw, ‘deze schoenen. Zijn deze mooi?’
Ik denk aan mijn moeder. 's Ochtends stofte ze de houten wenteltrap in haar
nachtpon, en dat was voor mij de reden om nooit vriendjes mee te vragen. Dat mocht
ook niet, want voor mijn moeder was het schoonhouden van haar huis een levenstaak,
en spelende kinderen, honden en katten werden angstvallig buiten de deur gehouden.
‘Het zijn mooie schoenen,’ zeg ik.
‘Misschien moeten jullie even dansen, gewoon om te proberen hoe dat gaat’ zegt
de verkoopster.
Jezus, wat een idee. Kan zij niet met haar dansen? Marianne is zevenendertig en
drie jaar ouder dan ik. Waarschijnlijk heeft ze een kinderwens. Iedere vrouw die ik
tegen kom heeft een kinderwens, al durven ze dat nooit meteen te zeggen.
‘Ja, zullen we even dansen?’ zegt ze uitnodigend.
Met haar wijsvinger duwt ze haar bril stevig op haar neus. Ik pak haar beet en druk
mijn bovenlichaam tegen haar aan. Dit is de tango. Dit is voelen. Dit is passie. Weer
moet ik aan mijn moeder denken. Ben je misschien te kritisch, oppert ze vaak. Maar
dat is het niet.
‘Maarten,’ zegt Marianne, ‘jij moet beginnen.’
Ik zet mijn voet naar voren. Zij zet haar voet naar achteren. Jij linksachter, ik
rechtsvoor.
‘Maarten,’ zegt zij, ‘deze schoenen dansen lekker. Ik denk dat ik deze wil hebben.’
‘Ze staan je goed,’ zegt de verkoopster die met de doos in de richting van de kaas
loopt.
‘Ik vind ze mooi,’ zeg ik. ‘Heel mooi.’
‘Ze maken me lang,’ zegt zij.
‘Maar niet te lang,’ hoor ik mezelf antwoorden.
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‘Oké, dan neem ik ze. We hebben schoenen gekocht, Maarten. Fijn. Heel fijn.’
Als we buiten staan vraagt ze: ‘Wat gaan we nu doen?’
‘We kunnen ergens iets gaan drinken,’ opper ik.
‘Ja, gezellig. Ik ga achterop.’
Ze pakt mijn vest beet. In voel paniek opborrelen. Ik heb het gezien en kan het
niet uit mijn gedachten bannen. Ik was degene die belde en die aanstuurde op dit
moment. En nu lijkt het alsof alles verder gaat, alsof ik er geen invloed meer op heb
en straks met haar voor het altaar sta en haar moet zoenen, terwijl ze een roze boeketje
in haar handen heeft. En dan kan niet, want ik heb het gezien.
‘Hier wil ik drinken,’ zegt ze. ‘Dit lijkt me gezellig.’
Het is een café met een terras, waarop groene, rieten stoelen staan en zoals mijn
moeder zou zeggen: gezellige, ronde tafeltjes. Ik doe mijn fiets op slot en heb geen
enkel idee waar we over zouden kunnen praten. Ik kan iets zeggen over het dansen,
denk ik. En over mijn werk. Maar verder? Ik voel zweet onder m'n oksels plakken.
Haar broers en zusjes, denk ik, dan kan zij praten. En dan moet ik vertellen dat ik
een broer heb. Een grote broer die behalve een vaatwasmachine alles heeft.
Marianne zegt: ‘Zo, waar gaan we zitten?’
Ik wijs naar twee lege stoelen.
‘Dat is uit de zon,’ zegt ze. ‘Ik wil in de zon zitten. Daar. Daar is zon.’
Ze doet haar jas uit. Op haar T-shirt staat South Africa. Daar kan ik iets over vragen,
denk ik. Ik begin te rekenen: haar broers en zussen vier minuten, die van mij inclusief
zijn promotieonderzoek en zijn jeugdziektes vijf minuten en haar reizen moeten ook
goed zijn voor tien minuten.
Ik vraag naar haar T-shirt. Zij vertelt over olifanten, leeuwen en giraffen. En over
verbrande schouders en dat ze daarom dat shirt kocht. Dit gaat goed, denk ik, dit
vult. Ik stel vragen en kijk af en toe naar haar borsten die groot genoeg zijn. Ja, denk
ik, dat klopt.
‘En jij?’ vraagt ze. ‘Ben jij ver weg geweest?’
Shit, wat nu.
‘Nee,’ zeg ik, ‘als ik heel eerlijk ben, ik ben nog nooit buiten Nederland geweest.’
‘Wat? Dat geloof ik niet,’ lacht ze.
‘Het is echt zo. Ik hoef niet zo nodig ver weg.’
‘Waarom niet, joh? Dan zie je wat van de wereld. Ik kan het bijna niet geloven.’
‘Ik wil in Nederland blijven. Het is mooi hier. Hier is nog zo veel te zien. Ben je
wel eens in Middelburg geweest? Of in Zwolle? Hartstikke leuke plaatsen. Prima
voor in de zomer.’
Weer lacht ze en zit ze aan haar bril.
‘Zwolle, dat doe je op een zondag op en neer, joh. Je vindt het toch niet eng of zo,
in het buitenland?’
Godverdomme, ze lacht me uit. En dat terwijl ik het gezien heb. Ze heeft het recht
niet.
Een ober vraagt wat we willen drinken. Ik bestel een biertje, zij een cola en ze
vraagt waar de wc is. Ik zie haar weglopen en denk aan de mogelijke ongelukken
die ze kan krijgen. Dat ze de drempel niet ziet, dat de wc in de kelder zit en zij
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zich vergist in het aantal treden, of dat ze haar hoofd stoot of in een glas valt en
bewusteloos raakt.
De ober brengt de drankjes. Ik schenk haar cola in en neem een aantal slokken.
Mmm, denk ik, dat is lekker.
‘Oh heerlijk,’ zegt ze als ze terugkomt, ‘cola.’
‘Ik ben dichter,’ zeg ik.
‘Hé, wat zit er weinig in dat glas. Heb jij van mijn cola gedronken?’
‘Ik had dorst,’ zeg ik en glimlach alsof ik net de hakjes van haar nieuwe schoenen
heb afgezaagd. ‘Ik ben dichter.’
‘Dat hoorde ik. Maar je hebt van mijn cola gedronken. Dat hoort niet.’
Ik neem een slok van mijn biertje en zie haar op haar nieuwe schoenen over de
savanne rennen met een leeuw achter haar aan. Ik voel me goed.
‘Dichter,’ zegt ze ongemakkelijk, ‘daar kan je toch geen geld mee verdienen?’
‘Dat is ook niet mijn doel. Ik wil mooie dingen maken. Dingen die mensen
ontroeren.’
‘Leuk hoor. Knap hoor. Kan je een gedicht voordragen?’
‘Nee. Nu niet. Jij, heb jij hobby's?’
‘Dansen. Dat vind ik het leukste. En mijn werk. Ik houd van mijn werk.’
Haar cola is op. De gulzigaard. En weer zit ze aan haar bril. En ze heeft dat ding,
ik heb het gezien.
‘Marianne,’ zeg ik en ik knijp mijn ogen samen, ‘ik moet je iets zeggen.’
‘O?’ ze buigt zich iets naar me toe.
‘Ja. Je moet straf hebben.’
‘Straf?’
Ze lacht zenuwachtig en het lijkt wel alsof ze haar bril in haar schedel wil drukken.
Ik kijk als een onderwijzer die een leerling op spieken heeft betrapt.
‘Marianne,’ zeg ik fluisterend, ‘ik heb het gezien. Jij draagt een lila onderbroek.
Lila is een heel lelijke kleur. Een foute kleur. Zo simpel ligt het. En daarom moet je
straf hebben. Daarom ga je nu mee.’
‘Je bent gek,’ zegt ze nog maar een beetje lacherig.
‘Ik ben niet gek. Jij moet met me mee. Nu. Hoe haal je het in je hoofd, lila! Sta
op, pak je tas en loop met me mee.’
‘Doe niet zo gestoord,’ zegt ze koel. ‘Dit is niet leuk, Maarten. Sorry hoor, ik ga
naar huis.’
‘Marianne, wil je dat ik boos wordt?’
‘Maarten, ik weet niet wat er met je aan de hand is. Maar ik ga naar huis. Toevallig
ik draag de onderbroek die ik zelf wil.’
Ze staat op en loopt naar de tramhalte. Arm kind, denk ik. Ze weet niet wat ze
doet. Ik pak mijn fiets en rij de andere kant op. Met haar zal ik nooit meer dansen.
Voor me fietst een vrouw met lang blond haar. Die ga ik inhalen, denk ik. Die ga ik
ondervragen. De rand van haar slipje komt boven haar spijkerbroek uit.
Zwembadblauw.
Ik heb een taak, weet ik. Een levenstaak.
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De kandidaat en zijn moeder
door Florus Wijsenbeek
Mijn moeder, die in 2000 op bijna vijfentachtigjarige leeftijd is overleden, spelde
elke dag de krant. Dat deed ze meestal met haar ogen dicht, want ze was niet erg in
politiek geïnteresseerd.
Soms had ze haar ogen wel open tijdens het lezen. Zoals op de dag dat ze me nogal
gepikeerd opbelde. Ze had in het Wassenaars Nieuws- en Advertentieblad gezien dat
ik in haar woonplaats (en mijn geboorteplaats) een spreekbeurt zou houden. En dat
had ik haar niet gemeld, hoewel mijn beginnende politieke loopbaan haar geenszins
was ontgaan. Aangezien ze mij nog nooit in het publiek had horen spreken, zou zij
met mij meekomen. Zulks deelde ze mee op een toon die geen tegenspraak verdroeg,
en er was in alle redelijkheid ook geen enkele manier om het haar te weigeren. De
bijeenkomst, een ‘politiek café’, was immers openbaar.
Op de bewuste avond werd ik om half zeven 's avonds door haar gebeld: of we
nog niet weg moesten. Dat was nog niet het geval, want de bijeenkomst zou pas om
half negen beginnen en ik woonde ongeveer op tien minuten per auto bij haar vandaan,
en zij woonde nog eens tien minuten verwijderd van het lokaal waar ik moest spreken.
Toegegeven, het lokaal lag nogal achter in Wassenaar - dergelijke voor de
villabewoners ongebruikelijke activiteiten werden een beetje naar de marge verdreven
- maar toch was ik niet plan om voor acht uur van huis te vertrekken.
Het volgende telefoontje van mijn moeder of we niet moesten gaan kwam om
zeven uur. Het daaropvolgende kwart over zeven. Toen tien minuten daarna de
telefoon weer ging, ben ik haar maar gaan halen. Uiteraard zat ze al klaar, met hoed
op en een tas met een paar andere schoenen op schoot. Traineren was er niet bij.
Het gebouw was donker en potdicht. Het regende, dus hebben we nog een tijd
gezellig in de auto zitten praten. Ruim twintig minuten voor de opening kwam het
bestuur aangerend om de zaal in orde te gaan brengen, koffie te zetten, plakkaten
aan te brengen en wat nog meer aan voorbereidselen getroffen diende te worden voor
een gewichtige politieke bijeenkomst. Het was derhalve een streep door de rekening
dat niet alleen de kandidaat er al was, maar ook diens moeder. De regelen der
beleefdheid - ja, die bestonden destijds in Nederland - schreef immers voor dat met
haar geanimeerd geconverseerd moest worden. Dit diende volgehouden te worden
ondanks haar enigszins schampere opmerkingen en vragen die te kennen gaven dat
ze zich in genen dele interesseerde voor politiek. Het bestuur kreeg collectief
zweetdruppels op het voorhoofd. Een goed begin van de avond.
Toen ik eindelijk op mocht, zag ik met een zucht van opluchting dat mijn moeder
bescheiden achter in de zaal was gaan zitten. Maar mijn vreugde sloeg om toen het
mij niet ontging dat ze reeds bij mijn eerste zin onderuitzakte, bij de tweede in diepe
slaap verzonk en bij de derde het ook nog op een snurken zette.
Dat verbaasde mij niets. Ook als mijn vader haar wel eens had meegenomen naar
gelegenheden waar hij moest spreken, viel ze steevast in slaap. Stemverheffing
mijnerzijds had geen uitwerking, het leek integendeel als een perfect slaapmiddel te
werken. Vooralsnog had niemand de schone slaapster in de gaten, behalve het
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plaatselijke partijbestuur, dat als altijd met het gezicht naar de zaal zat, en nu merkte
dat niet iedereen door mijn politieke vergezichten werd geboeid.
De situatie veranderde bij het vragenstellen na afloop van mijn betoog. Ik zag het
onmiddellijk: de bij alle spreekbeurten gebruikelijke dwarsligger nam het woord.
Bij elk praatje is er wel iemand in de zaal die niet alleen een eigen
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mening heeft - nu ja, een mening die met de opvatting van niemand anders
overeenkomt - maar die ook een vraag zo moeilijk weet in te kleden dat het een eigen
speech wordt, die even lang als onbegrijpelijk is. Het bestuur kent zo iemand natuurlijk
goed genoeg en probeert meestal de desbetreffende de mond te snoeren, doorgaans
tevergeefs. Hun ongeduld werkt altijd averechts en sterkt de spreker in de
volhardendheid van zijn spreken. Hij - het zijn altijd mannen - denkt dan dat hij gelijk
heeft, maar dat het bestuur hem dat niet wil geven, omdat de partij iets te verbergen
heeft.
Van mijn oude baas in het Europese Parlement Cornelis Berkhouwer heb ik geleerd
met dit soort orakelaars om te gaan. Je moet zo'n spreker gewoon onderbreken, jij
hebt immers de microfoon en staat meestal ook nog hoger op een platform. Je brandt
hem eerst tot de grond toe af. Dat vindt het gehoor, dat zich toch al aan die zeurkous
ergert, prachtig - maar alleen tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment wordt
eerst het bestuur en dan de zaal ongemakkelijk, want die man is wel vervelend, maar
een al te erge afdroogpartij gaat op mishandeling te lijken en is zielig. Bovendien
weten ze dat de spreker zelf er nauwelijks last van zal krijgen, maar dat de
verongelijkte vragensteller de volgende vergaderingen, extra rancuneus, beslist wel
zijn gelijk zal willen krijgen. Om dat te voorkomen, moet je precies op tijd dezelfde
zeurkous nog eens de gelegenheid geven een vraag te stellen. Dat had hij niet
verwacht, en door de eerdere in zijn ogen onheuse bejegening heeft hij in de tussentijd
niet op die andere vraag zitten broeden. Hij komt dus onherroepelijk met iets korts
en onbenulligs. Het kan niet schelen wat hij vraagt, maar als reactie geef je hem nu
volledig gelijk! De situatie is gered. Iedereen tevreden.
In dit geval wilde het ongeluk dat de lastpak van de Afdeling Wassenaar precies
naast mijn moeder zat. Wat de zaal eerst niet had opgemerkt, werd nu door deze
querulant voor iedereen duidelijk. Door de lengte en de onbegrijpelijkheid van zijn
vraag werd de zaal ongeduldig en begon bestraffend achterom te kijken. En een ieder
kon nu met eigen ogen zien dat naast de vragensteller de moeder van de kandidaat
zat, slapend en snurkend bovendien. Zelfs degene die in plaats van haar zoon het
woord had genomen, kon haar niet uit haar sluimer wekken.
Ik weet bij God niet meer wat de man aan me vroeg, en nog minder wat ik heb
geantwoord, want mijn hoofd was geheel gevuld met tuimelende visioenen van een
door moederlijk ronken geknakte politieke loopbaan en dat deed het zweet tappelings
langs mijn rug lopen. Zou Wassenaar mijn Waterloo worden door mijn bloedeigen
moeder?
Ik herinner me weinig van het verdere verloop van de bijeenkomst, maar wel dat
ik haar meteen ben gaan wekken zodra het officiële gedeelte van de avond voorbij
was. Onder het mom van dat ze zich niet erg goed voelde - het tegendeel was waar,
ze wilde heel graag nog een glaasje meedrinken - heb ik haar naar huis ontvoerd.
Zodra ik haar thuis had opgeborgen, scheurde ik terug om de schade te beperken.
Buiten het café trok ik mezelf eerst in de plooi alvorens ik het voor sprekers
belangrijkste deel van de avond onder ogen durfde te zien, het zich mengen onder
het publiek. Op deze ‘after-party's’ worden carrières gemaakt en gebroken, en te zien
aan de ogen die mij onderzoekend aanstaarden, besefte ik maar al te goed dat het
voor mij kantje boord was geweest.
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Nadien heeft mijn moeder nooit meer gevraagd of ze met mij mee mocht naar een
politieke avond. En ik heb het haar ook nooit meer aangeboden.
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Wat ik aan de universiteit leerde
door Mars Cramer
Vanaf 1961 ben ik bijna vijfendertig jaar als gewoon hoogleraar te Amsterdam
werkzaam geweest, hoofdzakelijk met de gewone bezigheden van college geven,
onderzoek doen, promovendi begeleiden, bestuursfuncties vervullen. Toen ik benoemd
werd, was ik 33 jaar oud. Dat is nu heel gewoon, maar in die tijd was het uitzonderlijk
jong. Voeg daarbij dat ik er jonger uitzag, enigszins slungelig, en men begrijpt dat
het gevolg was dat niemand mij wilde geloven. De koffiejuffrouw wilde mij niet tot
de vergadering van de Senaat toelaten, en toen ik op rekening een net pak kocht bij
de Bonneterie, dat nog vermaakt moest worden, belde de verkoper mijn vrouw op
met de boodschap dat haar zoon zojuist een duur pak had besteld en vroeg of ze wel
op betaling mochten rekenen.
Toen ik aantrad, verliep het leven van een hoogleraar aan mijn faculteit nog geheel
volgens de gewoontes van de alfawetenschappen uit de negentiende eeuw.
Hoogleraren zaten thuis in hun studeerkamer boeken en tijdschriften uit het buitenland
te lezen, en eens in de week stapten ze op de fiets om college te geven. Zo'n college
was jaren geleden ontworpen en besloeg soms een cyclus van wel vier collegejaren.
Een student, die maar één of twee jaar colleges behoefde te volgen, kreeg dus een
willekeurig onderdeel voorgeschoteld. De rest kon men vinden in zogenaamde
‘klappers’, min of meer geautoriseerde collegeverslagen die door repetitoren waren
samengesteld.
Bijna niemand van de hoogleraren kwam op het idee zelf onderzoek te doen, een
congres te bezoeken of iets te publiceren - zeker niet in een vreemde taal. Werkkamers,
instituten, een staf, dat was allemaal onbekend. Op zijn best beschikte men over een
kandidaat-assistent die de boeken uit de bibliotheek moest halen en brengen. Het
bestuur, of wat daar voor doorging, berustte bij de Faculteit, de vergadering van alle
hoogleraren, die eens in de maand op zaterdagmorgen bijeen kwam. Wie zonder
geldige reden wegbleef, kon rekenen op een telefoontje van de voorzitter met de
vraag waar hij bleef. Voorzitter werd men om de beurt, naar anciënniteit, ongeacht
de geschiktheid (of ongeschiktheid) voor deze functie. Er was een kantoortje met
een of twee typistes, maar daar hield de ambtelijke ondersteuning mee op. Alle
aanstellingen en wat er verder aan administratie voor handen was (en dat was niet
veel) werden in Amsterdam verzorgd door een afdeling van de Gemeentesecretarie.
- Dat was de goede oude tijd waar sommigen nu abusievelijk wel eens naar
terugverwijzen.
Ik ontmoette in de Faculteit veel hoogleraren waar ik een paar jaar eerder nog
tentamen bij had gedaan, en dat was een merkwaardige sensatie. Toen de voorzitter
mij op mijn eerste vergadering welkom heette, gaf hij mij de vermaning mee dat ik
zeker de eerste maanden vooral met aandacht moest luisteren en verder voorlopig
mijn mond diende te houden. Maar al vrij spoedig achtte men mij geschikt voor de
functie van secretaris van de Faculteit, een baantje dat niemand
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anders wilde vervullen. Samen met de voorzitter deed ik de noodzakelijke
bestuurswerkzaamheden, de beantwoording van de schaarse brieven van hogerhand
en het verstrekken van vrijstellingen aan studenten die in de studieregeling waren
vastgelopen. Ook moest ik de maandelijkse vergaderingen notuleren.
Van mijn schoonvader leerde ik dat je heel eenvoudig notulen kunt maken tijdens
de vergadering als je die maar goed voorbereidt: de lijst van aanwezigen en de
agendapunten, met een korte beschrijving van de onderwerpen, schrijf je vooraf op
(en wel zó dat je gemakkelijk dingen kunt toevoegen en schrappen) en verder maak
je het verslag, langzaam schrijvend, tijdens de vergadering, onder gebruikmaking
van stoplappen zoals ‘Na enige discussie besluit men...’ en zo meer. Bij sommige
sprekers wist je dat ze zouden nakijken of je hun standpunt wel had vermeld, maar
er waren anderen waarvan je niets behoefde te noteren omdat wat ze zeiden van geen
belang was en ze dat zelf ook wel wisten.
Uit dadendrang heb ik ook nog enige tijd besteed aan het ordenen van het
faculteitsarchief, dat een grote bende was. Hier en daar gaf het een fascinerend kijkje
op het verleden. In 1961 werden de notulen uitgetypt en verspreid, maar in vroegere
jaren schreef men de verslagen met de hand in een eenvoudig notulenboek. Van de
recente verslagen, met daarin vermoedelijk beraadslagingen over mijn eigen
benoeming, bleef ik af. Je kunt meestal maar beter niet weten waarom je een baan
niet hebt gekregen, maar ook waarom je hem wel hebt gekregen; want dat is soms
om een heel teleurstellende reden, bijvoorbeeld omdat een betere kandidaat het liet
afweten.
Nu was ik een beetje een buitenbeentje omdat mijn vak tot een aparte studierichting
behoorde, die soms wel, soms weer niet tot de faculteit werd gerekend, al naar men
van hogerhand besliste. Zo kwam het dat ik nadat ik drie, vier jaar secretaris was
geweest de faculteit alweer verliet en ergens anders directeur van een instituut werd
en tegelijkertijd beheerder van het gebouw waarin dat instituut was ondergebracht.
Ook werd ik al spoedig lid van allerlei andere besturen en commissies, want als men
mij vroeg of ik iets wilde doen, nam ik dat doorgaans aan - het kwam gewoon niet
bij me op dat je zoiets ook zou kunnen weigeren. Ik trad vaak op als secretaris, want
ik had er wel aardigheid in het verlangde rapport te schrijven, en dat een beetje naar
mijn hand te zetten.
Door mijn buitenlandse ervaring en de gewoontes van mijn jonge vak had ik wel
een iets moderner opvatting van mijn wetenschappelijke taak dan hierboven is
beschreven. Ik kon overweg met computers, wat toen nogal uitzonderlijk was, ik
deed enig onderzoek, ik schreef wat papers en artikelen - zelfs een heel boek - en ik
bezocht wel eens een congres. Maar ik was lang niet zo professioneel als een huidige
succesvolle hoogleraar dat is, en ik mag niet te hoog opgeven van mijn
wetenschappelijke carrière. Eens zat ik aan een diner naast een projectontwikkelaar
die het erg interessant vond een levende professor te ontmoeten. Hij vroeg mij
honderduit over mijn leven en mijn werkzaamheden. Om hem een beetje af te remmen,
vertelde ik op een gegeven moment dat ik dan wel een professor was, maar misschien
niet zo'n erg goede - ik gaf mijzelf een zeven. Hij vond dit ongelofelijk, zoiets had
hij nog nooit gehoord.
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Ik wist toen nog niet dat in het zakenleven bescheidenheid als een teken van zwakte
wordt opgevat, en derhalve altijd wordt vermeden. Later, toen ik contractonderzoek
deed en als een kleine zelfstandige opdrachten moest zien te verwerven, heb ik die
les wel geleerd. Zodra je liet doorschemeren dat de zaken niet
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zo goed gingen en dat je eigenlijk wel om een opdracht verlegen zat, lieten alle
opdrachtgevers het afweten en werd je gemeden alsof je een besmettelijke ziekte
had.
Wat die zeven betreft, ik denk ook nu nog dat het een heel redelijke waardering
was van mijn plaats als geleerde in de wereld. Trouwens, zoals ik na een tentamen
vaak aan studenten heb moeten uitleggen, een zeven is heus best een mooi cijfer.
Voor mijn privéleven was het een aangename bijkomstigheid dat ik opeens erg goed
verdiende. In die tijd gold voor alle hoogleraren hetzelfde salaris en ik kreeg,
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jong en pas benoemd, evenveel als een oude medische specialist. Bovendien was er
net in die tijd een operatie aan de gang die bedacht was door de toenmalige minister
van Binnenlandse Zaken Toxopeus om de salarissen van rijksambtenaren op te
trekken. En in die ‘Toxopeusronde’ ging ik ook mee. Wij waren nu echt rijk! Toen
ons vierde kind geboren was, ging ik met een duimstok naar de autotentoonstelling
in de RAI om een grote auto uit te zoeken, met plaats voor vier kinderen, waarvan
één in een reiswieg. Er waren twee modellen die voldoende ruimte boden. Maar toen
de dealer van Citroën voor een proefrit met een DS-break naar ons huisje kwam en
zag hoe jong we waren en hoe wij daar leefden, zei hij direct: ‘Meneer, deze auto,
dat is niets voor U.’ Zo werd het een Volvo Amazone Combi, zoals dat toen heette.
Nu zou je het een vrij kleine auto vinden maar destijds was het een opvallend grote
wagen, en bovendien een toonbeeld van luxe en comfort. Toen ik eens in de Rijnstraat
parkeerde, kwam er een oud mannetje naar me toe en die vroeg: ‘Wat kost het nou,
zo'n auto?’ Ik antwoordde naar waarheid: ‘Zesduizend gulden.’ Dat was in die tijd
enorm veel geld.
De eerste jaren na mijn aantreden ging ik geheel op in mijn werk en ik had nauwelijks
belangstelling voor de grote gebeurtenissen elders in de wereld. Maar dat werd anders
in mei 1968, met de revolte in Parijs. Ik vond deze gebeurtenissen heel erg spannend,
Cohn Bendit interessant, en alles tegelijkertijd volstrekt onbegrijpelijk. Ik herinner
mij dat ik in mijn auto op weg naar huis door de radio president De Gaulle hoorde
spreken, die zei: ‘Ik treed niet af.’ De hele studentenbeweging ging als een nachtkaars
uit en zij heeft goed beschouwd nauwelijks blijvende sporen nagelaten. Maar in de
volgende jaren inspireerde het Parijse voorbeeld de Nederlandse studenten tot allerlei
acties zoals de Maagdenhuisbezetting, die later weer hun weerklank vonden in de
politiek.
Ik heb er persoonlijk nauwelijks last gehad, want onze faculteit was geen brandpunt
van opstandigheid (en mijn onderdeel al helemaal niet), maar ik werd wel geraakt
door wat er elders gebeurde. In die tijd hadden wij pas kort televisie, en dat was
direct het voornaamste venster op de wereld. Ik herinner mij ook de beelden uit 1966
van de ‘bouwvakkeropstand’, toen bouwvakkers die zich tekort gedaan voelden over
hun vakantiegeld dreigend over de Nieuwezijds Voorburgwal oprukten naar het
gebouw van De Telegraaf. Daarmee begon het, als ik het goed heb, de bijna-revolutie
in West-Europa. Onlust in Amsterdam, opstand Parijs, grote agitatie aan de universiteit
over het beginsel van one man, one vote, - het was een onrustige, opwindende tijd.
Bij mij wekten de gebeurtenissen vooral grote verbazing, in het bijzonder over de
volstrekte onmacht van de autoriteiten. Ik heb mijn hele leven een natuurlijk ontzag
voor hooggeplaatsten gehad, en het vaste geloof dat ze over superieure kennis en
inzicht beschikken. Dat vertrouwen werd nu voor het eerst (maar zeker niet voor het
laatst) echt beschaamd, want ze brachten er niets van terecht.
Na jaren van troebele strijd en onbegrijpelijke conflicten in sommige faculteiten
werd omstreeks 1972 de universitaire democratie ingevoerd. Er werden verkiezingen
gehouden volgens het systeem van de ‘enkelvoudig overdraagbare stem’, een fraai
klinkend maar erg ingewikkeld stelsel, dat naar ik meen werd ingebracht door een
wetenschappelijk medewerker uit Delft die er artikelen of misschien zelfs een
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gens de WUB (Wet Universitaire Bestuurshervorming) van minister Veringa. Zelfs
nu wordt het hier en daar nog bij de verkiezing van Universitaire
Medezeggenschapscommissies gehanteerd.
Zo ging in die tijd de Universiteitsraad (UR) - ‘het hoogste orgaan in de Universiteit’
- in zijn volle glorie van start. Deze Raad was samengesteld uit drie geledingen:
studenten, de wetenschappelijke staf en het overige personeel, ieder met een derde
van de zetels, aangevuld met enkele goedwillende en naïeve buitenstaanders. In
Amsterdam werd in de praktijk de dienst uitgemaakt door een coalitie van studenten
en activistische personeelsleden, met zeker in de eerste
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jaren een sterk communistisch kader op de achtergrond. Ik weet niet waarom de
communisten er zo op gebrand waren de macht aan de universiteit in handen te
krijgen, of wat ze daarmee eigenlijk wilden bereiken, afgezien dan van wat subsidies
en baantjes voor trouwe kameraden.
Maar ook zonder die communistische invloed vond ik het al erg genoeg toen ik
zag welke mensen het voor het zeggen kregen. De meeste van mijn collega's die er
net zo over dachten, trokken zich terug in hun studeerkamers en hielden zich afzijdig;
maar mij leek het beter de strijd aan te gaan. Ik vond enkele geestverwanten en samen
richtten wij een partij op om aan de verkiezingen mee te doen. Zo moeilijk was dat
niet: iedereen kon stencils maken (dat was in die tijd de techniek om een tekst te
vermenigvuldigen), pamfletten verspreiden, mensen opbellen en vergaderingen
beleggen. Het moeilijkste was om mensen bereid te vinden zich kandidaat te stellen
voor de nieuwe raden, want het was vervelend werk, en velen waren bang voor
moeilijkheden, voor acties van studenten, of ze waren bang als rechts te worden
afgeschilderd.
Natuurlijk kon ik zelf niet afzijdig blijven, en zo kwam ik gedurende twee perioden,
eerst in 1975 en 1976 en later nog eens in 1982, in de Universiteitsraad terecht en
maakte er kennis met het politieke handwerk. Het was alsof ik in de gemeenteraad
van een klein dorp belandde.
Mijn partij en ik hebben in het geheel niets bereikt. Wij waren ver in de minderheid,
en de meerderheid die tegenover ons stond, was goed georganiseerd en heel agressief;
wij werden zeker in de eerste periode onaangenaam bejegend. Het lidmaatschap van
de UR nam verschrikkelijk veel tijd, met eindeloze vergaderingen op de dinsdagavond,
en het bezorgde mij veel ergernis. Ik ondervond die eerste periode bijna als
traumatisch.
Deze kennismaking met de politiek leerde mij wel drie dingen. Zodra de periode van
activisme en ideologische strijd was aangebroken - nog vóór mijn lidmaatschap van
de UR -, leerde ik dat heel brave mensen uit naïviteit en goedgelovigheid aan het
meest abjecte bedrog willen meewerken. Als je zo'n aardige kamergeleerde vroeg
waarom hij zo verschrikkelijk zat te liegen, zei hij dat dit nu eenmaal in de politiek
heel gewoon was. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ten tweede leerde ik, toen ik
eenmaal in de UR zat, dat de regels het gedrag van de mensen bepalen. Ik had mij
erover verbaasd dat verstandige mensen zich in de raad heel raar gingen gedragen,
met moties, amendementen, en debatteertrucjes - maar toen ik zelf in de Raad zat
deed ik spoedig mee. De spelregels maakten dat je alleen op die manier iets kon
bereiken. Ten slotte leerde ik dat mensen nooit zo maar iets doen. Soms was ik heel
verbaasd over het standpunt van een fractie, maar na enig nadenken kon je bedenken
wat er achter stak, en dat kwam dan later meestal uit.
De universitaire democratie volgens de WUB heeft ongeveer vijfentwintig jaar bestaan,
met in de praktijk geheel verschillende uitwerkingen, al naar de universiteit of de
faculteit. In de nadagen van het stelsel heb ik het nog eens in mijn eigen faculteit
meegemaakt, toen ik daar bestuurder werd. Bij consequente toepassing was het een
krankzinnig systeem, en het werd in 1996 dan ook zomaar afgeschaft. De
doorgeschoten democratie werd vervangen door een soort leidersbeginsel, waarin
universiteitsbestuurders nauwelijks verantwoording hoeven af te leggen. Of dat beter
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De verhalenvanger
door Wanda Bommer
Het is precies één uur als ik in Otterlo arriveer. Het regent en ik ren naar de ingang.
Het linnen tasje zwiept tegen mijn been. De antenne steekt er uit. De dame achter de
kassa ziet het niet. ‘Goedemiddag mijnheer,’ zegt ze. ‘U weet dat het museum op
maandag gesloten is?’
‘Dat is niet erg,’ antwoord ik. ‘Ik kom om te wandelen.’
Ze werpt een blik op de grijze lucht. ‘Er is om twee uur wel een rondleiding door
het Sint Hubertus waarvoor ik u kan aanmelden.’
Het oude jachthuis van de familie Kröller-Müller. Dikke kans dat het daar wemelt
van de verhalen. ‘Dat is een goed idee. Doet u dat maar.’
Onder de bomen in het park is het droog, of in ieder geval droger. En het is rustig.
Wie gaat er nou op een natte maandag wandelen op de Veluwe? Ik dus. En dat komt
door Bram.
Bram is mijn uitgever. Nu ja, hij heeft nog niks van me uitgegeven, maar hij neemt
tenminste de moeite om me te vertellen waarom hij mijn verhalen niet uitgeeft. En
met elke lullige standaardafwijzing van andere uitgeverijen leerde ik Brams kritiek
meer waarderen. Ik begreep uiteindelijk dat hij de enige is die iets in me ziet, ook al
was nooit duidelijk wat ik daar precies mee opschoot.
Tot zestien dagen geleden. Bram belde me op. Zonder verdere plichtplegingen deed
hij me een fantastisch voorstel. Althans, zo dacht ik er toen over.
‘Luister Maarten. Wij brengen binnenkort een bundel uit met als thema fantasie.
Ik wil je daar een verhaal van zo'n vijfendertighonderd woorden voor laten schrijven.
De deadline is over tweeënhalve week. Durf je dat aan?’ Of ik dat aandurfde!
Toen de nevel de volgende dag optrok - ik had mijn nieuwe positie in het leven
uitbundig gevierd - belde ik Estelle, mijn ex. Ik vroeg haar of we het oppasschema
voor onze dochter konden wijzigen in verband met mijn deadline. Ze klonk nog
pinniger dan gewoonlijk. ‘Je weet dat Isa erop rekent dat ze morgen naar jou komt.
Bovendien moet ik zelf aan de slag. Mijn werk wordt, zoals je weet, wel gepubliceerd.’
Wat was ze toch een heks. Als iemand wist hoe zeer ik het verdiende om eindelijk
serieus genomen te worden, dan was zij het wel. Maar ik was tot hier gekomen zonder
haar hulp, die laatste meters had ik haar ook niet nodig. Ik belde Eduard. Die was er
ook bij gisterenavond, dus hij sliep nog.
‘Sorry hoor, maar moet je horen: ik heb Estelle gevraagd of ze het Isa-schema om
wil gooien. Ze werkt natuurlijk niet mee. Nu vroeg ik me af of jij morgenmiddag
iets leuks kan doen met Isa zodat ik een begin kan maken met mijn verhaal. Daarna
lukt het me wel in gestolen uurtjes.’
‘Denk je dat ik gek ben,’ antwoordde Eduard schor. Toen herinnerde ik het me:
hij wilde helemaal niet weten dat het nu iets anders was dan op de bonnefooi
verhaaltjes rondsturen. We hadden om duizend euro gewed dat dit verhaal zou worden
gepubliceerd. Hij ging me zeker niet helpen.
De vier dagen die daarop volgden bracht ik dus door met Isa. Schat van een
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kind, heerlijke dagen, maar intussen knaagde het besef dat kostbare tijd mij door de
vingers glipte. Ik probeerde tussen zandbak en dierentuin een verhaal uit te broeden.
Steeds als ik iets op het spoor was, als mijn hersenen zich spanden, klaar om het te
grijpen, gebeurde er iets waardoor het idee zich schuw terugtrok in de donkere nissen
van mijn brein. Toen Isa woensdagavond een kushandje naar me blies vanachter de
stijve rug van Estelle, was ik zo afgepeigerd dat ik op de bank in slaap viel.
De volgende dag was een prachtige dag om te schrijven. Nevelig en grijs, zoiets als
nu. Ik kroop direct achter mijn computer. Nam mijn notities door, speurde naar
aanknopingspunten, maakte een document met de gewenste lay-out en begon een
paar keer aan iets waarvan ik binnen een uur wist dat het niets zou worden. Na een
tijdje bleven zelfs de slechte ideeën weg. Mijn hoofd was gevuld met een
verwachtingsvolle leegte, als de wieg van een ongeboren baby.
De dagen daarna werd het niet beter. Ik gleed glibberend af in een dal waar het
licht der inspiratie nooit had geschenen en nooit zal schijnen. De treiterige sms-jes
van Eduard werden minder lachwekkend. Wat als het niet zou lukken? Ik had helemaal
geen tweeduizend euro! Die weddenschap was fout. Mijn opdracht was zwaar genoeg
zonder de dreiging van een financieel probleem.
Maar op een ochtend borrelde er iets. Ik herkende het onmiddellijk. Het was zover.
Ik stuurde Eduard het bericht dat hij maar beter kon gaan sparen en zette daarna mijn
telefoon uit. De gordijnen bleven dicht en ik nam de moeite niet me aan te kleden.
Ik zette mijn computer aan en wachtte stil op wat komen ging.
Ongeveer een uur later begon het verhaal zich te vormen. Een witte rokerige bal
onder in mijn buik, die draaide en draaide en een steeds vastere vorm kreeg. Een
sliertje steeg omhoog, langs mijn hart, door mijn keel, ik proefde het op mijn tong.
Het was bijna binnen bereik van mijn handen die op het toetsenbord lagen te wachten,
trillend als spinnen in hun web.
En toen ging de deurbel. Ik bleef verstijfd zitten. De bel ging nog een keer. Ik
drukte mijn handen tegen mijn oren en kneep mijn ogen dicht. De derde keer klonk
de bel ronduit agressief. Ik probeerde de kiem van mijn verhaal wanhopig in mijn
buurt te houden. Het bellen stopte. Mijn computer zoemde zacht. Misschien viel er
nog iets te redden. Die hoop werd de bodem ingeslagen door het ijle stemmetje van
Isa: ‘Papa!’
Ik gluurde langs de gordijnen en zag haar beneden op de gracht staan. Het
verwachtingsvolle gezichtje geheven naar mijn ramen. Estelle stond met haar armen
over elkaar demonstratief de andere kant op te kijken. Ik vloekte en rende de trap af.
Zodra ik de deur opende sprong Isa tegen me op. Ik knuffelde haar en keek
ondertussen vragend naar Estelle.
‘Probleempje op mijn werk,’ zei ze kortaf. ‘En Isa had veel zin je te zien. Dat leek
me genoeg.’
‘Je weet van mijn deadline, Estelle,’ wierp ik tegen. ‘Ik was net lekker bezig.’
‘Lekker bezig? Waarmee?’ Ze nam me minachtend op. Ik zag er natuurlijk uit of
ze me wakker had gebeld. Zíj leek altijd klaar voor een fotosessie als ze zat te werken.
Met haar P.C. Hooft-pakjes.
‘Ik was aan het schrijven. Het komt echt niet uit Estelle. Je had me even moeten
bellen.’
‘Heb ik gedaan. Je staat uit.’
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aangeklemd. Ik keek naar beneden en zag haar onderlip trillen. Het kusje op haar
voorhoofd was voor haar het teken om in tranen uit te barsten. Mijn hart brak. ‘Niet
huilen, schatje. Ik vind het fijn dat je er bent.’
‘Mooi, dat is dan geregeld. Je kan haar na het eten terugbrengen,’ zei Estelle.
Het verhaal kwam niet meer bij me terug. Nooit meer. De ene dag concentreerde
ik me tot het uiterste om het te bereiken, de volgende dag negeerde ik het koelbloedig.
Ik smeekte, vloekte, lag zwijgend op de bank en gaf brallend rondjes in het café.
Alles vergeefs.
Bram belde om te vragen hoe het ging. Ik zei dat het verhaal het beste ging worden
dat ik ooit had geschreven. Estelle belde tot vervelens toe om aan de korstjes van
oude ruzies te pulken. Ik gaf haar in alles gelijk.
Ergens in deze periode viel een slecht gekopieerd papiertje in mijn brievenbus. Mr.
Kanhai, beroemd helderziend medium, lost al uw wanhopige zaken op. Resultaat
gegarandeerd. Voor directe terugkeer van uw geliefde, examens, genezing van
lichamelijke kwalen en nog een hele rits andere netelige kwesties. Als de man een
oplossing voor slechts één van deze problemen had, dan leek hij me het ontmoeten
al waard. Ik belde zijn mobiele nummer en legde hem de zaak voor. Hij zweeg lang.
Toen sprak hij met zachte stem: ‘Dit is een ernstig probleem. Ik leef met u mee en
denk dat ik u kan helpen.’ Medeleven. Dat was lang geleden. Ik slikte.
Ik keek omhoog langs de jaren tachtig bouw: grijze stenen met vrolijke gele
accenten. Het maakte bepaald geen spirituele indruk. Toen ik aanbelde, ging de deur
onmiddellijk open met een luide zoemtoon. Binnen beklom ik op goed geluk de
betonnen trap. Op de derde verdieping stond mijnheer Kanhai te wachten. Zijn grijze
haren waren in een staart bijeengebonden.
‘Maarten Veldkamp.’ Ik stak mijn hand uit maar hij hief de zijne in een afwerend
gebaar op.
‘Nog niet alstublieft. De geblokkeerde schrijver, neem ik aan? Komt u verder.’
Hij ging me voor naar een schemerdonkere kamer met Perzische kleden tegen de
wanden en op de vloer. Rondom een kleine, lage tafel lagen fluwelen kussens en hij
vroeg me daarop plaats te nemen. Op het tafeltje stond een glazen bol. Mijnheer
Kanhai ging tegenover me zitten en vroeg of hij direct kon beginnen. Ik knikte. Hij
streek met beide handen over de bol. ‘Ik zie...’ sprak hij en keek me even doordringend
aan waarna hij zich weer op de bol concentreerde. ‘Ik zie...’
De spanning bouwde zich op in mijn borst, ik kon nauwelijks ademen.
Kanhai boog nog dieper over de bol en trok opeens zijn handen weg terwijl hij
uitriep: ‘Wat jij niet ziet!’ Ik schrok me rot. Kanhai hing bulderend achterover, zijn
gouden vullingen glinsterden. ‘Geloofde je dat nou werkelijk?’ Hij wees op de bol.
‘Vier euro op de Albert Cuyp!’
Mijn mondhoek bibberde toen ik probeerde mee te lachen.
Zonder duidelijke overgang pakte hij mijn hand en sloot zijn ogen. Het duurde
zeker vijf minuten voor hij me losliet en zei: ‘Er is sprake van een ernstige blokkade.’
Op slag werd mijn keel dik maar Kanhai schudde zijn hoofd. ‘Verdriet is prima,
maar niet nu.’ Hij legde zijn hand op mijn voorhoofd en schudde er toen mee alsof
hij zich gebrand had.
‘Nu ga ik iets uitleggen. Let goed op,’ vervolgde hij. ‘Verhalen worden niet
verzonnen. Verhalen bestaan. Ze wonen, ze reizen. De meeste mensen zullen daar
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nooit iets van merken. Maar sommige mensen vangen de verhalen en schrijven die
op. Dat noemt men dan inspiratie. Jouw vermogen om verhalen te vangen is
momenteel geblokkeerd.’ Zijn ogen boorden zich in de mijne.
‘We gaan jou deblokkeren met behulp van de verhalenvanger,’ zei hij.
‘De verhalenvanger?’ herhaalde ik wezenloos.
‘De verhalenvanger werkt eenvoudig. Wanneer een geschikt verhaal voorbij komt
dan zal het zich aan jou presenteren. Denk aan dialogen die je opvangt,
krantenberichten die je leest, dromen die je droomt.’ Tijdens het spreken was Kanhai
opgestaan. Hij pakte een houten kistje, versierd met veren, kralen en schitterende
steentjes. Er stak een telescoopantenne uit, als van een ouderwetse transistorradio.
Ik wist zeker dat Estelle het een prachtig ding zou vinden. Maar zij zou geen seconde
geloven in de werking van het ding. Ik wist het zo net nog niet. Ik was erg onder de
indruk van deze man. Waarom zou hij me met een onzinnig apparaat opzadelen?
‘Werkt het altijd?’ vroeg ik, om iets te vragen.
‘Het is nu woensdag. Laten we zeggen dat je hier maandagochtend weer komt.
Dan kijken we of de verhalenvanger zijn werk gedaan heeft.’
De volgende dag was het zonnig en fris. Het stemde me optimistisch. Ik posteerde
me op een overdekt terras. Mijn notitieboek lag voor me op tafel. De verhalenvanger
in het linnen tasje van de Openbare Bibliotheek stond tussen mijn voeten op de grond,
de antenne was gericht op twee heren aan het tafeltje links van mij.
‘Denk je dat je het gaat redden voor de deadline?’ vroeg de ene man.
Ik dacht even dat hij het tegen mij had en toen bleek dat dit niet het geval was
maakte grote opwinding zich van mij meester. Kon dit toeval zijn? Snel begon ik te
schrijven.
‘Uiteraard,’ antwoordde de ander. ‘Gebrek aan inspiratie is tijdelijk. Er is nog
nooit een schrijver geweest die de rest van zijn leven geen letter meer op papier
zette.’
‘Dan vertrouw ik erop,’ zei de eerste man.
‘Dat lijkt me het beste. Dat doe ik ook.’
De rillingen liepen over mijn rug. De verhalenvanger leek werkelijk iets te doen!
Het was me wel direct duidelijk dat ik op de verkeerde plek zat. Als ik zaken wilde
horen die me inspireerden, dan moest ik niet in schrijverscafe's rondhangen. Het
volle leven in, dat moest ik. Ik rekende af en zocht een ander café. Ik nam plaats
naast een stel dat er niet al te vrolijk uit zag. Zij was rond de veertig, hij zo te zien
iets jonger. Ik richtte de verhalenvanger en pakte mijn schrijfgerei. Ze hervatten hun
gesprek, dat gestokt was toen ik naast ze ging zitten.
‘Ben je dan niet blij voor me,’ vroeg de man.
‘Wil je het echt weten?’ Ze wachtte zijn antwoord niet af. ‘Eerlijk gezegd niet,
nee. Al die jaren dat ik me een slag in de rondte werkte en jij maar liep te
lanterfanteren...’
Hij onderbrak haar. ‘Niks lanterfanteren! Ik heb me suf gestudeerd! En daar ga ik
nu eindelijk de vruchten van plukken. Mag ik misschien?’
‘Precies. Daar ga jíj de vruchten van plukken. En mijn investering telt niet meer
mee. Als jij straks eindelijk succes hebt zal zich wel een nieuw vriendinnetje
aandienen. Daar kan je dan leuk samen vruchten mee plukken. En ik ben verleden
tijd. Ik ben van toen het nog slecht ging met je.’
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Ze gaf geen antwoord en staarde naar de zwanen die statig door de vuile gracht
gleden. Toen zei ze: ‘Als jouw carrière nu van de grond komt, ben ik bang dat ik je
te vroeg heb laten gaan.’
‘Aha. Berouw komt na de zonde hè.’ De triomf in zijn stem was duidelijk hoorbaar.
‘Ik moet gaan,’ vervolgde hij direct. ‘Ik heb een bespreking over mijn contract.’
Hij stond op en liep weg. De vrouw bleef nog een paar minuten zitten. Na een blik
op mij vertrok zij ook. Ik was nog niet eens klaar met mijn aantekeningen toen twee
luidruchtige jongens plaats namen aan het vrijgekomen tafeltje.
‘Zo, vertel eens kerel,’ begon de blonde toen ze zaten. ‘Is het gelukt of wat?’
De donkere lachte vettig. ‘Bijna. Komend weekend heb ik haar zo ver.’
‘Shit man, dat meen je niet! Het is dus nog steeds niet gebeurd? Jezus!’
‘Bijna, zeg ik toch! Je moet de dingen niet overhaasten.’
‘Niet overhaasten? Kom op zeg! Je bent er al mee bezig zo lang ik je ken.’
De donkere schudde geïrriteerd zijn hoofd. ‘Dit weekend! Let maar op.’
‘Hoe vaak ik dat al gehoord heb. Ik geloof er niet meer in.’
‘Oh nee? Wat zetten we erop? Kratje bier?’
‘Da's goed ja. Dat krat ben je kwijt. Opschepper.’
Ik zat driftig te schrijven toen langzaam tot me doordrong dat exen en
studentenweddenschappen niet echt interessant waren als onderwerp voor een goed
verhaal. Mijn verhaal moest uit de rijke wereld van de fantasie komen. Dat had ik
erbij moeten zeggen. Misschien had Kanhai de verhalen dan kunnen filteren. Daar
was het nu te laat voor. Maar in elk geval wist ik nu dat de verhalenvanger werkte.
Thuis was er een voicemailbericht van Estelle, waarin ze meedeelde dat ze Isa
morgen iets vroeger dan gebruikelijk zou komen brengen en dat ze haar pas
zondagavond weer kwam halen. En ik had een sms van Eduard: hij wilde met zijn
nieuwe vriendin op vakantie en wilde weten wanneer hij mijn duizend euro kon
verwachten. Het deed me weinig.
Tijdens het weekend met Isa leefde ik verder op. Toen ik mezelf voluit hoorde
lachen wist ik dat de zwarte periode voorbij was. Mijn hoofd was nog leeg, maar de
leegte was niet meer beangstigend. In de speeltuin richtte ik de verhalenvanger voor
de grap op de schommelende kinderen.
‘Je moet goed vasthouden.’
‘Waarom?’
‘Als je valt heb je bloedpijn.’
‘Dan mag je een pleister.’
‘Of de toverfee komt.’
‘Of Spillebeen.’
Schaterend gooiden ze hun benen nog hoger de lucht in.
Tegen de tijd dat Estelle Isa kwam halen, was ik vol strijdlust. Als ik straks alleen
was dan zou ik achter mijn computer gaan zitten en er pas achter vandaan komen als
er een verhaal was. Het was een kwestie van beginnen, dan kwam de rest vanzelf.
Zo werkte dat.
Estelle informeerde naar de stand van zaken. Toen ik antwoordde dat alles
uitstekend ging, zei ze: ‘Dat is goed om te horen. Ik zou het vervelend vinden als
jouw debuut in gevaar komt omdat je je de komende dagen misschien even niet kunt
concentreren. Ik wilde wachten tot na je deadline, maar het gaat zo niet langer. Ik
heb een relatie met Eduard.’
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haar bovenlip omhoog. ‘Dan hoef je het niet van Isa te horen volgende keer. We zijn
samen vakantieplannen aan het maken dus daar zal ze wel vol van zijn straks.’
Ik wist mezelf staande te houden tot Isa al kushandjes blazend uit mijn zicht
verdween.
Dat was gisterenavond. Toen de krant vanochtend in de bus klepperde kwam ik
bij mijn positieven. Ik liet het bad vollopen en overwoog mezelf erin te verzuipen.
De gedachte aan Isa weerhield me ervan. Uren zat ik in het water. Dichterbij een
deadline en verder van een verhaal dan ik ooit geweest was. Toen het bad al lang
steenkoud was, herinnerde ik me de afspraak bij Kanhai. Ik had de kracht niet hem
af te bellen dus ik kleedde me aan en fietste naar Oost.
‘Oh,’ zei het medium toen hij me zag. ‘Dat is niet helemaal gelukt zo te zien.’
Ik deed kort verslag van de dialogen die ik opgevangen had en de gebeurtenissen
die daarop volgden. Hij zuchtte. ‘Je was erg dichtbij. Erg dichtbij. Wil je nog een
poging wagen?’
Ik haalde mijn schouders op. Hij drong aan. ‘Wanneer moet je dat verhaal precies
inleveren?’
‘Overmorgen.’
‘Is dat haalbaar?’
‘Als ik vandaag en vannacht zou schrijven. Morgen herschrijven. Ja.’
Hij veerde op vanuit zijn kleermakerszit. Zo soepel als een kat. Hij ging achter
me staan en legde beide handen op mijn hoofd. Het doffe gedreun werd minder.
Even later sprak hij zacht, fluisterend bijna. ‘Neem de verhalenvanger mee de
natuur in. Wandel. Adem. Het verhaal wacht op je.’
Niet dus. Ik loop nu al uren door het park in Otterlo. Heb de hele rondleiding door
de villa mee gesjokt. De hele tijd stond de verhalenvanger op scherp. Maar er kwam
niets. Alles gaat hier over een kwartier dicht. Weg droom. Weg geld. Weg vriend.
Vrouw was al weg, dat scheelt.
Daar een klassieke paddestoel: rood met witte stippen. Als ik in kabouters zou
geloven dan zou ik net zo lang kloppen tot hij naar buiten kwam. Dan zou hij me
verhalen vertellen over mensen die hier vroeger jaagden en over moderne mensen
die hier op zondagmiddag hun ruzies komen uitpraten. Maar als ik in kabouters
geloofde dan had ik hier niet gelopen. Dan had ik zelf wel inspiratie gehad. Dan wist
ik vast en zeker wel iets dat de moeite van het vertellen waard was...
Als het hek achter me dichtvalt, begint het me langzaam te dagen. Mijn zoektocht.
Brams vertrouwen. Mijn vertrouwen in mijnheer Kanhai. Estelle. Eduard. Estelle en
Eduard. De dialogen! Nu begrijp ik wat ik met de verhalenvanger opving: ik de
schrijver, Estelle de jaloerse ex, Eduard de ongeduldige vriend, Isa de fantasie.
Natuurlijk! De verhalenvanger. Hij werkte! En het verhaal - het verhaal wacht op
me, ik moet opschieten. Het wordt een lange nacht. Voor mijn ogen danst de toekomst:
‘De Verhalenvanger’, uit de bundel De Verhalenvanger © Maarten Veldkamp, mei
2006.
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Regen water
Leo Vroman
Het gras werd eerst geel maar daarna
zo bruin als bittere chocola
en de bleke lucht boven dit land
vult zich te vaak met wolken want
deze wolken zijn geen regenwolken
maar rookwolken en wolken rook.
De horizon, vaag aan de kook
komt nog niet zo dichtbij
dat we de rusteloze rij
vlammetjes - nee nog niet
zoals 66 jaar geleden,
dit wordt geen tweede
Rotterdam.
ik herinner me nog de regen
van verleden jaar
oktober, zo onbedarend
en die auto's varend
op de zwarte wegen,
een ruisende fontein
voor de boeg, het witte
kielzog, koel in de hitte.
Er komt nog een kleine regen
uit de waterkraan
en ik was wel mijn handen
maar zal ze niet afvegen,
ze zouden vonken slaan
en met dit huis afbranden.
Wacht maar. Wacht maar.
Er wordt regen verwacht.
Niet vannacht.
In het voorjaar.
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Meer dan uw ombudsman
Stephen Apax

EPISODE

21 - Waarin Mister Apax de bakens verzet omdat het tij is verlopen.

Call me Apax, Mister Apax. Some years ago, having little or no money in my purse,
and nothing particular to interest me, I thought I would sail about a little and see the
printed part of the world. It is my way I have of driving of the spleen. Whenever it
is a damp drizzly February in my soul; whenever I find myself involuntarily posing
before coffin warehouses - then, I account it high time to get to the Wibautstraat and
sniff the sweet smell of quality journalism in the Low Countries. This is my substitute
for pistol and ball.
Those romantic years of spleen and empty purses are long gone. Today it is my
mission to create wealth for the investors. Mister Apax provides this service with
utmost integrity, professionalism and commitment. We'll do it quick and painless.
With over 30 years of experience, Mister Apax's track record of strengthening and
building internationally successful companies is exceptional. Mister Apax identifies
buy-out, growth capital and late venture opportunities in its chosen global sectors:
Tech & Telecom, Retail & Consumer, Media.
Yes, all that jazz, but now I feel like the captain of the Titanic. That's another fine
mess you got us into, Walter! Let me tell you a little about this former chief executive
officer of the Pers Media Concentratie (PMC) and honorary member of the Council
of Guardians as appointed by the Polder Board of Editors-in-Chief. The first time I
laid eyes on Walter Decheiver, he was drunk. His hair was bone white, but otherwise
he looked like any other Dutch journalist in a dinner jacket who had been spending
too much money in a joint that exists for that purpose, and for no other. There was
a girl...
ONDERWIJL IN DE RAILROAD BAR...

... from Ipanema ...Young and bright and beautiful, pom, pom, pom,’ neuriede de
vaste cliëntèle. Dit was gezelligheid! Dit was beter dan thuis! Nu ik dankzij mijn
ontslag als 's Werelds Ombudsman de loden last van Daans Diepgravende Diagnose
Naar De Stand Der Dingen (en hoe het zover heeft kunnen komen) niet langer op
mijn schouders voelde drukken, was het weer goed toeven, hier in de Railroad Bar.
‘Doe mij nog maar een Timboektoe Teaser, Leonardo!’ riep ik vastberaden in de
richting van mijn favoriete barkeeper. Soepel deinde ik mee op de Caraïbische
klankcollage die al vijftien jaar de geanimeerde enscenering van de Railroad Bar
bepaalde. Omdat journalistiek in wezen een eenzaam vak bleek, was ik weer zonder
tegenzin aangeschoven bij Perron 6, het deel van de toog waar de kern van de
Nederlandse kapitale kwaliteitsjournalistiek uitrangeerde.
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Juist op dat moment viel een lange, donkere schaduw over mijn glas. Ik durfde
mij niet te bewegen, maar ik zag in de spiegel een deerniswekkende figuur in een
verregende loden jas, dat attribuut bij uitstek van de hoofdredacteur pur sang.
‘Walter, jij hier?!’ Zwijgend schoof het erelid van de Raad van Hoeders, mijn
beminnelijke vriend en gelouterde collega W. Decheiver aan. Hij stootte een rauwe
klank uit richting Leonardo.
‘Fameuze Korhoen, meneer Decheiver?,’ begreep de barkeeper de portee van de
zaak. Walter draaide zich naar mij toe. Zijn gezicht was een kreukelzone van diepe
droefheid. ‘Je was te laat, Daan! Je zou op kantoor komen, maar nu is alles verloren
voor mijn multimediale aanvalsplan! Net als jij ben ik er zoëven ook uitgegooid.
Mister Apax heeft nu alle touwtjes in handen. Hij tikt nu zijn mission statement, as
we drink.’
Even bleef ik stil. Euhhh... aanvalsplan? Er liep een rilling over mijn ruggengraat,
alsof ik van een koude kermis was thuisgekomen. En dat was ook zo. ‘Leonardo!’
riep ik schuldbewust. ‘Zet nog wat nootjes op de rails voor Perron 6, en pronto, met
de sneltrein, graag!’
Maar Leonardo wees tersluiks naar een levensgrote webcam, die rusteloos draaiend
de bar nauwlettend in het oog hield. Onmiddellijk galmde er een krakende stem door
de Railroad Bar die de fine fleur van de vaderlandse kwaliteitsjournalistiek deed
sidderen. ‘No more mister nice guy, Leonardo! Since I have acquired this joint,
there's a new timetable, remember? No trains, no free peanuts! I need all the money
for Boek in Beeld. NXT’
Mister Apax! Hij hier! - ‘Is er dan niets meer heilig?’ siste Walter vanachter een
bierviltje. ‘Nu is het genoeg. Dit wordt de Vijfde Engelse Oorlog, Daan. Jij valt aan,
ik dek je in de rug!’ (wordt vervolgd)
Durfkapitalist op uw risico! MisterApax@hotmail.com
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[700]
[Medewerkers]
- geboren in 1972. Publicist. Recentste publicatie
Osama's Grot (2005). Ontving o.m. de Amsterdamse Media Prijs en de prijs
Journalist voor de Vrede 2005/2006.
MOHAMMED BENZAKOUR

- geboren in 1970. Dichter en schrijver. Ontving de C.
Buddingh'-prijs. Recent verschenen De encyclopedie van de grote woorden
(2005) en roman De helft van liefde (2005).
MARK BOOG

- geboren in 1959. Als journalist werkzaam bij de VPRO.
Publiceerde zijn poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999). In 2005
verscheen zijn nieuwste bundel Ruimtevaart.
WIM BRANDS

HUGO BRANDT CORSTIUS

- geboren in 1935. Woont in Parijs.

- geboren in 1971. Schrijver en columnist. Zijn recentste
roman is De joodse messias (2004). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de
AKO-literatuurprijs en de Gouden Uil.
ARNON GRUNBERG

MAARTEN 'T HART

- geboren in 1944. Studeerde biologie aan de Universiteit
van Leiden. Auteur van talrijke romans en geschriften.
- 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 1954. Vervulde diverse functies in de literaire
wereld. Woont in New York. Columnist voor Filter; Tijdschrift over vertalen
en medewerker van de Volkskrant.
FRANK LIGTVOET

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

(o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar meest recente dichtbundel
is Goed volk (2004).
- geboren in 1960. Beeldend kunstenaar en dichter.
Docent bij Centrum voor Beeld en Cultuur MK24. Publiceerde Desperate
Vrouwen Zijn Niet Leuk (2000).
MARGERITE LUITWIELER

- geboren in 1943. Dichter, schrijver, journalist. Publiceerde
recent o.m. de dichtbundel De Glazen school (2001), alsmede de roman Het
korte leven van Rosa ter Beek (2002).
GUUS LUIJTERS
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CATHELIJN SCHILDER - geboren in 1980. Winnares van de Hollands Maandblad

Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza). Begin 2005 verscheen haar roman De
eenling.
- geboren in 1938. Hoogleraar Interculturele
Literatuurwetenschap te Leiden. Naast vakpublicaties schreef ze twee romans.
Voor haar boek Trouw nooit een vrouw met grote voeten. Wereldwijsheid over
vrouwen kreeg zij in 2005 de Intermediair Eureka Prijs.
MINEKE SCHIPPER

DAAN SCHRIJVERS

- geboren in 1946. Journalist in ruste.

MARIA STAAL -

geboren in 1960. Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceerde regelmatig in Hollands Maandblad.
MARC TRITSMANS - geboren in 1959. Publiceerde zeven dichtbundels, waarvan

de recentste Sterk water (2000), Kritische massa (2002) en Warmtekeer (2005)
zijn.
JAN PEN

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

BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
TOMMY WIERINGA - geboren in 1967. Schrijver en voormalig aanstekerverkoper.

Publiceerde o.m. de romans Amok (1997), Alles over Tristan (2002) en Joe
Speedboot (2005).
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Hollands Maandblad schrijversbeurzen
Redactie, redactieraad en uitgever van Hollands Maandblad, tezamen met het bestuur
van de Stichting Hollands Maandblad, hebben het genoegen mede te delen dat tijdens
een feestelijke bijeenkomst te Amsterdam op 2 maart 2006 de Hollands Maandblad
Schrijversbeurzen 2005/2006 zijn uitgereikt aan de laureaten.
Op voordracht van redactie & redactieraad werden de volgende medewerkers van
Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:
Categorie literair proza
ANKE SCHEEREN

Categorie poëzie
FLOOR BUSCHENHENKE

Categorie essayistiek
MARGRIET DE KONING GANS

De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan jonge
c.q. debuterende auteurs die in de voorafgaande jaargang in Hollands Maandblad
hebben gepubliceerd. De beurzen zijn beschikbaar voor elk der drie terreinen waarop
Hollands Maandblad zich sedert de oprichting door K.L. Poll in 1959 (als toen nog
Hollands Weekblad) een vooraanstaande plek in het Nederlandse literaire landschap
heeft verworven: proza, poëzie en essayistiek.
De beurzen betreffen elk een bedrag van 2000 euro en zijn behalve als
aanmoediging bedoeld om ook in materiële zin het schrijverschap van de bekroonde
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auteurs te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan de bestendiging van de band
tussen de laureaten en het Hollands Maandblad.
*
De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden mogelijk gemaakt door de
Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.
***
Verdere informatie over de Hollands Maandblad Schrijversbeurzen is te vinden op
www.hollandsmaandblad.nl.
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Deze maand
Het Hollands Maandblad is in veel opzichten een onmogelijkheid. Het is natuurlijk
verleidelijk om daar op hoge toon achteraan te schrijven dat dit nu juist zo aardig is,
en dat wij wel zo'n beetje zullen doormodderen tot het niet meer gaat. Maar ik geloof
niet dat het nodig is de prijzende grafstenen zo gauw tevoorschijn te halen. Tenslotte
zijn er wel meer mensen die jarenlang dingen doen tegen beter weten in.
Dit schreef K.L. (Bert) Poll in mei 1959 in het allereerste nummer van het tijdschrift
dat hij zojuist had opgericht (als Hollands Weekblad dient volledigheidshalve vermeld,
hoewel dat ongebreidelde optimisme slechts vier jaargangen standhield, waarna een
maandblad een beter ritme voor het tijdschrift bleek). Er zouden 699 nummers volgen,
561 daarvan (ofwel eenendertig jaargangen) onder Polls redactionele leiding. En nu
ligt hier de 700ste onmogelijkheid, en wederom is het verleidelijk om daar op hoge
toon iets achteraan te schrijven.
Dat is niet zo eenvoudig, want als iets van nature afketst op deze pagina's, is het
wel een hoge toon. Ik heb de afgelopen tijd alle 700 nummers even in mijn hand
gehad en het werd me eens te meer duidelijk dat Hollands Maandblad nimmer veel
heeft opgehad met grote woorden, met schreeuwerige opinies en rotsvaste meningen,
met luidruchtige smeekbedes om aandacht, met behaagziek naar de mond praten en
met decibellen vol modieuze gemeenplaatsen. De wereld is daarvan al zo vervuld
dat alleen meewaaiers, ijdeltuiten en praalhanzen er het hunne aan willen toevoegen.
En juist zij hebben vanouds weinig te zoeken in deze kolommen.
De verleiding is dan ook groot om het getal op de rug van dit nummer zonder
ruchtbaarheid en verdere omhaal van woorden voorbij te laten gaan. Toch neem ik
de vrijheid hier te wijzen op iets dat me trof bij het vasthouden van al die 700
nummers, en dat me tegen beter weten in ook weer verleidde. Temidden van al het
verbale lawaai en alle commotie staat dit blad nu bijna een halve eeuw lichtelijk
geamuseerd toe te kijken hoe in de werkelijkheid pretenties zo dikwijls niet sporen
met prestaties, hoe de chaos van het dagelijks bestaan zich niet laat indammen door
grote woorden, en hoe een hoge toon nimmer kan verhullen dat hij een symptoom
is van een gebrek aan beschaving, aan vrolijkheid en aan intellectuele eerlijkheid.
Misschien is het geen wonder dat al vanaf de eerste nummers in Hollands
Maandblad er met regelmaat op is gewezen dat de hoge toon, de schreeuwerigheid
en het meewaaien typische kwalen zijn van moderne instituties waar culturele
zelfoverschatting, intellectuele inflatie en begerige koopmansgeest een onzalig
verbond hebben gesloten. Niet voor niets werd in deze kolommen meer dan eens de
blik verbaasd gericht op moderne universiteiten, op moderne media, op moderne
kunstfondsen, op moderne subsidie-instellingen en op de moderne politiek - alle
plekken waar luidruchtigheid minder wordt geschuwd dan zelfkritiek.
Intussen bleef dit blad rustig schommelen, zoals Poll dat uitdrukte. Schommelen
tussen politiek en literatuur, bedoelde hij, tussen essayistiek en poëzie, tussen
ingetogen libertair en beschaafd anarchistisch, tussen gevoel voor ernst en
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gevoel voor luim, tussen pessimisme en optimisme, tussen halve volwassenheid en
nooit verloren kinderlijkheid, tussen zelftwijfel en zelfbewustzijn. Wat ik wil zeggen,
is dat Hollands Maandblad niet weet hoe de wereld in elkaar steekt, en juist daarom
behept is met een onuitputtelijke nieuwsgierigheid.
Dat betekent niet dat dit blad uit halfzachte aarzeling is gevlucht in een gebrek
aan standpunten, of in de schijnveiligheid van een ‘derde weg’, dan wel het heil heeft
gezocht in quasi-wijsgerig en quasi-religieus ‘ietsisme’. Hollands Maandblad staat
voor wat Poll ooit omschreef als de ‘agressieve redelijkheid’ van ongebonden
intellectuelen. Vanzelfsprekend wekken woorden zoals ‘redelijkheid’ en
‘intellectuelen’ ogenblikkelijk wantrouwen. Maar dat komt meer door het misbruik
ervan die zo kenmerkend is voor onze tijd dan door hun feitelijke betekenis. Anders
dan deze wereld wil doen geloven, is niet iedereen die zich als ruimdenkend voordoet
‘redelijk’ en is niet iedereen die in de krant schrijft een ‘intellectueel’.
Wat wij misschien bedoelen met agressieve redelijkheid is dat in dit blad waarheid
geldt als een sterk argument. Dat helderheid geldt als een democratisch principe. Dat
transparante argumenten worden gezien als bevrijdend zonder aanzien des persoons.
Dat de betekenis van taal publiek bezit is. Dat de grenzen van de taal de grenzen van
het denken en derhalve van de kenbare wereld zijn.
Het kan geen toeval zijn dat in Hollands Maandblad vanaf het begin met meer
instemming werd gepubliceerd over Ludwig Wittgenstein en Karl Popper dan over
Jean Baudrillard, Jacques Derrida en het postmodernisme of over welke overtuiging
dan ook die afbreuk wil doen aan het openbare karakter van taal en van argumenten
die daarmee worden uitgedrukt. Toch is dit blad wel degelijk nieuwsgierig naar de
opvattingen van andersdenkenden, want de voorwaarde voor zelfkennis blijkt
uiteindelijk altijd de kennis van anderen te zijn.
En te zeggen dat de grenzen van de taal de grenzen van de kenbare wereld zijn,
betekent slechts het begin. Hollands Maandblad wil die wereld nader beschouwen.
De essays in dit tijdschrift leggen de structuur van die wereld bloot, het proza vertelt
over de menselijke dwaaltocht door die wereld, de poëzie verkent de grenzen van
die wereld en de beeldende kunst biedt zicht op woordloze nieuwe vormen zonder
welke die wereld zoveel fletser zou zijn.
Bij dat alles drijft Hollands Maandblad op de steun en loyaliteit van oude en
nieuwe medewerkers, en van oude en nieuwe lezers. Het is meer dan een aardig detail
dat dit nummer opent met een bijdrage van Hugo Brandt Corstius, een medewerker
die ook het allereerste nummer opende. De keuze in dit nummer uit de beeldende
kunst van de afgelopen 699 afleveringen, is dan ook bedoeld als hommage aan allen
die in woord en beeld aan dit blad bijdroegen. Dat wij niet alleen lezers nodig hebben
(die zijn er genoeg), maar vooral lezers die bij dit blad willen horen als abonnee
(daarvan zijn er nimmer genoeg) behoeft hier geen nader betoog. Die beslissing laten
wij aan uw goede smaak over.
Het Hollands Maandblad is in veel opzichten een onmogelijkheid. Het is natuurlijk
verleidelijk om daar op hoge toon achteraan te schrijven dat dit nu juist zo aardig is,
en dat wij wel zo'n beetje zullen doormodderen tot het niet meer gaat. Die hoge toon
is ons vreemd, heb ik getracht uiteen te zetten, maar doormodderen zullen we net als
Bert Poll blijven doen. Voor mijn plezier en voor het uwe, voor het onderzoeken van
de werkelijkheid, voor het aftasten van de grenzen van de taal, voor het doorlichten
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van de ernst van anderen en van de schalksheid van onszelf, voor het blootleggen
van een gedeelde hoop op een beschaafd bestaan, die zich, ook bij wie haar ten diepste
wantrouwt, niet laat onderdrukken. - BB
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Het geheim van de stotteraar
door Hugo Brandt Corstius
Elke stotteraar kan - mits hij zeker weet dat hij in zijn eentje in een stevig afgesloten
kamer staat waarin zich geen enkel apparaat bevindt dat geluiden kan opslaan of naar
buiten kan voeren - elke stotteraar kan in die omstandigheden alle woorden en zinnen
die hij van zijn eigen taal kent, tot talloze taaie tongbrekers toe, zonder enige moeite
vloeiend en natuurlijk uitspreken.
Bovenstaande zin moet u nog een keer met aandacht tot u nemen. Dan kunt u de
rest van dit stuk zelf verzinnen. Maar u kunt ook mijn verklaring van wat in die zin
staat lezen.
Als u zelf stottert, zoals 2 procent van de mensheid doet, en 4 procent van de lezers
van dit maandblad dat met enige regelmaat doet, dan raad ik u voor uw eigen bestwil
aan om de eerste zin nog een derde keer te lezen.
Direct doen zich de volgende vragen voor:
Hoe kom ik aan dit feit? Is het wel een feit? Hoe komt het dat dit feit nooit eerder
in de openbaarheid is gebracht, in ieder geval niet in de 75 boeken over stotteren die
ik de afgelopen zestig jaar ijverig gelezen heb? Hoe reageert een stotteraar op dit
feit?
Wat zijn de consequenties die we uit het feit moeten trekken?
Dat iedere stotteraar een aansteller is, zoals elke zogenaamde blinde, verlamde of
impotenteling die dankzij een wonder van Jezus of aanverwante tovenaar ineens
weer kan zien, springen of neuken? Dat iedere stottertherapie die gericht is op
tongspieren, stembanden, ademhaling in borst, buik en bekken, transcendentale
meditatie, freudiaanse schimmen, vertraagde echo, hersenoperaties, aspirine,
tranquillizers, prozac en ritmische poëzie flauwekul is? Dat iedere verklaring van
iemands stotteren uit kinderverlamming, kindermishandeling, autisme, asperge,
besmetting door een stotterende medekleuter, vaderbinding, moederafschuw,
broederdienst, zusterliefde, nevenbetrekking, of verstopte neus onzinnig is?
Maar eerst: Hoe kom ik aan dit feit?
Uit bovenstaande formulering, die elke controle onmogelijk maakt, volgt dat ik
achter de stotter-paradox ben gekomen door elke stotteraar die ik ken ernaar te vragen.
De helft zei onmiddellijk: ‘Ja, dat kan ik inderdaad.’ Een kwart draaide er omheen,
maar gaf na enig aandringen mijnerzijds toe dat zij inderdaad in die afgesloten kamer
waar geen mens ze kon horen in staat waren elke Kapper die de krullen van de trap
krabt keurig uit hun keel te krijgen. Enkelen zeiden erbij dat ze dan wel moesten
staan. Een achtste deel zei dat ze het die avond zouden gaan proberen en rapporteerde
mij daarop later, hakkelend, stamelend, en stotterend, door de telefoon dat het gelukt
was. De rest zei dat ze het gingen proberen, maar bracht geen rapport uit.
De laatste twee jaar heb ik iedereen die ik ontmoette gevraagd: ‘Ken jij een
stotteraar, behalve mij natuurlijk?’ Allen beantwoordden mijn vraag positief. Er is
geen mens die niet een stotteraar kent. ‘Vraag hem (haar was zeldzaam) of het waar
is dat hij in zijn eentje, als hij er zeker van is niet afgeluisterd te worden, stotterloos
kan spreken.’ Nooit kreeg ik een reactie die mijn hypothese weersprak.
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Dit heeft natuurlijk allemaal geen enkele bewijskracht. In de wetenschap spreekt
men pas van een feit als het herhaalbaar en controleerbaar is. Big Bang en Oedipus
horen niet tot de wetenschap. Maar de in mijn eerste zin gestelde condities zijn er
nu juist op gericht dat controle onmogelijk is, en dat we de stotteraar op zijn woord,
hoe haperend uitgesproken ook, moeten geloven. Dat de helft van mijn stotteraars
niet direct ja zei wijst er wel op dat een stotteraar niet graag toegeeft dat hij alleen
stottert wanneer er toehoorders zijn. Niet zijn stemorganen, van die in het diepste
van de hersenpan tot aan het tipje van de tong, maar zijn
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6
luisterende medemensen maken hem tot stotteraar.
Mijn opmerkelijke feit lijkt op het Onzekerheidsprincipe van de atoomgeleerde
Werner Heisenberg (1901-1976). Die man beweert dat je nooit de precieze plek van
een elektron kan vaststellen omdat die plek verandert door de poging hem vast te
leggen. Ja: wie een centimeter langs een plank legt meet ook niet de oorspronkelijke
plank maar de plank die door de centimeter erlangs een molecuuldikte werd ingedrukt.
Er hoort een mooie wiskundige formule bij, maar die is natuurlijk nonsens omdat
hij een situatie beschrijft die we nu juist niet precies kennen. Heisenberg geeft met
zijn principe toe dat de wetenschap iets niet kan, omdat de wereld het verdomt te
handelen zoals de wetenschap wil. Misschien dat Heisenberg om dezelfde reden
ongewild een stomme rekenfout maakte waardoor hij Hitler moest berichten dat de
atoombom te zwaar zou worden om ergens neer te kunnen gooien.
Maar ik dwaal af. Dat is wat iedere stotteraar doet als je over zijn spraakgebrek
begint, maar ik laat me niet afleiden. Ik heb het gevoel dat ik met de in mijn eerste
zin geopenbaarde ontdekking dichtbij de ware aard van het stotteren ben gekomen.
De stotteraar houdt van taal, zoals een zeeman houdt van de zee. Zeelui kunnen vaak
niet zwemmen. Zij zijn, en terecht, bang voor de zee.
De stotteraar schrijft en leest graag. Maar de gedachte dat iemand anders naar zijn
woorden luistert verlamt hem. Niet blijvend. Er zijn mensen - niet veel, maar het
komt voor - die werkelijk geen enkel woord kunnen of willen uitbrengen zonder dat
daar een duidelijke lichamelijke oorzaak voor is aan te wijzen. Zulke mensen noemt
men niet een stotteraar, maar een totale imbeciel, een hersenloze of een dier.
De stotteraar is iemand die niet in staat is om dit gewenste totale zwijgen, dit niet
meedoen aan de menselijke conversatie, vol te houden. Zijn aarzelingen, stiltes,
krampachtig geopende mond, verbijsterde blik, moet je eigenlijk opvatten als uitingen
van zijn gewenste vorm van communicatie, namelijk een communicatie zonder geluid
te maken. De herhaalde lettergrepen, de explosief uitgesproken beginklanken, de
razendsnel ineengedrongen woordreeksen, zijn de concessies van de stotteraar aan
de wensen van zijn medeburgers.
Nooit zegt iemand tegen een stotteraar: ‘Hou jij je mond maar. Zeg het straks maar
als je helemaal alleen bent. Of schrijf het even op. Het stoort mij niet als je niets
tegen mij zegt.’ Het stoort de ‘normale’ mens namelijk wel degelijk als er iemand
tegenover hem staat die zijn taal uitstekend beheerst, maar de woorden niet door zijn
mond tot afgesproken geluiden wenst te maken. Niets is griezeliger voor een ‘normaal’
mens dan een niet-normaal mens. Een dwerg schop je, een andersgekleurde scheldt
je uit, een stotteraar ga je tot spraak dwingen.
Blinden, lammen en impotenten, die door een wonder ineens genezen werden,
waren weliswaar echt blind, lam, impotent, maar niet door gebrekkige ogen, spieren,
geslachtsorganen. Zij wilden niet zien, niet lopen, of niet neuken, en hadden daar
vast goede redenen voor. Op het moment dat ze door een handoplegging, toverspreuk
of een bovennatuurlijke invloed ‘genezen’ werden, vergaten zij die onwil. Helaas
zijn deze goddelijke ingrepen niet actueel meer, en bestaat er zelfs twijfel of ze ooit
echt hebben plaatsgevonden. Wie nu door een wonder geneest, loopt de kans een
flinke boete te krijgen omdat hij de ziektekostenverzekering heeft opgelicht.
Wie meer van stotteren wil begrijpen, doet er goed aan niet te letten op het typische
stottergedrag van de patiënt, maar zijn aandacht te richten op wat de patiënt doet in
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de, misschien zeldzame, momenten dat hij hele woorden, hele zinnen, hele betogen
vlot en zonder aarzeling uit zijn mond krijgt. Uit de stotter-literatuur weten we dat
dit in twee situaties vaak gebeurt. In de eerste plaats bij het zingen. In de tweede
plaats bij het spreken van een vreemde taal. Ik zing niet graag, maar als ik een
bijzonder nare stotter-episode heb ervaren, wil ik nog wel eens een kinderliedje of
opera-aria uitgalmen om mijn longen en stembanden te troosten.
Zowel in Amerika als in Parijs kan ik mij de ogenblikken herinneren, enkele jaren
nadat ik mij in dat land en in die plaats gevestigd had,
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DIRKJE KUIK

(1929) - Medewerker Hollands Maandblad sinds 1959 (uit: HM 410, 1982)

dat ik thuiskwam van een academische punch-party of een diner-en-ville en in bed,
terugkijkend, ineens dacht: ‘Verdomme, ik heb gestotterd. Daarom keken ze vanavond
zo gek naar me! Ik heb gestotterd! Hoera, nu kan ik echt zeggen dat ik het Amerikaans,
of het Frans, werkelijk beheers als mijn vadertaal.’
De eerste maal dat ik een zaal moest toespreken was op 23 september 1963, voor
de jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse statistici. Het was in het Haagse Kurhaus
voor een paar honderd mensen, die mij niet kenden, want ik was geen statisticus,
maar had geliefhebberd in de taalstatistiek. Ik wou beginnen met de Kosmische Taal
van de wiskundige Hans Freudenthal (1905-1980), waarin gecommuniceerd kan
worden met op mensen gelijkende wezens op verre planeten die niets van onze taal
weten, en die wij alleen per radiostralen kunnen bereiken. Die lui zijn nog niet ontdekt,
maar de taal waarin we met ze gaan praten is er al. Ik was in die maanden zeer onder
de indruk van Freudenthals voorstel, zoals ik in dit Maandblad ook heb laten merken.
Ik begon, net als Freudenthal, met de rij natuurlijke getallen uit te spreken: ‘Tuut.
Tuut tuut. Tuut tuut tuut. Tuut tuut tuut tuut.’ Wie op zijn verre hemellichaam niet
begrijpt dat ik hier ‘1, 2, 3, 4’ zeg, met zo iemand valt niets te bespreken.
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U moet weten dat toen en nu de letter ‘t’ aan het begin van een woord mijn grootste
tuimelblok was. Nog steeds drink ik geen thee, en bestel ik nooit twee dingen. Als
ik iemand ‘Twee thee’ hoor bestellen, schiet er een bliksem door mijn lippen.
Die eerste woorden tuut, tuut tuut, tuut tuut tuut kwamen vlekkeloos uit mijn mond.
Misschien beschouwde ik ze als een libretto, of als woorden uit de vreemde taal
Cosmic Language. Maar na die eerste woorden werd mijn redevoering (afgedrukt in
Statistica Neerlandica van januari 1964) door de toehoorders niet verstaan. Niet
zozeer door mijn gehakkel, want dat overdreef ik niet, maar door de verbazing bij
mijn gehoor: ‘Hoe kunnen ze een stotteraar de toespraak hebben laten houden?’
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De vertalers
door Arnon Grunberg
Het is Lara's taak om de gevangenen te ondervragen. Zo is van hogerhand besloten.
Eigenlijk had Lara willen studeren. Psychologie bijvoorbeeld. Het leek haar leuk als dat het woord is, ‘leuk’ - om de mensen te begrijpen. Geschiedenis heeft ze ook
overwogen. Wie de geschiedenis kent, begrijpt de mensen. Maar er kwam iets tussen.
Ze kan zich niet meer precies herinneren wat. De dood van haar moeder had er in
ieder geval mee te maken. Ze woonde met haar moeder in een kleine stad, een
industriestad. Haar moeder was naaister. Mensen kwamen bij haar met stoffen. Zij
maakte iets van die stoffen. Toen stierf ze. Vrij onverwacht. En Lara tekende voor
vijf jaar. Ze had discipline nodig, dacht ze. Geld, ook dat. En ze wilde iets van de
wereld zien. De wereld was zo groot. Er was veel meer dan industriesteden.
Er zijn geen vaste tijden voor de verhoren, meestal vinden ze 's avonds plaats. Na
het eten.
Lara is geïnstrueerd. Schriftelijk en mondeling. Ze heeft een speciale tiendaagse
cursus gevolgd om de gevangenen te kunnen verhoren. Ze was de beste in haar groep.
Het is haar taak de honden uit hun kooien te halen. Er zijn twee honden, Charles
en Roger. De honden zijn gemuilkorfd, maar dat ziet de gevangene niet, want die is
geblinddoekt. Eigenlijk is het allemaal illusie. Het is theater, het verhoor.
De vertalers staan links tegen de muur, vaak in groepjes bij elkaar. De notulist zit
achter een klein bureau.
Voor ze de honden uit de kooi haalt praat Lara tegen de beesten. Ze aait ze. Ze
geeft ze wat te eten. De honden zijn haar vrienden.
Lara had een vriend, hij werkte, of beter gezegd, hij werkt voor het benzinestation
vijf minuten lopen van haar moeders huis. Ze heeft beloofd hem trouw te blijven
maar ze is die belofte niet nagekomen. De druk is te groot. Een mens moet zich
ontladen. Soms gaan de verhoren vijf, zes uur achter elkaar door.
Gevangenen verhoren is dweilen met de kraan open. Er komt zo weinig uit. Ze
spreken elkaar tegen. Of ze zeggen allemaal hetzelfde. Vaak kijkt ze naar de vertalers
en dan vraagt ze: ‘Is dat echt alles wat hij heeft gezegd?’
Ze kan het niet geloven. Maar de vertalers kunnen het ook niet helpen.
Er is ook altijd een dokter bij die zich meestal afzijdig houdt, alsof hij zich te goed
voelt om mee te doen.
Er wordt op de gevangenen geürineerd tijdens het verhoor. Maar alleen zolang de
gevangene nog niet bewusteloos is.
Boeren plassen ook over hun wonden om die te ontsmetten.
Iedereen doet het. Lara ook. Het is niet onprettig. De latrines zijn zo smerig.
Het gaat erom dat de gevangene spraakzaam wordt. Speciale omstandigheden
vragen om speciale maatregelen.
Hoe vaak heeft ze zich niet hulpeloos tot de vertalers gewend en gevraagd: ‘Wat
zegt hij? Ik hoor hem toch duidelijk wat zeggen.’
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TRILLE BEDARRIDES

(1949) - Medewerker Hollands Maandblad sinds 1975 (uit: HM 376, 1979)

Met een schuldbewust gezicht antwoordde zo'n vertaler dan: ‘Het is echt alleen
gerochel.’
Op sommige nachten kon men zich ook op de gevangene ontlasten, maar alleen
zolang de gevangene niet het bewustzijn had verloren. Zodra dit gebeurde greep de
dokter in. Daarvoor was hij dokter.
Lara heeft zich maar twee keer ontlast op een gevangene. Je moet ervoor in de
stemming zijn. Het is een speciale ervaring. Dat wel. Eentje die ze niet graag had
willen missen.
En het kan helpen de sprakelozen spraakzamer te maken.
Des te onbegrijpelijker dat zij nu zelf in een cel zit. Zij die de instructies zo
gewetensvol heeft opgevolgd.
Gelukkig heeft ze haar iPod nog, gekregen van een oom.
Ze luistert veel naar Pink Floyd. Ze is een fan van Pink Floyd. Ze doet niet veel.
Ze zit op bed en ze zingt de teksten mee.
‘Hey you! Out there beyond the wall
Breaking bottles in the hall, can you help me
Hey you! Don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall.’
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Tuin
Mark Boog
Besproei de tuin, ontken de nutteloosheid.
Droogte, onverschillige schoonheid, zindert,
barsten in de klei en in de huid verspringen,
we verweren. Om het zaad, om bloeien,
om kortstondigheid. Het duister rood van rozen
en het optimisme, onverkwikkelijk, van jeugd:
felgeel, oranje, helder en onschuldig blauw,
een roze als van lammetjes het zachte vlees,
onwerkelijk. Het pantser vormt zich maar het
smelt ook. Liefde. Teder de genadeloosheid,
wreed de strelingen van zon en snoeischaar,
groots de dorst, het felle licht, jaloers de god.
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De terugweg
De terugweg was heel anders. Zelfs de wind
verbaasde zich. Het leek stiller,
straathoeken keken verwonderd rond,
links en rechts, vergeten of ze over wilden steken.
En jij, de armen wijduit, een verschijnsel.
Een niettemin wild langsglijden
van grijze wolken, het stilstaan van snelverkeer,
mijn doelloosheid op onthutsende wijze binnenstebuiten gekeerd.
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Deutsch 700
door Maarten 't Hart
Als nummer 700 van de composities van Schubert catalogiseerde Otto Erich Deutsch
het lied ‘Freiwilliges Versinken’ in zijn Schubert; Thematic Catalogue of all his
Works in Chronological Order uit 1950 (beter bekend als de Deutsch-Verzeignis).
Hoewel Schubert-kenner John Reed het ‘one of his greatest songs’ noemt, hoor je
het zelden. Zowel aan de begeleider als aan de zanger worden hoge eisen gesteld.
De pianist moet logge akkoorden aanslaan, met een kort trillertje tussen de
opeenvolgende toonclusters, dat uiteraard niet al te zwaar mag klinken. De zanger
moet hier en daar grote intervalsprongen overbruggen, en z'n wonderlijke tekst haast
declameren.
Die tekst stamt van Schuberts tien jaar oudere vriend Johann Mayrhofer. Reeds
in 1814 had de toen zeventienjarige Schubert de dichter Mayrhofer leren kennen.
Als de componist zijn teksten niet op muziek had gezet, zou Mayrhofer nu totaal
vergeten zijn. De meeste gedichten van Mayrhofer zijn duistere, bezwerende poëmen
die verklarende toelichtingen behoeven om begrepen te kunnen worden. Maar voor
Schubert was dat blijkbaar geen bezwaar, want van geen enkele andere dichter, op
Goethe na, heeft Schubert zoveel teksten op muziek gezet als van deze Mayrhofer
(bij wie hij ook twee jaar in Wenen inwoonde). Juist de Mayrhofer-liederen behoren
veelal tot de parels in het toch al zo rijke oeuvre van Schubert, met als onbetwist
hoogtepunt ‘Nachtstück’, D 672, ook op een tamelijk bizarre, vrij zwakke tekst.
‘Freiwilliges versinken’ roept de zon aan en laat die daarna aan het woord. Vrijwillig
zinkt hij 's avonds in de koele vloed, om plaats te maken voor de matte maan en de
bleke sterren, om vervolgens in des te groter luister 's morgens weer zijn lichtkroon
te leggen op de bergtoppen.
Wohin, o Helios? Wohin? In kühlen Fluten
Will ich den Flammenleib versenken,
Gewiß im Innern, neue Gluten
Der Erde Feuerreich zu schenken.
Ich nehme nicht, ich pflege nur zu geben;
Und wie verschwenderisch mein Leben,
Umhüllt mein Scheiden gold'ne Pracht,
Ich scheide herrlich, naht die Nacht.
Wie blaß der Mond, wie matt die Sterne!
Solang ich kräftig mich bewege;
Erst wenn ich auf die Berge meine Krone lege,
Gewinnen sie an Mut und Kraft in weiter Ferne.

Daar valt weinig tegen in te brengen, de constatering is ontegenzeggelijk juist, de
zon gaat onder, en komt weer op, maar de vraag rijst of 't zinnig is deze procedure
in zulke bloemrijke, wollige taal te verwoorden. Je kunt er natuurlijk van alles achter
vermoeden. Het gaat niet zozeer om de zon zelf als wel om de metafoor van het
verzinken en weer opblinken. Niet opgewassen tegen de grauwe realiteit van alledag,
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verzinkt de dichter om vervolgens in zijn ideale droomwereld inspiratie op te doen
voor een nieuwe poging overal bovenuit te stijgen.
Uiteindelijk is het Mayrhofer overigens toch niet gelukt de grauwe alledaagse
realiteit te ontstijgen. Lang nadat Schubert reeds was heengegaan, pleegde hij
zelfmoord. Mogelijkerwijs mede omdat hij, werkzaam als censor, besefte dat zijn
akelige arbeid niet in overstemming was met zijn hooggestemde idealen.
Schubert componeerde een verbluffend lied bij deze wonderlijke tekst. Het lijkt
alsof je bij de chromatisch dalende beginakkoorden met dat lastige trillertje
halverwege de maat Wagner al hoort aankomen. Einstein zegt dat je, als je het zou
horen zonder te weten dat het van Schubert stamt, eerder zou denken dat het lied in
1900 dan in 1817 is ontstaan. ‘Freiwilliges Versinken’ loopt al vooruit op het lied
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PETER VAN HUGTEN

(1949) - Medewerker Hollands Maandblad sinds 1973 (uit: HM 450-51, 1985)

‘Der Doppelgänger’ dat in Schuberts laatste levensjaar ontstond.
Over de ontstaansdatum van het lied verkeren we in onzekerheid. De meeste
Schubert-vorsers nemen aan dat ‘Freiwilliges Versinken’ in september 1820 ontstond,
maar John Reed houdt het in zijn boek The Schubert Companion op 1817. Hij bespeurt
verwantschap met de unieke liederen ‘Gruppe aus dem Tartarus’ en ‘An dem Tod’
uit dat jaar.
Mijns inziens past het lied, als we de boodschap ervan opvatten als metafoor voor
Schuberts eigen leven, beter in september 1820 dan in het jaar 1817. Het jaar 1820
was een keerpunt in het bestaan van Schubert. In het vroege voorjaar werd hij, toen
hij bij zijn revolutionaire vriend Johann Senn de avond doorbracht, gearresteerd en
meegenomen voor verhoor. Mogelijk heeft hij een nacht op het politiebureau
doorgebracht. In ieder geval is hij snel weer vrijgelaten; niettemin heeft deze arrestatie
Schubert niet onberoerd gelaten. De dichter Senn werd zelfs verbannen. Mogelijk
heeft Schubert onder de indruk van die gebeurtenissen het oratorium ‘Lazarus’
waaraan hij in die dagen werkte, onvoltooid gelaten.
Op 14 juni van dat jaar 1820 ging voor het eerst een korte opera, ‘Die
Zwillingsbrüder’, in première, en een paar maanden later, op 19 augustus, volgde de
première van ‘Die Zauberharfe’. Waarna Schubert, terwijl hij bleef steken in het
ontwerp voor de opera ‘Sakuntala’, als componist van zangspelen en theaterstukken
‘vrijwillig’ tijdelijk verzonk, om vervolgens met des te grote luister weer op te staan
als liedcomponist. Dankzij de enorme bijval die de tenor August von Gymnich op 1
december 1820 oogstte met de vertolking van het lied ‘Erlkönig’ (dat daarvoor alleen
in besloten kring was gezongen door de met Schubert bevriende bariton Johann
Michael Vogl), kwam het in het voorjaar van het jaar daarop immers tot publicatie
door de beroemde muziekuitgever Anton Diabelli van dit lied als Opus 1, en van dat
eerste opus werden dadelijk bij verschijnen honderd exemplaren verkocht.
Ik houd het er dus op dat ‘Freiwilliges Versinken’ in september van het jaar 1820
ontstond, juist toen men in de grote wereld langzaam tot het besef kwam dat het
morgenrood van zeer grote kunst de bergtoppen in vuur en vlam zette.
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Liefste ligt stil
Gerry van der Linden
Ik pak je brede pols die
aanstalten maakt om te keren
mijn huid spiegelt in de onze
zelfs nu liefste is de dag zoals wij
opzwepend
tegen steen water oever en jij
tegen mij wind en beschutting
lijf en hart zoeken we
maakt niet uit wie mooier slimmer
wie we zijn hier en nu nog
brandt vroeger vandaag
ik hou van je steek maar in je zak
hou je hand erop val door het gat
dat brandt in mijn hand
jouw pols mijn vingers
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Reiziger reist
Daar is de zon wat schijnt ie
hij verbergt zich in het licht
pakt zijn koffer
zijn schaduw tegemoet
wanneer hij weg is valt de nacht
hij valt wanneer hij weg is
niet eens zorgvuldig, slijtage is te zien
er wordt gegeten gedronken gedanst
twee-armigen in blekere tinten
hij heeft al zijn vingers tel maar na
gegeten gedronken gedanst
anderen sterven nog niet
hij koopt een droom in de spanne
van ontwaken, denkt aan liefde
hij koopt schaduw van de zon
voor een goede prijs dat wel.
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Knuffeldier
door Maria Staal
Ik wil slapen. Gewoon heel erg godvergeten slapen. Maar Jimmy en Victor willen
Hongkong in. Na middernacht wordt het pas leuk, zeggen ze. Ik sjok mee. Ben te
moe om de naam te ontcijferen van de tent waar we belanden. Het is dringen. Een
Chinees trio speelt iets wat voor jazz moet doorgaan. Een groep Amerikanen joelt
naar een meisje dat glazig tegen haar danspaal leunt. Ze wordt afgevoerd; er loopt
wat bloed uit haar neusgaten. Er komt een vrouw met een ezel aan een touw het
podium op. Het dier heeft oogkleppen met lovertjes. Hij pist tegen de toneellamp.
De damp slaat ervan af en de vrouw wacht met haar armen over elkaar tot er is
gedweild. Ze kruipt onder de ezel en beweegt haar achterwerk tegen diens onderbuik.
Dan dooft het licht. Tromgeroffel, bekkenslag, spotlight. Te laat wend ik mijn hoofd
af. Victor is door het dolle, Jimmy nipt grijnzend aan zijn glas. Ik steek mijn
wijsvinger tot achter in mijn keel terwijl ik hem strak aankijk. Hij kijkt onbewogen
terug.
De ontbijtzaal is leeg. Ik eet, maar mijn maag blijft hol. Buiten is het bedompt, er
hangt smog. Grimmig struin ik later de winkelstraten af. Ik zoek een cadeau voor
Jimmy. Niet omdat hij jarig is. Niet om hem te bedanken. Niet om respect te betonen.
Ik dwaal door Hongkong uit nood: ik wil doen of alles koek en ei is.
Ik vind Jimmy's Chinese sterrenbeeld, de haan, in jade. Een miniatuurtje, plat als
mijn pinknagel. De verkoopster laat zien hoe ik het in de voering van zijn jas moet
naaien, zodat het hem altijd geluk zal brengen, onzichtbaar voor anderen. Ze ratelt
dat alleen een geschonken talisman fortuin brengt. Zelf gekocht is hij waardeloos.
Ik knik ongeduldig: ja, ja, ik zal eigenhandig Jimmy's colbertje open tornen! En de
draad in de naald doen. Jimmy is bijgelovig. Hij zal op een stoel tegenover mij
opgetogen wachten op het geluk dat hem nu nooit meer kan ontglippen. Dankzij mij.
Ik krijg de kans niet het te geven. Victor ruikt dat ik Jimmy alleen wil spreken en
verliest ons geen seconde uit het oog. We staan in de lobby. Jimmy vraagt me naar
wat details over het compensatiebeleid van Nederland maar Victor trekt hem aan
zijn jasje richting uitgang. Ik blijf mijn woede de baas door te besluiten dat het ook
later nog kan, dat cadeautje. Ik loop haastig mee tot de draaideur. Daar noem ik het
aantal tegenorders dat Nederland dit jaar heeft bedongen in Amerika: Nederland
koopt Joint Strike Fighters en Apaches van de VS maar mag daarvoor in ruil de
onderdelen produceren. Daar zit handel voor ons in. Jimmy schudt Victor even van
zich af. Hij vraagt of ik mijn rapport daarover bij me heb. Jazeker, het ligt op mijn
kamer.
‘Loop anders even mee,’ probeer ik.
‘Loop even met haar mee,’ zegt hij tegen Victor.
‘Ik? Hoezo? We hebben haast Jimmy, we zijn al te laat,’ zegt het ettertje.
Ik laat hen staan en neem de lift. Ik spit mijn koffer om. Geen rapport. Onmogelijk!
Ik zoek overal. Weg.
Als ik na een kwartier met lege handen terugkeer in de lobby is die verlaten.
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De baliemedewerker zegt dat Mr. Liu niet langer kon blijven. ‘Zijn taxi was
gearriveerd.’
Zijn taxi? Wat? Waarheen? Ik bel. Zijn telefoon staat uit. Net als die van Victor.
Shit.
Hoop is geen optie meer. Niet zolang Victor bestaat. Drie is te veel.
Op mijn kamer zoek ik verder naar het rapport. Het ding blijft weg. Kut! Ik wist toch
zeker... Net als ik alles en iedereen verwens, belt Jimmy. Ik vraag waar hij is. Hij
zegt: ‘Ja, sorry Maria, we zijn nogal snel vertrokken. We hadden een afspraak.’
‘Godver Jimmy, met wie, met wat? Een goktent en een fles Maotai?’
‘Victor en ik hebben even iets te vieren. Jij moet naar Karachi. Ja, nu. De vracht
komt daar morgenochtend aan. Die spullen moeten de terminal in. Onder jouw
toezicht. Ik reken op je.’
Het is drie uur 's middags. Hij heeft al een vlucht en een hotel voor me geboekt.
Binnen twee uur moet ik weg. Details volgen per fax.
Ik wil weigeren. Wat hebben die twee te vieren? Ik haat Karachi. Iedereen daar
voert oorlog. Voor je het weet, wandel je in een vuurlinie. Wie daar op wie schiet,
weet je nooit, maar ze schieten met scherp. Maar ik kan niet overzien wat weigering
zou betekenen. Ik vraag Jimmy wanneer ik hem weer spreek.
‘Victor blijft hier en ik kom achter je aan,’ zegt hij. ‘Binnen een dag.’ - Ja, zal
wel, denk ik.
De vlucht is een ramp. Het vliegtuig zwiept van de ene turbulentie naar de andere
en de man naast me gebruikt vier kotszakken. Ik krijg spierpijn van alle keren dat ik
onopvallend overhel naar het gangpad, zover mogelijk bij hem vandaan.
Ik probeer het gidsje te lezen: ‘In 326 voor Christus stuurde Alexander de Grote
zijn admiraal Nearchus en de Macedonische vloot vanuit zuidelijk Pakistan naar de
Euphraat. In de tweede eeuw beschreven Plinius de Jongere en Ptolemaeus vier
eilandjes - Baba, Shampir, Keamari en Manora - die een haven vormden. Vanaf 1857
maakten de Britten daar het vissersplaatsje Kalachi-jo-Gothe tot de haven Karachi
aan de Indus, vertrekpunt voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka.’
Wat het gidsje niet vertelt, is dat Karachi de groenste stad van het subcontinent
was, en nu de smerigste. Er woonden 300.000 mensen; nu zijn dat er 12 miljoen,
samengepakt in een klomp beton. Nergens ter wereld is het verschil tussen rijk en
arm zo groot als hier. Na de onafhankelijkheid van Pakistan in 1947 werd Karachi
overspoeld met miljoenen moslimimmigranten; de stad werd zo overvol en corrupt
dat de regering in 1960 naar Islamabad verhuisde en die plaats de nieuwe hoofdstad
van Pakistan maakte. Nog steeds groeit de bevolking van Karachi jaarlijks met 6
procent. Er is gebrek aan drinkwater, elektriciteit, riolering, huizen en wegen. Van
de dagelijkse hoeveelheid vuilnis van 1 miljoen kilo wordt slechts een kwart
opgehaald. Overal sterft het van de ratten. Deze stad bestaat uit façades: aan de kust
torenflats met zeezicht, daarachter eerst luxe appartementen, dan
overheidshuurwoningen en daarachter pas de onafzienbare krottenwijken waar de
mensen zo misselijkmakend arm zijn dat niemand zich kan voorstellen dat het hier
ooit nog goed komt.
Wat ook niet in het gidsje staat, is dat Karachi zweet van het geweld. Er heerst
haat tussen etnische groeperingen, tussen religieuze groeperingen en tussen ieder-
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een onderling. Gangsterbendes hebben de stad verdeeld in scherp afgegrensde wijken
die door middel van afpersing en geweld worden bewaakt. Door de Afghaanse oorlog
heeft iedereen wapens. De heroïnehandel is overal, want Karachi is de exporthaven
van de opium die Pakistan zelf verbouwt en van een deel van de opium uit
Afghanistan.
Dit is mijn reisdoel. Hier komt morgen een containerschip aan met een lading
waarover ik me moet ontfermen. Het gaat om karabijnen, tankonderdelen, simulatoren
en RMP-systems, Chinese versies van de FIM 92C, een draagbare Stinger. Daarmee
kun je vanaf je schouder iets dat op 8000 meter hoogte vliegt neerhalen. Geen dingen
om in Karachi uit te delen. Maar het is ons brood.
Ik wil hier niet zijn. Ik wil weg uit Karachi. Elke taxi heeft deuken. Elke taxi is vies.
Elke taxi is vol. Iedereen hier is gek, de hitte is ondraaglijk, ik ben misselijk. Een
brommerriksja zet me af in een havenwijk die stinkt naar bedorven binnenzee en
dode zwerfhond. Voor het hotel ligt vuilnis. Ik sluit mijn ogen in de hoop dat er ter
plekke een Sheraton verrijst. In plaats daarvan komt er een oude man met een kalotje
naar buiten. Hij buigt en lacht, zegt wel tien keer dat hij Nasir Irfan is, vriend van
Jimmy. We klimmen drie etages. De heer Irfan draagt mijn koffer en ik een fles
water. De kamer is opgeruimd. De luiken dicht. De heer Irfan praat meer dan ik
aankan.
‘Nogmaals: sorry voor de olifant,’ zegt hij. Hij sluit de deur achter zich.
Wat? Olifant? Maria snapt het niet. Maria wil slapen.
Middenin de nacht schiet ik overeind. Buiten klinkt geschreeuw en gerammel van
kettingen. Ik duw de luiken open. Beneden branden fakkels. Onder mijn raam ligt
een dode olifant. Er zijn vijf mensen op geklauterd, met messen en schalen en pannen.
Ze duwen en trappen elkaar, maken ruzie om vlees. De olifant ligt op zijn zij. Slurf
gestreken. Uit zijn guitige bek puilt een blauwe tong. Olifanten van vroeger waren
meelijwekkend omdat ze op te kleine krukjes moesten zitten, of omdat de betonnen
gracht net te breed was voor de lengte van hun slurf. Van deze olifant wordt het vlees
van billen en poten gerukt. Ik wil niet kijken maar doe het toch. De mensen op de
olifant verdelen de taken. Eén man snijdt en deelt uit aan de rest. De olifant wordt
minder heel, maar niet minder olifant. Alles valt stil. Ik zit er nog als iedereen al weg
is. Wachtend op de dag. En de kraaien.
Ik boek mijzelf over naar een Best Western Hotel. De heer Irfan legt
handenwringend uit dat het hier een circusolifant betreft die tijdens een parade per
ongeluk werd geraakt door een rondvliegende kogel, bijzonder betreurenswaardig,
zéér toevallig en jammer genoeg pal naast zijn hotel. Ik knik. Hij vraagt of ik wel
eens olifantencurry heb gegeten? Bijzonder smakelijk! ‘De kok heeft voor vanavond...’
- ik schud mijn hoofd, til mijn koffer van het bed en ga.
De volgende ochtend zit ik in ons Karachi-kantoor. Hoofdcommissaris Kafeel van
de havenpolitie heeft gebeld, het is dringend. Waarom? Alles was toch in orde? The
Majestic vaart onder Pakistaanse vlag. De kapitein is Engels. De lading is gedekt
met honderd stempels.
Dan stapt Jimmy binnen met twee politieagenten. Ik verberg mijn verrassing.
‘Ze stonden me op te wachten, op het vliegveld. Er is iets. We gaan meteen door,’
zegt hij.
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Commissaris Kafeel wacht in de hal van het Karachi Port Trust gebouw. Naast
hem staan twee politiefunctionarissen en drie KPT-heren, allemaal hypernerveus.
Fuck! Wat gebeurt hier in godsnaam? Kafeel schudt gehaast handen. Onder het lopen
vertelt hij dat ons schip is vastgelopen. Jimmy vloekt in het Chinees. Kafeel vertelt
dat een diepgeladen schip zoals The Majestic bij vloed altijd voorrang heeft op alle
minder diep geladen schepen.
‘Onze loods probeerde alsmaar contact te maken. Maar The Majestic antwoordde
niet. Toen het water zakte, werd het zinloos. Opeens koerste het schip toen op de
haven af. Het liep op een rif, 1000 meter uit de kust. Daarna heeft de sleepdienst
geprobeerd het schip op te roepen. Pas na een uur kwam er een reactie.’
Kafeel staat stil en kijkt ons aan: ‘Van een kleuter die om zijn moeder huilde! We
hoorden schoten. Toen werd de verbinding verbroken.’
Jezus. Een kind! Schoten? Jimmy trekt wit weg. Kafeel zegt: ‘Het schip is
omsingeld. We roepen het steeds op. Zonder succes. Mr. Liu, we moeten overal
rekening mee houden. U moet ons alles vertellen over de lading, het schip, de rederij,
de bemanning. We hebben de laadbrief nodig. U vervoert wapens en munitie. Kan
iemand erbij?’
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‘De containers zijn verzegeld,’ zegt Jimmy onvast, ‘de kisten zelf zijn verspijkerd.
De Stingers en de karabijnen zijn alleen in elkaar te zetten door iemand die er verstand
van heeft...’ zijn stem sterft weg. Iedereen zwijgt. Iemand ‘die er verstand van heeft’
kan straks met één vingerknip de haven van Karachi opblazen.
We zitten met tien mensen in de meldkamer. Het is er bloedheet en iedereen botst
voortdurend tegen iedereen op. De havenmeester wil geen paniek. Geen woord naar
buiten. Zolang hij niets weet, kan hij niets doen: geen haven ontruimen, geen mariniers
mobiliseren, geen schip overmeesteren.
Dat kind. Wat doet dat daar?
Jimmy zoekt namen uit, ik regel de laadbrief en een plattegrond van het
containerschip. We analyseren elk ruim, elk deel van onze lading. We pluizen uit
wie de bemanning is en wat hun nationaliteit. Vijftien leden: veertien Pakistanen en
één Engelsman, de kapitein.
Onze afnemer, het Pakistaanse leger, wordt door Kafeel ingelicht. They are not
amused. Er wordt gevloekt en gescholden, dat is wel duidelijk.
Er dobberen vijf politieboten rond ons schip. Wij zien ze niet. Monotoon als een
vastgelopen grammofoonplaat probeert iemand in de meldkamer contact te leggen
met The Majestic.
Er verstrijkt een uur. In de meldkamer stinkt het naar zweet. Ik zie dat Jimmy op zijn
calculator berekent hoeveel dit grapje hem gaat kosten. De rederij is alleen verzekerd
voor de kostprijs van de vracht. Het trailervervoer hier in Pakistan, de stuwadoor,
de terminalhuur; alles moet gewoon betaald worden. Hij roept in een telefoon dat
hij dat weigert en foetert: ‘I missed the part where that's my problem!’
Net als ik aan hem zie dat hij desnoods zwemmend het schip wil enteren, roept
Kafeel: ‘Sssst!’
Uit de luidspreker klinkt een jongetje dat in het Engels om zijn moeder roept. De
man achter de marifoon vraagt het kind naar zijn naam. Geen antwoord. Jimmy pakt
mijn bovenarm en gebaart de man zwijgend dat hij plaats moet maken voor mij.
Goddomme, waarom ik? Omdat ik hier de enige vrouw ben?
‘Hi,’ stuntel ik. ‘Hallo? Ik ben Maria.’
Ik hoor het kind ademen. Stilte. Wat moet ik doen? Johnny maakt een geïrriteerd
gebaar: Go on!
Ik weet niets te zeggen.
Het kind snikt: ‘J.J. is stuk. Zijn neus is gescheurd.’
Hopelijk is J.J. van pluche. Ik vraag het. Hij zegt ‘hmmm’, en dat klinkt als een
bevestiging. Op de vraag hoe hij zelf heet antwoordt hij: ‘Noah.’ En daarna zegt hij
dat J.J. al vier is en begint te neuriën.
Ik zing liedjes met hem mee. Ik maak grapjes. De mannen en Jimmy transpireren.
De klok tikt. Noah is onbestuurbaar als The Majestic. Hij speelt met zijn knuffeldier.
Soms zegt hij daar iets tegen. Dat J.J. niet meer aan ‘knopjes’ mag komen omdat
‘Maria dan verdrietig wordt.’ Waarschijnlijk omdat ik hem vroeg van de marifoon
af te blijven. We denken dat hij het zoontje van de kapitein is: die blijkt ook Noah
te heten. Bovendien vertelt hij dat hij vandaag zijn vaders pet op mocht. Ook weten
we waar hij zit. In de kapiteinskamer, zijn beschrijving van het uitzicht klopt. Dan
zit hij op het bovendek.
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wil geen oud roest op de bodem van zijn werkvloer, vooral geen oudroest met
tankonderdelen en een paar honderd Chinese versies van de FIM 92C. Hij sist: ‘Laat
dat kind een volwassene zoeken.’
Ik dek de microfoon af en vraag of hij gek is. Er is geschoten. Levensgevaarlijk!
Hij zegt smalend: ‘Levensgevaarlijk? U verkóópt wapens!’
Jimmy komt tussenbeide. Hij kalmeert de havenmeester en zegt dat ik de juiste
woorden zal vinden. Hij knikt me toe. Ik haal diep adem en zeg: ‘Noah, je moet me
helpen.’
Twee mannen hadden ruzie. De een had een geweer. De ander een mes. Goed,
duidelijk. Verder.
‘En toen?’ vraag ik.
‘Toen verstopte ik me.’
‘En je moeder, waar was je moeder?’ vraag ik.
‘In Engeland,’ antwoordt hij verbaasd.
Meteen stuurt Kafeel drie agenten naar een zijkamer. Om haar op te sporen via
het adres van de kapitein.
‘Noah, weten die twee mannen waar je bent?’
Hij zegt dat hij in de kast kruipt telkens als hij iets hoort.
‘Slimme jongen!’
Hij zegt: ‘De kok.’
‘Wat doet de kok?’
‘Ik vind hem niet meer aardig. Hij heeft papa neergegooid.’
‘Waar is je papa nu?’
‘Hier bij mij...’
Iedereen verstijft. Ik vraag hem zijn vaders hand te pakken. Is die koud? Kan hij
zijn vaders gezicht zien? Is dat erg bleek? Hij jammert plots in paniek dat hij zijn
moeder wil. Hij huilt. Ik slik.
‘Noah,’ zeg ik, ‘we doen een spelletje: jij bent de dokter, ik ben de zuster en je
vader is de zieke. Oké?’
Oké - ‘Dag dokter, heeft onze zieke het erg koud? Ziet hij erg wit? Moet hij
pleisters of verband?’
Zijn vader is niet koud en niet wit. Hij hoeft geen verband. Er is geen bloed.
Goddank. Ik zeg Noah dat we gaan proberen zijn vader wakker te maken.
De waterpolitie meldt dat The Majestic een lichte trim naar achteren vertoont.
Misschien door een lek. Of door het schuiven van de lading. Over twee uur is het tij
op zijn laagst. Voor die tijd moet er zijn vlotgetrokken. Kafeel overlegt met de
havenmeester. Er worden duikers ingezet.
Noah mag in zijn vaders wang knijpen. Of in zijn neus. Leuk spelletje. Samen
roepen we in pappa's oor dat hij moet opstaan. Het zweet staat in mijn handen. Iemand
schuift een notitie onder mijn ogen: volgens een buurvrouw in Engeland vaart Noah
deze zomervakantie voor het eerst met zijn vader mee. Noahs moeder kent ze niet:
de kapitein is gescheiden.
De duikers gaan te water. De politie meldt dat het schip sterker achterover helt.
De duikers naderen ongezien The Majestic, klaar om te enteren, klaar om sleepkabels
te bevestigen.
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Iedereen is doodstil. Dan probeer ik met de kapitein te praten.
Noah's vader kreunt onwillig: ‘Sjiïtische kok met karabijn tegen soennitische
bootsman... Om Allah, om Mohammed, om een vrouw, om het niet te vreten eten
aan boord.’
‘De bemanning?’ vraag ik.
Hij zwijgt, denken gaat hoorbaar traag, doet pijn: ‘Opgesloten. Door kok.
Onderruim 4.’
Jezus! Onderruim 4 zit vol tankonderdelen. Je zit vast: het schip maakt slagzij,
twee ton staal schuift op je af. Achter je: een stalen scheepswand. Of erger: je zinkt
en onderruim 4 vult zich langzaam met water. Kafeel seint aan zijn duikers door:
Twaalf man in diepliggend onderruim no. 4, met zware last. Verzeker volwassene
en kind in kapiteinskamer, bovendeks, stuurboordzijde.
Jimmy en ik kijken elkaar aan, zwijgend. In zijn ogen straalt de angst om 40 miljoen
aan handelswaar. Goede, eerlijke handelswaar.
Dan storten de gebeurtenissen zich in het ravijn: verlamd van schrik horen we
schoten en de waterpolitie door elkaar schreeuwen. Noah huilt. Ik schuif de microfoon
van me af; er is geen regie meer mogelijk.
Kafeel vertelt later, met veel handgebaren, wat er allemaal gebeurde. De kok rende
over het bovendek, de loop van zijn karabijn priemde tussen de schouderbladen van
de bootsman die - handen in zijn nek - gedwongen werd overboord te springen. De
schutters kregen de kok niet in het vizier, alles ging te snel, de afstand was te groot.
Ze zagen hoe de in de lucht spartelende bootsman werd beschoten door de kok. En
geraakt. Dodelijk zo te zien. Dit was het sein om op te rukken en het vuur te openen
op de kok.
Die salvo's hoorden we via de marifoon ketsen op het metaal van The Majestic.
Tien duikers enterden het schip. De kok haalde voor hun ogen de trekker over in zijn
mond. Hun kreet en de knal hoorden we ook. Met grof geschut forceerden de duikers
vervolgens de luiken. Van de twaalf bemanningsleden waren er twee zwaargewond
omdat ze door de kok van de ladder af waren geduwd. Twee containers waren
verschoven omdat hun gording het had begeven. Een deel van de lading was
blootgesteld aan zeewater. Het rif had een scheur van een meter in de romp getrokken.
Ik wacht aan de kade op de reddingsboot. The Majestic kan bij eb niet binnenlopen.
Jimmy ruziet met iemand van de rederij. Uiteindelijk valt de schade mee. Ik betrap
mezelf erop dat ik opgetogen ben dat met de meeste wapens nog gewoon geschoten
kan worden.
Eén ochtend heeft alles geduurd. Het lijkt langer. Gekken zijn overal: De
soennitische bootsman klaagde over het vlees en maakte de sjiïtische kok uit voor
impotent. De rest van de - overwegend soennitische - bemanning lachte de kok uit
en prakte diens tartaartje voor zijn ogen in de vorm van een slappe lul.
Ik hoop Noah en zijn vader te ontmoeten. Jimmy heeft de duurste knuffel uit
Karachi laten aanrukken, een konijn. Maar de kapitein is doodziek en Noah doet
alsof hij mij niet kent. De knuffel weigert hij. Hij klimt bij zijn vader in de
ziekenwagen.
Nog voor ik Kafeel een hand geef zijn we al weer vreemden voor elkaar.
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over de olifantencurry en de zoveelste gestoorde kok, schatert hij, tot er tra-
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nen in zijn ooghoek verschijnen. Wekenlang heb ik hem niet zó horen lachen. Een
schaterlach in vredig Karachi. Het leven is goed. De lading is grotendeels gered. Ik
mag het konijn zelf houden. Een knuffel voor thuis. Ik zou een droommoeder kunnen
zijn.
Dan zegt Jimmy: ‘Ik geef een borrel. Overmorgen. In Hong Kong. Kom ook.’
Als ik twee dagen later in Hong Kong arriveer, heb ik zijn talisman bij me. Er zijn
veel Chinese gasten. Ik kus Jimmy voorzichtig naast zijn ooglapje. Het cadeautje
geef ik straks wel. Ik besluit weinig te drinken. Degene die mij toch een whisky
opdringt, is Victor.
‘Dank je, Victor!’ Ik zou de ‘r’ zolang willen laten rollen tot die idioot snapt dat
ik hem belachelijk maak.
Hij vraagt: ‘Heeft Jimmy het je al verteld?’
Oké, deze voel ik aankomen. Hij gaat met plezier iets kloterigs meedelen.
Joe, Anthony en Robert toasten naar me, uit de verte. Jimmy's broers. Ik kus
overdreven in hun richting.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

24
Hij zegt grijnzend: ‘Weet je al waarom Jimmy en ik iets te vieren hadden? Ik heb
promotie gemaakt. Ik ben nu Managing Director. Dat maakt mij jouw baas!’ Mijn
glimlach versteent, er loopt whisky langs mijn kin, mijn trillende vingers moeten het
glas neerzetten. Hij overhandigt kalm zijn kaartje en zegt: ‘Managing Director en
Business Associate.’
Ziedend ben ik. Op hem. Op Jimmy.
‘Oh ja,’ zegt hij met een nog bredere grijns, ‘en ik vond iets. Nogal slordig, Maria.’
Hij wappert uit het niets met het zoekgeraakte rapport over het compensatiebeleid.
‘Geef hier, smerige rat!’ sis ik. ‘Dat heb je godverdomme uit mijn koffer gejat.’
Hij lacht alleen maar: ‘Dat is niet wat Jimmy denkt.’ Hij werpt mijn rapport tussen
de drankflessen. Dan draait hij zich om en wil me laten staan. Ik sla mijn klauwen
in zijn rugpand en trek hem hard naast me. Ik voel dat hij verlamt van schrik en breng
mijn hoofd bij het zijne.
‘Houd je van hem?’ sis ik. Ik trek zo hard aan de stof dat het kraakt. ‘Gééf je ook
maar één sodemieter om hem, klootzak?’
Hij antwoordt niet. Natuurlijk niet. Ik duw hem van me af. Hij maakt dat hij
wegkomt.
Vijf glazen verder komt Jimmy opgewekt op me af lopen. ‘Wat sta je hier achteraf,
Maria, waarom kom je niet bij ons?’ Hij babbelt over Victor. Dat hij komt werken.
Op kantoor. Leuk toch? Hij zal het vast goed doen. Ik heb inmiddels een halve fles
wodka op maar ben helder.
‘Wat?’ lispel ik, ‘Victor? Waar is die goed in? Tsjaaa, waar zijn hoeren goed in?’
Ik noem het werkwoord. En nog eens. Ik roep steeds schunniger varianten. Ik
zweet. Waar komen al die toeschouwers ineens vandaan? Jezus, sta ik hier net even
samen met Jimmy een goed gesprek te hebben. Ik zie Joe's verschrikte gezicht. Ik
zie de andere broers die stil zijn geworden. Even Jimmy's strikje recht doen. Zit een
tikkeltje scheef. Hij wijkt terug, mijn hand zweeft in de lucht. Met twee stappen is
hij bij de deur. Zijn ogen blijven op de grond gericht. Hij houdt de deur open. Voor
mij.
‘Nou, nou,’ stamel ik verontwaardigd. ‘We hadden het toch best gezellig?’ Ik blijf
staan, onvast, mijn rapport omklemmend. Mijn hoofd prikt. Zijn we nu ineens
uitgepraat? Ik heb toch nog een cadeautje? Wat is iedereen stil? Ik kijk minzaam om
me heen. De vloer onder mijn pumps begint te golven. Ik strompel voorbij Jimmy
de marmeren hal door, de wc in en kots mijn ingewanden eruit. Daarna druk ik mijn
bevende handpalmen tegen mijn oogleden. Het rapport is vies. Ik spoel het af maar
het wordt erger. Ik laat het liggen.
Als ik terugkom, staat iedereen er nog precies zo. Jimmy's arm houdt nog steeds
de deur open. Ik moet terug langs mijn baas en zijn zwijgende gasten om mijn tas te
pakken, die lag naast de stereo. Nu bungelt die aan Victors vingers. Voor mijn neus
valt hij. ‘Oeps,’ fluistert Victor. Oprapen kost me even. Geduldig wacht Jimmy tot
ik uit zijn leven verdwijn. Als hij kalm blijft, gaat het sneller. Ik krabbel op, zet koers
en maak mijzelf plat, om hem niet te hoeven raken. Ik moet nog één ding kwijt: de
wodka hier is waterig en goedkoop. Hij wendt zich van mijn adem af.
Nog elf passen naar de buitendeur. Die zwaait moeiteloos open en weer dicht. Ik
ben m'n knuffel vergeten. Buiten waait het bloesem. Ik wankel naar voren. Ik heb
gelijk. Gewoon heel erg godvergeten gelijk.
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Requiem
Bas van Putten
Ik woon al lange dagen in de dood en in dat huis
begroet ik hem als disgenoot
We eten samen
drinken klinken op dezelfde dingen
Verschransen aarde zon de sterren
En hummen zacht geen avondmaal dat ooit het laatste was
Want er bleef altijd over
Ironisch boven ons kristallen kronen
En onder ons hun lichtval: tegenlicht
Tot brandlucht breekt van aangezicht tot aangezicht
Toen nu nog vroeger was
Dichtten we van dezelfde nood
Tot we er spottend in vergingen
En kwamen nu tezamen in de tijd
Die niet verging tussen ons bidden en ons zingen
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Scheepsrecht
Ga scheep en roep de dove golven na
Zeg amen en gehoor het recht van zwijgen samen
Dicht binnenskamers muren vol met laatste regels zei je ooit
Straf drukkend je gebeden
Tot ons de nabestaanden nagesproken door een middelaar
Een die van luister het was niets sprak en met schouders schampend
Armen strekkend metend wist de hoogste golf tien meter hoogstens zei:
Maar hij is niet verzopen
droomde het alleen
Wij lachten want zo was het ook: hij blies van binnenvijvers oceanen
Zeegezichten
Kijk dan: vader is niet meer
de wind is voort
Heeft als een luchtwals alles gladgestreken
Zie hoe bij nacht de hemel is gevallen in het witte water
En dat mijn vader had gelogen zei hij ook: zijn kunst zag hoog op hoger neer
Zoals een trotse landschapsschilder bergen zag; von Oben
Intussen dit, bij alle dichten, alle wetenschap:
Misschien de sterren van nabij
Wel even klein als ze van verre leken
Veel kleiner dan de woorden die hun vuur opstookten
zelfs te raken
Bij avond eb lopen we samen oog in oog
Waar is de maan vraagt mij mijn kind
Ik zeg de maan is van het schilderij gevallen
Maar in de hemel ver boven het doek
Daar woont ons moedertje
Dat kwaad van leven in het vuur gesprongen
Tussen de kleine sterren zie je wel?
Nu ziet mijn zoon; de maan is links van mij
Buiten mijn schilderij
Lacht als een kind
Leent zijn schijn aan de wolken
licht hun zonnige stranden
Geeft wat je me beloofde
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Voor de crime passionel
Minister Donner begrijpt niets van het duel
door Mohammed Benzakour
Het is een onverwoestbaar tafereel uit de moderne mythologie: King Kong op de top
van de Empire State Building. Een kolossaal beest dat met kolossale armen naar
vliegmachines zwaait die als tergende bromvliegjes om hem heem zoemen. Het
schouwspel is overweldigend en blijft op je netvlies gegrift. Al haalt de overdadige
King Kong-versie uit 2005 van regisseur Peter Jackson het lang niet bij het origineel
uit 1933, het gegeven kan nog honderden remakes mee.
Wat is het geheim van King Kong? Daarover is reeds eindeloos geboomd, maar
mij dunkt dat de cinematografische kracht op drie elementen stoelt: 1 - Het tedere
beeld: reuzenaap wordt verliefd op klein blond vrouwmensje; 2 - Het spectaculaire
beeld: reuzenaap op wolkenkrabber; 3 - Het hartverscheurende beeld: reuzenaap
sterft in een bloedig duel voor zijn geliefde.
En dit laatste, die sterfscène, de val (en in het oh zo krachtige origineel: de trager
wordende hartslag van de neergestorte, doorzeefde aap) - dát beeld is verpletterend.
De brok in de keel, de traan, de zakdoekjes. Ons hart is geplunderd. We rouwen om
het beest dat geen beest meer is maar een schepsel Gods. Een creatuur met een warm
kloppend hart, een menselijk hart, een mensenhart. Hij stierf voor zijn liefde. Hier
was sprake van grootse romantiek, van Echte Liefde. Een die sterker is dan de angst
voor de dood. En laten we eerlijk zijn, dromen we niet allemaal van een minnaar die
bereid is te sterven voor jou - voor jou alleen?
Nou nee, niet allemaal. Minister Donner bijvoorbeeld niet. Op zijn gezag worden
vanaf 1 februari jongstleden liefdes-duellanten berecht volgens de bestaande
wetsartikelen inzake moord, doodslag en mishandeling. Anders gezegd: voor wie
het leven door een overspelige of geschaakte geliefde ondraaglijk is geworden en
dientengevolge met de nieuwe aanbidder overeenkomt de degens te kruisen tot de
dood erop volgt, die zal door Donners ingreep gestraft worden als ordinaire
moordenaar.
Strikt genomen heeft de minister gelijk: moord is moord. Toch is het jammer nee, ten hemel schreiend - dat de bewindsman niet inziet dat dood door een duel, die
gestileerde vorm van de crime passionel, een buitencategorie moord is. Precies zoals
het Hilton een buitencategorie hotel is. Een crime passionel is in wezen een huivering
die zich, net als het geweld zelf, niet aan het verstand maar aan het gevoel opdringt
- dus gespeend is van elke rationele berekening. Vreemd is dat niet, want van alle
problemen in het menselijk bestaan is de erotiek wel het geheimzinnigst, en het meest
universeel. Wanneer het zingenot zijn hitte in ons zaait, zijn eer en deugd plotseling
hopeloos perverse zaken geworden. Zo was het, zo zal het altijd blijven. Derhalve
zal niet een tuchtmaatregel, ook niet de levenslange opsluiting, de liefdesmoordenaar
kunnen afschrikken. Het explosieve mengsel van affectie en jaloezie vreet aan de
vitale ingewanden, op een diepte waar ratio niet bestaat en waar iedere calculatie
over deze of gene strafmaat onbekend is. Liefde maakt blind; zij is normloos,
wetteloos.
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Het is kras, maar Donner slaat met dit besluit au fond ook de grond weg onder zijn
eigen godsdienstige overtuiging. Elke liefdesmoord is uiteindelijk een offergave. De
wanhopige duellant is bereid in het volle aangezicht van de zon (volgens goed gebruik
worden bij een duel getuigen opgetrommeld) zichzelf te offeren - omwille van zijn
dierbaarste. Hij legt zijn leven
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in de waagschaal omwille van de Liefde. En wat is Jezus' kruisiging anders dan een
moord gepleegd door God uit liefde? God offerde Zijn dierbaarste bezit, Zijn zoon
(volgens anderen Zichzelf), uit liefde voor de mensheid. Toen Jezus in een laatste
stuiptrekking ‘Het is volbracht’ kreunde, was daarmee de mens verlost van alle
zonden, onherroepelijk. De hemelse moord was voorgoed geheiligd, vergoddelijkt.
Bij nader toezien wekt ook het plechtige (alhoewel pas zesde) gebod: ‘Gij zult
niet doden’ een besmuikte lachlust op als we eraan denken hoe vaak de wapens voor
strijd zijn gezegend uit naam van diezelfde God, en hoe het ‘Te Deum’ daar dan als
apotheose op volgde. Het geweld van oorlog (rationeel, weloverwogen geweld) is
verraad ten opzichte van de God van het Nieuwe Testament, maar kennelijk niet in
strijd met de Heer der Heerscharen uit het Oude. Indien het gebod redelijk was, en
geldig, zou elke oorlog veroordeeld moeten worden, en zou Donner afstand moeten
nemen van zijn collega-minister Kamp en daarmee van het Kabinet en van elke
bondgenoot die de invasie in Irak en Afghanistan - of welke andere oorlog dan ook
- steunt en steunde.
De slotsom is dat wij te maken hebben met een diepe justitiële en religieuze
paradox: oorlog is geoorloofd maar het duel niet. Vreemd wellicht, zeker gezien het
feit dat het duel aanvankelijk een minder bloedige vorm van oorlog was, waarbij
vijandige volkeren zich na een volgens de regels kenbaar gemaakte uitdaging verlieten
op de kwaliteiten van hun kampioen. Die maten hun krachten in een gevecht van
man tegen man, en de uitkomst daarvan besliste de oorlog. Dit gevecht werd gehouden
ten aanschouwen van beide partijen. (Bloedwraak is in zekere zin een heimelijke
variant hiervan, en net als het duel en de oorlog onderworpen aan zeer nauwkeurige
regels.)
Pas vanaf de Middeleeuwen kreeg het duel een individueel karakter, en sindsdien
heeft het liefdesduel legendes gemaakt en legendes gebroken. Grootse kunstwerken
zijn erop geïnspireerd. Neem Poesjkin, de beminde Russische dichter wiens liefde
voor de bloedmooie maar ontrouwe Natalja Gontsjarova (zijn ‘113de liefde’) hem
fataal werd - in een duel. Wij lezers zijn niet verrast, want Poesjkins gehele oeuvre
ademt duel. Of zoals Menno ter Braak zei: ‘Het is de stijl van het duel die in het
fonkelende proza is doorgedrongen’ (en laten wc Poesjkins opvliegendheid nu niet
toeschrijven aan zijn Abessijnse afkomst!).
Of neem Bizets meesterwerk, de opera Carmen. Het was de afwijzing door Carmen,
die Don José radeloos maakte. Carmen doet hem een fataal voorstel: zijn liefde kan
hij bewijzen door met haar nieuwe vlam, de gevreesde toreador, te duelleren. Don
José neemt de uitdaging aan en triomfeert - de tranen stromen door het theater. Keer
op keer, bij elke opvoering opnieuw.
Kennelijk raakt Carmen aan een mannelijke oerdrift, een drift om de vrouw te
veroveren, op haar te jagen. In dit opzicht loopt er een zeer dunne lijn tussen mens
en dier. Weleens in de woestijn twee bronstige mannetjesschildpadden gezien in de
buurt van een vrouwtje? Daar gaan ze, als tanks op elkaar af. Of nee, het schouwspel
heeft iets van een middeleeuws toernooi, waarin beide ridders uitgerust zijn met lans
en schild, met als inzet meestal de hand van een begeerlijke jonkvrouw. Vlak bij
elkaar houden ze stil voor een eresaluut, denkbeeldige bazuinen schallen door de
trillende lucht en dan, opeens, is het ernst. Voorzichtig draaien ze om elkaar heen,
waarbij ze goed oppassen hun kwetsbare flanken niet bloot te geven. Maar zo komen
ze er niet uit en na korte tijd wordt het gevecht steeds driester. Ze stoten nu met de
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schilden tegen elkaar aan dat het kraakt en proberen elkaar zo omver te werpen. Dof
kreunen de klappen in de woestijn. De schone, om wie het allemaal begonnen is,
komt inmiddels naderbij. Met log kopgezwaai volgt ze, kennelijk opgewonden, de
wisselende kansen van de rivalen. Even later ligt de verliezer hulpeloos op zijn rug.
Ten overstaan van het wijfje bestaat er geen vernederender aanblik. Zij draait zich
arrogant om en de overwinnaar scharrelt achter haar aan. Dat is zijn recht. Het is een
eerlijk gevecht geweest en door zijn triomf is het wijfje van hem. Ze bekommeren
zich niet om het slachtoffer dat kwetsbaar en gedoemd achterblijft, maar haasten
zich zwaarvoetig naar de eerste de beste schuilplaats die zich wil lenen voor het
vieren van hun wittebroodsuur.
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JEROEN HERMKENS

(1960) - Medewerker Hollands Maandblad sinds 1997 (uit: HM 592, 1997)

Mens of dier, het is een natuurwet: ware hartstocht draagt altijd het aureool van
de dood. En vaak roept het tegelijk het redeloos verlangen op naar de dood van
degene die de hartstocht in de weg staat, dus naar de dood - door wiens hand dan
ook - van de (ex-)minnaar. En het duel is als rituele vorm hiervan de opperste
belichaming. We zien het bij schildpadden, we zien het bij mensen. En we zagen het
bij King Kong. Diep in ons hart wensen we dat de liefde die het vurigst schroeit
uiteindelijk overwint - het Franse rechtssysteem houdt hiermee rekening en erkent
de crime passionel, het Nederlandse doet dat nu niet langer. Was onze harige held
erin geslaagd alle vliegtuigen te vermorzelen (Donner zou roepen: moord!) en zichzelf
met de schone blonde in veiligheid te brengen, dan hadden we met een gelukzalige
glimlach de bioscoop verlaten. Maar het liep anders, en we treurden om King Kong.
Want we beseften: hier geschiedde onrecht.
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Ik voel maar één hoofdje
door Cathelijn Schilder
Opa is dood. Riks opa. Hij ligt opgebaard in de kerk waar hij zijn hele leven koster
is geweest. Het heeft gesneeuwd. Het is een week voor kerst en het Friese dorpje
met het oude kerkje in het midden op het plein ziet eruit als een ansichtkaart.
Ook opa in zijn witte kist past op die kaart.
Ik kreeg het te horen toen ik op bladzijde 56 was.
BLZ. 56: Je bent nu vijf maanden zwanger. Het kan nu heel goed zijn dat je een bijna

onbedwingbare behoefte hebt tot babyshoppen. Beperk je echter tot kleine grappige
spulletjes. De babykamer hoeft pas in de zesde maand in orde te zijn.
Onze verloskundige vertelt dat ik bloedgroep A negatief heb. Dat is geen probleem,
vertelt ze. Wel zal voor de zekerheid de placenta opgestuurd worden naar het lab.
Om te kijken of mijn lichaam antistoffen tegen het bloed van de baby heeft
aangemaakt. Voor een volgende zwangerschap is dat goed om te weten, zegt ze. Ik
knik alsof ik het begrijp. Rik draait zijn schoenveter strak om zijn vinger. Hij let niet
op. Hij wordt ook niet aangesproken.
De placenta moet naar het lab. Prima. Hoe vervoer je een placenta? In een doos.
In een vuilniszak? In een tasje van de Hema? Moet daar een postzegel op?
Bij ons wordt het vuilnis twee keer in de week opgehaald. Stel ik beval op
donderdagavond. Dan ligt dat tot en met maandag in de vuilnisbak op het balkon.
Of loopt Rik met een vuilniszak over straat op zoek naar een afvalbak waar het in
kan. Dat ding valt natuurlijk. Het sijpelt over het Mercatorplein, er worden
winkelwagentjes doorheen gereden.
Ik heb een boek gelezen waarin stond dat als je een hond hebt... nou ja laat maar.
We hebben ook geen hond.
‘Hanny kun je even komen voelen?’ Een collega-verloskundige steekt haar hoofd
om de hoek. Hanny staat op en loopt naar de deur.
‘Een ogenblikje,’ zegt ze en verdwijnt. Ik kijk naar Rik en leg mijn hand op zijn
knie.
‘Gaat het?’ vraag ik. ‘Volgende keer hoef je geen vrij te nemen hoor. Het gaat
nergens over.’
‘Het gaat heel goed,’ zegt hij. Hij is ergens anders met zijn gedachten.
‘Als ik nou de verloskundige doe, doe jij de hypotheekadviseur,’ zeg ik, met mijn
hoofd half op zijn schoot.
Hanny komt weer binnen. Ze ziet er bezorgd uit. Haar wangen zijn bleek en haar
krullen lijken wat neerslachtiger dan anders voor haar ogen te hangen.
‘Soms voelen vier handen meer dan twee,’ zegt ze. ‘Goed, waar waren we, hoe
gaat het met je en hoe gaat het met (kijkt zoekend op het beeldscherm) Rik?
44: Ga voor de uitgerekende datum nog fijn met zijn tweetjes op vakantie. Dit
om te genieten van elkaar. Om te genieten van de tijd die jullie hebben. En om uit te
rusten voor de drukke maanden die komen gaan.
Tot en met de zesde maand hebben vliegtuigmaatschappijen geen moeite met het
BLZ.
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vervoeren van zwangere vrouwen. Daarna zijn kosten voor een eventuele noodstop
of bevalling aan boord, voor rekening van de vrouw. Deze kosten worden niet vergoed
door de verzekering. Deze kunnen oplopen tot tienduizenden euro's.
(terug van vakantie)
Het is half één 's nachts. ‘Bel jij Matthijs?’ ik pak mijn mobiel uit mijn jaszak en
stop hem in zijn hand. Ik vind dat ik niet hoef te bellen. Ik vind dat het niet mijn,
maar zijn probleem is, en dat hij het moet oplossen. Ook al staan we samen in het
pikkedonker voor ons huis zonder sleutels. We zijn net uit een levensgevaarlijke taxi
gestapt, nadat we bij het station ontdekten dat Rik alle sleutels (voordeur-, etage-,
fiets-) en zijn telefoon in het vliegtuig heeft laten liggen. De fietsen stonden zoals
gebruikelijk met vier sloten aan elkaar vastgeklonken.
‘Matthijs heeft ook een slijptol,’ hoor ik Rik zeggen terwijl ik naar het schermpje
van mijn telefoontje kijk. De batterij is bijna leeg.
Na een half uur komt Matthijs in trainingspak op zijn bakbrommer de sleutel
brengen.
‘De huisdeur moet je maar open wrikken,’ roept hij opgewekt met de helm nog
op zijn hoofd. ‘Die sleutel heb ik net in de put laten vallen.’
In het trappenhuis ruikt het naar de wiet van de bovenbuurman. De baby van de
linkerburen huilt als gebruikelijk. Ik wil niet zeuren, ik wil niet op zo'n echte zwangere
vrouw lijken, en tot onlangs vond ik het geblow in huis romantisch. Maar de geur
doet me nu kokhalzen. Het ruikt naar kots, naar stront, naar zweetvoeten en dat alles
in een pannetje waar je dan boven hangt.
De deur geeft al mee na de eerste voorzichtige duw van de schouders van Rik. Het
hout van de sponning is zo vochtig dat het zachtjes scheurt en niet krakend breekt.
‘Ik wil verhuizen,’ zeg ik zachtjes. Ik wil niet dat de buren het horen. Ik wil niet
dat ze me horen huilen. Ik wil niet dat ze zich kunnen verheugen op een extra te
kraken etage.
‘Daar hebben we het morgen over,’ zegt Rik. ‘Ik ga nu thee voor je zetten.’ Hij
legt me op bed, probeert vergeefs mijn schoenen uit te doen en trekt de deken over
me heen.
‘Wat doen we vannacht met de deur?’ vraag ik. Rik hoort me niet door het water
dat in de ketel stroomt. Ik val in slaap.
Ik word wakker van gestommel op de trap. Het is vier uur 's nachts. Rik komt
binnen, doet het licht aan en schopt zijn schoenen uit.
‘Waar was je,’ vraag ik.
‘Ik was mijn paspoort kwijt,’ zegt hij terwijl hij broek en onderbroek in een keer
uittrekt.
‘Lag gelukkig nog in die taxi; was uit mijn broekzak gevallen.’
‘Hoe heb je die taxi gevonden?’
‘Ik heb de fiets van Matthijs geleend en ben door de stad gaan fietsen langs de
taxistandplaatsen.’ Zijn moeder heeft hem geleerd te gaan zoeken als je iets kwijt
bent. Ook als dat betekent dat je drie uur lang langs honderd taxi's moet fietsen.
‘Je zag onze taxi, je hebt tegen het raampje getikt en gevraagd: heb jij mijn
paspoort?’
‘Ja.’
‘En toen gaf hij hem.’
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‘Ja.’
Als ik iets kwijtraak, vind ik het nooit meer terug. Rik vindt altijd alles terug.
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LUCEBERT (L.J. SWAANSWIJK;

1924-1994) - Medewerker Hollands Maandblad 1988-1994 (uit: HM

447, 1985)
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(Behalve die laptop die hij op straat had laten staan omdat hij zijn sleutels niet kon
vinden.)
‘Hoe lang heb je door de stad gefietst?’
‘Paar uurtjes.’
Stilte. Onmogelijk om nu niet te denken: hoe moet dit als we straks een kind
hebben.
‘Je hebt je record verbroken,’ zeg ik.
‘Welk record.’
‘Je bent in zes dagen vakantie, inclusief terugreis, vier keer je paspoort kwijtgeraakt
en hebt het alle vier de keren teruggekregen.’
‘Vier keer?’
‘Dan tel ik ook de keer mee dat het in het doucherekje in de badkamer bleek te
liggen.’
‘Toen was ik het niet echt kwijt,’ zegt Rik terwijl hij naakt, voorovergebogen over
het tafeltje de verwarming dichtdraait.
‘Maar wat deed het dan in het doucherekje!’ huil ik zachtjes.
1 REGEL 1: Je bent zwanger, gefeliciteerd!
Ik sla het boek dicht. Ik staar naar de plant die ik al twee weken geen water meer
heb gegeven. Om te kijken hoe lang het duurt voordat Rik er uit zichzelf aan denkt.
(Kinderachtig, maar dit deed ik al voordat ik zwanger werd, zo ben ik altijd geweest.)
Dit, denk ik, is zonder twijfel de domste eerste zin van een boek, die ik ooit gelezen
heb. Nog erger dan de zin op de kaft: Dit boek geeft een grotere kans op een gezond
kind.
Ik lees dat boek toch niet omdat ik eksterogen heb! Ik weet toch zeker zelf wel
wat ik heb. Ik hoef toch niet door een boek gefeliciteerd te worden. Ooit in de
wachtkamer bij de dokter een folder gelezen met als eerste zin: U heeft longklachten,
wat vervelend.
De telefoon gaat. Het is Riks moeder. ‘Waar is Rik?’ vraagt ze.
‘Naar z'n werk,’ zeg ik.
‘Hoe ga jij dat straks doen met je werk?’ vraagt ze.
Mijn antwoord is lang. Het is onsamenhangend en het duurt tien minuten. De
laatste zin is: ‘We moeten afwachten hoe het gaat. We hebben er weinig over te
zeggen.’
‘Nou ja, schatje,’ zegt ze. ‘Het valt tegen, het valt altijd tegen.’
Het is stil, het vijfde blaadje van die dag valt van de kamerplant.
‘Is Rik zijn telefoon weer kwijt,’ zegt ze. ‘Ik krijg een rare pieptoon.’
‘Ja,’ zeg ik. ‘Die ligt onder een stoel in een vliegtuig ergens.’
‘Zijn opa is overleden,’ zegt ze. ‘Hij was al een tijdje slecht.’
BLZ.

Mijn moeder vertelt: - Ik had een buurvrouw in Schiedam, toen jij geboren werd
kwam ze op kraamvisite. Ze begon te huilen toen ze je zag. Ze had zelf twee kinderen.
Twee jongens die al drie keer de zijspiegeltjes van je vaders auto hadden afgetrapt,
maar ze hadden leuke koppies. Dat ging wel goed komen met ze, dat kon je zien.
(mijn moeder ziet dat soort dingen)
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Nou ja, ze had jou in haar armen en ze begon te snikken, te snikken. Ze zei: ‘Ik
weet bijna zeker dat ik ook een keer bijna een dochter had gehad.’ Met zo'n zwaar
Rotterdams accent, vanonder haar roze geblondeerde slierten haar. Ze was uitgeput.
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Toen ze zwanger was van de jongste kwam ze bij de vroedvrouw. Het was in de tijd
dat we nog niets wisten over brie en rosbief en al die andere dingen die jij niet mag.
Ik kreeg nog gewoon te horen dat ik wel mocht roken, maar niet meer dan vijf
sigaretten per dag. Dat heb ik dus ook allemaal gedaan, dat spijt me echt.’
Maar ja, die vroedvrouw zei: ‘Ik hoor twee hartjes, maar ik voel maar één hoofdje.’
Alle vroedvrouwen kwamen luisteren en voelen. Het was wonderlijk. Ze kwamen
er niet uit. Ze hadden toen niet de apparaten die ze nu hebben.
‘We moeten afwachten,’ zei de vroedvrouw. ‘Kom over drie weken nog eens
terug.’
Stel je voor! roept mijn moeder uit. Dan moet je naar huis met twee hartjes en een
hoofdje! Zo sta je dan in de rij bij de bakker.
Nou ja, na drie weken kwam ze terug. De vroedvrouw zette die toeter weer op
haar buik. Ze luisterde lang. ‘Nou hoor ik verdomme nog steeds twee hartjes,’ riep
ze uit.
Ze begon met twee handen op haar buik te duwen, in alle richtingen.
‘En ik voel toch echt maar één hoofdje.’
De buurvrouw mocht weer rechtop gaan zitten. Trok haar trui weer over haar buik.
‘Nou’, zegt de vroedvrouw. ‘Dat zien we dan wel als het zover is.’
‘En er werd dus gewoon één jongetje geboren,’ zegt mijn moeder. ‘Een jongetje
dat nu samen met zijn broer structureel alle containers met oude kranten in de fik
zette.
En bij het zien van ieder babydochtertje barstte de buurvrouw in snikken uit.
‘Zijn we daarom verhuisd?’ vraag ik aan mijn moeder (wij zijn met vier meiden
thuis).
‘Nee,’ zegt ze. ‘Nee, we wilden graag een tuin. Ik wilde dat jullie in de tuin konden
spelen.’
Nog een kwartier voordat de dienst begint. De familie staat rond opa, over enkele
minuten zullen de eerste mensen binnenkomen. Rik doet wat ik hem op de heenreis
in de auto verboden had te doen. Hij pakt zijn gloednieuwe mobiel uit de binnenzak
van zijn pak, klikt in een vloeiende, filmische beweging het apparaatje open en brengt
het schermpje op enkele centimeters afstand van de ogen van zijn moeder.
‘Kijk,’ fluistert hij trots. ‘Zie je het?’
Zijn moeder kijkt naar het schermpje. Zet haar bril op.
‘Heb je alweer een nieuwe telefoon?’ vraagt ze.
‘Nee, de foto,’ zegt Rik, ‘kijk naar de foto.’
Zijn moeder kijkt naar het wazige zwart-wit beeldje.
‘Is dat opa?’ vraagt ze verbaasd.
Riks zus buigt van de andere kant over de kist heen om het ook te zien.
‘Nee,’ zegt Rik. ‘Natuurlijk niet. Raad maar wat het is. Het is heel mooi.’
‘Hoeveelste telefoon is dit voor jou eigenlijk dit jaar?’ vraagt zijn zus. ‘Vierde?’
‘Vijfde,’ zeg ik. ‘Rik, je kunt beter even wachten tot strakjes.’
‘Wat,’ zegt Rik. ‘Het is heel mooi. Ze moeten het nu zien. Kijk oma, kijk.’ Rik
houdt de telefoon voor het gezicht van oma.
‘Ja, nou ja,’ zegt ze. ‘Ik hoef dat niet hoor. Ik ben toch altijd thuis. En als ik niet
thuis ben, ben ik gewoon even boodschappen doen.’
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‘Nee,’ zegt Rik weer. ‘Niet de telefoon, het fotootje in het scherm. Het is heel mooi.’
‘Zeg nou gewoon wat het is,’ zegt zijn moeder.
‘Het is de echo!’ zegt Rik. ‘Het is je toekomstige kleinkind.’
‘Oh,’ zegt ze. ‘Kun je die nu zelf met je mobiele telefoon maken?’
Achterin de kerk komen de eerste mensen binnen. Ze gaan op de achterste banken
zitten. Ze zijn wit en koud van de fietstocht door de sneeuw. Ze laten hun
handschoenen aan.
Rik wil de foto's van opa in de kist via mailtjes naar de familie versturen. Dat is
vooral handig voor de familie in Kuala Lumpur. Ik zeg dat zoiets niet kan. Ik zeg
dat we ze beter kunnen laten uitprinten en per post kunnen sturen. Met een mooie
kaart erbij. Rik kijkt me aan alsof hij nog nooit zo'n omslachtig onhandig plan gehoord
heeft. Ik zeg: ‘Je gaat toch geen foto's van een dode negentigjarige opa mailen! Hij
is hooguit drie keer in zijn leven Friesland uit geweest.’
‘Wat heeft dat er nou mee te maken,’ vraagt Rik zonder op te kijken van het
beeldscherm.
Voor mijn gevoel heeft het er heel veel mee te maken, maar ik kan niet uitleggen
wat. Ik zeg niets.
Riks moeder belt om te zeggen dat ze het bestand met de foto's als enige niet
ontvangen heeft. Ze geeft haar mailadres, met heel veel streepjes en rare letters. Ik
weet nu al dat ze niet weet hoe ze de bestanden moet openen. Ik weet dat ze het niet
aan Rik durft te vragen. In gedachten zie ik haar een middag lang op een afgedankte
laptop proberen de foto's van haar overleden vader te openen.
BLZ. 97: Een baby heeft niet zoveel nodig. Zeker niet als je borstvoeding geeft. Maar

natuurlijk is het heerlijk je uit te leven en te verwennen in het veelzijdige assortiment
van de babywinkels. Houdt er rekening mee dat de levertijd van de gemiddelde
babykamer (inclusief bijpassend beddengoed en gordijntjes) varieert van zes tot tien
weken.
‘Heeft u inwendige of uitwendige aambeien?’ vraagt de verkoopster aan de vrouw
bij de toonbank. (Ik verzin dit niet. Ze vroeg het echt.) Het schalde door de winkel.
De woorden kaatsten tegen de rekken babykleertjes en kolfapparaten. Ze spookten
nog dagenlang in de hoofden van iedereen die aanwezig was. Het is de stilte die op
je drukt als je de deur van een lege winkel openduwt.
Uit piëteit met de noodlottige begraaf ik mijn blik in een rek onwaarschijnlijk
grote zwangerschapsbeha's. Ik denk aan Annie, het weesmeisje met de rode krullen
die met haar boze blik enge straatjongens kon wegjagen. Het komt goed, denk ik uit
alle macht. Lieve, lieve vrouw die nu met grijsgroen hoofd bij de kassa door de grond
staat te zakken. Het komt goed. Dat zei opa altijd. En daarna steevast: daar ga ik voor
zorgen. En dan knipoogde hij.
‘Het is het best verkochte product van deze winkel,’ hoor ik de verkoopster vrolijk
tjirpen. ‘Het is homeopathisch.’
En vervolgens klonk, dank je God, dank je, de mooiste zin in tijden gehoord: ‘Ik
gebruikte het zelf ook.’
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Zwemmers
Frank Ligtvoet
Zij zwemmen niet altijd. Zij kijken somtijds
aan de kant steels schattend naar elkander of
staren bleu naar hunne eigen blanke voeten.
Uitkleden is desondanks nodig, maar hoe
is steeds opnieuw de vraag: grondig en snel,
met onbedekte delen? Of langzaam: roze
kuisheid hullend in rode opwinding zich?
Maar als zij eindelijk toch zwemmen is het
als achter glas. Een voor een in een ijzige
kalmte, die niets verraadt van wat er zich
onder de grof gebreide en vrolijk gestreepte
badbroeken afspeelt. Het denken trekt zich
grondig terug in het geslacht, totdat de koude van 't held're water elk gevoel verdooft.
Waarom ontbreekt gespat, geplas, gespetter?
Zijn vrouwen in dit tafereel, zo bronstig, niet
gewenst? Hemeltje, nee..! Er is verlangen naar
de weke bleke billen die van vuile lakens oprijzen, naar de fijne camee die tussen borsten
zuchtend hangt. Maar nog kan niets de jonge
zwemmers bewegen dan van en naar elkaar.
Wie kijkt, die nadert en wordt getuige van dit
schuchter spel, en medeplichtig aan wat hij
denkt te zien. Kan hij de beelden van weleer
ontkleden, de oude geile woorden ontleden
voor ons gemak? Zo hij het wil zullen naakt
de zwemmers zwemmen! Hij vleit echter moe
zich neer in 't mollig gras en doet zijn ogen toe.
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Andere zwemmers
Zo wordt niet meer gezwommen: onbevreesd
de eigen naaktheid aan het water meten, of:
gedachteloos een magere, onbesuisde voet
voelen kolken langs nog altijd edele delen.
De zwemmers hebben lange, slanke lijven taai ontpeld aan zwetend, gorig ondergoed waarin de schuld zich schuldeloos ontvouwt.
Nú wordt even niet gezwommen: de lichamen
stellen zich ten toon. Ze pielen wat op een vlonder
of grutten in het kleiige rivierzand. Ledigheid, dus
niet iets doen, is nauwelijks gezien. Ja, er is één
zonaanbidder en één kereltje dat henen staart.
Een zon, een blik: is dat het eindige verlangen?
In het riet dobbert een roeiboot aan zijn anker.
Wanneer een zwemmer plots de golven grijs induikt hij maakt het koddige kabaal als van een varken
voor de slacht - trekken de spieren zich in de leden
van allen tot beweging. Alleen wie zich beheerst
springt niet; geen vraag is wie dat zijn. ‘Is het wil
of is het onmacht: zie stokstijf ons daar staan terwijl
onze slappe geslachten naar gemeenschap smachten.’
Zo wordt niet meer gezwommen. Een zomerdag aan
de grote rivier: het geluk klatert uit het water. Je ziet
de witvis langs je benen schieten en de waterplanten
nietsvermoedend zweven in de witte wolken boven je.
Je denkt je een wereld. Je bent met iedereen. Nooit,
nee nooit zal dit verdwijnen. Toch laat je dan die
zwemmer duiken en is het allemaal voorgoed kapot.
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Jan Tinbergens testament
door Jan Pen
Ter nagedachtenis aan Joop Beunders, gefusilleerd op 8 maart 1945.
Mijn artikelen over Tinbergen in Hollands Maandblad (december 2005 & januari
2006) hebben veel reacties opgeroepen. Zo vroeg historicus Maarten Brands zich af
of de wiskundige benadering van de geschiedenis niet leidt tot verschraling - ‘wat
telt, kan niet geteld worden’, schreef hij me in een brief. Inderdaad kan de echte
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw niet adequaat door cijferreeksen
worden beschreven. De depressie, de oorlog, de bevrijding, het verlies van de
koloniën, de EEG - het waren ingrijpende gebeurtenissen, die ik ten dele zelf heb
meegemaakt, in de krant en later op televisie, en soms zelfs als ooggetuige. Dat
laatste geldt vooral voor de jaren van de bezetting. Mooie dingen en rampen wisselden
elkaar af.
Anderzijds is het ook waar dat de statistiek over deze periode een beeld geeft van
bepaalde belangrijke ontwikkelingen. Daar moet dan altijd wel een interpretatie bij.
Om maar meteen de meest ‘schrale’ maatstaf te nemen: het nationale inkomen. Dat
is vanaf mijn kinderjaren voortdurend gestegen. Er was echter een teruggang in de
jaren dertig die resulteerde in werkloosheid en armoede. De vissers in mijn
geboorteplaats De Lemmer hadden geen geld om nieuwe netten te kopen (mijn vader
was nettenhandelaar). In de oorlog trad daarin een verbetering op - de vis was niet
op de bon en een goede visserman verdiende geld als water. Mijn vader kreeg zijn
uitstaande rekeningen betaald, maar hij werd door de oorlog zeer ongelukkig. In
1945 werden we bevrijd en in 1950 was Nederland er weer bovenop en begon de
geleidelijke groei van de reële lonen. We beleefden een Nieuwe Gouden Eeuw en
dat was in de jaren zestig. We waren jong en we kregen het aldoor beter. Onze
vrienden en relaties waren vol goede moed.
Maar er kwam roet in het eten door het besef dat al die groei het milieu geen goed
deed en dat we kampten met gebrek aan ruimte. Te veel auto's, te veel vliegtuigen.
Die volle wegen heb ik zelf meegemaakt, toen ik nog achter het stuur zat (mag niet
meer want ik ben onverzekerd). Maar het kan ook in getallen worden uitgedrukt: de
lengte van de files wordt elke dag op de radio bekend gemaakt.
Soms riepen mijn artikelen een misverstand op. Zo meldde Arnold Heertje me dat
hij nooit iets gemerkt heeft van antisemitisme bij Tinbergen; integendeel. Maar dat
heb ik ook niet geschreven. Tinbergen was tegen de vestiging van de staat Israël en
dat is wat anders. Hij vond dat joden moeten wonen in de landen waar ze zich thuis
voelen; bijvoorbeeld in Nederland. Dat vind ik ook. Tinbergen was het tegendeel
van een antisemiet. Hij is, net als ik, een filosemiet. Hij benoemde, als
adjunct-directeur van het CPB, de futuroloog Fred Polak. Geen verstandige keuze;
een knappe man, maar moeilijk in de omgang. En geen verstand van economie, laat
staan van econometrie. Toen Tinbergen in 1955 afscheid nam van het Planbureau,
was het zijn wens dat Polak hem zou opvolgen en dat is gebeurd. Hij heeft die functie
slechts kort bekleed. Na twee jaar nam hij ontslag en werd opgevolgd door Piet de
Wolff, een bekwaam econometrist en een vriend van Tinbergen. Hij werd later lid
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van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Een beminnelijk
mens, met wie ik veel heb gesproken.
Dat Tinbergen vaak een te groot vertrouwen had in de wereld om hem heen bleek
uit zijn contacten met vakgenoten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij zat
daar op het CBS rustig zijn werk te doen en schreef mooie arti-
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kelen. Eén ervan - ‘Zur Theorie der langfristigen Entwicklung’ - was een
voortreffelijke studie, waar later nog vaak op teruggegrepen zou worden. Robert
Solow (ook een Nobelprijs) zei in 1975 in een voordracht voor de Vereniging voor
de Staathuishoudkunde, dat zijn eigen theorie van de groei door Tinbergen was
geïnspireerd en dat sloeg vooral op dat artikel.
Jawel, maar het was gepubliceerd in 1942 en het Duitse tijdschrift heette
Weltwirtschaftliches Archiv. Tinbergen had de redacteur schriftelijk gevraagd om
niets te wijzigen en de namen van joodse auteurs te laten staan. Die wens is
gerespecteerd. Dat sloeg op Sam de Wolff (ik heb in Amsterdam nog twee jaar college
van hem gehad; hij was privaatdocent en marxist). Tinbergen is over deze publicatie
na de bevrijding nogal eens gekritiseerd - sommige scherpslijpers beschouwden het
als een vorm van intellectuele collaboratie. Dit was sterk overdreven. Hij was een
van de meest integere mensen die ik gekend heb. Helaas hebben die scherpslijpers
hem voor een zogenaamde zuiveringscommissie gebracht en die heeft hem
vrijgesproken. Maar intussen mocht hij geen college geven - dat duurde een tijdje.
Dit schiep geruchten, want sommige studenten wisten ervan.
Op 25 juni 1967 kreeg Tinbergen in Amsterdam de Premium Erasmianum
uitgereikt. Dat was eigenlijk een particuliere aangelegenheid. Mijn vrouw en ik waren
erbij (zie: ‘Met Jan Tinbergen II’, Hollands Maandblad januari 2006) en ik was
enigszins verbaasd over het hoge niveau van het gezelschap waarin wij ons bevonden.
Een minister hield een rede (dat was Berend Jan Udink van
ontwikkelingssamenwerking) en dat klopte met het protocol. Prins Bernhard reikte
de prijs uit en ook dat was volgens de traditie (heb ik pas later begrepen). Maar
Juliana, die neigde tot het pacifisme, was er ook. Zij kwam op die dag sterk uit de
hoek en had de Huisorde van Oranje meegebracht. Dat is een hoogst zeldzame
onderscheiding. Toen ik Tinbergen feliciteerde, was hij er zelf een beetje beduusd
van. Op mijn vraag: ‘Hoe vond je dit nou?’ zei hij: ‘Ik heb het zeer op prijs gesteld.’
Nu ik de voorgeschiedenis ken (dat is pas sinds de publicatie van ‘Met Jan
Tinbergen II’), heb ik een vermoeden wat er aan de hand was. De regering wou in
1967 iets goed maken wat onder het Militair Gezag verkeerd was gegaan met de
zuivering van Tinbergen. Het is een theorie die niet door cijfers kan worden gestaafd
- het gaat over een gebeurtenis en de hypothese is hoogst speculatief.
Ik heb mij afgevraagd of ik de ontdekking dat Tinbergen ‘gezuiverd’ is, wel of niet
openbaar moest maken. Het antwoord is, na lang nadenken: ja. Want dit werpt geen
blaam op Tinbergen maar op de tijdgeest van in en na de oorlog. Het is een argument
tegen oorlog. Dat lijkt een overtollig argument. Mensen slachten elkaar af en krijgen
ook nog foute opvattingen - bijvoorbeeld dat de tegenpartij de schuld is van alles.
Ook Tinbergen is in deze opvatting anno 1945 meegezogen. Hij is er tijdelijk het
slachtoffer van geworden. In 1969 kreeg hij de Nobelprijs; de eerste die voor economie
werd uitgereikt; samen met Ragnar Frisch. Dat maakte alles goed. Maar er is toch
iets van blijven hangen, hoewel niemand er graag over wil praten. Het heeft mij vele
telefonades gekost - onder andere met het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie voor ik dit simpele feit boven water kreeg.
Liever eindig ik met de toekomst. Ik heb iets gevonden dat lijkt op een testament.
Het is een artikel in het boekje Op de drempel van het derde millennium; Scenario's
voor de toekomst, onder redactie van J. Berkouwer en K. Meylink, (Uitgave Barjesteh
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en Meeuwes, Rotterdam 1995). Ik heb nog geprobeerd die uitgever te traceren, maar
tevergeefs. Het is een bundel voordrachten, gehouden aan de Hogeschool Holland
in Diemen. Ik vermoed dat weinigen het kennen. Een soort collectors item. Er staan
mooie stukken in, bijvoorbeeld van J.B. Opschoor over de grenzen van de groei, en
van B. Goudswaard, christelijk ethicus, over materialisme (hij was daar tegen).
Dat het boekje in mijn boekenkast staat, is te danken aan het feit dat ik in de
lezingencyclus na Tinbergen aan de beurt kwam - een maand later. Mijn vrouw was
pas overleden en ik was in een sombere stemming. Dat is aan de tekst te merken. De
eerste zin luidt: ‘Men heeft
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mij gezegd dat de voordrachten gaan over het volgende millennium; voor mij een
reden om liever niet mee te doen. De uitdrukking suggereert dat er een nieuwe tijd
aanbreekt maar het is volgens mij gewoon de oude tijd, die doorgaat en iedere seconde
nieuw wordt. De theologische connotatie van het woord millennium stuit mij tegen
de borst. Bovendien voorspel ik oorlogen, en de econoom kan daarover weinig anders
zeggen dan dat ze er niet moeten zijn.’
Die voorspelling is uitgekomen. Op de Balkan werd al gevochten en de tweede
Golfoorlog zat er aan te komen. Tinbergen - en hier laat ik Berkouwer aan het woord
- was uitgenodigd om een voordracht te houden; dat heeft hij gedaan, op 31 mei
1994. ‘Zonder enige aantekening zette de 91-jarige Nobelprijswinnaar zijn gedachten
nog eens rustig uiteen, en nodigde uit tot discussie. Ruim een week later overleed
hij.’ Dat gebeurde in Nunspeet, op weg naar Hulshorst, een plek die hem en zijn
familie zeer dierbaar was
Het boekje is in 1995 gepubliceerd. De bijdrage van Tinbergen is twintig bladzijden
lang. Ik citeer de laatste alinea (blz. 23): ‘Het socialisme is niet dood. Wat dood is,
is, met name in Oost-Europa, het dictatorschap. Terug naar laissez-faire (de sociale
orde van alleen maar markten en concurrentie) zou doorslaan naar het andere uiterste,
de toestand van 1850. Democratisch socialisme is de optimale orde, vooral als zij
internationaal wordt verwezenlijkt. Dit is niet naïef, maar op lange termijn
welbegrepen eigenbelang.’
Hier spreekt iemand die nog lid is geweest van de SDAP. Kan het mooier? En die
verwijzing naar de inkomensoverdrachten had een voorspellende waarde. Waren de
landen, in de vorige eeuw, bereid geweest om 3 procent van hun nationale inkomen
aan de ontwikkelingslanden te geven, dan had de wereld er nu misschien iets minder
grimmig uitgezien. Armoede kweekt haat; en die wordt door de mensen
geïnterpreteerd als religieus fanatisme. Ik ben in 2006 nog onder de indruk van deze
ontroerende woorden. Iedereen, van links tot rechts, hoort dit boekje eens even in te
kijken. Het kan worden gezien als het politieke testament van Jan Tinbergen.
APPENDIX

Mijn eigen ‘zuivering’ ging net zo als die van Tinbergen. In augustus 1945 werd ik
voor een commissie geroepen en vrijgesproken. Ik was student in Amsterdam en had
geen artikel geschreven, maar een tekst van zes letters - mijn eigen naam. Dat
gebeurde bij de pedel van de universiteit; de naam was Keegel. In februari 1943
stapte ik zijn kantoortje binnen, aan de Oude Manhuispoort, en vroeg om ‘de
verklaring’. Hij gaf mij een papier waar ik mijn handtekening op zette. In ruil kreeg
ik een stempel op mijn collegekaart (ik heb dit document nog lang bewaard want
mijn leven hing ervan af). ‘Betrokkene heeft de loyaliteitsverklaring getekend.’ Die
hield in dat ik mij aan de wet zou houden ‘onder de vigerende omstandigheden’. Die
omstandigheden sloegen op de wetten van de Duitsers. Dat ‘tekenen’ was toen zéér
omstreden. Mijn belofte was meteen al een leugen, want ik had onderduikers in huis.
Die zaten er vaak heel kort, en er waren kinderen bij, zelfs hele jonge, die meteen
doorgingen naar betere adressen. Ze zaten in het pand aan het Frederiksplein I; had
de politie daar een inval gedaan terwijl ik er was, dan had ik het waarschijnlijk niet
na kunnen vertellen. De kans was klein, omdat de hoofdbewoner vaak op reis was;
ik was bij mijn vriendin Judith de Rook in Leiden of bij mijn ouders in De Lemmer.
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Maar de woning zou zijn legale status verliezen als de hoofdbewoner in de illegaliteit
ging.
De ‘zuivering’ vond plaats in een zaaltje van diezelfde universiteit. Achter de tafel
zaten Mr. Stibbe, advocaat in Amsterdam (van joodse komaf), een mij onbekend
meisje en een mij onbekende student. Toen ik uitlegde hoe die onderduikers
binnenkwamen (het gebeurde vaak 's nachts) vermeldde ik het codewoord (‘ik kom
voor Marcel’). Daarop zei de student - later bleek het Kees Rübsamen te zijn (een
groot man in het verzet) - ‘dan heb ik zelf een kind bij je afgeleverd’. Ik mocht gaan
en kreeg een briefje dat ik verder mocht met mijn studie.
Ik heb hier later nooit last van gehad. Bij mijn sollicitatie (ministerie van
Economische Zaken, 1948) legde ik het uit aan mijn toekomstige chef, dr. P.C. van
Traa (de vader van Maarten); hij keek eerst bedenkelijk maar kon er blijkbaar mee
leven. Hij zei wel: ‘Hierover moet niet gepraat worden.’ Want hij was bang voor
onrust binnen de afdeling Economisch Onderzoek. Daar zaten pas afgestudeerde
medewerkers en sommigen zouden een ‘tekenaar’ misschien niet als collega hebben
geaccepteerd. Wij stonden in en slech-
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CONSTANT NIEUWENHUYS (1920-2005) - Medewerker Hollands Maandblad 1991-1999 (uit: HM 569,
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te reuk. Iemand zei tegen mij: ‘De tekenaars zijn getekend.’
Intussen is Van Traa overleden, Tinbergen is overleden en ik kan het navertellen
want ik leef nog. En ik heb uit de oorlog een trauma overgehouden: ik wil geen
geheimen meer bewaren. Dat is precies de reden waarom ik dit artikel via Hollands
Maandblad in de publiciteit breng. Het is opgedragen aan een van mijn beste vrienden,
die ik voor het eerst heb ontmoet in 1938 toen ik ging studeren. Joop Beunders en
ik hebben vijf jaar samen opgetrokken; we waren, tot 1943, vaak samen. We gingen
uit eten met Judith erbij. Daarna was hij illegaal en zag ik hem alleen op afgesproken
plekken. Hij bleek, maar dat hoorde ik pas na de bevrijding, veel verzetswerk te
hebben gedaan. Een maand voor de bevrijding hebben de moffen hem vermoord.
Hij is begraven op het Erekerkhof in Overveen. Op de vierde mei, gedurende de twee
minuten stilte, plachten Judith en ik aan hem te denken.
* Dit artikel onthult feiten die voor de kinderen en andere familieleden van Jan
Tinbergen schokkend zouden kunnen zijn. Daarom heeft de auteur van tevoren
toestemming gevraagd van de familie het stuk in deze vorm te publiceren. Die
toestemming is verleend.
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Het ei
door Tommy Wieringa
Ooit bezat ik het volmaakte ei. Het was ongeveer zo groot als dat van een merel en
had als bijzondere eigenschap dat het leeg was - niets dan een witte schaal rondom
eivormige lucht. Ik vond het onder een boom in Addis Abeba, buiten de aankomsthal
van Bole International Airport. Ik kwam de luchthaven uit, negeerde de schreeuwende
taxichauffeurs en zag het liggen op de kruimelige rode aarde. Voorzichtig pakte ik
het op en voelde dat het leeg was. Er zaten niet van die minuscule gaatjes in zoals
bij de eieren die je leegblaast voor Pasen, de schaal was glad en gaaf.
Ik wist dat een gaaf, leeg ei een zeldzaamheid was, een geheimzinnig symbool
van kosmische oneindigheid, dat er helden en werelden uit geboren werden, dat je
een leven lang naar zo'n ei kon zoeken zonder het te vinden, en dat ik, gelukkige
onnozelaar, vandaag zo'n ovum immaculatum gevonden. Ik wikkelde het in zacht
papier en stopte het in een beker met een deksel erop. Wekenlang droeg ik het met
me mee, eenmaal thuis pakte ik het met de grootste omzichtigheid uit en legde het
in de vitrine waar ik de gevonden voorwerpen van mijn reizen in bewaar - een
honingraat uit Cappadocië, een potscherf uit Dura Europos of een ronde steen uit
Kent. En nu een Ethiopisch ei.
Er was een verband tussen de geschoren schedels van monniken in de Himalaya
en het ei, tussen gedachten over lijden en gehechtheid en de eierschaal die een leegte
omsloot. Ik beschouwde het als mijn mooiste bezit, een teer voorwerp dat telkens
nieuwe associaties opriep, nieuwe abstracties in telkens andere kleuren, als iriserend
Romeins glaswerk. In feite gebruikte ik het ei als mandala, de cirkel met repeterende
geometrische patronen die de oosterling als hulpmiddel gebruikt bij zijn meditaties.
Een jaar nadat ik het ei vond, werd ik verliefd op een vrouw met de allervrolijkste
krullen die je ooit zag. Zelf haatte ze die krullen, in haar puberteit had ze ze onder
de strijkbout proberen glad te strijken. Ze trok bij me in, op een dag verplaatste ze
de vitrine, de inhoud begon te schuiven en het ei raakte bekneld tussen het glas en
een brok obsidiaan uit de omgeving van Güzelyurt. Het volmaakte ei was gebroken.
Ik keek naar een kleine, onherstelbare tragedie. Hier was het eeuwige verwisseld
voor het tijdelijke, en had ik iets meer geloof gehecht aan het omen, aan de
vooruitwijzing, dan had ik haar een knal gegeven en de deur uitgezet, maar ik werd
zo boos als je redelijkerwijs kunt worden wanneer iemand per ongeluk iets kostbaars
van je vernielt, toen haalde ik het ei uit de vitrine, hield de gebroken schaal in de
palm van mijn hand en probeerde het verlies filosofisch op te vatten.
Misschien had het een oudtestamentische betekenis - zoals Eva haar geliefde liet
eten van de boom der kennis, liet zij me de leegte zien. Niet de idee van leegte zoals
toen het ei nog heel was, maar fysieke leegte en de weg van alle vlees. Ze sloeg de
rijkdom van mijn illusies aan scherven en gaf me er naakte waarheid voor terug.
Twee winters later werd de volle omvang hiervan duidelijk. Ik bleek niet de enige
die vond dat ze vrolijke krullen had, in de jaren dat we samen waren had ik
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haar gedeeld met een klein leger anderen. Onder hen bevonden zich een
rockabilly-gitarist met puntschoenen, een veelgelezen schrijver en ook een goede
vriend. Het was een novemberavond toen haar geheimen voor mij opengingen als
een veld vol zwarte bloemen. De opsomming duurde tot na middernacht, uit mijn
hoofd groeide een withete zuil van smart. Ik dwong haar geen detail over te slaan,
alles wilde ik weten: personen, locaties, posities. Voor ik haar uit mijn leven
verwijderde, moesten de jaren van halfslaap worden ingevuld. Ik moest de nederlaag,
de belediging, in haar geheel kunnen overzien. Geloof me als ik zeg dat ze me niet
heeft gespaard.
Die december ging ik naar de Kaapverdische Eilanden om een verhaal te schrijven
voor een tijdschrift over plezierscheepvaart. Ik strandde op het rotseiland Sal, waar
ik de nacht doorbracht in Hotel Atlantico. De volgende morgen werd ik gewekt door
de zoemende warmte van de kreeftskeerkring. Ik verruilde mijn winterdracht voor
een linnen broek en een lichtblauw overhemd en bekeek mezelf in het licht boven
de badkamerspiegel. Toen trok ik het overhemd weer uit en hield mijn hoofd onder
de kraan. Met ruime wolken scheerschuim zeepte ik mijn schedel in, nam een nieuwe
gillette en schoor al het haar af. In de spiegel verscheen een bleek, glanzend oppervlak
met scheerwondjes, het ei waarover Plinius de Oudere zegt dat ‘geen menselijke
kracht het vermag te breken’.
De schedel heb ik zo gelaten, de vrouw heb ik nooit teruggezien. Wel verschijnt
soms haar hand op de tv, met een microfoon erin, wanneer zij voor de regionale
omroep iemand ondervraagt over het bezoek van de koningin of over de brand op
bedrijventerrein zus en zo.
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Lichaamstaal I-III
Margerite Luitwieler
Alles bestaat
niet echt niet
als ik loslaat
is er alleen nog
een zijweg de straat
het gerammel van de ketting
alleen ik
die dat hoort.

*
Ik wil niet meer
vallen
m'n knieën stuk
mezelf
in schroot maar mooi
verweerd
in mijn eigen huid
niet meer zo maar
vallen
zonder dat ik
hoogte krijg.

*
Ik zie mijn armen
met handen
om mij heen gaan.
In mijn hoofd
is als ik praat
geen tijd
om bij ze stil te staan,
ze beelden alles dubbel uit.
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Stil I-III
Bevroren lucht
vol adem.
Laarzen aan.
Buiten
binnenkomen
in het licht.

*
Ik trek me terug en kijk
mijn ogen uit.
Hoe vaak
al niet in afzondering
door mijn beeldenlust
gekust
totdat ik in pure verblinding
het licht aan deed.

*
Roerloos denken
stil staan alleen
de oogleden gaan
soms omhoog.
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De leesclub
door Margriet de Koning Gans
Er staat een sketch van Wim de Bie in mijn geheugen gegrift, waar ik met licht
afgrijzen aan terugdenk. Het was niet lang nadat Kees van Kooten in 1998 met ‘Koot
& Bie’ was gestopt, dus het zal in het programma ‘Spreker: Wim de Bie’ zijn geweest.
De Bie persifleerde een leesclubje. Geschaard om een salontafeltje zaten een paar
meer dan middelbare dames zich vol te proppen met moorkoppen en vielen elkaar
voortdurend in de rede om met volle mond de allerdomste dingen te zeggen. Naar
het gezamenlijk gelezen boek werd niet gekeken. Het was een humoristische
plaagstoot naar een maatschappelijk verschijnsel dat al jarenlang bloeit in Nederland,
maar even zovele jaren genegeerd en soms zelfs weggehoond is door de
spraakmakende literaire gemeenschap.
Ik ben zo'n dame in een leesclub, en begrijp wel wat De Bie bedoelde. En ik begin
ook te begrijpen waarom literaire recensenten - die zichzelf graag omschrijven als
‘professionele lezers’ - mensen die in eigen kring een roman op een serieuze manier
proberen te doorgronden veel minder interessant vinden dan snelle stukkies over
trendgevoelige boeken door mooie meiden zoals Heleen van Rooyen en Saskia Noort.
Dit bleek weer toen half februari alle kwaliteitskranten over elkaar heen buitelden
met recensies over Van Rooyens nieuwste bijdrage aan de vaderlandse letterkunde
terwijl de presentatie ervan met Linda de Mol nog in hun oren nasuisde. Zelfs NRC
Handelsblad besprak Van Rooyen breeduit, samen met het debuut van Naema Tahir.
Ondanks de serieuze toonzetting van Elsbeth Etty kon het weinig lezers ontgaan dat
dit niet was omdat het waardevolle boeken zijn, verre van dat, maar omdat Naema
op de tv met Jeroen Pauw had geflirt en zij dus nog wat kon leren van de seksueel
veel geëmancipeerder Heleen.
Maar dit is maar een van de vele voorbeelden van hoe al die nerveuze literaire
recensenten zich in bochten wringen om maar niets van de eigentijdse boot te missen.
Zo krioelde menigeen ook over de hippe aanstormende talentjes die zich afgelopen
jaar presenteerden als ‘Women On Heels’ (chick-lit op hoge hakken). Zij hadden
over publiciteit voor hun letterkundige niemendalletjes dan ook niet te klagen. Voor
de literaire journalistiek moet alles niet alleen ‘jong & cool’ zijn, maar ook ‘echt
waar gebeurd’ en ‘zó herkenbaar!’. En dat laatste is de moderne Nederlandse literatuur
dan ook meestal.
Ik wil maar zeggen: ook de literaire kritiek gaat steeds verder mee in de nieuwe
werkelijkheid van hypes, glamour, eendimensionaliteit en onmiddellijke
begrijpelijkheid. Wie nog rustig naar literaire aspecten van nieuw verschenen boeken
kijkt, en dus menige hippe bestseller terzijde schuift, is hopeloos ouderwets. Dergelijke
mensen begrijpen niets van de dynamische wereld waarin de literaire yuppen van
vandaag leven. Zij worden in NRC Handelsblad bij monde van redacteur Arjen
Fortuin benoemd als ‘plezierlezers’, en tussen hen en de ‘professionele lezers’ gaapt
‘een kloof’.
Ik ben zo'n ‘plezierlezer’. En als ‘plezierlezer’ moet ik beamen dat die kloof met
‘professionele lezers’ inderdaad bestaat. Ik verbaas mij tenminste geregeld over de
kloof tussen het lage niveau van veel literaire recensies en het soms verrassend hoge
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niveau waarmee in serieuze leesclubs serieuze boeken worden behandeld. Men leest
bijvoorbeeld een jaar lang de gehele A la recherche du temps perdu, gevolgd door
een half jaar De toverberg. Het jaar erop alles van Kafka. Of in een reeks van jaren
de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Liefst begeleid door een vakdocent.
Bij NRC Handelsblad hebben ze het verschijnsel van de leesclubs trouwens onlangs
ontdekt. Blijkbaar realiseerde men zich dat het een lezersbinder kon zijn. Vorig jaar
is de boe-
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kenbijlage begonnen met een leesclub die deels in de krant, deels on-line klassieke
boeken zou behandelen. De redacteuren schreven een paar weken over een roman,
de lezers mochten op de website daarop reageren en de opmerkingen die de
redacteuren het aardigst vonden, kwamen als beloning in de krant.
De leesclub begon met Het stenen bruidsbed, en de redacteuren maakten het zich
daarmee gemakkelijk. Het is een boek waar veel over is geschreven. Iedere redacteur
kon wel een aspect van deze roman voor zijn rekening nemen. De lezers die
reageerden - zo'n twee dozijn - waren vol lof. Zo interessant! Zo geweldig! Men
voelde zich gesticht. Er kwam geen discussie; niemand reageerde op elkaar. Geen
wonder dat de leesclub na een paar boeken alle fut verloor en uitsudderde. Er kwam
een koerswijziging: voortaan zouden nieuwe boeken worden gekozen, ook
buitenlandse.
De chef boeken van NRC Handelsblad Pieter Steinz gaf de aftrap met een stuk
over de Nederlandse vertaling van Jonathan Safran Foers Extremely loud & incredibly
close, het verhaal van een jongetje dat vlak na de aanslagen van 9 september 2001
in New York op zoek gaat naar zijn vader Hij begon met het af te kraken, maar al
lezende bleek hij toch in de ban van het boek te zijn gekomen. Hij vond alleen al die
foto's en krabbels door de tekst heen afbreuk doen aan de roman. Hij meende ook
dat er te veel werd ingespeeld op de sentimenten van de lezer.
De lezers van de digitale leesclub vonden het echter unaniem een geweldig boek.
De visuele aspecten die Steinz naar de schroothoop verwees, werden juist aangemerkt
als erg effectief. En velen waren enthousiast over de vele literaire referenties (zoals
naar Slaughterhouse Five, or The children's crusade van Kurt Vonnegut), en over
een mysterieus bijna onontcijferbaar sms'je dat in het boek wordt gestuurd.
Toen was Dirk van Weelden als ‘professioneel lezer’ aan de beurt. Die vond het
ook een kinderachtig boek en hij achtte het een omissie dat Foer niets over de politieke
toestand in de wereld ter discussie had gesteld. Hij vond als je 9/11 in je boek
gebruikte, dat je het dan ook over Al Qaeda en de islam moest hebben. De roman
had in zijn ogen helemaal niets met 9/11 te maken. Dat de leden van de leesclub juist
hadden gemeld 9/11 op elke bladzij te voelen, had hij wellicht niet gelezen.
Het gemor op de site van de leesclub zwol aan. Waren dit nu professionele opinies
van ‘professionele lezers’? Steinz kwam op bezoek om zich te verdedigen. Hij had
wel degelijk ‘genoten’ van het boek, maar zijn negatieve opmerkingen waren bedoeld
geweest om ‘een discussie over een literair werk op gang te brengen’. Maar hij moest
toegeven dat de discussie van de leesclub hem aan het denken had gezet over zijn
‘mogelijk té argeloze manier van lezen’.
Hierna was NRC-redacteur Arjen Fortuin aan de beurt. Na zijn diagnose van de
kloof tussen beroepslezers en plezierlezers gaf hij toe dat hij al lezend van mening
was veranderd over het boek en sloot af met een zinnig eindoordeel. Alleen eindigde
hij met een vraag ‘vanuit professioneel-wijsneuzerig perspectief’ (hij was op zijn
hoede, maar wilde toch ook de kloof nog even inwrijven) waarin hij Extreem luid
en Slaughterhouse Five met elkaar vergeleek. Foer laat volgens hem het beroemde
beeld uit Vonneguts roman van de ‘omgekeerde film’ met de bommen die terugkomen
in het vliegtuig in de laatste vijftig pagina's van zijn roman steeds weer in variaties
terugkeren. Valt dat nog, sneert Fortuin, onder literaire verwijzingen of is dit het
uitmelken van andermans idee?
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Deze vraag slaat helaas nergens op. De passage in Vonneguts boek uit 1969
beschrijft een oorlogsfilm die wordt teruggedraaid omdat de hoofdpersoon hem nog
eens wil bekijken. De lezer krijgt de film dus achterstevoren te ‘zien’. In Extremely
loud schrijft de oma van Oskar hem een lange brief. Ze vertelt dat ze achterstevoren
gedroomd heeft. Ze ging terug door de jaren, door de bombardementen op Dresden
heen, naar de avond ervoor. De laatste avond dat ze veilig met haar zusje in bed lag.
Bij het passeren van de bombardementen schrijft ze twee zinnen die naar de beroemde
scène in de Children's crusade verwijzen. Dit gebeurt twintig bladzijden voor het
einde. Op de laatste bladzij van het boek besluit Oskar de foto's die hij gedownload
heeft van een man die uit een van de torens springt, achterstevo-
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ren in zijn dagboek te plakken. Als hij nog meer foto's had, zou hij zorgen dat zijn
vader weer veilig bij hem op bed lag, de avond voor het gebeurde. Eén bladzij. Een
literaire verwijzing binnen het boek, naar de droom van zijn oma. Er is geen sprake
van dat in de laatste vijftig bladzijden het beeld van Vonnegut ‘steeds weer’ terugkeert,
laat staan wordt ‘uitgemolken’. De gedachte dringt zich op dat de ‘professionele
lezer’ Fortuin die pagina's nooit heeft gelezen en alleen op basis van de inzendingen
op de Leesclub-site met zijn ‘professioneel-wijsneuzerige’ intuïtie een uitsmijter
voor zijn stukje bedacht.
Het omkeren van de tijd is ook helemaal geen vondst van Vonnegut. Het is een
stijlfiguur die - vooral onder invloed van de cinematografie - een nieuwe verhaalvorm
is geworden met nieuwe narratieve mogelijkheden, met als meest bekende uiting de
flash back. Veel sciencefictionverhalen maken er gebruik van, en wellicht deels door
Slaughterhouse Five is de vorm ook vrij gewoon geworden in de literatuur. Onder
andere het ongedaan maken van gebeurtenissen werd nu mogelijk. Zo'n omkering
wordt bijvoorbeeld ver doorgevoerd in Het rookoffer van Tessa de Loo, François
Ozons film 5×2, Ramón Sampedro's roman
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Mar Adentro en de daarop gebaseerde film van Alejandro Amenábar.
Dat ‘professionele lezers’ de plank geducht misslaan, ziet men steeds vaker. Week
in week uit moet er weer tegen deadlines op worden gelezen en geoordeeld en
geschreven. ‘Ze Google- en hun recensies bij elkaar,’ was het verwijt van een van
de ‘plezierlezers’ van NRC's leesclub. Was het maar waar. Vaak doen ze zelfs die
moeite niet eens. Dat bleek wel toen Elsbeth Etty in november in dezelfde NRC
Handelsblad de roman Ultramarijn van de betreurde Henk van Woerden besprak.
Zij noteerde dat Van Woerden bij de presentatie van het werk weliswaar zei dat hij
de plaats van handeling abstract had willen houden, maar toegaf dat de stad die hij
beschrijft ‘aan de Bosporus’ ligt. En zij concludeerde dat de roman zich afspeelt in
‘een stad die sterk aan Istanbul doet denken’.
Ik denk dat er weinig ‘plezierlezers’ denken dat Van Woerden dat echt heeft
gezegd, want dan zou de lezer ook moeten geloven dat de hoofdpersoon als hij ‘vanuit
de hoofdstad’ naar het zuiden reist, naar de stad van zijn jeugd aan de Bosporus,
vanuit Istanbul naar de overkant van het water het vliegtuig neemt. Etty is blijkbaar
even kwijt dat de hoofdstad van Turkije Ankara is en dat Iskanderiye waar alles zich
afspeelt, nóg zuidelijker ligt. Jammer dat ze niet op Google heeft gezocht, want op
de kaart is deze plaatsnaam niet te vinden. Dat komt doordat Iskanderiye sinds Atatürk
Iskenderun heet. Dat staat wel op de kaart, helemaal in het zuidoostelijke hoekje van
Turkijes Middellandse-Zeekust. Hier ligt een Amerikaanse basis, vanwaar onze
Atlantische bondgenoten hun oorlogstuig naar Irak vervoeren. Een betekenislaagje
dat Van Woerden op abstracte wijze in het verhaal brengt.
Nog een abstractie ligt in het feit dat hij de plaats bij de oude naam blijft noemen.
Iskander is de Turkse naam voor Alexander de Grote (toen Grieken er nog de baas
waren, heette de stad Alexandretta, en de regio bleef zo heten). Door de Ottomaanse
naam Iskanderiye verbindt Van Woerden de stad met Alexandrië, dat er tegenover
ligt. En zo komen we bij het motto van de roman, vier dichtregels van de Griek
Kaváfis, die in Alexandrië leefde. Ze zijn uit het gedicht Orofernes, een mythische
figuur naar wie de hoofdpersoon is gemodelleerd. Etty heeft dat niet gezien. Zij
schrijft: ‘Joakim is namelijk overduidelijk gemodelleerd naar de Griekse
bouzoukispeler Jordánis Tsomidis, die Van Woerden in 1998 voor deze krant
bewonderend portretteerde.’ Het zal ongetwijfeld én ... én zijn, maar je kunt beter
eerst het boek goed lezen voordat je er wat over schrijft en je blikveld niet beperken
tot het archief van je eigen krant. Maar Van Woerden heeft die concrete verwijzing
juist niet willen maken, en de zanger opgetild naar het niveau van de mythe. Het is
jammer dat Etty de universele magie in Ultramarijn negeert en het boek daarmee
tekort doet.
Pieter Steinz had intussen bij zijn NRC-leesclub even de poppen aan het dansen met
zijn kritiek op al die foto's en krabbels in Extremely loud. Jammer dat hij geen
kunsthistoricus had geraadpleegd, of op de website van Jonathan Safran Foer had
gekeken. Hij doet net alsof we hier Paul van Ostaijen en Dada nooit hebben gehad.
Maar echt discussiëren komt er toch niet echt van bij die chique digitale leesclub. Er
kwam al snel een lezer die had uitgevonden dat het hoofdpersoontje van Extremely
loud leed aan de ziekte van Asperger. Opgelucht meldde Yra van Dijk zich; zij is
onlangs gepromoveerd op ‘Het typografisch wit in de moderne poëzie’ en was de
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volgende ‘professionele lezer’ die zich over het boek zou buigen. En die ziekte van
Asperger, dat was nu precies waar zij het over wilde gaan hebben - gelukkig deed
ze dat uiteindelijk niet, maar schreef ze als eerste een goed stuk over Foers roman.
Volgens mij is het joch dat Foer beschrijft gewoon diep in de rouw, omringd door
de chaos van 9/11, radeloos omdat hij iets onherstelbaar fout gedaan heeft, en durft
hij het niet aan zijn moeder en zijn oma te vertellen. Dat is het echte leven, het echte
straatrumoer waar de Nederlandse literatuur blijkbaar zo naar hunkert. Maar
ondertussen het enige drama dat wij ons kunnen voorstellen een ziekte. Daarvoor wil
ik niet in een leesclub. Dan heb ik nog liever een moorkop.
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Een sprong in de leegte
Guus Luijters
‘De maan is blauw als een sinaasappel’ (Paul Éluard)
Blue Star
Blauwe Theehuis
Blauwe Hooft
The Blue Note
Blauwe zand
Blauwe steen
blauwe zootje
Blauwe stoep
‘Blauw, blauw, hemelsblauw
Juffrouw is die kat van jou?’ (Annie M.G. Schmidt)
‘Méditerranée, zo blauw, zo blauw’ (Toon Hermans)
‘Waarom heb je van die mooie blauwe ogen?
Waarom heb je van dat ravenzwarte haar?’ (Eddie Cristiani)
‘Twee ogen zo blauw’ (Eddie Christiani)
‘Kleine Greetje uit de polder / Kind van 't lage land
Blauw van ogen, blond van haren / Geef mij toch je hand’ (Eddie Christiani)
‘Bleu, bleu, le ciel de Provence / [...]
Mon rêve en bleu, bleu, bleu’ (Marcel Amont)
‘I want some red roses / For a blue lady’ (Sid Tepper & Roy C. Bennett)
‘Am I blue / Just to say I love you’ (Billie Holiday)
‘In the blue, blue mountains of Virginia’ (Stan Laurel en Oliver Hardy)
‘Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Want daar is de blauwe lucht’ (Ramses Shaffy)
‘Korenblauwe bloemen schenk ik jou’ (Jeanne de Val)
Als de lucht naar beneden valt, dragen we allemaal een blauwe muts.
Blauwhelm
Blauwjas
Blauwbek
Blauwbaard
Blauwhuis
Blauwborst
Blauwkous
Blauwsel
Blue Train
Blue Trane
Le Train bleu
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De blauwe trein
De blauwe Tram
De blauwe Beul
De Blauwe Schuit
Who's Afraid of Red, Yellow and Blue
‘Ik ben de blauwbilgorgel’ (Cees Buddingh)
‘Zij blonk tussen haar blauwe haren’ (E. Du Perron)
‘Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers’ (Arthur Rimbaud)
‘L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose
Avec des coussins bleus’ (Arthur Rimbaud)
‘Blauwe zee van ver gekomen’ (Koos Speenhoff)
China Blue
Baby Blue
Blauw bloed
Blauwe boon
Blauwe brief
Blauwe Moskee
La Fleur bleu (René Clair)
Les Fleurs bleues (Raymond Queneau)
Fleur bleue (Charles Trenet)
‘Handtamme loro uit de Blauwe bergen’ (Te Koop)
The Swinging Blue Jeans
Delfts Blauw
Blauwbaard
De blauwe lamp
Joop Blauw
De Jonge Indische Nederlander R.
Ol' Blue Eyes
Kid Blauwneus
Gauloise bleu
Disque Bleu
Gitane Bleu
Nabokovs Blue
Blauwe reiger
Blauwe kiekendief
Blauwvoetrotspelikaan
Blauwborstje
Blauwe kakatoe
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Spa Blauw
Blauwe blaf
Blauw oog
Het blauwe lint
IKB

L'Époque bleue
Timbre blue
Cocktail bleu
De Blauwe Nijl
Het Blauwe Slenk
Bluefields
De Blue Mountains
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Blauwe regen
Blauwe druifjes
Blauwe korenbloemen
Blauwtje
Blauwtje lopen
Blauwe plek
Blauw oog
Blauwblauw
Blauwe Bandjes
Blauwe waas (voor ogen)
Flying Blue
Blue Band
Blue Book
Het Blauwe volk
Giroblauw
Blauw op straat
Blue Movie
Blue Velvet
Blue Lagoon
Bluebeard
Blue Thunder
De Blauwe Engel
Het meisje met de blauwe hoed
Ik ben nieuwsgierig, blauw
Bluejeans
Bleu de travail
Betty Blue
Rhapsody in Blue
Schöne blauwe Donau
Blauw-Wit (voetbal)
Blauw-Wit (korfbal)
Blue Monk
Blue Trane
Blue Note
Blue Moon
La chambre bleue (Georges Simenon)
Het blauwe uur (Wanda Reisel)
Les Fleurs bleues (Raymond Queneau)
Het meisje met de blauwe hoed (Johan Fabricius)
De Blauwe Lotus (Hergé)
‘O bleu’ (Arthur Rimbaud)
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Ik (I)
Marc Tritsmans
Leg toch even, als je durft, je oor te luisteren
bij deze kakofonie van miljoenen door elkaar
heen schreeuwende moleculen, overal en uit
alle tijden lukraak vandaan gegeten, gedronken,
geademd. En ondertussen alweer bezig met
afscheid te nemen op weg naar een ander
lichaam, een riool, een boomblad, een rivier.
Vertel mij hoe het kan dat zich in deze chaos
een kern, een zwaartepunt bevindt waarrond
alles wentelt, wemelt als een sterrenstelsel.
Dat door anderen wordt herkend. En hoe elk
van ons dit zootje ongeregeld hardnekkig en
met bedrieglijke kalmte bij elkander houdt.
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Dit?
Is dit het dus maar wat ik te vertellen heb
wanneer ik deze plek voorgoed verlaat.
Dit wat richtingloos gebazel, nauwelijks
te ontcijferen gestamel van een man
ten slotte verdwaald in een koud en bar
landschap. Dit onbeholpen verhaal van
verlangen en onrust, het machteloze
vervloeken van mezelf en de wereld,
de tot vervelens toe herhaalde klaagzang
om al hetgeen wordt kwijtgespeeld. En dan
op het allerlaatste ogenblik dat nutteloze
smeken om hulp, het zinloze bidden om uitstel?
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Een steen in de vijver
Desiderius Erasmus en de spreekwoordelijke traditie
door Mineke Schipper
In zijn Adagia bracht Erasmus spreekwoorden en zegswijzen uit de teksten der
klassieken bijeen en voorzag die van zijn eigen commentaar, dat varieerde van een
korte opmerking tot een uitvoerig essay. Al in 1500 verscheen een eerste verzameling
onder de titel Collectanea met 818 teksten, waarna de onderneming tussen 1508 en
1536 z'n complete vorm kreeg met uiteindelijk liefst 4151 adagia. Het werk was een
enorm succes en beleefde tijdens het leven van Erasmus 62 drukken (zijn Lof der
zotheid haalde er 43); alleen zijn Griekse uitgave van het Nieuwe Testament kreeg
een wijdere verspreiding (daarvan werden in Frankrijk alleen al in korte tijd 100.000
exemplaren verkocht).
De Adagia zijn van groot belang geweest voor de vorming van het Europese
gedachtegoed. Een van mijn Leidse voorgangers in de literatuurwetenschap, Sem
Dresden, schrijft in zijn Humanism in the Renaissance (1968) terecht dat de betekenis
van dit werk binnen de zestiende-eeuwse Europese cultuur moeilijk overschat kan
worden. Inderdaad werd dit unieke volumineuze naslagwerk de belangrijkste
kennisbron van de klassieke oudheid voor de lezende tijdgenoten van Erasmus.
Nu is de heruitgave van de Adagia in negen delen, waaraan sinds 1972 gewerkt
is, voltooid met de uitgave van de Collectanea, die in 1500 het beginpunt vormden.
Dit biedt een mooie aanleiding om het werk nader onder de loep te nemen. In de
Adagia presenteert Erasmus steeds eerst een zegswijze, bijvoorbeeld ‘Zelfs de herfst
van schoonheid is mooi’, en dan zijn commentaar - in het Latijn natuurlijk, toen de
lingua franca van de Europese intelligentsia. Meestal begint Erasmus met een
uiteenzetting waarin hij zijn Griekse en Latijnse bronnen citeert of samenvat, of hij
vertelt een anekdote, al dan niet gevolgd door zijn visie op politieke, economische,
culturele of godsdienstige aangelegenheden.
Sommige van zijn inzichten hebben weinig van hun geldigheid verloren. Ik denk
bijvoorbeeld aan Erasmus' krachtige veroordeling van de manier waarop heersers
zich in een oorlog storten zonder de gevolgen te overzien. ‘Dulce bellum inexpertis’
- ‘Oorlog is zoet voor hen die hem nooit ervaren hebben’ - zeiden de ouden, en zij
waren natuurlijk niet zomaar tot die conclusie gekomen.
De Adagia laten ons meeproeven van Erasmus' enorme belezenheid. De klassieke
schrijvers weefden talloze spreekwoorden door hun werk en Erasmus verlustigt zich
aan al die kleine parels. Hij waarschuwt zijn lezers dat zegswijzen geen ‘gewoon
voedsel’ zijn, maar ‘tongstrelende delicatessen’. Overigens is hij zich ervan bewust
dat hij zich schaart in een lange rij voorgangers die spreekwoorden verzamelden,
zoals Aristoteles, ‘een zo groot filosoof dat hij alleen al staat voor tal van anderen’.
Het eclatante succes van de Adagia is deels te danken aan de ideale timing, maar
het geheim van dit succesverhaal schuilt toch vooral in de originele aanpak. Erasmus
weet het in zijn tijd vrij brede publiek van mediocriter literati te bereiken dankzij
pakkende oude spreekwoorden, smakelijke verhalen van Plinius, onderhoudende
fabels van Aesopos en leuke weetjes over de geschiedenis en het dagelijks leven uit
de oudheid. Zo brengt hij de klassieken tot leven voor zijn kennishongerige tijdgenoten
van de Europese renaissance.
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Erasmus zag spreekwoorden als een goede manier om elegant Latijn te leren
schrijven. In de Adagia brengt hij in praktijk wat hij later opnieuw bepleit in zijn
pedagogische werk over jongensonderwijs De pueris instituendis: je moet jongens
tot lezen verleiden met letters
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die van koek gemaakt zijn of uit ivoor gesneden. Kennis van spreekwoorden dient
volgens Erasmus uiteindelijk verschillende doelen: deze oude zegswijzen bevorderen
inzicht in de filosofie; ze versterken aangevoerde argumenten; ze verfraaien het
spreken en schrijven, en ze verduidelijken de bedoelingen van de beste auteurs.
Het eerste spreekwoord dat Erasmus op schrift stelde vinden we in een brief van
hem als zeventienjarige, dus omstreeks 1483. Hij heeft het van Ovidius: ‘De tijd
vliegt voorbij op gevleugelde voeten.’ Dit spreekwoord is terug te vinden in zijn
Collectanea, de begin-collectie uit 1500 met meer dan achthonderd zegwijzen. Hij
moet dus in de tussenliggende jaren met verzamelen bezig zijn geweest.
Spreekwoorden verzamel je, zo weet ik uit eigen ervaring, tussen andere bedrijven
door, net als postzegels. In brieven uit 1499 en begin 1500 verwijst Erasmus voor
het eerst naar zijn project in wording. Na het eerste boekje dat enorm populair bleek
en vele malen herdrukt werd (27 keer tijdens zijn leven), verschenen steeds nieuwe
versies met meer spreekwoorden en uitgebreidere commentaren.
Uiteindelijk dijde deze uit de hand gelopen hobby uit tot een levenswerk dat hem
nooit meer heeft losgelaten. In 1524 schreef Erasmus in een van zijn brieven: ‘Een
jaar geleden verschenen op veel plaatsen de Adagia in een uitgebreide herziene druk.
En een nieuwe editie is klaar. Ik beloof dat ik hiermee doorga zolang ik leef.’ En zo
is het gegaan.
Erasmus vatte het kleinste literaire genre van de mensheid ruim op: alle mogelijke
zegswijzen en uitdrukkingen reisden mee onder zijn ruime adagia-paraplu. Wat een
spreekwoord nu precies is, valt inderdaad niet zo gemakkelijk te zeggen. Er bestaat
geen allesomvattende definitie van, maar spreekwoorden worden onmiddellijk als
zodanig herkend. Het zijn meestal korte, kernachtige zegswijzen die in vindingrijke
vorm een geloof of aanvaarde wijsheid behelzen.
Oorspronkelijke gezegden bevatten vaak een waarschuwing of kritiek en soms
een dosis humor. Spreekwoorden sluiten een discussie af, lossen een misverstand
op, verhullen onwetendheid en dienen geregeld ook om een positief tintje te geven
aan twijfelachtige aangelegenheden. In het algemeen vertolken spreekwoorden een
dominante visie. Als een spreekwoord een bepaalde waarheid presenteert, worden
daarmee vaak ook in verhulde vorm belangen gepropageerd.
De meeste culturen knuffelen hun eigen spreekwoorden als kostbare kroonjuwelen,
en de wijsheid ervan wordt doorgaans als letters van zoete koek geslikt. Het
spreekwoord is niet voor niets wijd en zijd geïdealiseerd als ‘de scherpzinnigheid
van één en de wijsheid van allen’, zoals de 19de-eeuwse Britse Liberale politicus
Lord John Russell het uitdrukte.
Ook geleerden hebben zich meestal laten inpakken door spreekwoorden, in plaats
van de boodschap te analyseren. De Duitse spreekwoordenlexicograaf Karl Wander,
noemt spreekwoorden ‘de aderen die het bloed van de taal naar alle delen van het
lichaam transporteren’. Spreekwoorden zijn als munten die van hand tot hand en zo
eigendom van ‘het volk’ zijn geworden. En in het voorwoord bij zijn Afrikaanse
verzameling van 1000 Gikuyugezegden uit 1960 noemt de Keniaan G. Barra
spreekwoorden ‘de ware wijsheid die door God geschreven wordt in de harten van
de mensen en een kostbare erfenis is die niet verloren mag gaan in de huidige tijden
van verandering.’
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In zijn Dragon's Almanac: Chinese, Japanese and Other Far Eastern Proverbs
uit 1983 neemt de Engelse schrijver, journalist en spreekwoordenverzamelaar Justin
Winde enigszins afstand van zulke stelligheid, wanneer hij opmerkt dat ‘in het Verre
Oosten spreekwoorden net zo gangbaar zijn als eetstokjes’. Daardoor is het daar
‘moeilijk om voor jezelf te denken tegen al het rituele gekletter van de wijsheid van
de voorouders in’.
De onvoorwaardelijke legitimiteit van spreekwoorden wordt in de wetenschap
echter zelden openlijk in twijfel getrokken. Barra's landgenoot Masinjila Masheti is
een uitzondering op de regel. In de inleiding bij het boek Contesting Social Death:
Essays on Gender and Culture (1979), snijdt hij de vraag aan waarom vrouwen in
deze ‘ware wijsheid’ van spreek-
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woorden voortdurend naar de privésfeer worden verbannen. Ik had Erasmus graag
met deze jonge Keniase onderzoeker in contact gebracht. Die plaatst immers terecht
vraagtekens bij de neiging van mensen - geleerd of niet - om vertederd en kritiekloos
te praten over de spreekwoordtradities, net als Erasmus in zijn tijd deed.
Misschien lijkt het alsof oude heilige boeken, prestigieuze geschriften, of, in het
geval van Erasmus, teksten uit de klassieke oudheid de oorspronkelijke bronnen van
spreekwoorden zijn. Maar in de praktijk gaat het omgekeerd: het zijn de schrijvers
die de mondelinge overlevering plunderen. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om
spreekwoorden historisch te ordenen. Sommige moeten heel oud zijn en worden nog
altijd geciteerd, andere worden niet meer geciteerd in hun taal van herkomst, omdat
die taal uitgestorven is, maar ze blijven opgewekt voortleven in andere talen. Zo zijn
dankzij Erasmus heel wat Griekse en Latijnse spreekwoorden, eeuwen later terug te
vinden in Europese talen, en met de Europese expansie zijn ze ook uitgezwermd naar
andere delen van de wereld.
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‘Spreekwoorden zijn als vlinders: sommige worden gevangen, andere vliegen weg’,
luidt een Duits gezegde. Mondelinge spreekwoorden vliegen zeker gemakkelijk weg,
maar er zijn er ook veel gevangen, in spreekwoordenboeken zoals Erasmus' Adagia
maar ook in verhalen en romans. Chinua Achebe's vroege romans zijn bekende
Afrikaanse voorbeelden, terwijl de beroemde 16de-eeuwse Chinese romanschrijver
Luo Guanzhong dankbaar gebruik maakte van het ook in zijn tijd populaire genre
van spreekwoordencollecties. Cervantes is een Europees voorbeeld: Don Quichot
noemt spreekwoorden zelfs ‘de moeder van alle wetenschap’.
In elk geval beveelt het spreekwoord zichzelf graag beleefd aan als een serieus
genre. Er zijn, niet alleen in Europa maar ook in andere delen van de wereld, lovende
spreekwoorden over spreekwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Een oud spreekwoord breekt
nooit’ (Russisch); ‘Spreekwoorden zijn dochters van dagelijkse ervaring’ (Nederlands
en Krio, Sierra Leone); ‘Spreekwoorden zijn de room van de taal’ (Afar); ‘Alle
spreekwoorden lopen op stelten’ (Zweeds); ‘Het spreekwoord is het sieraad van de
taal’ (Perzisch); ‘Spreekwoorden zijn de tranen van de taal en de wijsheid van alle
tijden’ (Chinees); ‘Honderd spreekwoorden, honderd waarheden’ (Spaans).
Zulke spreekwoorden over spreekwoorden weerspiegelen het prestige van het
genre. In de praktijk blijken hun boodschappen wereldwijd buitengewoon
gezaghebbend geweest te zijn en vaak zijn ze dat nu nog zonder dat mensen zich
daarvan bewust zijn. In veel culturen verwijzen politieke en religieuze leiders dan
ook dikwijls naar de spreekwoordtraditie. Zij werpen zich op als de officiële
vertegenwoordigers van die traditie en als de schriftgeleerden van voorouderlijke
wijsheid. De Shona in Zimbabwe zeggen niet voor niets: ‘Wie spreekwoorden citeert,
krijgt wat hij wil.’ De autoriteit van het genre bemoeilijkt het aanvechten van de
inhoud.
De daadwerkelijke invloed van spreekwoorden wordt nog versterkt door ze in te
bedden in formules zoals ‘de traditie heeft ons geleerd...’ of ‘zoals onze voorouders
zeiden...’ Als het gezag, de voorouders, de geleerden, de raad van oudsten, het zo
gezegd hebben en doorgegeven, wie zou daar dan tegenin durven gaan? Door te
verwijzen naar het prestige en de onbetwistbare geldigheid van de oude wijsheid
dwingt de spreekwoordenspreker ook voor zichzelf status en autoriteit af. Het werkt,
daar weten ook academici die graag geleerde voorgangers citeren alles van.
Anderzijds kunnen spreekwoorden ook gezag en status ondermijnen. Het
spreekwoord schept immers een vorm van afstand en generalisatie, en met een
spreekwoord kan men gevoelige zaken indirect aan de orde stellen. Als je citeert,
ben je niet persoonlijk verantwoordelijk, want iemand anders heeft het bedacht en
gezegd. Het citaat verschaft iemand een veilige manier om kritiek te leveren, te
spotten of zelfs te beledigen. Van al die mogelijkheden maakt Erasmus gebruik in
zijn Adagia.
Maar veel spreekwoorden houden mensen regels voor, die aanbevelenswaardig
gedrag propageren. Wie instemmend spreekwoorden citeert, aanvaardt die regels.
Ook Erasmus stemde er, argeloos of bewust, mee in. Dat de heersende waarden
doorgaans de waarden van de heersenden zijn, is meestal geen punt van discussie,
noch in de gemeenschap die de spreekwoorden citeert, noch onder onderzoekers van
het genre. Maar het blijft een relevant punt, want zulke gezagsgetrouwe visies en
regels hebben de identiteit van mensen generatie na generatie gevormd en ze blijven
zelfs voortbestaan, ook als niemand ze meer kent als spreekwoord. Misschien is de
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traditie pas echt spreekwoordelijk geworden als ze overgaat in de macht van die
vanzelfsprekendheid. De Penguin Dictionary of Proverbs beklemtoont dit aspect:
‘Al wordt het spreekwoord niet meer geciteerd, het wordt nooit ontkracht.’
Wie kan er vandaag nog uit de losse pols spreekwoorden citeren? Erasmus is daar
ongetwijfeld erg goed in geweest. Ze waren voor hem een onmisbaar onderdeel van
zijn humanismeproject, een project dat misschien wel ten onder gegaan is aan zijn
eigen succes. Humanisme lijkt intussen zo vanzelfsprekend dat we de waarde ervan
nauwelijks meer beseffen. Overigens weten we niets over de manier waarop Erasmus
zijn spreuken selecteerde. Heeft hij alle gezegden die hij kende opgenomen of
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zijn er misschien ook spreekwoorden weggelaten omdat hij het er niet mee eens was?
En de klassieke auteurs die zijn bronnen waren, hoe kwamen zij aan hun
spreekwoorden en wat waren hun selectiecriteria? We zullen het nooit weten.
Alle bewondering voor Erasmus ten spijt, vraag je je bij de Adagia soms af om
wat voor humanisme het bij deze humanist ging. Zo schrok Paul Schnabel ronduit
toen hij in NRC Handelsblad het proefschrift van Arend van Woerden Vrouwelijk
en mannelijk bij Erasmus besprak. Schnabel vond het moeilijk Erasmus als humanist
nog serieus te nemen, toen hij las wat de grote geleerde over mannen en vrouwen
schreef: ‘Je begrijpt zelfs niet meer wat er nu eigenlijk zo groot aan hem is. Veel van
zijn teksten zouden op de volledige instemming van de imams van Rotterdam kunnen
rekenen.’
Hoe Erasmus denkt over vrouwen die het woord voeren, weten we maar al te goed.
Hij stemt van harte in met wat de oude Grieken en Romeinen daarover dachten. In
zijn Adagia citeert hij niet alleen het gezegde mulierem ornat silentium (‘Stilte siert
de vrouw’) dat bij Aeneas voorkomt, maar hij verwijst ook blijkbaar met graagte
naar Homerus (‘Spreken is aan mannen voorbehouden’) en Sophocles (‘Zwijgen is
een passend sieraad voor de vrouw’). En natuurlijk wordt ook de apostel Paulus in
stelling gebracht die het daar niet minder roerend mee eens is, al voegt de apostel in
1 Corinthiërs 14 vers 34 en 35 goeiig toe, dat vrouwen wel hun mannen thuis kunnen
bevragen.
Ik ben dan ook bang dat Erasmus zich enigszins ongemakkelijk gevoeld zou hebben
in de moderne tijd. Maar wellicht zou hij, als hij nu geleefd had, vanuit een
ongetwijfeld mondiaal geworden nieuwsgierigheid, ook over de heg van Europa
heen gekeken hebben en zou hij zijn gelijk toch nog bevestigd hebben gezien in veel
spreekwoorden van elders. Want wereldwijd wordt nog steeds gedroomd van
onderdanige vrouwen die in stilte hun taken in het huis volbrengen.
Niet voor niets worden vrouwelijke tongen in alle uithoeken van de aardbol in
spreekwoorden voorgesteld als moordwerktuigen. Ze worden geassocieerd met
zwaarden, sabels, messen en andere snijdende voorwerpen - en aldus worden mannen
gewaarschuwd tegen deze verbale dreiging: ‘Drie duim vrouwentong kan een man
van zes voet afmaken’ (Japans); ‘De lange tong van een echtgenote is de trap
waarlangs het ongeluk [het huis] binnenkomt’ (Chinees); ‘Zelfs een man met vijftig
tongen, kan een vrouw met één tong niet evenaren in gescheld’ (Singalees, Sri Lanka);
‘De tong van een vrouw is scherper dan een Turkse sabel’ (Servisch, Kroatisch).
Meer dan 4000 jaar geleden waarschuwden de Sumeriërs al tegen de vrouwentong
door middel van de metafoor van het zwaard, en dat beeld komt overal terug: ‘Een
vrouwenzwaard roest nooit’ (Sumerisch); ‘Een vrouwenzwaard is haar tong en ze
laat het niet roesten’ (Chinees; Hebreeuws); ‘Een vrouwentong is een zwaard’
(Portugees); ‘Een vrouwentong is een tweesnijdend zwaard’ (Roemeens); ‘Een
vrouwentong is scherper dan een tweesnijdend zwaard’ (Engels, VS).
Ook Erasmus waarschuwt voor dat gevaarlijke vrouwenwapen: vrouwen voeren
volgens hem beter oorlog met hun tong dan mannen. Maar niet alleen in de ogen van
Erasmus is de vrouwentong een problematisch lichaamsdeel: ‘De intelligentie van
een vrouw zit in haar tong’ (Arabisch); ‘Het verstand van een vrouw zit in haar tong’
(Portugees, Braziliaans); ‘De tong babbelt maar het hoofd weet niet waar het over
gaat’ (Russisch).
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In Europese spreekwoorden nemen vrouwentongen gigantische afmetingen aan:
‘Vrouwentongen zijn langer dan hun rokken’ (Nederlands); ‘Vrouwentongen zijn
langer dan hun armen’ (Engels, GB); ‘Vrouwenhaar is lang, maar haar tong is nog
langer’ (Russisch; Engels, VS).
De vrouwentong wordt verder nog in spreekwoorden vergeleken met de bezem
van de duivel, met venijnige insecten, met schorpioenen en met slangen. Ook in de
Adagia komen we die metafoor van het stekende insect tegen, met verwijzing naar
Plautus die horzels gebruikt als metafoor om de mentaliteit van vrouwen in een kwaad
daglicht te stellen.
Erasmus gebruikte de woorden ‘vrouw’ en ‘vrouwelijk’ opvallend vaak in
denigrerende
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zin, en hij beschuldigde zijn mannelijke tegenstanders geregeld minachtend van
vrouwentrekken. Maar eerlijk is eerlijk: soms zwakt hij zijn stelligheid over de
vrouwelijke minderwaardigheid ook een beetje af. Zeker is dat in de ogen van Erasmus
de vrouw lager stond dan de man; ze had zijn leiding, bescherming en onderwijzing
nodig. Hij ontzegde haar de toegang tot de publieke sfeer en de politiek, maar toch:
in één opzicht was Erasmus zijn tijd spectaculair ver vooruit. Hij vond dat vrouwen
niet dom gehouden moesten worden, dat ze onderwijs moesten krijgen en dat ze
goede boeken moesten lezen.
Erasmus wilde vrouwen laten lezen, in het Latijn of in de volkstaal, in plaats van
alleen maar te laten luisteren. Dat was heel revolutionair en het heeft gevolgen gehad
die veel verder strekten dan hij zelf kon vermoeden. Hij vond het echt een goed idee
dat vrouwen een klassieke vorming kregen. In een brief van 1524 sprak hij zelfs van
een ‘gelukkiger eeuw waarin vrouwen Latijn kennen’.
Erasmus heeft, zonder de gevolgen daarvan te overzien, een moderne ontwikkeling
op gang gebracht die tot in de twintigste eeuw vrij algemeen en in sommige culturen
of milieus ook vandaag nog als een nachtmerriescenario wordt gezien. De
spreekwoorden spreken opnieuw boekdelen. Enerzijds verheerlijken ze het grote
belang van kennis en geleerdheid. Kennis is macht en kennis is rijkdom. Met kennis
ben je nooit verloren. Kennis levert gezag en privileges op: ‘De weg naar wijsheid
begint bij geletterdheid’ (Japans); ‘Geleerdheid is een schat die haar eigenaar overal
volgt’ (Chinees); ‘Geleerdheid heeft geen andere vijand dan onwetendheid’ (Engels,
VS); ‘Geleerdheid is beter dan goederen’ (Arabisch, Marokko); ‘Geleerdheid is
rijkdom die niet gestolen kan worden’ (Filippijns); ‘Leer eerst, vorm dan je meningen’
(Hebreeuws); ‘Niet weten is erg, niet willen weten is erger’ (Wolof).
Anderzijds doen spreekwoorden om het hardst hun best vrouwen kennis te
ontzeggen en te voorkomen dat vrouwen er toegang toe krijgen. Er wordt gebruik
gemaakt van twee simpele strategieën. De eerste strategie is vrouwelijke intellectuele
vermogens zo veel mogelijk te kleineren. Zo verklaart een overvloed aan
spreekwoorden dat vrouwen gewoonweg geen briljante geest kunnen hebben. Of in
gezegden nu verwezen wordt naar vrouwelijke hersens, verstand, wijsheid,
intelligentie of kennis, het zijn allemaal kwaliteiten die in brede kring worden ontkend
of weggehoond: ‘Vrouwenverstand is verkeerd verstand’ (Telegu, India); ‘Het hele
verstand van een vrouw is haar huis; als ze dat verlaat, wordt ze waardeloos’
(Koerdisch); ‘Vrouwen stellen de vragen, mannen geven de antwoorden’ (Arabisch);
‘De meest wijze der vrouwen is nog de grootste der dwazen’ (Nederlands; Jiddisch);
‘Een wijze vrouw is twee keer een dwaas’ (Engels, VS)
De tweede strategie is om intelligente en verstandige vrouwen voor te stellen als
een destructieve kracht met rampzalige gevolgen. Vanaf de oudst bekende bronnen,
wordt mannen aangeraden daarvoor op hun hoede te zijn: ‘De intelligentie van een
vrouw kan een ramp veroorzaken’ (Sanskrit). Mannen wordt dan ook geadviseerd
om middelmatige vrouwen te verkiezen boven slimme: ‘Een vrouw met opleiding
en te zoute soep zijn beide onsmakelijk’ (Duits). Een ander cruciaal voordeel is
volgens spreekwoorden dat een huishoudelijke vrouw per definitie kuiser is dan een
geleerde vrouw: ‘Deugdzaam is de vrouw zonder kennis’ (Chinees), want, aldus een
Franse waarschuwing: ‘Een vrouw zonder schort is een vrouw voor iedereen.’ Het
streven naar succes in de publieke arena wordt dan ook vooral gezien al een negatieve
vrouwelijke eigenschap, ook bij Erasmus.
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Scholing en kennis hebben volgens spreekwoorden de alom gevreesde grote
vrouwenvoeten tot gevolg. De metafoor van de grote voeten staat voor vrouwelijk
talent en dit beeld is afkomstig van een Sena spreekwoord uit Malawi en Mozambique:
‘Trouw nooit een vrouw met grotere voeten dan je zelf hebt.’ Toen ik dat spreekwoord
enige tijd geleden in Peking op bezoek bij de Chinese Academie van Sociale
Wetenschappen citeerde tegenover twee spreekwoordspecialisten, bleek dat in het
Chinees dezelfde boodschap bestaat: ‘Een vrouw met grote voeten eindigt alleen in
een kamer.’ Het betekent dat ze nooit een man zal vinden. Grote voeten staan voor
vrouwelijk talent dat
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zich manifesteert in het openbare leven, en zulke voeten schrikken potentiële
echtgenoten af, aldus de waarschuwing. Ook in Europese spreekwoorden is dit een
hardnekkig punt van aandacht.
Vrouwen die zo slim en kundig zijn en zo vol zelfvertrouwen dat ze mannen
kritisch van repliek dienen, worden scherp veroordeeld, vooral in spreekwoorden
afkomstig uit het Europa van Erasmus. Zoals in een gezegde dat in diverse varianten
bekend is: ‘Een kip die kraait en een vrouw die Latijn kent, komen nooit goed terecht’;
‘Een meisje dat tegenspreekt en een vrouw die Latijn kent komen slecht terecht’;
‘Een vrouw die Latijn kent vindt nooit een man en komt slecht terecht.’
In Europa werd naar kennis en scholing verwezen als ‘Latijn’, van oudsher de taal
van geleerdheid. Een geleerde vrouw en een kraaiende kip verloochenen hun
voorgeschreven rol. Zulke spreekwoorden hielpen vrouwen buiten het academische
bolwerk te houden. De Europese boodschap, dat een vrouw die Latijn kent slecht
terechtkomt, is ook de Atlantische oceaan overgestoken, niet alleen naar de Verenigde
Staten, maar ook naar Midden- en Zuid-Amerika: ‘Een geleerde vrouw is een verloren
vrouw’; ‘De glorie van een man is kennis; de glorie van een vrouw is af te zien van
kennis.’
In het licht van deze traditie heeft Erasmus' werk een ongehoorde plons in de vijver
van Europa veroorzaakt, al bleef hij ook een kind van zijn tijd. Hij vond dat als
vrouwen leerden, ze het beste van hun eigen man konden leren, want de hiërarchie
sprak voor hem vanzelf. Dat hiërarchische denken vinden we niet minder bij de
klassieken of in de religieuze geschriften van de kerkvaders dan in de spreekwoorden
waar Erasmus zo verzot op was. Dat hiërarchische denken was uiteraard niet zonder
eigenbelang, want wie privileges heeft, wil die graag behouden. Of, in de woorden
van de 17de-eeuwse Franse schrijfster Mme de Sévigné: ‘Het vernederen van
ondergeschikten is noodzakelijk voor de handhaving van de maatschappelijke orde.’
De vraag die regelmatig in de menswetenschappen klinkt of je iemand in de context
van zijn tijd moet zien of ook mag toetsen aan het oordeel van nu, is in het geval van
Erasmus een schijndilemma, want in beide gevallen blijft hij recht overeind. Zijn
werk is een blijvende bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van de mensheid. De steen
van Erasmus brengt nog steeds forse rimpels teweeg in de vijver van Europa en zijn
ideeën echoën na in ons hedendaagse denken. Hij is een Nederlander om trots op te
zijn en de negen kloeke delen van de Adagia vormen een apart indrukwekkend
cultuurmonument in het geheel van zijn oeuvre. Ten slotte is hier nog een van
Erasmus' favoriete spreekwoorden:
‘Wy zien eens anders minste vleck,
En niet ons eyghen groot ghebreck.’

* Bewerkte redevoering die werd gehouden in de Koninklijke Bibliotheek op
uitnodiging van het Constantijn Huygens Instituut van de KNAW ter gelegenheid van
de presentatie van het laatste deel van de nieuwe editie van de ‘Adagia’ van Erasmus.
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Wim Brands
Stop de oude kogel in je zak,
tussen de voordelen
van de dag:
het donkere, onzekere pad
van de wind
over het heldere water, sneeuw
op de gele bladeren.
(vrij naar Charles Reznikoff)
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binnenkant achterplat

Meer dan uw ombudsman
Daan Schrijvers

22 - Waarin Daan Schrijvers tot zijn verbazing het middelpunt blijkt van
zijn eigen afscheidsfeest
EPISODE

Ik kom zo gaandeweg tot 't einde. Goddank Daan, zal hier of daar iemand zeggen.
Och, ik wist vooruit dat 't op niet veel zou uitlopen. Waar loopt tegenwoordig het
leven van een journalist pur sang op uit? In mijn jongenstijd heb ik vaak genoeg
gewenst dat er nu eindelijk eens iets zou gebeuren. Maar er gebeurde nooit iets.
Alleen Mister Apax weet waar de boel op uitloopt. Hij zit flink in de duiten, komt
uit Engeland en kranten leest hij niet. Hij zegt een boel dingen die erg waar zijn, en
als je denkt: ‘Nou wordt 't interessant. What's next,’ dan gaat-ie niet verder.
Op een middag sprak-ie heel veel over saneren, en desinvesteren. Ik luisterde maar
naar 'm, en zei: ‘'t Is toch mooi dat je alles zo zeker weten kunt.’ Hij ging daar direct
op in, en ik kon in een half uur niet meer aan 't woord komen. En dat was heel
geruststellend voor iemand die zijn hele leven lang te doen heeft wat een ander 'm
commandeert, zonder dat-ie er zelf veel van snapt en voortdurend wordt gesnauwd
en altijd afhaalpizza moet eten en in een vrijgezellenflat aan de rand van de Randstad
woont.
En Walter?
Ook Walter heeft 't tegen die ‘godverdomde dingen’ afgelegd. Die dingen die
geschreven wilden wezen en als je dan dacht: ‘dan moet 't ook maar gebeuren’, dan
wilden ze weer niet. Hij begon wat opgang te maken, als eminent erelid van het
Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, toen de strijd al op 't einde liep. Niet
Walter noch ikzelve trok nog aan enig touwtje, alle troeven staken nu uit de mouw
van Mister Apax. En wij hingen hier, bij Leonardo, zonder geld, zonder hoop en
zonder toekomst aan de rand van de crux van ons bestaan, ik bedoel natuurlijk aan
de toog van de Railroad Bar.
‘À propos, Daan, eigenlijk is het nu feest,’ sprak Walter op een toon die nog een
laatste restje hoofdredactioneel gezag verried, terwijl hij uitgeblust met zijn
worstenvingers een rondje voor de hele zaak bestelde. Dat zou hem de kop niet
kosten, wist hij, want het was angstig stil geworden in de Railroad Bar. De anderen
hadden uren geleden al het hazenpad gekozen, maar wij als de twee laatste
voorvechters van het vrije woord wisten van geen wijken. Oog in oog met deze
getroebleerde tijden zochten wij beschutting bij elkaar.
‘Feest, Walter? Zijn we niet eerder gaandeweg tot 't einde gekomen?’ vroeg ik
half-afwezig, terwijl mijn betere helft zich boog over de zojuist uitgeserveerde Waikiki
Winker.
‘Welzeker, Daan! Feest!’ klonk het iets te opgewekt, terwijl hij op zijn zakcalculator
wees. ‘Proficiat, oude vriend!’

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

Nog voordat ik mijn gedachtetrein had gerangeerd, rolde een levensgrote taart de
Railroad Bar binnen. Erop stonden ontelbaar veel kaarsjes, het leken er wel
zevenhonderd. Krulletters in chocolade glimlachten mij toe: ‘Voor Daan. Adres:
Perron 6.’
Even was ik stil. Leonardo toverde de Girl from Ipanema uit de jukebox, en plots
trok er een warme golfstroom over mijn ruggengraat, een golfstroom die ik dit
millennium nog niet eerder had gevoeld. Hier, in de Railroad Bar, was het beter dan
thuis!
Tall and tan and young and lovely
The girl from Ipanema goes walking
And when she passes, each one she passes goes...
Euhhhh... pompompom...
Juist toen ik de taart wilde bewonderen, spatte die uiteen en benamen vette klonten
slagroom mij het zicht op de ongezouten werkelijkheid. Wel kon ik een damesstem
triomfantelijk horen kirren: ‘Ta-ta!’
Nadat ik mijn bril had schoongepoetst meende ik een schaars geklede juffrouw te
herkennen. Zij was... zij was... helemaal niet de Girl from Ipanema. Zij was... De
Columniste Met Het Rode Haar!
‘Dag Daantje,’ knipoogde ze. In haar linkerhand hield ze een beker, en terwijl het
duidelijk was dat zij mij haatte, sprak ze plechtig: ‘Gefeliciteerd, Daan. Reuze leuk
dat ik je de zilveren Beria-Bokaal mag overhandigen. Wij, als Raad van Columnisten,
zoals benoemd door het Hoogheemraadschap der Hoofdredacteuren, zijn er maar
wat trots op dat jij de 700 episodes hebt vol gemaakt. Maar net als Mister Apax
vinden wij het nu welletjes.’
‘Eeuhhh... waarom moet ik nu al stoppen met mijn kostelijke episodes? Het zijn
er nog lang geen zevenhonderd!’ probeerde ik bij de feiten te blijven. Maar terwijl
hij een roedel flessen Fameuze Korhoen in zijn binnenzak propte, lalde Walter: ‘Is
dat een bezwaar?’ (wordt dit nog wel vervolgd?)
Helpt Daan aan de 700 episodes! Daanschrijvers@hotmail.com
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Deze maand
Deze maand is de Maand van de filosofie. Normaal gesproken is dat niet iets om
wakker van te liggen, want er zijn interessantere manieren dan wijsbegeerte om van
nergens naar niets te komen. Bovendien lukt het de filosofie in Nederland zelden te
ontsnappen aan haar worteling in de moraaltheologie. De grens tussen wijsbegeerte
en ethische dwingelandij is hier dan ook verontrustend dun. Ons land wemelt van
de ethici, en die richten de blik zelden op de grenzen van hun kennis, maar des te
vaker op wat anderen (dat zijn wij) zouden moeten doen om minder verdorven te
worden. Filosofie wordt zo gepreek, en dat botst met een beschaafde levensinstelling.
Zelf houd ik van frisse ideeën, en daarom verwissel ik ze even regelmatig als mijn
sokken. Het zou overdreven zijn te zeggen dat ik gebukt ga onder die onfilosofische
geesteshouding, ik geniet er elke minuut van. Toch was ik blij verrast dat de Maand
van de filosofie dit jaar als thema ‘Waarheid’ heeft. Dit onderwerp is niet erg populair
onder wijsgeren, daar het hen zoveel hoofdbrekens kost er iets zinnigs over te zeggen.
Dat geldt ook voor Heleen Pott, bijzonder hoogleraar Kunst en samenleving in
humanistisch perspectief aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en docent filosofie
aan de Universiteit van Maastricht. Zij opende in NRC Handelsblad de maand met
een bijdrage over ‘waarheid’ die blijkbaar bedoeld was om onzin een slechte naam
te bezorgen.
Volgens Pott is ‘waarheid’ relatief, en verdient de postmoderne visie dat ‘waarheid’
een veranderlijke constructie is, verre de voorkeur boven ‘de oude absolute waarheid’.
Dit blijkt volgens haar ook uit het feit dat ‘buiten de studeerkamer de waarheid aan
status heeft ingeboet’ en dat ‘de leugen niet altijd verwerpelijk meer is’, want ‘de
media en de politiek hangen ons van alles aan de neus’. Er heeft zich immers ‘een
ongekende tolerantie ontwikkeld voor gelul, voor humbug, gedraai en leugentjes om
bestwil’. Potts ideaal is ‘een actuele “Verlichting van de Verlichting”, die het
metafysische begrip “waarheid” net zo vastberaden blijft seculariseren als indertijd
het begrip “God”.’
Als moderne journalistiek is dit misschien nog redelijk te volgen, maar als filosofie
heeft het de onmiskenbare zwakte dat het weigert uit te leggen waarom wij het als
‘waar’ zouden moeten opvatten. Toch illustreert Pott met haar verwarring tussen
allerlei niveaus van taal, meningen, logica, politiek correcte platitudes en populistische
misvattingen een belangrijke wijsgerige waarheid: hoe slechter de argumenten, des
te grappiger de gevolgtrekkingen.
Helaas bestaat in deze kolommen weinig tolerantie voor gelul, voor humbug en
voor gedraai. Waarheid is natuurlijk niet ‘absoluut’, dat heeft niemand sinds Gottlob
Frege en Ludwig Wittgenstein ook serieus beweerd. Het is een mechanisme om zin
van onzin te onderscheiden, en het is daarmee een belangrijk instrument van een
democratische en vrije samenleving. Een filosoof die dit ontkent, ziet wijsbegeerte
als sjamanisme. Bovendien verwerpt hij het streven naar intellectuele, morele en
literaire waarachtigheid. Dat zag Multatuli dan scherper: ‘Er is niets poëtischer dan
de waarheid. Wie dáárin geen poëzie vindt, zal steeds een pover poëetje blijven
daarbuiten.’ (Idee 263). - BB
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Tamelijk dodelijk
Over kunst, dubbelzinnigheid, kritiek en moraal
door Maarten Doorman
Je hoort het nogal eens, het idee dat kunst moet ontregelen, ‘heilige huisjes omver
moet trappen’ en dient te experimenteren met de grenzen van de moraal. Al in de
negentiende eeuw omhelsden kunst en bohème elkaar in hun afkeer van de burger
en vanaf het begin van de vorige eeuw werd het schandaal een belangrijk bestanddeel
van de avant-garde. Het waren de publieksprovocaties van dada en van de futuristen
die voor lang de toon zouden zetten. En ook het cliché van de gedoemde kunstenaar
bleek hardnekkig, wiens kwaliteit aan miskenning, en liever nog aan walging en
afwijzing door de bourgeoisie kon worden afgelezen.
De intellectueel en de kunstenaar - leven ze niet bij de gratie van de morele
verontwaardiging? Zeker na de Deense Cartoonrellen is weer vaak gehamerd op het
onvervreemdbare recht van meningsuiting en expressie. Die meningsuiting hebben
we de laatste jaren in Nederland eindeloos doorgeëxerceerd en hoewel ook de vrijheid
van de kunstenaar telkens als een hardnekkige pop-up in beeld verschijnt, is dat een
intrigerender fenomeen dan nog een keer te moeten uitleggen dat in principe iedereen
mag zeggen wat hij denkt, van columnist tot burger, maar dat mogen geen moeten
is en dat het vermogen om meningen te formuleren daarvoor een voorwaarde is.
Als je je beroept op het geprivilegieerde gebied van de kunstzinnige uiting, gelden
andere wetten voor wat de morele grenzen zijn. Of beter: dan wordt de wet anders
geïnterpreteerd dan wanneer het gaat om wat in kranten, op radio, televisie of internet
publiek gemaakt wordt. Een opstel van Winnie Sorgdrager, dat verscheen bij haar
afscheid van de Raad voor Cultuur, laat zien hoe moeilijk zulke grenzen zijn aan te
geven. (Grenzen aan de kunst. De vrijheid van expressie in relatie tot andere
grondrechten, Den Haag, 2006). Sorgdragers voorbeelden lopen uiteen van de opera
Aïsja en de vrouwen van Medina, waarbij de acteurs en musici zich onder bedreiging,
na vier jaar voorbereiding ‘om religieuze redenen’ terugtrokken, tot de Russische
kunstenaar Alexander Brener die als kunstzinnige daad een groen dollarteken op een
schilderij van Malevitsj spoot; van een onzedelijk geachte muurschildering van
Gustav Klimt in Wenen tot Flauberts Madame Bovary en Nabokovs Lolita; van Kiki
Lamers in Frankrijk tot kinderporno gedegradeerde portretten tot Submission en
Gerard Reve's Ezelsproces.
In veel gevallen, betoogt Sorgdrager, helpt een analyse van de context. Gelijk
heeft ze. Zo maakt het uit in welke mate kunst zich in de openbare ruimte bevindt.
De Rotterdamse ‘Kabouter Buttplug’ van Paul McCarthy kan na een reeks heftige
debatten wel op het van de straat af zichtbare binnenplein van Museum Boymans
van Beuningen staan, maar niet op de winkelpromenade waar hij het kooplustig
publiek kennelijk met een soort dildo moest manen, zich bewust te worden van zijn
materialistische gedrag. De beroemde plasseksposters van Andres Serrano werden
een aantal jaren geleden onder publieke druk uit het Groningse straatbeeld verwijderd,
nadat het berekenende Groninger Museum volop had geprofiteerd van de enorme
media-aandacht. Bevindt iets zich echter binnen de muren van een museum, gebeurt
het in een theater of galerie, of staat het in een roman of gedicht, dan is veel meer
mogelijk, en terecht.
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Natuurlijk kun je die grenzen een fictie noemen nu de meest extreme porno (kleine
en grote huisdieren, keukenmixers, grootvaders, komkommers, baby's, motorzagen,
wilgentwijgen, lijken en tweedehandsauto's) met twee muisklikken onder handbereik
ligt en de commerciële televisie uit kijkcijferzucht bijna dagelijks het onoorbare
opzoekt door gedrogeerde burgers, geweld, en copulatie te vertonen, afgewisseld
met borderline gedrag en vrolijke muziek. Maar dat is te simpel, want het maakt uit
of je zelf de knop aanzet of dat iets in de openbare ruimte voorkomt. Je kunt
volhouden dat naakt bij reclames op bushaltes het probleem is van moslimvrouwen
en mensen uit Urk en Kampen en dat ze dan maar thuis moeten blijven - een standpunt
overigens dat al snel verlaten wordt wanneer ook de Amerikaanse en andere
koopkrachtige toeristen dat doen.
Belangrijker is dat de openbare ruimte een gedeelde ruimte is, die aan zoveel
mogelijk mensen toebehoort, binnen redelijke grenzen. Die liggen nooit vast en de
discussie daarover hoort bij elke cultuur. Mij gaat het hier echter vooral over de
grenzen, die in de kunst te trekken zijn, als dat al zo is. Hoeveel is mogelijk?
Met die vraag eindigt ook het opstel van Sorgdrager en het is geen makkelijke vraag.
Je kunt roepen dat in de kunst geen grenzen bestaan. Wie dat doet, is ruimdenkend
en antiburgerlijk, en een vrijgevochten geest bovendien. Franse schrijvers hebben
traditioneel een handje van het experimenteren met de grenzen van de moraal.
Bekende twintigste-eeuwse voorbeelden zijn Georges Bataille en Maurice Blanchot.
Zulke schrijvers doen meestal een beroep op De Sade, in wiens werk een rebellie
wordt herkend die volgens hen de vitaliteit van een cultuur zou voeden.
De romans van Markies de Sade ondermijnen namelijk met passie en geweld het
verstikte, rationele leven van de moderne maatschappij, zo luidt het dan. Dat klinkt
misschien abstract en in elk geval te algemeen. Daarom is het goed eerst een plakje
uit De Sades proza te snijden, opdat we ons herinneren waar we het over hebben. In
Juliette, ou les prosperités du vice uit 1797 leert de ik-figuur en titelheldin op een
hardhandige manier, hoeveel beter het is de moraal achter je te laten. Aan het eind
van het eerste deel prostitueert zij zich met drie andere meisjes voor een sadistische
graaf. Door de lakei Lubin wordt zij naakt vastgebonden op een porfieren zuil van
tien duim hoog. ‘Deze’, zegt de halfontklede hertog over Juliette,
lijkt me beter dan de andere, haar kont is ronder, haar huid fijner, haar
gezicht boeiender, ik beklaag haar want ze zal des te meer lijden.
Al sprekend bracht de smeerlap zijn snuit naar mijn achterste, kuste eerst
en beet er toen in. Ik gaf een gil.
- Ha, ha, u bent teergevoelig blijkbaar, jammer, want u bent er nog niet.
Ik voelde toen hoe hij met zijn kromme nagels fel in m'n billen groef en er
op een paar plaatsen het vel afkrabde. Ik gilde opnieuw, en de smeerlap
werd er nog opgewondener door, hij stopte twee vingers in mijn vagina
en krabde ook daar een stuk vel op een heel gevoelige plaats los.
- Lubin, zei hij toen, zijn bebloede vingers aan de knecht tonend, lieve
Lubin, ik heb succes, ik heb een stukje vel van haar kut!
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Hij smeerde het af op de eikel van Lubins lid, dat flink stijf stond. Op dat
ogenblik opende hij een kastje dat verborgen ingebouwd was achter de
spiegels.
Uit dat kastje komen doorntakken en zo gaat het dan nog een tijdje verder, waarna
wat bladzijden later weer vergelijkbare scènes worden voorgeschoteld.
Nu kan men volhouden dat romanfragmenten als deze uitingen zijn van een zieke
geest, en misschien is dat zo, alleen is daar weinig mee gezegd. Want het sadisme
boort driften aan die wij niet willen kennen en waarvan we het bestaan niet willen
weten, en al helemaal niet in onszelf, driften die volgens sommigen nieuwe energie
kunnen losmaken of ons kunnen bevrijden van angsten, als betrof het een
aristoteliaanse katharsis. Is zoiets niet bij uitstek een taak van de kunst?
Deze vraag kwam een paar jaar geleden
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terug bij de rel rond ander plaswerk van Andres Serrano, Piss Christ. Het is een
fotografische compositie van Christus die door een gelige vloeistof wordt bedekt en
- wellicht vooral op grond van de titel - als aanstootgevend wordt ervaren. Hier waren
geen seksuele, maar religieuze taboes aan de orde, net als bij de door Hirsi Ali en
Theo van Gogh gemaakte korte film Submission, die koranteksten op naakte
vrouwenlichamen vertoonde. In beide gevallen werden de taboes bewust getart,
sterker nog, het werk moest het juist van die provocatie hebben. Wie deze kunstwerken
wil veroordelen, begrijpt niet dat ze taboes aan de orde stellen die niet op een andere
manier ter sprake kunnen worden gebracht, aldus de verdedigers van dergelijke
scheppingen.
Zijn deze drie genoemde voorbeelden nu moreel verwerpelijk, of bewegen ze zich
op het autonome terrein van de kunst, waar alles mag? Zonder het hele debat rond
de provocatie- en schandaalkunst tot enkele zinnen te reduceren is het toch
onbevredigend, de kunst zo van de werkelijkheid los te snijden. Als kunst slechts
fictie is en uit beelden en fantasieën bestaat voor de geïsoleerde ruimte van
arthousebioscoop, museum, galerie, op subsidie drijvend theater en romans, een l'art
pour l'art die elke verhouding tot de werkelijkheid ontkent, is ze ook in haar meest
extreme provocaties onschuldig.
Er zijn echter redenen om niet meer in zo'n autonomie te geloven: de kunst
vermengt zich op alle mogelijke manieren met vormgeving, digitale media, het leven
en de maatschappij. Bijna niemand verdedigt nog het idee, dat kunst niets met het
leven en de wereld heeft te maken. Het lijkt te makkelijk om met Oscar Wilde te
stellen dat er geen morele of immorele boeken zijn, en dat ze, zoals hij iemand in
The Picture of Dorian Gray laat zeggen, slechts ‘well written or badly written’ zijn.
Kunst is geen hemels reservaat. Het argument van de autonomie is onbevredigend.
Voor mij zijn Juliette, Piss Christ en Submission verwerpelijk, slecht dus in de
more-
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le betekenis van het woord, al beland je hiermee dankzij taaie reflexen direct in het
kamp van de kleine christelijke partijen of in dat van de politiek correcten. De
provocatie mag gedurende de twintigste eeuw een avant-gardistische waarde hebben
vertegenwoordigd, die van de schok, maar als kunst zijn het inmiddels armzalige
werken vergeleken bij het schokkende dat alleen al op internet is te vinden. Omdat
bovengenoemde werken esthetisch zwak zijn, moeten ze het hebben van de provocatie,
ze zijn met andere woorden meer boodschap dan kunst, en die boodschap verlangt
voor wie niet onverschillig is een standpunt, in dit geval een afwijzend standpunt.
Juliette is een slaapverwekkend boek, met de boodschap dat het kwaad loont. Het
is een filosofisch experiment met een nogal ondubbelzinnige moraal, of liever:
antimoraal. Niet alleen Franse schrijvers, ook denkers als Max Horkheimer en Theodor
Adorno vinden het daarom de moeite waard. De laatsten noemen de onderneming
van Juliette in Dialektik der Aufklärung (1947) een demonisering van het katholicisme,
en een strijd waarin de burgerlijke wereld met haar eigen wapens wordt bevochten
- bevochtigd had ik bijna geschreven. Voor alle duidelijkheid: Juliette is voor
psychologen en historici even interessant als voor filosofen, maar voor een
hedendaagse romanlezer is de eentonige teneur van het boek tamelijk dodelijk.
In die ondubbelzinnigheid schuilt het probleem, net als bij Serrano, wiens beeld
conventioneel en weinig opvallend is, totdat je de titel leest en je erdoor laat
provoceren, of je onverschillig afwendt om een zo gemakkelijke poging je uit de
morele tent te lokken. En net als bij Theo van Gogh, in wie de columnist het won
van de filmer (en in wiens columns de provocateur het al te vaak won van de
schrijver). Hij liet zich gebruiken voor de op zich niet onzinnige boodschap, dat
moslimvrouwen het niet makkelijk hebben vanwege het islamitische geloof.
Het gaat in de kunst altijd om dubbelzinnigheid. Er staat niet wat er staat, je ziet
niet wat je ziet, je hoort meer dan wat je hoort en niet elke keer hetzelfde. Elk
kunstwerk staat open voor interpretatie, en die is nooit definitief omdat het kunstwerk
nieuwe interpretaties niet uitsluit. Er zijn natuurlijk betere en slechtere interpretaties,
maar de beste bestaat niet. Kunst die ondubbelzinnig is, is mislukt en misschien wel
helemaal geen kunst. Om die reden kan kunst wel idealistisch zijn, alleen is zij vreemd
aan elke ideologie. Een kunststijl als het sociaal realisme is een contradictie.
Met deze constatering blijkt het probleem van de autonome kunst via de achterdeur
weer terug te keren. Want als alle goede kunst dubbelzinnig is, mag daarin alles
gezegd worden en getoond, en dan hebben met andere woorden kunst en moraal
alsnog niets met elkaar te maken.
Dat klopt. Het probleem van de autonomie is ingewikkelder dan ik hierboven
suggereerde. Als je je afvraagt of bepaalde kunst moreel verwerpelijk is, zul je je
dus met die dubbelzinnigheid bezig moeten houden. Het is daarom niet in eerste
instantie aan de rechter om te beoordelen of een werk moet worden afgekeurd, en al
helemaal niet aan de ethicus, maar aan de kunstkritiek. En aangezien de kritiek zo
vaak tekortschiet in het vellen van een oordeel, zeker wanneer het morele
aangelegenheden betreft waarin ze zich het liefst op de vlakte houdt, ontstaat er het
probleem, dat de rechter en het grote publiek een oordeel gaan vellen. Dat is een
probleem, omdat zij doorgaans minder goed in staat zijn, het werk te interpreteren,
terwijl die esthetische interpretatie toch aan andere oordelen hoort vooraf te gaan.
Het is nog iets ingewikkelder eigenlijk: de criticus zal ook ethische overwegingen
in zijn of haar oordeel betrekken, en (althans in langere besprekingen) expliciet
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moeten maken, maar kan een standpunt daarover beter afwegen dan de rechter of
het grote publiek. Bij de beoordeling in hoeverre er bij de foto's van Kiki Lamers
sprake is van kinderporno hoort de opvatting van bijvoorbeeld een gezaghebbend
criticus als Anna Tilroe een grote - niet een beslissende - rol te spelen. Overigens is
de criticus als het goed is nooit degene die beslist, hij of zij is slechts degene die het
gesprek over een kunstwerk opent en zo nodig gaande houdt.
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Door de afzijdigheid van de hedendaagse kritiek, die zich niet louter op de vlakte
houdt vanuit het oude idee van een volstrekt autonome kunst, maar zich steeds vaker
achter pluralisme en postmoderne clichés verschuilt, en daarmee het uitspreken van
waardeoordelen ontloopt, is het probleem van kunst en moraal weer op een nieuwe
manier actueel geworden.
Aangezien kunst dubbelzinnig is, valt ze nooit samen met haar intentie en interpretatie.
Om die reden kan moreel gesproken alles in de kunst: het getoonde of gepropageerde
kwaad is tegelijkertijd ook zijn bestrijding, relativering of agendering. Als het kwaad
in de kunst verwerpelijk is, is dat niet in de eerste plaats zo omdat het moreel
verwerpelijk is, maar omdat op esthetische gronden wordt geconcludeerd dat deze
kunst niet de moeite waard is, namelijk te eendimensionaal, te oppervlakkig, te weinig
ambigu om als kunst mee te tellen. Vervolgens pas volgt het morele oordeel, dat
nooit betrekking had kunnen hebben op een goed, dus dubbelzinnig kunstwerk.
Leg het proza van De Sade eens naast dat van Gerard Reve, bijvoorbeeld in het
deels door De Sade geïnspireerde De Taal der Liefde (1972). In dat boek bedrijft de
ik-figuur de liefde met ‘Woelrat’ en ter verhoging van de opwinding vertelt hij hem
broeierige verhalen, bijvoorbeeld hoe hij ‘inlandse jongens’ in de gevangenis martelt.
Het opdissen van zulke ‘rêverieën’ wordt onverwachts afgewisseld met vragen als
‘Wil je alleen maar... slaan, of ook nog iets anders? Erbij bedoel ik. Eén of twee
schepjes suiker?’
Als je al niet in de lach schiet bij zulke tussenwerpingen, dan wordt door dit rare
effect het verhaal tegelijkertijd toch onmiskenbaar op een ander plan getild dan het
proza van De Sade waaruit eerder werd geciteerd. Haarscherp zie je het relevante
onderscheid wanneer je deze zinnen vergelijkt met een gedicht van Reve, dat de
dubbelzinnigheid mist waarin hij doorgaans zo'n meester is en dat daardoor racistische
trekken krijgt en moreel verwerpelijk wordt, jawel. Eigen erf
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verscheen oorspronkelijk in Propria Cures van 24 augustus 1974 en werd door Reve
zelf later afgekeurd en niet meer in zijn Verzamelde gedichten opgenomen:
Onze kassiers op de wegen beroofd;
Aan ouden van dagen op klaarlichte dag
Hun tasje met spaargeld ontrukt;
Onze roomblanke dochters onteerd.
Waarheen, mijn Vaderland?
O Nederland, ontwaak!
Gooi al dat zwarte tuig er uit:
Ons land voor ons!
Op, naar de Blanke macht!

Weliswaar is sprake van ironie door overdrijving, maar een ondubbelzinnige
boodschap overheerst, een boodschap die (stap twee) afkeurenswaardig is. Daarover
valt uiteraard te twisten. Betreft de ironie hier misschien eerder het ironiseren van
de stem van het Janhagel, dat dan belachelijk gemaakt wordt? Of is het eerder een
slag om de arm van de dichter, waarmee op een wat laffe manier gezegd kan worden
wat tegenwoordig politiek incorrect heet? Het maakt dan ook nog uit of het gedicht
wordt afgedrukt in het obscure Propria Cures dan wel in een groot landelijk dagblad,
dan wel dat het wordt voorgelezen voor een groot publiek en later op televisie
uitgezonden (wat gebeurde) - en dat Reve de regels voorlas in kleren die werden
gesierd door hamer en sikkel, swastika, vredesteken (wat ook gebeurde), waarmee
hij zich veel explicieter als nar presenteerde.
Leggen we Pasolini's verfilming van De Sade, Salò o le 120 giornate di Sodoma
(1976) naast het proza van De Sade, dan zien we dezelfde wreedheden en
onsmakelijke taferelen breed uitgemeten, daarentegen met een dubbelzinnigheid en
rijkdom aan interpretatiemogelijkheden die een eenvoudige morele verwerping van
de film moeilijk maken, al werd hij in vele landen verboden. Vergelijken we het
pornografische werk van Jeff Koons uit zijn befaamde tentoonstelling Made in Heaven
(1991) met de fotoreeks A History of Sex (1996) van Andres Serrano, dan volgt een
vergelijkbare conclusie, ten gunste van Koons en ten nadele van Serrano. Deze
oordelen zijn betwistbaar, en ook betwist; het gaat hier echter om de redenering: wie
- anders dan ik - in dit werk van Serrano meer ziet dan een ondubbelzinnige
provocatie, zal andere voorbeelden kunnen vinden.
En zo kun je Ayaan Hirsi Ali's en Theo van Goghs Submission (2004) vergelijken
met een ander kunstwerk dat door een groot deel van de moslimwereld als blasfemisch
is ervaren, namelijk met Salman Rushdies The Satanic Verses (1988). Het mag niet
helemaal fair lijken, een kort filmpje en zo'n veelomvattende roman van zo'n groot
schrijver, en bovendien nog eens de moord op Van Gogh indachtig, maar juist in
zo'n context is het verschil tussen boodschap (Submission) en kunstwerk (Satanic
verses) relevant, hoe weerzinwekkend het verzet tegen beide werken ook heeft
uitgepakt. Het is weer de dubbelzinnigheid en rijkdom aan interpretatiemogelijkheden
van het boek tegenover de simpele provocatie van het filmpje.
Moreel gezien kan alles in de kunst. Want kunst is nooit ondubbelzinnig. Nooit is
het wat het is, nooit staat er wat er staat, ook al is het wat het is of staat er wat er
staat. Kunst is evenwel lang niet altijd moreel neutraal - waarschijnlijk zelfs meestal
niet. Er is kunst - film, theater, literatuur, dans, fotografie enzovoorts - waaruit een
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sympathiekere of intrigerender invalshoek spreekt dan uit andere kunst, en die
sympathie of dat intrigerende heeft veel te maken met opvattingen over goed en
kwaad. Met sympathiek bedoel ik trouwens niet aardig: Arnon Grunbergs sombere
mensbeeld en de ongemakkelijke observaties van menselijk gedrag in video's van
Bruce Naumann vallen er voor mij evengoed onder. Die overtuigen omdat ze ruimte
voor interpretatie bieden terwijl ze zich toch uitspreken over (bijvoorbeeld) het leven.
Zo krijgt Oscar Wilde alsnog via een omweg gelijk. Strikt genomen bestaat er
geen moreel verwerpelijke kunst, want zulke kunst is geen kunst maar slechts de
drager van een boodschap.
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Drie verhalen
door Mark Boog
De heer verhaal
Ver zou de heer Verhaal niet komen, dacht hij. Hij liep gehaast de straat uit, sloeg
linksaf, weer linksaf, en merkte toen dat hij bijna thuis was. Gejaagd keek hij rond.
De grauwe huizen, de loodrecht neervallende sneeuw, dons, alles dempend, de
straatlantaarns: bekend. Hij sloeg linksaf en vond zijn voordeur, die hij opende. Niets
veranderd. De stoelen en de tafel, verwijtend, de televisie leeg, de boekenkast
onverschillig, zoiets. Zou je niet, dacht de heer Verhaal, zou je niet, en zette koffie.

In een lift
In een lift met beklede of kale metalen wanden, een spiegel misschien tegenover de
schuifdeuren, legt men zich bij de opsluiting neer. Zo gaat men ook naar bed: men
geeft zich over en wacht, waarna de deken, de schuifdeur, zich opent en men terug
is in de ruimte. Er had weliswaar tussen in- en uitstappen van alles fout kunnen gaan,
en men heeft zich dat ook wel bedacht, maar vaker gaat alles goed, en ook dat weet
men. Men haalt eens diep adem, concentreert zich, stapt in en verdraagt het tergend
langzame woeden van de tijd, dat in een zo kleine ruimte rondtolt en galmt en echoot
dat men er radeloos van wordt; toch staat de tijd er stil en verlaat men de lift weer.
In een glazen lift, echter, sijpelt uit de aard der zaak het water door haardunne
spleten tussen vloer en wanden naar binnen, stijgt hoger en hoger. Het blijkt, zodra
het peil boven de schoenen is gestegen, ijskoud, en het blijft stijgen. Al snel is de lift
vol en zweeft men, met bolle wangen waarin de laatste lucht, met de armen wild
maar vertraagd zwaaiend, met de haren richtingloos van het hoofd af wijzend, met
de ogen nu eens gesloten en dan juist, als in paniek maar in feite vooral verbaasd,
verontwaardigd misschien, weer wijd geopend. Men vreest de knop die de deur opent
zo meteen niet te kunnen bereiken.
Op de bestemming aangekomen heeft men moeite dit van zich af te schudden. Er
is koffie meestal, of bier zelfs, en dat helpt dan wel, maar de gebruikelijke en
noodzakelijke volheid in het begroeten van de bezochten, dat nu eenmaal altijd aan
het drinken voorafgaat, heeft ernstig geleden.

Het voorrecht van de bezetter
Hij pakte zijn geweer, richtte en schoot de voorbijganger in het hoofd. Uit de
verbrijzelde schedel van de ongelukkige spatte hersenweefsel in het rond, meters
ver. ‘Het voorrecht van de bezetter,’ glimlachte mijn vriend. ‘Althans,’ - hij werd
nu ernstig - ‘de eerste dagen. Daarna zullen ook onze bevelhebbers week worden,
en zullen ook deze stad en deze bezettingsmacht indutten.’ Ik knikte gedachteloos,
terwijl ik naar het lijk staarde dat half op de stoep, half op de weg lag. ‘Het is elke
keer hetzelfde. Dit is nu de zevende of de achtste stad die we veroveren, en nooit
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gaat het anders. Het is maar goed, jongen, dat we over een week weer vertrekken,
op weg naar een volgend succes.’ Hij sloeg me hard op de rechterschouder en draaide
zich om.
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Tymen Trolsky
het ontbijt op bed is snel opzij gezet
als koorzang opstijgt uit de kerk vlakbij
een oproep tot gebed weergalmt vanaf de minaret
de lokroep voor gelovigen is voor ons een teken
we strekken onze armen, kijken naar elkaar
en kussen tong en lippen, zijn hen dankbaar
zij die zingen in de kerken en zich ontzeggen
verheerlijken haar lijf en buigen zich voor haar
die ik bemin in tuin, aan tafel, in het bed
terwijl ze hun geloof belijden, luisteren naar preken
vloeien orgasmen door ons heen zoals de kralen
van een bidsnoer glijden door gelovige handen
haar lippen glanzen mooier dan voorheen
haar mond waarin mijn tong verdwaalt en speurt
en in haar woelt, geurt lekkerder dan ooit
een oase is de liefde voor wie zich weet omringd
door een woestijn van deugd en strengheid
waar dorheid heerst bloeit heimelijk haar jeugd

(mooier dan voorheen)
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het rook naar jodium en het was stil
ze lag er in een schil van breekbaarheid
op een verhoogd, verrijdbaar bed
bemin me, zei ze, ik ga dood
voordat ik sterven ga wil ik het even
voelen leven in mijn schoot
ze trok het dek opzij en maakte plek
ik stak mijn tenen door de schil en nestelde
me in haar ei van armen en van benen
streel mijn buik en billen en mijn borsten
en als ik roep, is het geen pijn
maar het gevoel dat ik in je vanhier verdwijn
ze speelde met haar laatste kracht
streelde wonderlijk wild en wonderlijk zacht
en toen ze huiverde en ik me in haar inhield
lief voor eens, zei ze, ik ben nu klaar
ik voelde het, ze was volkomen leeg
en licht en langzaam onbenaderbaar

(een schil van breekbaarheid)
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Miami Beach
door Geert van der Kolk
Ze gooiden me eruit op de 25ste.
‘Over een week komt mijn cheque,’ zei ik. ‘Het is nog niet eens een hele week.’
‘Kom dan volgende week terug,’ zeiden ze. ‘Misschien hebben we dan een kamer
vrij.’
Even wilde ik een grote mond opzetten of iets sarcastisch zeggen. Toen zei ik: ‘Ik
ben iets vergeten in mijn kamer. Mag ik de sleutel nog even?’
Ik liet mijn koffer in de hal staan en liep terug naar boven. In de kamer trok ik de
lakens van het bed, pakte mijn mes en sneed grote kerven in het matras. Toen maakte
ik het bed weer op.
In de hal pakte ik mijn koffer en mijn weekendtas en liep naar het buisstation. Ik
stopte de koffer in een bagagekluis. Toen ging ik naar het strand. Het was mooi en
helder weer en ik had nog een halve fles Popov's. Ik zat de hele middag rustig met
mijn wodka onder een palmboom. Toen het donker werd deed ik de fles in mijn tas.
Ik had nog geen honger, dus ik liep gelijk naar de parkeerplaats achter het oude Art
Deco museum. Daar lig je uit de wind en als het regent kan je schuilen onder een
afdak bij wat vroeger een dienstingang en een soort laadplatform was. Je ligt er goed,
maar nooit alleen, dus je moet je drank in de gaten houden, en je geld ook, als je dat
nog hebt.
Ik bleef aan het strand tot de eerste van de maand. Toen liep ik over de brug en
door de binnenstad naar het postkantoor in Little Havana. Mijn cheque was er, en
ook een waarschuwing omdat ik achter was met de huur van mijn postbus. Ik
verzilverde de cheque en ging naar de Burger King, maar ik haalde eerst even een
klein flesje met rum, die ik de in de koffie goot.
's Middags nam ik de bus terug naar Miami Beach. Ik haalde mijn koffer uit de
kluis en liep Collins Avenue op. Ik ging naar het Tropics Hotel. Het is geen haar
beter dan Clay's, waar ik vorige maand was, maar bij Clay's kwam ik voorlopig niet
meer binnen. In de hal van het Tropics moest ik even wachten. Aan de balie stond
een vrouw die ook een kamer wilde. Ze was van mijn leeftijd en lekker mollig. Toen
ze zich ingeschreven en betaald had, pakte ze snel haar handtas en boog voorover
om haar koffer op te tillen. Ze liep al naar de trap voor ze goed en wel weer overeind
stond en botste tegen mij op. Ik kon even een van haar borsten aanraken.
‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze.
‘Geeft niet,’ zei ik.
Ik wees op haar tas.
‘Die moet je niet zo open laten hangen,’ zei ik. ‘Je bent hier in Miami, niet in
Peoria, Illinois.’
‘Ik kom uit New Orleans,’ zei ze. ‘Maar evengoed bedankt.’
Ze knipte de tas dicht en liep weg. De man achter de balie sprak mij aan in het
Spaans. Ik heb daar zo'n hekel aan dat ik even boos wilde worden. Mensen kijken
mij aan en gaan er onmiddellijk van uit dat ik Cubaan ben. Dat ben ik ook wel, maar
ik spreek nauwelijks Spaans. Toen ik dat rechtgezet had, vroeg de man hoe lang ik
wilde blijven.
‘Dat hangt van de service af,’ zei ik.
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's Avonds zat de vrouw alleen op de binnenplaats achter het hotel. Het was helder
weer en de maan scheen door de palmen en de casuarina's.
‘Bezwaar als ik rook?’ vroeg ik. ‘In de hal mag het niet meer.’
‘Ga je gang,’ zei ze.
‘Ook een sigaret?’
‘Nee, dank je.’
Het was even stil. Je hoorde alleen op de achtergrond het verkeer en het getoeter
van de taxi's op Collins Avenue.
‘Leuke stad, New Orleans,’ zei ik.
‘Hoezo?’
‘Je komt toch uit New Orleans?’
‘Daar kom ik nu vandaan.’
‘Ik dacht dat je er woonde.’
‘Ik was er vanwege mijn werk.’
‘Maar het is toch een leuke stad, of niet?’
‘Ben je er wel eens geweest?’
‘Nee.’
‘Kom je uit Cuba?’
‘Daar ben ik geboren, maar ik ben hier opgegroeid.’
‘In Miami?’
‘Ja.’
‘Ik ben hier voor het South Beach Festival,’ zei ze. ‘Het begint volgende week.
Ik schilder kinderen. Hun gezichten, bedoel ik.’
‘Op straat?’
‘Ja. Er zijn bij zulke festivals altijd allerlei activiteiten op straat. Dat hoop ik
tenminste. Dit is de eerste keer dat ik South Beach probeer.’
Mijn sigaret was op. Toen ik hem uittrapte, keek ik tersluiks naar haar borsten en
haar dijen. Ze was echt lekker mollig, maar ik wilde ook terug naar mijn kamer. Daar
bewaarde ik mijn fles Popov's. Als je er mee gaat rondlopen, moet je altijd delen.
‘Ik moet terug naar boven,’ zei ik. ‘Ik verwacht een telefoontje.’
‘Nou, tot ziens, dan.’
‘Tot ziens. Hoe heet je?’
‘Cora. En jij?’
‘Mike.’
‘Dat is geen Cubaanse naam. Het is vast Miguel.’
‘Mike. Ik was nog maar klein toen we weggingen. Ik herinner me niets meer.’
Een paar dagen later kwam ik op het strand een kennis tegen, Frank Chambers. Hij
komt elke winter naar Florida en ligt meestal op de parkeerplaats achter het Art Deco
Museum.
‘Kennen ze jou bij Century Pawn?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei ik. ‘Ik weet niet eens waar het is.’
‘13th & Alton. Kan jij hier iets mee?’
Hij liet me een klein fototoestel en een iPod zien.
‘Ik heb het op het moment erg druk,’ zei ik, ‘maar ik kan er morgen wel even
langslopen. Hoeveel schat je?’
‘Ze zijn allebei praktisch nieuw. De camera is digitaal met een full-size viewer.’
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‘Hoeveel schat je?’
‘Zeker honderdvijftig.’
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‘Ach, kom.’
‘Honderdtwintig.’
‘Wees even serieus, Frank.’
‘Wil je ze kopen?’
‘Nee. Geef ze maar mee. Ik zal mijn best doen.’
‘Leen me een tientje, oké?’
Century Pawn was een gewone lommerd, vol horloges, ringen en sieraden,
elektronica, muziekinstrumenten en vuurwapens. Een grote, harteloze man zat in een
loket van kogelvrij glas. Hij sprak mij aan in het Spaans.
‘Sorry, no speak Spanish,’ zei ik en legde de camera en de iPod in de la.
‘Van jou?’ vroeg de man.
Ik keek over mijn schouder.
‘Ik zie niemand anders hier.’
De man trok de la naar zich toe, pakte de camera en keek op de viewer.
‘Aardige kinderen,’ zei hij. ‘En dit is zeker je vrouw?’
‘Leuk geprobeerd,’ zei ik.
Ik had alle foto's natuurlijk gewist.
‘Als je ze in de krant zet of op eBay verkoopt, krijg je er meer voor,’ zei de man.
‘Ben je een politieagent of een zakenman?’
‘Veertig dollar, tenzij je een reçu wilt.’
Ik kocht een nieuwe fles Popov's, liep terug naar het hotel en genoot van mijn
siësta. 's Avonds kwam ik Cora tegen in de hal.
‘Hallo, Mike,’ zei ze opgewekt.
‘Hallo,’ zei ik. ‘Is het festival begonnen? Hoe is het gegaan?’
‘Heel goed. Het was de eerste dag, dus het was enorm druk. Zo druk dat ik geen
tijd had om te eten.’
‘Honger?’
‘Nou! Weet jij hier iets waar je kunt eten zonder failliet te gaan?’
‘Ik ga meestal naar een Cubaanse tent op de hoek van Collins & 15th.’
‘Mag ik mee?’
Ze glimlachte.
‘Ik betaal zelf, hoor.’
We zaten buiten El Rincon en aten zwarte bonensoep met plantaan.
‘Herinner jij je echt niets meer van Cuba?’ vroeg Cora.
‘Nee,’ zei ik. ‘Alleen de morgen dat het schieten begon in de Varkensbaai. We
woonden daar vlakbij.’
‘De mislukte invasie?’
‘Niet mislukt. Verraden. Mijn vader was erbij. Hij was al eerder weggegaan. Hij
was een van de eersten die landden op het strand, hoewel ik dat toen natuurlijk niet
wist. Ik hoorde alleen het schieten.’
‘Goh.’
‘Hij was kolonel. Vóór de revolutie. Vandaar.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Vandaar dat ik ook een militaire loopbaan heb gekozen.’
‘Veteraan?’
‘Ja, maar ik wil er niet over praten.’
‘Krijg je daar je cheque van?’
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‘Ja.’
Cora glimlachte.
‘Ik krijg mijn cheque van de levensverzekering van mijn man,’ zei ze. ‘En het
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mooie is dat we al gescheiden waren. Van tafel en bed in ieder geval. En een week
voor de scheiding officieel werd, ging hij ineens dood. Wat een toeval, hè?’
Ze wachtte even en bleef glimlachen.
‘Zomaar ineens. En ze konden niets vinden. Zijn hart was er gewoon mee
opgehouden. Ze kwamen natuurlijk naar mij toe en vroegen me de oren van het
hoofd, maar ik was heel ergens anders toen het gebeurde.’
‘Wat dachten ze dan? Dat je hem had vergiftigd of zoiets?’
‘Natuurlijk. Maar ik zei dat ik niet eens wist dat hij een levensverzekering had.’
‘Wist je dat echt niet?’
‘Kom nou, Mike. Een vrouw heeft recht op een paar geheimen.’
Aan het eind van die week liep ik over het strand naar South Beach. Bij het huisje
van de strandwacht kwam ik Frank Chambers tegen. Hij stond te graven in een
vuilnisbak. Er stond een hele troep meeuwen om hem heen.
‘Waar was jij verstopt?’ vroeg hij.
‘Nergens,’ zei ik. ‘Hoezo?’
Hij hield zijn hand op.
‘Pech,’ zei ik. ‘Die iPod was kapot. Zat een of ander virus in. En voor de camera
gaf hij maar twintig.’
‘Dat kan niet.’
‘Ga maar vragen.’
‘Je liegt.’
Ik draag mijn mes op mijn rug, in een schede aan de binnenkant van mijn
broekriem.
‘Ik lieg niet, Frank.’
Ik trok het mes.
‘Ik was bij de commando's,’ zei ik. ‘Commando's liegen niet, en ze kunnen hier
goed mee omgaan.’
Ik liet hem het mes zien. Hij stapte achteruit.
‘Ik krijg nog een tientje van je,’ zei ik. ‘Dus we staan precies quitte.’
South Beach is de laatste jaren erg veranderd. Grote appartementengebouwen, echte
wolkenkrabbers, staan pal aan het water. Maar Government Cut is nog steeds
hetzelfde. Je kan nog steeds op de pier zitten en naar de schepen kijken en aan de
overkant van het water liggen Fisher Island en in de verte Key Biscayne.
Het festival was in het park bij de pier en aan het begin van Collins Avenue, waar
al de dure winkels zijn. Er was overal muziek, hot dogs en barbecue, clowns en
goochelaars, Mickey Mouse, en op de hoek van 2nd Street zat Cora. Ze zat op een
klapstoeltje. Naast haar, op een standaard, stond een schilderskist. In het openstaande
deksel had ze foto's met voorbeelden geplakt. Ze zwaaide toen ze mij zag, en haar
borsten zwaaiden mee.
‘Hallo, Mike,’ riep ze. ‘Zal ik je gezicht schilderen?’
‘Nee, dank je.’
‘Ik kan een indiaan van je maken,’ zei Cora en ze wees naar de voorbeelden. ‘Of
een clown met een zonnetje op je wang. Of een tijger.’
‘Echt niet.’
‘Het is je laatste kans.’
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‘Hoezo? Ga je weg?’
‘Het festival is bijna afgelopen.’
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‘Waar ga je naartoe?’
‘Naar Georgia. Er is komend weekend een straatfestival in Savannah.’
Er kwam een man aan met een kind dat per se een zebra wilde worden. Cora ging
aan het werk. Ik liep over Collins Avenue terug naar het hotel. Ik ging op mijn bed
liggen en dacht nog een tijd aan haar zwaaiende borsten.
's Avonds klopte ik op haar kamerdeur.
‘Hallo,’ zei ze. ‘Wou je toch een tijger worden?’
‘Nee,’ zei ik lachend. ‘Ga je echt weg?’
‘Ja. Ik denk morgen.’
‘Naar Georgia?’
‘Ja.’
‘Ik heb nog een telefoonkaart van Bell Atlantic,’ zei ik. ‘Neem die maar mee. Ik
heb er hier toch niets aan.’
Ik gaf haar de kaart.
‘Oh, wat aardig,’ zei ze. ‘Dank je wel.’
‘Er zit nog heel wat op.’
‘Wat ontzettend aardig. Kom toch binnen. Wil je iets drinken? Ik heb alleen wijn
uit een pak.’
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Ik keek haar kamer rond. Hij was even klein en benauwd als de mijne. Cora's boedel
paste in een koffer, een rugzak, en het schilderskistje. Ik liep naar het raam.
‘Jij hebt tenminste nog uitzicht,’ zei ik. ‘Ik kijk uit op de muur van de buren.’
Ze kwam naar me toe en hield me een koffiebeker met rode wijn voor. Ze
glimlachte en zei: ‘Je zou best een mooie tijger zijn, hoor.’
Ik stak mijn hand uit, maar pakte niet de wijn. Ik pakte haar borst.
‘Hé,’ zei ze en stapte achteruit. ‘Je bent toch niet scheel?’
Ze hield me met uitgestrekte arm de wijn voor.
‘Sorry?’
Ik zei niets. Ik pakte de wijn aan, zette de beker snel op de vloer en sloeg mijn ene
arm om haar schouders en mijn andere om haar billen.
‘Mike! Stop!’
Ik duwde haar naar het bed. Ze sloeg tegen mijn borst en mijn hals en was sterker
dan ik had gedacht. Ik liet haar los, stak mijn hand achter mijn rug en pakte het heft
van mijn mes.
‘Eruit!’ riep ze en wees naar de deur. ‘Je bent helemaal aan het verkeerde adres.’
Ik trok het mes, maar hield het achter mijn rug. Cora stapte opzij.
‘Ben je vergeten wat ik je over mijn echtgenoot heb verteld?’ zei ze.
Ze trok ineens de deur open.
‘En gillen kan ik ook. Eruit, jij!’
Ze vertrok de volgende morgen. Dat neem ik tenminste aan. Ik heb haar niet meer
gezien. Ik bleef nog een week, tot mijn geld opraakte. Toen ging ik weer naar de
parkeerplaats achter het Art Deco museum om het einde van de maand af te wachten.
Soms schrok ik ineens als ik op straat of op de boardwalk een vrouw zag. Dan dacht
ik even dat het Cora was. Niet dat ik geloofde dat ze haar ex echt van kant had
gemaakt. Dat was gewoon een sterk verhaal. Daar zijn mensen zonder geld in
gespecialiseerd. Ik ben ook geen echte veteraan, tenzij je een veteraan van de bijstand
kunt zijn. Zelfs de telefoonkaart die ik aan Cora had gegeven was al lang leeg. Hoe
dan ook, ik heb haar nooit meer gezien. Dus ik was niet bang, maar ik had wel een
raar gevoel. Een soort verlamming. Niet van mijn benen of zo. Ik kon gewoon lopen.
Een verlamming van de wil, daar leek het nog het meeste op.
De laatste paar dagen, toen mijn drank op was, kreeg ik honger. Aan het eind van
de middag, als het stil werd, ging ik naar het strand. Ik zocht in de vuilnisbakken en
de meeuwen vlogen met mij mee tot het donker werd.
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Ton Rozeman
laten we er iets van maken, iets
waarvan we zullen zeggen
weet je nog en jij en ik
en toen en toen en toen
of tenminste iets om de tijd ter
hand te nemen en te wiegen als ons
de voorouders deden, is ie een lieve
jongen dan en koedie koedie koedie
maar jij schudt je hoofd omdat je
wel begrijpt maar niet wil zien en - ach
al diegenen die na ons komen zo
bedroefd en zonder noodzaak
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jij en ik, we hebben onszelf bedacht
ooit - ik meen een zomermiddag bogen we ons over het water en zeiden
wij dit zijn wij
nu we het er toch over hebben
ik geloof dat de zon ons duizelde
en dat we onze woorden spraken
met overmoed die jeugdig was
maar het woord werd geen vlees
van ons ontbreken harde bewijzen
behalve misschien een en-of-rekening
en wat huisraad op krediet

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

21

Met salie
door Moniek Tinnemans
‘Ik doe even de deur open,’ zegt ze, ‘want je wilt hier geen rook hè. Bij dat kind.
Huilt ze nou nog zoveel?’
Als ze de tuindeur open duwt stroomt de kou naar binnen, ijzig, terwijl het niet
vriest. Waterkoud, zeiden wij vroeger.
‘Waterkoud,’ zeg ik.
Over haar schouder kijkt ze me aan. Ze heeft dezelfde ogen als Joost. En ik zeg
iets anders dan ik zou willen zeggen, ik zeg: ‘Gisteren ook al.’
Ik pak het vliegtuigdekentje naast de bank en sla het om Hanna heen. Ook over
haar hoofdje.
Mijn schoonmoeder staat op de drempel en rookt een dun sigaartje uit een blikken
doosje.
‘Die kruiden kun je beter binnen zetten,’ zegt ze en er komen kleine wolkjes uit
haar neus. ‘Volgens mij vriest het. Meta zei dat er min drie was voorspeld voor
vannacht.’
‘Wil je koffie?’
‘Die ken je toch wel, Meta, van Max, de rechter. Die nu bij het Hooggerechtshof
zit.’
‘Of wijn? Liever wijn, rood?’ Ze knikt bij rood.
‘Verleden week aten we met ze bij Heering, op de Vaandelgracht. Kennen jullie
dat?’ Ze kucht, een paar kleine, felle stootjes, met haar tong half naar buiten. Alsof
ze een haarbal moet verwijderen.
‘Nee,’ zeg ik, ‘we gaan niet zo vaak meer uit.’ Ik reik naar het spuugdoekje en leg
het op mijn schouder. Met Hanna tegen me aangedrukt loop ik naar het wijnrek.
‘Weet je wat we daar gegeten hebben?’ Ze draait zich half om. Haar sigaar wijst
recht omhoog.
‘Een heel speenvarken. Op z'n middeleeuws, zo'n enorme schotel met rabarber,
en knolselderijpuree, en dat beest in het midden. En máls. Fantástisch.’ Ze tikt met
haar hak tegen de drempel, kijkt weer naar de tuin.
Ik laat mijn ogen langs de flessen gaan. Joost heeft een systeem, maar ik ken het
niet. Ik kies een fles waarop in een gouden rondje ‘medaille d'or’ staat. Nu nog de
kurkentrekker. En een glas.
‘Kun jij haar even vasthouden?’ vraag ik en ik loop in haar richting. Vooruit, ik
heb het Joost beloofd.
Met haar kin omhoog neemt ze een laatste trek van het sigaartje, drukt die uit in
de pot met rozemarijn en sluit de deur. Ze strekt haar armen uit naar Hanna. Mijn
dochter. De kou staat nog als een schild om haar heen.
‘Nou we zitten daar, bij Heering dus, en Meta vraagt aan mij “Hoe is het met je
kleinkind?” En ik zeg, “Meta”, ik zeg, “ik zou het níét weten”.’ Ze kijkt naar de
kurkentrekker die te diep in de kurk zit.
Ik wist het, ik wist dat dit zou komen, ze heeft er vorige week Joost al over gebeld.
‘Wil je d'r iets bij,’ vraag ik, ‘toastje, nootje?’ Ze schudt haar hoofd, wiegt mijn
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kind. Heel even komt er een vleugje van haar parfum voorbij, duur ongetwijfeld.
Hanna zal er straks naar ruiken.
Er drijven stukjes kurk in het glas. Snel loop ik ermee naar de keuken, wegkiepen,
omspoelen.
‘Voor mij hoef je het niet weg te gooien hoor,’ roept ze als ik het glas aan het
afdrogen ben. En tegen Hanna zegt ze, met een kleinere stem: ‘Voor mij hoeft mama
het niet weg te gooien. Nee. Nee. Kun jij ook lachen. Kun jij ook lachen naar je
grootmoeder.’
‘Als je het leuk vindt,’ zeg ik terwijl ik voorzichtig opnieuw inschenk, ‘komende
maandag begin ik met baby-zwemmen. Er is daar een tribune naast het bad, voor de
mensen die willen kijken.’
‘O.’ Ze glimlacht een beetje. ‘Vroeger moest je gewoon het schema volgen.
Wassen, voeden, en weer slapen.’ Ze gaat op de bank zitten en legt een kussen onder
de arm waarop ze Hanna houdt. ‘Joost lag bijna altijd in z'n bedje. Kinderen houden
van rust.’
‘Het is om elf uur,’ zeg ik, ‘maandag elf uur.’ Ik schuif een vol glas naar haar toe.
‘Gaat Joost ook mee?’ vraagt ze. Ik schud mijn hoofd.
‘Ik krijg het altijd zo benauwd in een zwembad,’ zegt ze en ik merk dat ze de wijn
inspecteert. ‘Als ik er alleen al aan dénk. Maar voor jou is het vast leuk.’
Ze pakt haar glas, houdt het omhoog. ‘Nou, op Hanna.’
‘Ja, op Hanna,’ zeg ik.
‘Neem jij zelf niet?’ vraagt ze en ze rochelt weer een haarbal op.
‘Mag niet.’ Ik haak mijn duim onder een knellend bh-bandje, schuif het iets losser.
‘Ik heb gewoon doorgedronken hoor, vroeger,’ zegt ze. ‘Toen deden ze daar nog
niet zo hysterisch over.’ Ze snuift, neemt een slok van haar wijn. ‘Ik heb Joost
borstvoeding gegeven totdat hij één was, en hij heeft er niet onder geleden volgens
mij.’
‘Ik doe het toch liever niet,’ zeg ik.
Even zeggen we niks. Zij drinkt, ik krab aan een spuugvlek op mijn trui. Af en
toe trappelt Hanna met haar beentjes.
‘Salie,’ zegt zij dan ineens, haar blik op de tuin. ‘Meta en ik hebben ons de hele
avond zitten afvragen wat we nou voor kruiden proefden. Salie ja, verse denk ik.
Een heel uitgesproken smaak,’ zegt ze als ik haar aankijk. ‘Paste er goed bij.’
‘Lekker,’ knik ik.
Dan begint Hanna te huilen. Mijn schoonmoeder kijkt naar het pakketje in haar
armen.
‘Nou zeg. Vind je het niet leuk bij oma?’ zegt ze tegen het kind. ‘Vind je oma niet
leuk? Je kent me ook nauwelijks hè. Ja dat is vreemd. Dat is ook vreemd.’
Ze staat op en legt Hanna tegen haar schouder, klopt haar zachtjes op haar rug. Ze
loopt een rondje om de tafel, en nog één. Ik druk mijn pinknagels in het vlees van
mijn duimen.
Het huilen gaat nu over in krijsen.
‘Geef maar,’ zeg ik en snel sta ik op. Maar ze houdt de baby tegen zich aangedrukt.
‘Soms willen ze gewoon even huilen,’ zegt ze, ‘dat is helemaal niet erg. Dat is
juist goed.’
Zonder haar aan te kijken reik ik naar het dekentje, dat nog om Hanna heen
gewikkeld zit, en maak het wat losser.
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‘Joost huilde nooit zoveel,’ zegt ze. ‘Die sliep vooral. En als hij huilde, dan deed je
wat cognac met suiker aan de speen. Zo ging dat vroeger,’ zegt ze. ‘Zit dat huilen in
jouw familie?’ vraagt ze.
Ik loop naar het wijnrek, daar liggen twee vier zes nog zeven flessen in, ik verplaats
een fles van het bovenste naar het onderste rek, wil ze er echt niets bij, zeker weten?
‘Ga jij nou maar even iets voor jezelf doen,’ zegt ze. ‘Een beetje ontspannen. Wij
redden ons wel. Ga even slapen of zo. Je ziet er vreselijk uit.’
Boven klinkt Hanna's gehuil bijna nog harder dan beneden. Ik ga zitten op het bed,
handen over mijn oren. Dan loop ik naar de slaapkamerdeur en zet hem op een kier.
Ik leun in de deurpost met mijn armen over elkaar. Het is koud hier. Ik denk weer
aan wat Joost vanmorgen zei: ‘Doe jij nou ook eens je best. Geef haar wat ruimte.
Ze wil het echt graag.’
‘Echt graag’, schrijf ik met mijn wijsvinger in de lucht. Ik onderstreep eerst ‘echt’,
dan ‘graag’. Dan veeg ik met mijn vuist de luchtletters weg.
‘Ze zou kunnen beginnen door wat vaker te komen. Ze kan toch gewoon komen?’
had ik gezegd.
Joost had zijn schouders opgehaald. ‘Mijn moeder wil uitgenodigd worden. Door
jou. Als jij niet naar haar toe wil, dan is ze echt niet te beroerd om...’
Oh, Joost, alsjeblieft. Niet weer. Ik heb het geprobeerd, omdat jij zo graag wilde.
Op een bloedhete dag in de file naar je ouders. Daar tussen haar vriendinnen.
Discussies over kunst. Op de tuintafel vier merken dunne sigaartjes, champagne en
filet américain. Hanna die van hand tot hand gaat, haar huid
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roodgevlekt door de hitte. De honden die om haar heen draaien en haar gezichtje
likken. Die oudste is vals, Joost. Dat weet jij ook. Vorig jaar had hij het buurmeisje
te pakken, ik heb de wond gezien.
Maar Joost had de douchedeur geopend en de kraan aangezet.
Ik heb de wc horen doortrekken en volgens mij is ze nu in de keuken. Hanna's gehuil
klinkt ergens anders. Ze heeft haar in de woonkamer gelaten, niet op de tafel hoop
ik. Oh god, niet op de tafel.
Ik buig me voorover in het trapgat. Ingespannen luisteren, nauwelijks durven te
slikken. Lopen naar de plek waaronder ik de tafel vermoed. Plat op de grond, oor
tegen de vloerbedekking. Linkeroor, rechteroor. Klinkt het huilen hier harder?
Nu hoor ik haar voetstappen weer in de woonkamer. En dan de tuindeur. De
tuindeur? Ze is toch niet met haar in de tuin. Ik loop naar de achterkamer, kijk door
het raam. Niet in de tuin. Staat de deur open dan? Met die kou. Zou Hanna haar deken
nog wel om hebben? Ik strek mijn vingers, maak vuisten. Wrijf mijn bovenbenen.
Mijn dochter huilt nu met gillende uithalen. Ik hoor hoe wanhopig ze is, mama,
mama, pak me toch, troost me toch. Ik pers mijn handen tegen mijn oren, tegen mijn
ogen, mijn wangen, mijn mond.
En dan is het stil. Hanna is stil. Opeens. Stil? Of dood? Gestikt in het dekentje?
Of toch van tafel gevallen? Niets is te horen. De een huilt niet. De ander loopt niet.
Mijn hart bonst. Zachtjes maar snel loop ik naar beneden, ik houd me vast aan de
leuning.
Voorzichtig open ik de deur op een kier. Hanna ligt op de bank, het dekentje half
over haar heen. Haar lippen zijn blauw. Ze heeft haar ogen dicht. Ik houd mijn adem
in. Dan zie ik haar mondje sabbelen, alsof ze een speen in heeft. Ze slaapt! Ik word
helemaal slap. Ineens heb ik het warm.
Op de bank tegenover Hanna zit zij een tijdschrift te lezen. Ik kan haar niet zien,
maar ik hoor hoe ze een bladzijde omslaat. Op de leuning van de bank staat een
schoteltje met as.
Zachtjes trek ik me terug. Ik ga een stukje de trap op, steek mijn handen achter in
mijn joggingbroek en duw mijn billen, koud, koud, mee naar boven. Halverwege de
treden hoor ik hoe haar glas op het tafeltje wordt teruggezet. Ik blijf staan. Zou ze
roken? Met mijn vinger volg ik de richels van de lambrisering. Er ligt een vettig
laagje stof op, dat aan elkaar plakt tot een groezelige klont.
Plotseling klinkt haar stem, een beetje gedempt. Is Hanna wakker? Ik kruip een
paar treden naar beneden, probeer iets op te vangen.
‘Slaapt ook,’ hoor ik. En: ‘Ja hoor. Hier op de bank. Ze was gewoon moe.’ Het
tijdschrift ritselt.
‘Ja, wijn. Mja... een bordeaux.’ Even stilte.
‘Ik weet het niet,’ zegt ze dan, ‘maar ik denk echt dat ze eens met iemand moet
praten.’ Stil.
‘Ja maar jij... naar jou luistert ze niet Joost.’
Joost! Ze heeft Joost gebeld. Ik voel een zure golf in me opkomen.
‘Aan alles. Dat merk je aan alles. Ze kan...’
Ik begin te hikken. Straks hoort ze me nog.
‘Ja... nou, ik kan Gertie eens polsen, Gertie van Cees, die heeft een eigen praktijk...
ja precies. Enig mens. Daar kan ze volgens mij zó terecht.’
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In de badkamer kijk ik naar mijn spiegelbeeld. Het traanvocht heeft de mascara
meegenomen naar beneden, naar mijn kin. Zit dat huilen in jouw familie. Kutwijf.
Op het plankje onder de spiegel ligt het scheermes van Joost. Niet zomaar een
mes. Het heeft een lemmet van zo'n twintig centimeter. Hij heeft het jaren geleden
in Amerika gekocht. Soms scheert hij zich er nog mee in het weekend. Dan komt hij
beneden met bloederige vegen op zijn kin.
Voorzichtig pak ik het mes uit het foedraal, voel aan de punt, aan de snede. Met
mijn duim streel ik het heft. Er zitten ronde, ondiepe putjes in, voor de grip.
Ik zou beginnen met een klein krasje achter in haar nek.
Een krasje, en dan, misschien, het vel van haar hals. Zien hoe het mes soepel, haast
vanzelfsprekend door het weke vlees glijdt. Als ze huilt: mag best. Beetje cognac
aan de speen.
Uiteindelijk zal ik haar opdienen. In z'n geheel, een goudrenet tussen de stijf
geklemde kaken. En met salie. Dat past er goed bij.
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Zolang de vaarboom in de modder staat
Gijs IJlander
Wat waren wij graag overstag gegaan,
Als er een zeil was geweest
En wind om op te varen.
Maar meegesleurd met de stroom
In een pieremachochel van gedachten
(Terwijl de vaarboom in de modder staat)
Biedt slechts waterpest houvast.
Nee, roepen kan niet meer,
Want daar ruist al de waterval.
God besta nou eens een keer,
Doe niet zo verrekte flauw man.
Steek een vinger in het water,
Ruk die vaarboom los,
Vang ons op
In onze val o zo sierlijk.
Maar wij gaan onder in schuim en zog
En waar de vaarboom in de modder staat,
Daar wappert nog, daar wappert nog,
Een vlaggetje van gedachten.
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Planken wambuis
Wie geen hol heeft om in te slapen,
Die kan net zo goed dood zijn.
Een deur om achter je dicht te slaan,
Mijn koninkrijk, mijn koninkrijk voor een deur!
Kijk, daar begint het al te waaien,
Straks gaat mijn kroon de lucht in.
Leg planken klaar, een handvol nagels,
Sla dicht die deur, bedek u met rafels!
Begraaf u zolang het nog kan!

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

28

De verloren zoon
door Frans Stüger
Voor de derde keer opende René zijn portemonnee, alsof hij verwachtte dat daarmee
de schamele inhoud vermeerderd kon worden. Hij telde één gulden en negenentwintig
cent; een bedrag waarvan hij nog drie dagen moest leven voordat hij zijn nieuwe
weekloon zou ontvangen. En dan nog, bedacht hij zuur, schiet het niet op. Je verdient
veertig gulden per week, betaalt dertig gulden kamerhuur om na het weekeinde
erachter te komen dat je nog net een gulden te besteden hebt. Nee, dan zijn vrienden:
zij bezochten de kunstacademie en werden liefdevol onderhouden door hun ouders.
Als zij iets nodig hadden, bijvoorbeeld een leuke sweater, dan hoefden ze alleen
maar even aan te kloppen. Terwijl René al maanden probeerde geld opzij te leggen
om Schuld en boete van Dostojevsky te kunnen kopen, of Beggars Banquet van The
Rolling Stones.
René kwam overeind en liep een paar maal de smalle ruimte tussen het bed en de
scheidingswand van zijn kamer op en neer. Soms bleef hij even staan bij het
zolderraampje, dat de vorm had van een boterham, om op zijn tenen een blik door
het verweerde glas naar buiten te werpen. Het raam keek uit op povere schuurtjes
met half doorgezakte daken, alsof zij een te zware last droegen. Hij stapte op het bed
en zag nu schrale tuintjes ter grootte van een postzegel. Ondanks het zachte voorjaar
bloeide er geen enkele struik of bloem.
Hij stapte van het bed om zijn hamstertred te hervatten, maar bleef met gefronste
wenkbrauwen voor de butagaskachel staan. Zijn ogen glansden dof. Hij zag voor
zich hoe hij na dertig jaar geen klap zou zijn opgeschoten: hoe hij na dertig jaar nog
steeds iedere week zijn geld zat te tellen en hoe hij na dertig jaar nog steeds tegen
beter weten in bleef hopen op een financiële meevaller. Hij huiverde en staarde naar
de smalle schuifdeur met gehamerd glas, die toegang bood tot een kleine overloop.
In een opwelling draaide hij zich om, liet zich op het bed vallen en gromde in het
kussen: ‘Er moet iets gebeuren.’
René had zeker een paar uur lang op bed voor zich uit liggen staren - de
avondschemering wrong zich door de nauwe opening van het zolderraam naar binnen
-, toen hij het leeslampje op het nachtkastje naast hem aanklikte. Hij drukte zich
overeind en ging met zijn rug tegen de muur zitten.
‘Natuurlijk,’ mompelde hij, ‘dat is de oplossing.’ Hij schaamde zich dat hij nog
geen paar uur geleden zijn toekomst zo somber had ingezien. Hij had toch een goed
stel hersenen, als hij zijn voormalige voogd moest geloven. Hij las toch boeken,
luisterde toch naar goede muziek? Nou dan! Dat soort mensen gaat niet zomaar ten
onder.
Met hernieuwde moed, zwaaide hij zijn benen over de rand van het bed, maar
bleef zitten om zijn plan te overdenken.
Kijk, zo dacht hij, zij heeft mij als bastaard op de wereld gezet. Daardoor zit ik in
deze situatie. Voor mij geen kunstacademie, of een andere opleiding. Niet dat het
belangrijk is, maar het gaat om het idee. Zij brengen hun was naar hun moeder, terwijl
ik met die paar rotcenten naar de wasserette moet. Zij betalen geen kamerhuur, dat
doet pa, als ze al niet in een huis van hun vader wonen. Terwijl ik...
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René herinnerde zich hoe zijn voogd reageerde, toen hij zo'n vijf jaar geleden vroeg
waar zijn moeder woonde. De man antwoordde met nadruk dat hij vooral niet moest
proberen haar op te zoeken. Goed, zij had dan in haar jeugd een fout begaan, maar
ze heeft het geluk gehad dat ze een rijke man heeft kunnen trouwen. Als René haar
zou opzoeken, zou door zijn toedoen dat huwelijk wel eens kunnen stranden.
Hoewel René zich niet kon herinneren hoe zijn moeder eruitzag, zag hij haar
sindsdien steeds voor zich: keurig gekleed in een mantelpakje, op het bordes van een
witte villa met rode dakpannen, terwijl zij haar man, gekleed in een donkerblauw
kostuum, uitzwaaide. Hij, op zijn beurt, zwaaide liefdevol terug om vervolgens in
een zwarte Mercedes te stappen en via een hartvormige oprijlaan naar zijn kantoor
te vertrekken.
De oplossing die René had bedacht om eens en voor altijd een einde te maken aan
zijn uitzichtloos geldgebrek, was verrassend simpel. Hij verbaasde zich zelfs erover
dat hij niet eerder op het idee was gekomen. Wat lette hem om die vrouw eens te
bellen met een flauw verhaaltje dat hij haar zo miste, dat hij zo nieuwsgierig naar
haar was en dat hij haar zo graag eens in het echt zou willen zien; een kind verlangt
uiteindelijk altijd naar zijn echte moeder, toch? Mocht zij daar niet zoveel voor voelen
omdat die rijke man van niets wist, dan kon hij altijd nog een bankrekening openen...
Het wordt tijd dat zij eens gaat betalen, dacht René.
Nu hij voor zich zag hoe wekelijks een fikse som op zijn rekening werd gestort,
begon zijn geest op volle toeren te draaien. Het zou mooi zijn als die vrouw er niet
achter kwam wie haar zoon was, terwijl hij wel wist wie zij was en waar zij woonde.
Op dat moment verscheen Erik in beeld. Erik vervulde als foerier zijn dienstplicht,
nadat hij de kunstacademie had afgemaakt. Geregeld nam hij voor René donkergroene
conservenblikken mee - hoofdzakelijk stamppotten, die bestemd waren voor
veldoefeningen -, om te voorkomen dat René zou verhongeren. Hij herinnerde zich,
toen Erik voor het eerst daarmee kwam aanzetten, dat hij van hem geld moest lenen
voor een blikopener.
Ook nu zou Erik goed van pas komen: René zou zich voordoen als Erik met het
verhaal dat hij René in dienst had leren kennen en dat René vaak over zijn moeder
had gesproken; dat hij haar zo miste. Toen had hij René voorgesteld: waarom zoek
je haar dan niet op? René had waarschijnlijk geantwoord dat hij dat dolgraag wilde,
maar niet goed durfde en gevraagd of hij, Erik, niet voor hem kon bellen.
Meteen de volgende dag belde René in een telefooncel op. (Over Erik maakte hij
zich geen zorgen, hem kennende was hij altijd wel in voor ‘iets mafs’.) René schrok
toen hij een vrouwenstem hoorde opnemen met zijn achternaam.
‘Met mevrouw De Graaf.’
‘Goedemiddag, mevrouw. Ik bel u op namens René de Graaf. Ik ben een legervriend
van hem. Mijn naam is Erik de Waal.’
‘René de Graaf, zegt u. Die, die ken ik niet.’
‘Jawel, vast wel. Want hij zegt dat u zijn moeder bent. Hij heeft zovaak over u
gesproken in dienst; dat hij naar u verlangde en dat hij u miste, maar dat hij u niet
durft te bellen.’
‘O ja? Maar hij woont hier al lang niet meer, ik weet niet...’
‘Daarom juist, daarom wil hij u graag weer eens zien.’
‘Zei hij dat?’
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‘Ja, dat zei hij.’
En na een korte pauze: ‘Wat nu?’
‘Hij heeft mij gevraagd om een afspraak te maken. Het liefst zou hij aanstaande
zaterdagmiddag bij u langskomen, schikt u dat?’
‘Zaterdagmiddag, zegt u.?’ Er volgde weer een stilte, waarna: ‘Nou ja, wat moet
dat moet. Laten we zeggen vier uur.’
‘Prima mevrouw, vier uur. O ja, vindt u het erg als ik, als vriend, meekom?’
‘Eh nee, hoe was uw naam ook weer?’
‘Erik de Waal, mevrouw. Wat zal René blij zijn om dit te horen.’ René hing op
en verliet glimlachend de telefooncel.
Toen René Erik vanachter een glas bier (kan jij het even voorschieten, Erik?) op
de hoogte bracht van zijn plannen, bleek Erik het wel een gek idee te vinden; vooral
ook omdat hij nog nooit een landgoed van dichtbij had gezien. Na een aantal glazen
bier had René het vermoedelijke onderkomen van zijn moeder veranderd van een
bescheiden villa tot een landgoed met wat hectare grond eromheen. Ook de wekelijkse
storting die René verwachtte, was veranderd van enkele tientjes in een paar honderd
gulden. Alles fifty-fifty natuurlijk.
De eerste auto die stopte langs de snelweg even buiten Utrecht was een NSU-1000.
De vrouw achter het stuur, vroeg waar zij heen moesten. René antwoordde dat zij
naar Doorn wilden. De bestuurster zei dat het mooi uitkwam omdat zij in Doorn
woonde. Onderweg vroeg zij wat twee jonge jongens in hemelsnaam op een
zaterdagmiddag in Doorn moesten. Erik begon te hakkelen, maar René antwoordde
dat zij een schoolvriend gingen bezoeken die jarig was.
Na een kleine drie kwartier stapten zij uit de NSU-1000. De vrouw wenste hen een
prettige verjaardag toe. Ze wachtten tot de auto uit het zicht was en begaven zich op
weg. Het beste was, aldus René, om naar het centrum te lopen. Daar zou vast wel
een plattegrond van Doorn zijn.
Onderweg naar het centrum passeerden zij uitbundige villa's en parkachtige
landgoederen. René mijmerde hardop over de mogelijkheden die in het verschiet
lagen. ‘Misschien was het wel slimmer om, als zij straks in zo'n villa zaten, niet over
geld te beginnen, maar om een genoeglijke sfeer te scheppen waardoor die vrouw
hen vaker zou uitnodigen,’ stelde hij. ‘Kijk, als je eenmaal kind aan huis bent, dan
zit je goed bij dat soort mensen.’
In het centrum van Doorn stond inderdaad een plattegrond. Met het overgenomen
adres uit het telefoonboek in zijn hand, stelde René vast dat hij en Erik ‘zich hier
bevonden’ en dat ‘Eikenlaan’ dichtbij was; hooguit een paar straten verder.
Toen hij even later bij Eikenlaan 21hs. aanbelde, bleek er niemand thuis te zijn.
René had er flink de pest in, want in plaats van dat zij een hartvormige oprijlaan
hadden moeten afleggen, waren ze in een gribusbuurt terechtgekomen: kleine
arbeiderswoningen met schrale voortuintjes die uitkeken op een Molukkenkamp.
‘Laten we gaan,’ zei René, ‘dit wordt niks. Ze niet eens thuis.’
‘Waarom wachten we niet even,’ stelde Erik voor, ‘misschien is ze even een
boodschap aan het doen. En dan kunnen we altijd nog om geld vragen.’
‘Je mag al blij zijn als ze met twintig gulden over de brug komt.’
‘Dat is meer dan niks,’ zei Erik.
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Omdat het aangenaam weer was en René geen zin had om meteen weer terug te
moeten lopen naar de snelweg, sprak hij af met Erik dat zij hooguit een halfuur
zouden wachten.
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Zij gingen op de rand van de stoep zitten tot een buurvrouw hun vroeg of zij iemand
zochten. Zij legden uit voor wie zij kwamen. De buurvrouw wist te vertellen dat
mevrouw De Graaf even naar de bakker was, maar dat zij elk moment kon
terugkomen.
Vanaf dat moment bekeken ze iedere vrouw die de Eikenlaan op kwam fietsen
met bijzondere aandacht, waarbij René geregeld opmerkte: ‘Als zij het is, dan zeggen
we niets en gaan we gewoon weg.’
Nadat zij een aantal mogelijke moeders hadden afgekeurd, werden zij verrast door
de stem van de buurvrouw die riep: ‘Dag, mevrouw De Graaf. Er zitten al een hele
tijd twee jongeheren op u te wachten.’
René draaide zich om. Op de stoep stond een vrouw met een uitgezakt permanent.
Ze droeg een vale winterjas met visgraatmotief en toen zij moeizaam van haar fiets
was gestapt bleek dat zij mank liep.
‘Dag, jongens,’ zei de vrouw. ‘Kom verder, ik zet even mijn fiets op slot.’
René en Erik kwamen overeind en volgden de vrouw naar binnen. Ze kwamen in
een smalle gang bedekt met een kokosmat die aan het uiteinde omkrul-
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de. De vrouw hing haar jas op, draaide zich om naar René en Erik, stak haar hand
uit en vroeg na enige aarzeling: ‘Wie is René?’
René was getroffen. Voor het eerst in zijn leven zag hij iemand voor zich die op
hem leek: het smalle gezicht, de diepliggende blauwe ogen, de volle lippen. Haar
zwarte jurk deed hem aan Edith Piaf denken, met dit verschil dat hij zo'n jurk bij Piaf
wel artistiek vond maar bij deze vrouw armetierig. In een opwelling duwde hij Erik
naar voren en zei: ‘Ik ben Erik, ik heb u gebeld, weet u nog?’
‘O juist ja.’ Ze richtte zich nu tot Erik en zei: ‘Dag René. Willen jullie iets drinken?’
Zonder hun antwoord af te wachten, liep ze de kamer in en wees de twee jongens
een stoel aan. Hierna verdween zij naar de keuken om thee te zetten.
Ze was de kamer nog niet uit of Erik fluisterde heftig: ‘Wat ben je nou aan het
doen, man? Straks heeft ze het in de gaten, dan kun je helemaal naar het geld fluiten.’
‘Laat het maar aan mij over, ze kent je immers niet. Ik doe het gesprek wel, want
jij was zo verlegen, weet je wel?’
Erik zweeg.
In afwachting van de thee liet René zijn blik door de kleine huiskamer dwalen, totdat
zijn aandacht werd getrokken door een gelakt stuk boomschors boven de bank waarop
met gebrande letters stond: Van het concert des levens, heeft niemand een program.
Hij wilde Erik erop attenderen, maar op dat moment kwam de vrouw de kamer
binnen. Zij droeg een dienblad voor zich uit met een opstaand pitrietrandje, waarop
rinkelende theekopjes en twee schoteltjes met een tompoes. Ze zette het blad neer
op een ronde salontafel, met een gehaakt kleedje onder een eveneens ronde glazen
plaat.
‘Neem me niet kwalijk, dat ik er niet was,’ zei de vrouw, nadat ze met een van
pijn vertrokken gezicht was gaan zitten. ‘Ik was helemaal vergeten om iets lekker
voor jullie te kopen. Jullie houden toch wel van tompoes?’
‘Nou en of, mevrouw,’ zei René en tastte meteen toe. Erik volgde zijn voorbeeld.
Er viel een stilte, waarin alleen het geluid van roerende theelepeltjes hoorbaar was
en het slaan van de donkerbruine pendule op de schoorsteenmantel. René proefde
van zijn tompoes tot hij een hard korstje ontdekte in de gele pudding. Besmuikt zette
hij het schoteltje terug op de salontafel. Toen hij zich daarbij iets vooroverboog, trof
hij de blik van de vrouw tegenover hem. Hij voelde zich gedwongen iets te zeggen.
Hij schraapte zijn keel en zei: ‘U vindt het misschien vreemd dat ik erover begin,
maar René zelf (hij wierp een blik op Erik) durft het niet zo goed.’
‘Ik begrijp het,’ zei de vrouw.
‘Wat René graag zou willen weten is: wie is zijn vader?’
De vrouw raakte zichtbaar in de war: ze graaide met haar magere handen in de
schoot van haar jurk, drukte een zakdoek die zij uit haar mouw trok tegen haar neus
en keek door het raam naar buiten.
René en Erik wisselden een blik van verstandhouding, waarbij Erik zijn hoofd
schudde.
‘Hij zou het graag willen weten,’ zei René, ‘nietwaar René?’
‘Ja,’ antwoordde Erik nauwelijks verstaanbaar.
De vrouw draaide zich naar Erik toe en zei, nadat ze eerst haar lippen had
bevochtigd: ‘Ach, die man was een vergissing...’
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Ik had een vlek op het laken moeten zijn, dacht René. ‘Maar hoe heet hij, waar woont
hij,’ hield hij aan.
Ze schudde haar hoofd, alsof zij een nare gedachte probeerde te verdrijven en
antwoordde: ‘Het heeft geen zin, hij is al een tijdje dood.’
‘Dus René,’ zei René, terwijl hij met zijn hoofd in de richting van Erik knikte,
‘zal zijn vader nooit leren kennen?’
De vrouw haalde haar schouders op, terwijl zij de zakdoek tot een prop kneep.
Erik kuchte zachtjes. René begreep de hint en vervolgde na een korte pauze: ‘Tja,
we zijn helemaal vanuit Utrecht komen liften. Maar het is nu al bijna zes uur, omdat
we zolang hebben moeten wachten. En dan krijg je geen lift meer op zaterdag. Dan
is iedereen thuis, begrijpt u?’
‘Ja, ik begrijp het.’
‘Dus moeten we met de bus terug,’ ging René verder. ‘Als we hadden geweten
dat het zo lang zou duren, dan hadden we natuurlijk geld meegenomen, maar nu...’
René zweeg.
De vrouw knikte en vroeg: ‘Willen jullie geld?’
‘Niet echt, alleen voor de bus,’ antwoordde René.
Met moeite kwam de vrouw overeind, liep naar het dressoir, trok een la open en
krabde met haar vingers door wat kleingeld in haar portemonnee. René zag hoe het
permanent langs haar gezicht viel, waardoor haar kwetsbare nek werd prijsgegeven
aan het late namiddaglicht. Na een tijdje draaide zij zich om en zei met een hulpeloos
gezicht: ‘Ik heb alleen twee kwartjes, hoeveel kost de bus?’
‘O, dat is meer dan genoeg mevrouw,’ zei Erik, voordat René iets kon zeggen.
‘Gelukkig,’ antwoordde ze en gaf met een licht bevende hand de twee kwartjes
aan Erik.
Nu het geld binnen was en de vrouw blijkbaar geen verdere informatie over René's
verleden wilde of kon verstrekken, vond René dat het tijd was om te vertrekken. ‘Als
ze snel waren konden ze nog de bus van 18.07 uur halen,’ merkte hij op. Om het
nagesprek zo kort mogelijk te houden, kwam hij overeind en zei: ‘Nou, dan gaan we
maar eens. René, ga je mee?’
René en Erik liepen achter de vrouw aan de gang in. Toen Erik de voordeur opende,
voelde René dat de vrouw aan zijn mouw trok. Hij draaide zich om en keek een kort
moment in haar diepliggende blauwe ogen, tot ze zei: ‘René, als je de volgende keer
komt, wil je dan niet meer je vriend meenemen?’
René voelde dat hij een kleur kreeg, stamelde iets en maakte zich uit de voeten.
Even later, terwijl zij de Eikenlaan uitliepen richting snelweg, onderbrak Erik René's
zwijgen en zei: ‘We kunnen in ieder geval een patatje kopen.’
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zonder zon
Ilse Starkenburg
ze lijkt een larve
die niet vliegen kan, niet
zoals het mannetje kan
ze heeft zich
de hele dag verborgen
bewegingloos. alleen
vlak bij de grond
is het nog warm
en vochtig
ze strekt
het achterlijf en
aan en uit
aan en uit
zes seconden later
is er antwoord
binnenlicht.
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boodschap
hij zet zich erop
doet wat moet
met ogen dicht voor
hun verjaardagen
en spreuken
zijn ze ver weg genoeg
kan het onopgemerkt
zij zijn zo vriendelijk
zij zijn zo kies
monster
trek aan ketting
handen tegen oren
en dan komt het weer
zijn wereld stort in.
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Vanuit de mist
door Robbert Welagen
Er zijn beelden die ik haarscherp voor me zie.
Mijn moeder die op een tuinfeest thuis naar een nieuwe cd zoekt om in de cd-speler
te doen. Ze heeft een glas in haar hand en een sigaret in haar mond. In die tijd had
ze geblondeerd haar. Ze spreidde de cd's uit over de vloer en ging er met haar
hakschoenen op dansen. Tientallen cd's braken en de plastic hoesjes lagen als
glassplinters op de houten vloer.
Mijn vader die op een wintermorgen met Charlotte op de oprijlaan staat. Er komen
wolkjes uit hun monden en ze staan ongemakkelijk dicht bij elkaar. Er ligt een blauw
zeil over het zwembad. Dan geen wolkjes meer. Ze kussen elkaar en fluisteren.
Waarom denken ouders dat zij recht voor je neus iets kunnen verbergen? Omdat je
twaalf jaar bent en je handen in je mouwen gestopt hebt omdat het zo koud is?
Ik wist het al toen mijn moeder om vier uur in de middag zei dat ze naar oma ging.
Zij was ziek en moest verzorgd worden. ‘Ik ben met etenstijd thuis,’ zei mijn moeder
en kuste me. Ik rook haar parfum en zag haar jas. Ze maakt zich nooit zo op als ze
naar oma gaat.
Om zes uur kwam ze niet thuis. Om acht uur ook niet. Ik belde oma. Ze zei: ‘Hoe
is het lieve jongen?’ en ‘Je moeder? Die is hier niet geweest.’
Om halftien belde ik mijn vader in de fotostudio, waar hij aan het werk was. Hij
zei: ‘Ik los het wel op. Maak je maar geen zorgen.’
Een paar minuten later belde hij terug. ‘Je moeder,’ zei hij, ‘komt zo naar huis
toe.’
Mijn broer lag al te slapen. Hij was zonder eten in bed gaan liggen. Ik zag hem
op zijn rug, in zijn paarse pyjama. Zijn lichaam weet zich nog net los te rukken van
de schemering.
Ik hoorde de zachtgele Saab 96 de oprijlaan oprijden en in de garage verdwijnen.
Remlichten en uitlaatgassen die rood oplichten. Ik liep naar beneden. Mijn moeder
die met een bos bloemen in haar handen boos op mij werd. Waarom moest ik oma
bellen? En mijn vader? Blijkbaar was ze vergeten dat het behalve mijn vader ook
haar man was. Ze liep langs me heen de keuken binnen en gooide haar jas uit. Ik
durfde niet meer in haar aanwezigheid te zijn en ging naar boven.
In bed dacht ik aan mijn fiets. Ik zat op mijn fiets en reed over de stoep. Bladeren
en straattekeningen. Als je verder fietst kom je bij de bergen... Daar staan houten
huisjes en als je daarvan de deur opent, ligt er sneeuw buiten. In die huizen is het
warm.
In de laatste maand van het jaar vroeg Monique: ‘Fiets je nog vaak?’
Ze zat achterop. We fietsten 's avonds in het donker naar het station van Den Bosch.
Ik had bij haar gegeten, we hadden elkaar een sinterklaascadeau gegeven en we
hadden naar de film ‘Before Sunrise’ op video gekeken.
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Ik antwoordde: ‘Nee, niet zo vaak meer.’
Na de film, om elf uur, was ze moe. Ik zei dat ik naar huis ging. Ze bood aan om
me weg te brengen, op de fiets. Ik zei dat ze beter binnen kon blijven en naar bed
kon gaan. Buiten was het alleen maar koud. ‘Ik loop wel,’ zei ik. Maar ze hield vol
en leek even een beetje geïrriteerd dat ik haar vertelde wat te doen.
Ze pakte haar jas en doofde de lampen in de kamer. In het halletje, bij de lange rij
deurbellen met naambordjes er naast, wachtte ik tot ze met haar fiets uit een deur
kwam, die hard achter haar dicht viel.
We liepen eerst een stukje. Toen ging zij op de fiets zitten en ik achterop. Maar
daarbij voelde ik me ongemakkelijk. Ik stelde voor dat ik zou fietsen en dat zij
achterop ging zitten. Ik ging op het zadel zitten en pakte het meisjesstuur vast. Een
onwerkelijk gevoel... Het deed me denken aan een kinderstuur. In de verte hoorde
ik het kraken van bladeren.
Monique zei: ‘Je moet je rugzak even afdoen.’
Ik deed mijn rugzak af en gaf hem aan haar. Ze deed mijn rugzak op haar rug. De
hengsels waren veel te groot.
Ze was achterop gaan zitten en had mijn middel vastgehouden. Ze deed het zo
licht dat het leek alsof ze het eigenlijk niet durfde.
Er hing mist boven de weg. Ik moest me erg concentreren. De oranje lampen
verloren hun scherpe contouren. Er reden bijna geen auto's.
Net voordat we het station bereikten, vroeg Monique: ‘Fiets je nog vaak?’
‘Nee,’ zei ik, ‘niet zo vaak meer.’
Was het de herinnering aan Dordrecht die maakte dat ik lijkbleek zag toen ik afstapte?
Of was het de mist om ons heen en boven de straten, waarin wij leken te verdwijnen,
alsof wij schoolkinderen waren op heel dun ijs?
Ze keek naar de voorkant van het station en vroeg: ‘Hangen die lampen daar altijd?’
Het waren neonlampen in de vorm van mensen. Ze knipperden en veranderden
van kleur.
‘Ik denk het wel,’ zei ik. ‘Maar ik zie ze nu voor het eerst.’
Ik ging op de stoep staan en zij bleef met haar fiets op de weg staan, een rotonde
waar vooral taxi's geparkeerd stonden. Ik had mijn rugzak op mijn rug, maar ik
herinner me niet dat ik hem van haar heb aangepakt.
‘Dank je wel voor de cadeaus,’ zei ik.
‘Ja, jij ook bedankt voor jouw cadeaus. Het was leuk.’
‘Een fijne week.’
‘Ja, jij ook.’
Ik draaide me om en liep naar de roltrap toe. Monique stapte op haar fiets. Op de
roltrap keek ik om. Ik zag haar wegfietsen. Haar donkergroene jas loste op in de
mist. Had mijn moeder al een minnaar gehad toen ze op de cd's danste of kwam dat
pas toen we verhuisd waren?
Ik moest denken aan wat Monique had verteld. Dat haar tante had gebeld. Die
woonde in Bern in Zwitserland. Er was veel sneeuw gevallen en je kon door de stad
langlaufen.
Iedereen heeft wel iets goeds te zeggen. Maar Monique vertelde de waarheid.
Als je verder fietst, kom je bij de bergen.
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Meneer De Kadt
door Rob Wentholt
‘Zie je die man in het midden van dat groepje? Die staat in de Winkler Prins
encyclopedie.’ Het was onze eerste dag in het interneringskamp te Bandoeng op
Java. De jongen die dat zei, wilde indruk op me maken. Jou hoef ik niet, dacht ik, al
was hij in zijn opzet geslaagd; ik keek meteen. De man die in een encyclopedie stond
leek niet eens oud; even in de veertig misschien. Kort, een gedrongen lichaamsbouw,
een indianenprofiel en karbonkels van ogen. Hij praatte zonder stemverheffing met
een doordringende stem, als een gamelangong. Volledige aandacht van de mensen
om hem heen - net gearriveerd zoals wij allemaal - scheen hij als een recht te
beschouwen; om zich heen kijkend vergewiste hij zich van de goedkeuring die zijn
uitspraken verdienden. Zo gedroeg een beroemdheid zich dus.
Niet lang daarna liet de grote man weten dat hij een lezingencursus zou geven
over de sociologie; ik gaf me daarvoor op - zo lijkt het nu te zijn gegaan, In zijn
laatste boek Jaren die dubbel telden blijkt te staan dat ik hem heb verzocht die cursus
te geven. Hij haalt in die memoires allerlei zaken uit de kampen wel vaker door
elkaar. Maar nu ik erover nadenk had hij hierin gelijk, ik heb met hem kennisgemaakt
door de cineast Max de Haas. In het boek staat ook dat Max de Haas en ik in dezelfde
zaal lagen. Dat was niet zo. Max heeft me gewoon een keer aangesproken.
Het geheugen zit vol gaten en houdt de logica van wat bewaard blijft geheim. We
werden allemaal kort na opname kaalgeschoren, toch kan ik me niet herinneren
Jacques de Kadt ooit te hebben gezien zonder de donkere lokken die net zo bij hem
hoorden als zijn markante profiel. Ik zie wel nu nog voor me hoe een lange sliert
poep langzaam tussen zijn ontblote dijen naar buiten gleed terwijl hij, tegenover me
gehurkt, zijn behoefte deed. De latrine van het kamp, gevestigd in het voormalige 's
Lands Opvoedings Gesticht (het LOG), bestond uit een zaal met aan weerszijden twee
lange rijen poepgaten. De altijd ietwat passief plechtige uitdrukking op het gezicht
van meneer De Kadt veranderde niet in het minst. Ik schaamde me een beetje voor
hem, voor de vernedering waarvan hij zich niet eens bewust leek. Dat hij mij net zo
kon zien, daar heb ik toen niet aan gedacht.
In dat eerste Japanse interneringskamp in 1942/43 moest ik laveren tussen twee
verschillende werelden. Er was een gewone wereld, waaronder veel jongens van
mijn generatie, 16 tot 18 jaar, met wie ik het niet altijd goed kon vinden. En er was
een nieuwe wereld van mensen, ouderen nog wel, met wie je kon praten en gevoelens
kon delen. Van die wereld was meneer De Kadt niet zozeer de leider als wel
ereopperhoofd, iemand die met extra respect werd behandeld, als een boeddhabeeld
dat apart wordt opgesteld achter een altaartje in een speciale kamer. Alleen waren
er natuurlijk geen speciale kamers. We lagen allemaal tegen elkaar opgepropt in
zalen als loodsen.
Voor het daadwerkelijke leiderschap van de groep rond meneer De Kadt kwam
nog het meest in aanmerking les Levij, een rustige, altijd opgewekte leraar Nederlands
uit Batavia met wie ik sprak over poëzie. Hij werd een echte
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vriend, al was zijn zoon Iwan maar een jaar jonger dan ik. Ies vertelde hoe hij Jacques
de Kadt voor het eerst had meegemaakt in de militaire diensttijd in Friesland, hoe
zijn ogen vuur schoten als hij de revolutie predikte, en hoe prachtig hij dan was om
te zien. Ies was door hem tot het socialisme bekeerd.
Hoeveel invloed Jacques de Kadt op mij heeft gehad, weet ik niet precies. De boeken
die me het meest hebben gevormd, Prometheus van Carry van Bruggen en
l'Immoraliste van André Gide, had ik al achter de rug. Het socialistische machtsdenken
van De Kadt was ook individualistisch, maar op een manier, een Nietzscheaanse,
die me niet aansprak. De superieure mens die het voor het zeggen moest hebben, aan
niemand verantwoording schuldig, zichzelf het minst van allemaal. Jenseits von Gut
und Böse. Vrijheid van handelen maar alleen voor wie het het beste weet, dan kwam
het wel goed met de wereld. Hij zei dat nooit in zoveel woorden. Tenslotte had je
Lenin gehad, nu Stalin, om van Hitler maar te zwijgen, macht in verkeerde handen.
Maar dat het om dat soort macht ging, en dat de dingen anders zouden gaan wanneer
iemand als hijzelf het voor het zeggen had, dat proefde je aan alles.
De Kadts generatie van linkse intellectuelen - dat gold ook voor Max de Haas en
Ies Levij - deed politiek-ethische vragen met een persoonlijk raakvlak af als
‘kleinburgerlijk’ - en je kleinburgerlijk tonen was een doodzonde. Ik had verwacht
dat iemand als meneer De Kadt geen geduld zou hebben met dat communistencliché.
Maar ook hij verwierp elk ‘moralistisch’ denken. Bij wijze van protest schreef ik
een vlammend gedicht van zes kwatrijnen lang, dat ik hem liet lezen. Het liep zo:
‘Als tatá tatatá tatatá, / ben ik geen socialist. / Als tatá tatatá tatatáta, / laat mij dan
socialist mogen zijn’.
Meneer De Kadt nodigde me uit om een wandelingetje te maken. Dat was een
bijzondere eer, die anders alleen zijn slapie Nico van der Laaken ten deel viel, en
wel elke dag 's ochtends en 's middags. Heen en weer over de binnenplaats liepen
ze, uren lang; de ene hing zonder iets te zeggen aan de ander zijn lippen terwijl die
aan één stuk door oreerde. Aangezien er zelden iets van een stilte tussen hen viel,
vroeg je je af of de Grote Man er nooit genoeg van kreeg om tegen iemand aan te
praten die altijd alleen maar sprakeloos van bewondering was en uit zichzelf niets
te melden had.
Van der Laaken was eigenaar van een kapsalon op het Leidseplein in Amsterdam,
getrouwd met een joodse vrouw en om die reden na 10 mei met zijn gezin uit
Nederland gevlucht. Over zijn liefde voor het Leidseplein raakte hij niet uitgepraat,
verder had hij geen conversatie. Maar Jacques de Kadt was hij met hart en ziel
toegedaan, hij zou zelfs in zijn slaap naar hem blijven luisteren. Hij onderhield hem
ook financieel, voorzover er in het kamp nog iets te onderhouden viel. Meneer De
Kadt scheen tamelijk berooid te zijn, en net zoals er in vroeger tijden geen sprake
van was dat hooggeplaatsten iets voor zichzelf betaalden, vond hij het blijkbaar
gewoon dat anderen zijn kosten droegen.
Met mij zou meneer De Kadt nu toch praten over wat me dwars zat; ik verheugde
me daarop, al verwachtte ik een schrobbering. Zwijgend voerde hij me naar een
muurtje op zithoogte; allebei eenmaal gezeten ontvouwde hij het papiertje waarop
mijn gedicht stond en droeg het voor, alle kwatrijnen werden na elkaar en op
geëxalteerde toon gedeclameerd, met die stem als een gong. Dat was zijn commentaar.
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Van meet af aan was er natuurlijk ook de zuiverende werking van zijn verstand geheel onbevangen, inzichtgericht, zolang het geen actuele politieke sympathieën
betrof. Door zijn fotografische geheugen bezat Jacques de Kadt een ongebruikelijk
uitgebreid en veelzijdig kennisreservoir. Maar hij had nog iets anders zeldzaams: hij
kon verbanden leggen zonder zich van tevoren te hebben vastgelegd. Die combinatie
van kennis en inzicht was zijn grote kracht.
De eerste gave kon ik alleen bewonderen, de tweede strekte tot voorbeeld.
Misschien was zijn invloed weinig meer dan een levenshouding waar ik zelf al toe
neigde, of behoefte aan had. Toch heb ik hem wel de mentor van mijn jeugd genoemd,
zelfs mijn geestelijke vader. Dat was deels vanuit de behoefte om niet als wees te
zijn opgegroeid, deels om, als dat zo uitkwam, mee te profiteren van de status van
zijn naam. Maar als ik er goed over nadenk, en als er zoiets als geestelijke verliefdheid
bestaat: wat heb ik hem de eerste twee kampjaren op handen gedragen. Ik ben gek
geweest op die man.
Bij hem was er iets vergelijkbaars. Complimentjes gaf hij niet, bewondering liet
hij niet blijken. Voor Ies Levij was ik een genie, voor Max de Haas het summum
van jeugdige schoonheid, voor meneer de Kadts broer Ies de tot leven gekomen
antieke harmonie van lichaam en geest. Van Ies Levij wilde ik weten, waarin dan
een genie, ik blonk nergens in het bijzonder in uit; de smaak van Max kon ik
betwisten; Ies de Kadt had me zien meedoen met handbal, had hij niet gemerkt hoe
middelmatig ik speelde? Maar als Jacques de Kadt een lezing hield over de sociologie
van het voetbal, of de historiciteit van Jezus, of de wiskunde van Pythagoras, en ik
stelde vragen of maakte opmerkingen na afloop, dan was voor mij even duidelijk
hoeveel plezier hij had in mij als voor hem hoezeer ik van zijn voordrachten genoot.
Die wisselwerking had iets natuurlijks, ik was met hem het meest op mijn gemak.
Van zijn kant uit kon ik rekenen - naar zou blijken - op onvoorwaardelijke trouw.
Ook een soort liefde. Alles van mij was goed, of werd innerlijk goed gepraat. Rob
was anders, Rob was nu eenmaal zo.
‘Nu eenmaal’ was destijds een stoplap van meneer De Kadt. Hij drukte er zijn
realisme mee uit. Onveranderlijkheden die je maar had te aanvaarden. Bij elke
voordracht wachtte ik in spanning welke verschijnselen of omstandigheden nu weer
die diagnose zouden verdienen.. Zelf gaf ik er een persoonlijke draai aan: je lot
waardig dragen. Dat werd een kenmerk van kwaliteit.
Misschien schreef ik hem zo'n stoïcijnse opvatting maar toe; over dit soort zaken
sprak meneer De Kadt zich nooit uit. Maar zo graag als hij mensen met in zijn ogen
domme of anderszins kwalijke oordelen op de terreinen waar hij zich mee bemoeide
aan de schandpaal nagelde en van een overdaad aan verbale geselingen voorzag, hij
was toch de enige bij wie het nooit opkwam om in machteloos gekanker te vervallen
over al het Onrecht dat ons door ‘De Jappen’ werd aangedaan. Daar praatte hij niet
eens over. Ik vond dat onmetelijk superieur.
Het is waar dat je je ook kon afvragen in hoeverre zaken die hem weinig
interesseerden voor hem bestonden. In het kamp tot politiek nietsdoen gedoemd, was
hij vooral bezig met maatschappijwetenschappelijke inzichten en, in de omgang met
mensen, het viel niet te ontkennen, met zijn bestaan als publieke grootheid, als
lichtgevende ster of bron waaraan een ieder die er gevoel voor had zich kon laven.
Die identiteit lag om hem heen gegoten als een koker die elk van zijn stijve
bewegingen nog iets stroever maakte, elke stembuiging nog iets meer doordacht.
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kon worden afgedaan.
Zo leek hij wel erg weinig van zijn stuk gebracht door het overlijden van zijn
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broer Ies. Even sereen als altijd bleef hij eronder. Terwijl hij tijdens diens leven, al
zag je ze niet vaak samen, nooit anders dan met waardering en een tolerante glimlach
over hem sprak.
Ies de Kadt leek in niets behalve de gedrongen gestalte op zijn jongste broer Jacques,
die tot geleerde uitgegroeide bevlogen revolutionair, intellectueel bij uitstek, iemand
met de allure en wie weet het kaliber (zo werd er over hem gedacht) van Trotsky.
Ies zag er uit als de destijds spreekwoordelijke voddenjood, zo weggelopen van het
Waterlooplein. Slordig, sjofel op het verwaarloosde af, onesthetisch van aanblik, en
op een bepaalde manier stralend.
Het zou kunnen dat Ies verstandelijk net zo begaafd was als Jacques - hij scheen
als bridgekampioen onovertroffen te zijn - en over een nog beter geheu-
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gen beschikte - hij kende alle spelers van alle belangrijke voetbalclubs in Nederland
sinds het begin van de georganiseerde beoefening van die sport uit zijn hoofd. Maar
van maatschappelijke verantwoordelijkheid had hij geen benul en statusoverwegingen
lapte hij aan zijn laars. Zijn kostje verdiende Ies - zo drukte hij dat een keer tegen
me uit - als scharrelaar aan de beurs. Om Jacques en diens gebrek aan humor moest
hij soms lachen. Hij zei ook meteen: ‘Noem me Ies.’ Jacques is tot aan het eind van
zijn leven ‘Meneer De Kadt’ gebleven.
Ies is nog in ons eerste kamp, het LOG, overleden. Hij kreeg een darmverkleving
die niet kon worden verholpen. Hij wilde niet bezocht worden in de ziekenzaal, ik
heb hem de laatste weken van zijn leven niet gezien. Hij was de oudste van drie
broers. De andere, Philip, heb ik, om een boodschap af te geven van Jacques, na de
oorlog in Australië ontmoet. Eveneens hyperintelligent, dat sprak vanzelf, en weer
helemaal anders: de knapste van de drie om te zien, om door een ringetje te halen zo
keurig gekleed; gedistingeerd deftig. Een heer van stand, politiek liberaal, type
Sociëteit De Witte. Zo verschillend als deze drie broers van elkaar qua type waren
zou je niet kunnen verzinnen. Toch waren zij alle drie tot op middelbare leeftijd
ongehuwd thuis blijven wonen en samen met hun ouders na 10 mei 1940 uit Nederland
gevlucht.
Het heeft me altijd gespeten dat ik die ouders nooit heb ontmoet. Pas door de
oorlog werd de bizarre familie-eenheid doorbroken. Philip maakte als reserveofficier
carrière bij de marine; de andere vier kwamen terecht in de Japanse
interneringskampen die alleen door Jacques werden overleefd. De twee overgebleven
zoons zijn snel na het uit zicht raken van de voedende ouders getrouwd, Philip tijdens
de oorlog al, Jacques - eenmaal terug in Nederland - met zijn welgestelde, hartelijke
Eppie.
Na veertien maanden in het LOG werd bijna iedereen overgeplaatst naar een uit
speciaal aangelegde woonbarakken bestaand nieuw kamp, Baros genaamd, bij de
naburige garnizoensplaats Tjimahi. Nu kon ik bij mijn vrienden ook daadwerkelijk
wonen. Het werd een naar verhouding kleine, wat afgezonderd gelegen barak, officieel
nr. 11, al snel bekend als ‘de jodenbarak’. Dat ik naast meneer De Kadts veldbed
kwam te liggen sprak vanzelf. Aan diens andere kant lag meneer Van der Laaken,
eveneens op een veldbed. De meeste mensen sliepen op de grond, op een matras;
door gebrek aan voorzorg moest ik het doen met een mat.
Het jaar in de jodenbarak is voor mij de gelukkigste tijd van de drie kampjaren
geweest, misschien van mijn leven. Moeilijk uit te leggen hoe dat kon, terwijl je
opgesloten in een soort gevangenis leefde, en de chronische honger toesloeg. Er was
rijkdom. Dat kwam niet alleen door meneer De Kadt, hij was er wel wezenlijk
onderdeel van. Hoewel samenscholingen nu verboden waren, gaf hij 's avonds in
onze barak clandestien lezingen, en ik had hem als vraagbaak bij de hand. Ook als
er niets te zeggen viel was het een genot hem doorlopend in de nabijheid te hebben.
Ik verwende hem op mijn manier, gaf hem mijn thee en stond de doodgekookte
tempeh (sojakoeken) aan hem af, die we af en toe nog kregen en die ik toch vies
vond. ‘Je lijkt wel gek, dat is ons enige voedzame voedsel,’ vonden anderen; ik zei
dat ik het niet door mijn keel kreeg en te zien hoe meneer De Kadt het gulzig naar
binnen schrokte was leuk; dat was allebei waar. Ik weet niet of hij zich er ooit over
heeft geschaamd.
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meer dan vier man. De vierde, naast De Kadt, Van der Laaken en mij, werd Han de
Boer, een jonge fotograaf met wie ik het in onze barak op Baros ook al goed had
kunnen vinden. Hij was getrouwd met de dochter van een joodse juwelier, die nu
samen met zijn zoon ook zo'n kamertje deelde met Ies en Iwan Levij.
In dit kamp werkte ik als beheerder van de uitleenbibliotheek die we organiseerden
om er voor te zorgen dat ook onbekenden van en aan elkaar boeken konden lenen.
Dat was extra welkom als afleiding van de steeds erger wordende hongersnood; het
kostte moeite om nog aan iets anders dan eten te denken. Op een avond zaten we
met z'n vieren op ons kamertje toen meneer Van der Laaken een pak Indonesische
etenswaar vanonder zijn veldbed tevoorschijn toverde en zei: ‘Het is gelukt om voor
heel veel geld en met veel geheimzinnig gedoe eten op de kop te tikken. Een
eenmalige feestmaaltijd.’
Daarop verdeelde hij het eten met liefde over twee borden, voor hemzelf en zijn
held, waarna zij met hun tweeën zwijgend maar onbeschroomd van hun bijzondere
maaltijd genoten - meneer De Kadt natuurlijk toegewijd schrokkend - zonder er ook
maar iets van aan te bieden en zonder er enige last van te ondervinden dat in de kleine
ruimte hun het eten hongerend uit de mond werd gekeken.
Met Ies Levij heb ik er de volgende dag op een wandeling het terrein alsmaar op
en neer, zeker een uur over gedebatteerd. ‘Een dergelijke botheid van Van der Laaken:
die weet niet beter! Maar wat zegt het over meneer De Kadt?’ De conclusie van Ies
was eerst ‘jij bent een romanticus’ en ten slotte ‘jij bent een moralist; dat is niet
goed’.
Han de Boer en ik hebben wraak genomen. Op diverse open plekken waren
aanplantingen van zoete aardappels aangelegd, oebi. Op een nacht zijn we er stiekem
op uit getrokken en hebben we her en der blad van de planten afgetrokken. Het mocht
niet worden gemerkt; straffen waren zwaar. Van het blad hebben we een potje gekookt
totdat het een dikke soep was geworden; een slijmerige, niet te vreten brei, maar in
onze toestand at je ook dat, en in het bijzijn van onze twee kamergenoten deden we
alsof het goed smaakte. Ditmaal keken zij toe, je zag hun ogen uitpuilen van
verlangen, hun mond wateren, kwijlend bijna als honden. Iedereen zweeg. Een dag
later hield Van der Laaken het niet meer. ‘Dat je ons niet hebt laten delen in die soep
die jullie zelf hebben gemaakt, Rob, dat vind ik toch zo erg, dat had ik van jou niet
verwacht. Het heeft je toch niets gekost!’
Ik lachte maar wat om de onschuld van die koopmansziel en heb meneer De Kadt
aangekeken. Ook hij zei niets. Ik wist niet of ik hem moest minachten om lafheid of
om het bord voor zijn kop.
Mijn verblijf in het Jongenskamp duurde korter dan dat van de anderen. Er kwam
een nieuw Japans bevel: alle boeken moesten worden ingeleverd. Ik heb iedereen
een boek meegegeven of gezegd het boek dat ze nog hadden te verstoppen. Voor het
Nederlandse kamphoofd was dat sabotage; voor straf werd ik ingedeeld bij een
transport naar een berucht kamp op Midden-Java, tenminste dat dacht hij. Het pakte
anders uit; ik kwam terecht in een kamp middenin de stad Bandoeng met veel contact
met de buitenwereld. Het gevolg was wel dat ik mijn vrienden pas na 15 augustus
1945 terugzag.
Jacques de Kadt had na de bevrijding een moment van glorie als adviseur van Soetan
Sjahrir, die premier werd van het eerste volwaardige kabinet van de pas uitgeroepen
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zoek was; apetrots was ik daarop. Het adviseurschap heeft maar kort geduurd; Sjahrir
zou zich een Nederlandse adviseur niet kunnen permitteren in die fel nationalistische
tijd. Op de dag vóór mijn vertrek op het hospitaalschip De Oranje naar Australië
vanuit de haven van Batavia, fietste ik bij wijze van afscheid door de stad, toen
opeens een vertrouwde figuur, herkenbaar uit duizenden, zomaar langs de weg liep.
‘Meneer De Kadt, wat een verrassing, hoe komt u hier?’
Een Chinese vriend had zich over hem ontfermd, daarom verbleef hij nu in het
politieke centrum. Gelukkig met de situatie was hij niet; hij had geen geld, en de
vriend gaf hem niet genoeg te eten. Het kwam goed uit dat hij me zag, ik zou een
boodschap aan zijn broer in Australië kunnen overhandigen.
Ik was van plan geweest de fietstocht in mijn eentje af te sluiten met iets plechtigs:
een eerste maaltijd in een restaurant sinds ver vóór de oorlog, een laatste in Indonesië
vóór mijn vertrek. Tegen meneer De Kadt zei ik dat ik op weg was naar een Chinees
restaurant om nasi goreng te eten. Hij kwam natuurlijk mee; en zat naast me en zei
geen woord en keek me het eten uit de mond. Klaploperij en het recht van de sterkste.
Ik heb me vermand om hem geen maaltijd aan te bieden, zoals ik me heb vermand
om hem geen geld te geven.
Het ergste was dat hij het zo gewoon vond dat ik hem niets te eten aanbood, deze
socialist van fatsoenlijke maatschappelijke structuren en een blinde ikke-ikkemoraal.
Hij had niet eens door dat de soep van oebiblad behelpen was geweest, dat dit het
grote moment was van wraak voor de geleden kwetsuur. Hij dacht dat het niet meer
bij me opkwam om met hem te delen en dat vond hij gewoon.
Hoe ga je verder met een van zijn voetstuk gevallen idool? Als je geeft om zo iemand
en hij gedraagt zich als mens, wordt hij vriend. De moeilijkheid met meneer De Kadt
was die koker om hem heen; hij kon geen mens als anderen zijn. Dat kwam niet voort
uit arrogantie, in zijn dagelijks gedrag was hij de eenvoud zelve en in niet-politieke
contacten een minzaam mens; het kwam alleen niet bij hem op dat je met anderen
als gelijken kon omgaan. Het gros van de mensheid, vrouw, familie, kennissen,
vrienden incluis, was in zijn ogen onverbeterlijk dom; die wisten nu eenmaal niet
beter. Die tolereerde je zolang ze toch geen invloed hadden en benutte je als je ze
nodig had. Mensen die wel beter wisten zaten aan je voeten en namen je uitspraken
tot zich als manna uit de hemel. Die benutte je natuurlijk ook. Ten slotte waren er
de contacten met gelijken in de actieve politiek. Medestanders waren automatisch
voortreffelijke mensen, tegenstanders deugden niet als mens.
Hoe hij zelf zo onnadenkend vast kon zitten aan een van de meest verachtelijke
kanten van hetzelfde communisme dat hij fanatiek bestreed, weet ik niet. Uiteraard
was er een samenhang: zijn afschuw van het systeem kwam voort uit kennis ervan
van binnenuit, zijn manier van strijdbaar anticommunisme was door Karl Marx
gevormd. En dat hij juist in de gelijkstelling van politieke wenselijkheid met
deugdzaamheid van karakter slachtoffer van zijn verleden werd, is niet verrassend.
Het persoonlijke was zijn achillespees.
Aan het begin van mijn tienjarig verblijf in Nieuw-Zeeland stuurde meneer De Kadt
me een exemplaar van zijn magnum opus toe, dat al in 1939 was verschenen maar
in 1946 werd herdrukt. Ik vond Het fascisme en de nieuwe vrijheid onleesbaar,
besteedde er geen aandacht aan. Omdat ik me geneerde niets over het boek te kunnen
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zeggen, stelde ik het schrijven van een bedankbrief uit; daarmee verdween de urgentie,
er kwam niets meer van.
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Toen vrij snel na mijn aankomst in Nederland in 1956 het contact weer opbloeide,
is over het boek en mijn stilzwijgen al die jaren geen woord gerept. Mijn
Nieuw-Zeelandse vrouw Liz en ik werden graag geziene gasten bij meneer en
mevrouw De Kadt in Heemstede, een omgeving van welgestelde maar niet overdreven
rijke bourgeoisie. Hun woninginrichting ademde een in-burgerlijke ambiance waar
hij zich duidelijk wel bij voelde. Mevrouw De Kadt suggereerde dat we oom Jacques
en tante Eppie zouden zeggen; daar ging ik niet op in. Aan Liz vertrouwde ze toe:
‘Jacques krijgt er nooit genoeg van, hij wil aan één stuk door, ik laat hem maar, hij
heeft zoveel gemist.’ Ik dacht: o ja, de Untermensch-kant, die eist vaak alle aandacht
op en mag buiten het zelfbewustzijn blijven.
Al leek hij meer dan ooit gesteld op de rituele parafernalia ervan, Jacques de Kadt
was in de late jaren vijftig al over zijn hoogtepunt als Grote Man heen. Dat hem als
niet-academicus na veel gesteggel de hoogleraarstoel aan de nieuwe faculteit der
Politieke en Sociale Wetenschappen in Amsterdam - waar hij ideaal voor was en
waar denk ik zijn kwaliteiten het best tot hun recht zouden zijn gekomen - toch was
onthouden, had hem een knauw gegeven. Bitter en verongelijkt doen was niets voor
hem, maar je kon merken hoe diep de teleurstelling was geweest. Als politicus was
hij door zijn Tweede Kamerlidmaatschap voor de PvdA zowel geïntegreerd geraakt
als gekortwiekt. Voor iedereen, hemzelf incluis, was ook duidelijk dat zijn grote en
nog groeiende prestige als buitenlandspecialist niet zou leiden tot een benoeming als
minister van buitenlandse zaken. Ik heb hem eens op de man af gevraagd of dat zijn
ideaal was. Na een korte aarzeling, die erop duidde dat het antwoord, gezien de
onwaarschijnlijkheid van zo'n benoeming, hem niet makkelijk viel zei hij: ‘Ja.’
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Mijn academische carrière heeft hij van meet af aan gevolgd en aangemoedigd.
Meteen al toen ik kort na aankomst de mogelijkheid opperde aan een Nederlandse
universiteit te promoveren, suggereerde hij contact met de Utrechtse
sociologiehoogleraar Kruyt, die evenals ik in Bosch en Duin woonde en die hij kende
van de redactie van het wetenschappelijke tijdschrift van de partij Socialisme &
democratie. Het was zijn schuld niet dat Kruyt me doorverwees naar zijn jongere
collega Groenman, een lopende band promotor aan wie ik vastzat toen mijn voorkeur
uitging naar de Amsterdamse sociaal-psycholoog Duyker die alleen als de facto
co-promotor kon fungeren.
Zoals het ook zijn schuld niet was dat een publicatie bij Tirade mislukte. Ik had
voor het Nieuw-Zeelands literaire tijdschrift Landfall een essay geschreven: een
verantwoording voor mijn vrienden daar waarom ik me niet blijvend had gevestigd
in hun land. De Kadt las het en stuurde het - ik wist van niets - door naar Tirade, het
tijdschrift van uitgever Geert van Oorschot, een van de aanbidders van De Kadt die
hem steunde door dik en dun en al zijn werk publiceerde, hoeveel hij er ook op
verloor. Het essay werd gelezen door de eindredactrice, Joke (toen nog Kool-)Smit;
zij nam contact op met mij. Ik zei: ‘Leuk, maar ik heb geen tijd om het te vertalen’,
waarop zij een jonge student Hugo Verdaasdonk, de heftigste vaderhater die ik ooit
heb ontmoet, opdracht gaf het stuk in het Nederlands om te zetten. In de vertaling
werd het door de overige redactieleden gelezen en goedgekeurd, zelfs door Gerard
Reve, wat ik een eer vond. Maar Van Oorschot, zelf geen lid van de redactie, kreeg
de vertaling onder ogen en sprak zijn veto uit. Hugo was al betaald, Joke was ziedend,
het veranderde niets aan de zaak. Ik weet niet wat hier speelde. Misschien wilde Van
Oorschot een grens trekken: voor eigen werk kon Jacques onbeperkt op hem rekenen;
hij moest niet denken dat dit ook gold voor zijn protégés. De Kadt zelf heeft er nooit
meer iets over gezegd.
Aan mijn promotiediner zaten meneer De Kadt en zijn vrouw Eppie aan, evenals
Ies Levij en zijn vrouw Annie. Max de Haas en zijn vrouw Gretl hadden me kwalijk
genomen dat ik voor de wetenschap had gekozen; zij waren niet uitgenodigd, stuurden
wel een gerookte ham waar we een half jaar lang van hebben gegeten. Enkele jaren
later was het met Max en Gretl tot een breuk gekomen en waren les en Annie dood.
Meneer De Kadt begreep er niets van dat ik voor de teraardebestelling van Ies op de
joodse begraafplaats bij Arnhem met de auto van Den Haag was komen rijden en
meteen rechtsomkeert maakte toen bleek dat ik een zakdoek op mijn hoofd moest
knopen; zelf begreep ik het ook niet, maar hij accepteerde het. Bij mijn oratie gaven
meneer en mevrouw De Kadt acte de présence en kwamen naar het feestje na afloop
bij ons thuis. Daar zat hij dan, onwennig en wat eenzaam op een poef, want hij was
al snel uitgepraat en afhankelijk van wie er eerbiedig aan zijn voeten kwam zitten
om te vragen naar zijn visie over de toestand van de wereld of de politieke dingen
van de dag; op zo'n feestje zijn zulke vragen schaars.
De beleefdheidsbezoeken in Heemstede werden gaandeweg moeilijker. Echt contact
was er nooit. De sociale ongelijkheid van ‘u, meneer’ en ‘jij, Rob’ deed steeds
krampachtiger aan, de menselijke ongelijkwaardigheid was niet opzettelijk maar
onvermijdelijk bij iemand die een gesprek niet als communiceren maar oreren opvatte
en daarmee de ander in een eenzijdige rol van (bewonderende) luisteraar dwong. Het
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gevoel van onbehagen kwam niet eens doordat ik me daar nu boven verheven voelde.
Dat er geen groei kon zitten in de vriendschap be-
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greep ik; zijn eigenaardigheden verdienden tolerantie. Een beetje zoals Eppie's ‘ik
laat hem maar, hij heeft zoveel gemist’. Maar ik was meneer De Kadt gaan
beschouwen als een radiozender met een aantal vaste programma's, elk voorzien van
een eigen knopje. Daarin school iets neerbuigends, ik vond hem daar eigenlijk te
goed voor.
Je kon hem geen groter plezier doen dan een knopje in te drukken; hij stak van
wal en het programma van je keuze kwam er standaard uit. Knopjes die ik graag
indrukte waren ‘Du Perron en Ter Braak’, met wie hij prettig had samengewerkt al
bleven hun inzichten te literair, ‘Henriëtte Roland Holst’, op wie veel viel aan te
merken, ‘Herman Gorter’, die veel vergeven kon worden, en ‘Trotski’, die hem
weliswaar kleinburgerlijkheid had verweten maar toch een soort voorbeeld voor hem
was.
Ten tijde van ons laatste bezoek ging ik zelf nogal op in het
doel-middelen-vraagstuk. Omdat Trotski me in dat opzicht van exemplarische
betekenis leek, drukte ik het knopje ‘Trotski’ in. Dat had ik beter kunnen laten; ik
wist immers hoezeer De Kadt die man bewonderde, zijn handelwijzen in de periode
van nagenoeg absolute macht als opperbevelhebber van de strijdkrachten niet
uitgezonderd.
‘Wat vind u ervan dat hij de bloem van de revolutie allemaal zonder meer in één
klap heeft laten uitmoorden, enkel en alleen omdat tegen zijn regering natuurlijk
geen enkel verzet kon worden gedoogd?’ vroeg ik hem, doelend op het bloedbad dat
Trotski aanrichtte onder de matrozen te Kronstadt die in 1921 staakten voor vrije
verkiezingen.
‘Ach’, zei meneer De Kadt luchtigjes en soeverein, ‘God knijpt wel eens een oogje
dicht.’
Ik heb op dat moment niets gezegd, het bezoek is normaal afgesloten. Daarna kon
ik hem niet meer zien. Eppie belde Liz. ‘Waarom komen jullie nooit meer? Jacques
is zo op Rob gesteld!’ Ik heb Liz gevraagd een nieuwe afspraak te regelen, en haar
op het laatste moment gevraagd die weer af te zeggen, laf, onder het mom van griep.
De passage in zijn boek Jaren die dubbel telden uit 1978 over een vriendschap die
hij niet echt mogelijk achtte tussen verschillende generaties, heb ik opgevat als een
roep, een noodkreet bijna; erop ingaan lukte niet. Terug naar de wijze van omgang
van vroeger kon niet meer; als ik schreef wat me dwarszat zou ik hem kwetsen, als
ik hem ontmoette zou ik misschien ruziemaken. Ik had last gekregen van onbeheerste
woedeaanvallen; hij was de laatste met wie ik ruzie wilde maken. Dit klinkt
beredeneerd; er was ook gevoelsmatig tegenzin om hem te zien. In elk geval deed
ik niets.
Halverwege de jaren tachtig raakte ik via een bijdrage aan het tijdschrift Tirade,
waarvan hij redacteur was, bevriend met de wetenschapshistoricus Floris Cohen.
Weer een generatie jonger dan ik, had ook hij aan de voeten van Jacques de Kadt
gezeten; hij werd discipel en was dat gebleven. Hij vertelde dat De Kadt, nu
weduwnaar, lichamelijk gezond maar dementerend, verbleef in een privéverpleeghuis
in Santpoort, waar hij hem af en toe bezocht. Hij nodigde me uit om hem op zo'n
bezoek te vergezellen. Na lang aarzelen stemde ik toe, het leek de aflossing van een
ereschuld; kwaad kon het niet meer.
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Floris had gewaarschuwd dat de oude man wat verward was, ik bereidde me erop
voor tussen de ruïnes te zullen lopen van een eens groot verstand, dacht ook: misschien
heeft het hem menselijker gemaakt. Het tegendeel bleek waar.
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Zijn denkvermogen was weg, de koker was overgebleven. Vorm uitgegroeid tot
inhoud. Meneer De Kadt was een karikatuur geworden van zijn imago als Grote
Man.
Op een aandachtig publiek kon hij rekenen; behalve Floris en ik waren er drie
dames op leeftijd aanwezig - regelrechte groupies, Walküren, bruiden - die hem naar
ik begreep met nog enkele andere bewonderaarsters wekelijks of nog vaker bezochten
en van extra zorg en lekkers voorzagen. Josine Meijer, nog ouder dan De Kadt,
aanvoerster van de bruiden, reed na afloop in de auto mee terug. Ik probeerde haar
uit te horen over Gerard Reve. Zij vermeldde nog wel dat Reve het met haar het
langst van al zijn vriendschappen had uitgehouden voor er ruzie van kwam, zestien
jaar, maar keerde steeds naar Jacques de Kadt terug. Die was, zei zij, met gebleven
ontzag in haar stem, ‘de belangrijkste mens die ik ooit heb ontmoet’.
De Grote Man leek er tijdens het bezoek ook zo over te denken. Hij nam plaats
op een stoel op een verheffing, als een troon, keek om zich heen als een zijn troepen
schouwende legercommandant en stak van wal met die stem als een gong. Ook het
indianenprofiel, markanter dan ooit omdat hij weer mager was, fungeerde op volle
kracht, en zijn ogen fonkelden. Er hoefden geen knopjes te worden ingedrukt, dat
deed hij ongevraagd zelf. Wat er uit de zender kwam, was onzin. Geen ongeordende
onzin, hij had thema's; maar logische verbindingen ontbraken en hij sprong van de
hak op de tak; alles wat hem inviel fungeerde als volgende stap in een redenering.
Zodra innerlijke twijfel toesloeg, te merken aan een plotseling zorgelijke blik in de
ogen, veranderde hij van onderwerp, wat steevast een uitdrukking van tevredenheid
tot gevolg had: ‘Dit heb ik knap opgelost, ze hebben niets gemerkt.’
Na enige tijd gaf hij toe dat het optreden hem had vermoeid en liet hij zich door
de bruiden naar een minder formeel gedeelte van zijn ruime woonkamer leiden. Hij
kreeg voedsel voorgezet. Hier viel het andere vaste patroon te aanschouwen, eveneens
stilistisch geperfectioneerd: hij stortte zich op zijn bord en at het gulzig en schrokkend
als een beest leeg, zich opeens totaal onbewust van het effect dat zijn gedrag op de
toeschouwers zou kunnen sorteren. En toch was er een moment van eenvoud, van
waarachtigheid. Het ging me door merg en been, deed me door de grond zinken van
schaamte, en was als het silhouet van een conische vulkaan ineens door de wind van
zijn neveldekens bevrijd. Aan het begin, toen hij even met mij alleen was, zei meneer
De Kadt, met het zachte verdriet van zomin verwijten als begrijpen en alsof er van
dementeren geen sprake kon zijn: ‘Waarom heb je al die jaren niet van je laten horen,
Rob?’
Ja, vijftien jaar zeker. Ik moest razendsnel nadenken, vond niets beters dan: ‘Ik
zat eigenlijk vooral met mezelf in de knoop.’ Hij keek me bevreemd aan, maar nam
genoegen met het antwoord. Het was nog waar ook. Daarna, in de drukte van zijn
optreden, leek het moment vergeten te zijn en bij het afscheid, doodmoe van al die
uren met zijn beste beentje voor, wees niets er meer op dat hij er weet van had gehad.
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binnenkant achterplat

Meer dan uw ombudsman
Daan Schrijvers

23 - Waarin Daan Schrijvers geheel ongevraagd begint aan zijn tweede
jeugd, journalistiek gesproken dan.
EPISODE

Daar stond het glas, tot de rand toe gevuld, het was niet mijn eerste vandaag. En hier
stond ik dan, ik arme dwaas, niets wijzer dan ik was, helaas. Ik was altijd gewoon
maar journalist geweest, droeg een beduimelde regenjas bovendien, en hield nu al
zo'n decennium of drie misschien, bij hoog en laag, van vroeg tot laat, al mijn lezers
aan de praat - in het besef niets te kunnen weten, en vooral dat heeft zich in mijn hart
gevreten! Och, wel ben ik wijzer dan al die blagen, die almaar aan mijn stoelpoot
zagen. Tot nu toe had ik nergens geld of goed, en is er niemand die mij met eerbied
groet. Geen hond die zo zou willen leven. Dát heeft mij tot het hogere gedreven. En
daarom stond daar nu mijn glas, tot de rand toe gevuld, alsof het vandaag mijn eerste
was.
Ik had dan ook iets te vieren. Zojuist had ik nog gewankeld ik, ik kon niet anders.
De bureaustoel waarop ik feestelijk was geplaatst, werd in euforie rondgedraaid door
mijn nieuwe, oude vrienden, de voltallige redactie van het nieuwbakken prachtblad
waar ik zo-even geheel onverwacht emplooi had gevonden - dit was de mallemolen
van het medialeven, and I loved it.
Het was wederom een turbulente nacht geweest. Even had ik zelfs gevreesd voor
het rendement van mijn 31-jarige prepensioenopbouw, maar de ontwikkelingen
hadden zich razendsnel ten goede gekeerd. Nauwelijks was mij op vanouds ronkende
toon de wacht aangezegd door de Columniste Met Het Rode Haar (‘Na 700
enerverende episodes is het nu welletjes, kameraad!’), of het bleek al dat zij in feite
een hartverwarmende kwinkslag in mijn richting had gemaakt. ‘Mister Apax gaat
iets nieuws beginnen, Daan, en wij mogen meedoen. Wij allemaal!’ Waarna ze met
een triomfantelijk gebaar wees op de voorbij paraderende vrienden uit de
columnistencorner. Hè gezellig, iedereen was er weer, minus dan de enkeling die
het hoogste offer had gebracht voor het vrije woord.
‘Euhhh... iets nieuws? Zo vlak voor ons welverdiende prepensioen,’ had ik
aarzelend geïnformeerd, temidden van het aanzwellend feestgedruis.
‘Ja, iets nieuws, Daan! Is dat een bezwaar?’ klonk het kort aangebonden vanachter
de bar, waar mijn trouwe vriend Walter Decheiver zich probeerde op te richten tussen
een ordeloze stapel leeggewrongen flessen Fameuze Korhoen. ‘Ik heb je toch altijd
gezegd dat Mister Apax als durfkapitalist pur sang het beste met ons voor heeft? En
moet jij eens raden van wie hij het passend en geboden achtte hem tot topman te
benoemen van dit nieuwe hoofdstuk in de lange traditie van kapitale
kwaliteitsjournalistiek der Lage Landen?’
Even was het stil. ‘Euh...’ probeerde ik, ‘jij, Walter?’
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‘FOUT!!!!!!!’ bulderde Walter gekscherend. ‘Die Daan! Ik zou zulks natuurlijk
nimmer kunnen combineren met mijn uitdagende job als uitgever, directeur én
grootaandeelhouder van jouw nieuwe periodiek. Nee, Daan, jij gaat de kar uit de
modder trekken.’
‘Ikke,’ stotterde ik perplex, met een onheilspellend gevoel van déjà-vu.
‘Hoofdredacteur! Moi? Maar dat ben ik al een keer geweest, van dat glansblad, weet
je nog?’
‘Juist, we zochten inderdaad iemand met ervaring. Je bent geknipt voor deze
investering die de Pers Media Combinatie moet redden! Jij bent onze man, Daan.’
‘Ja, een investering!’ joelden al mijn oude, nieuwe vrienden rondom mij even
unisono als welgemeend. ‘Dat is pas chique journalistiek!’
Even leek het alsof er iets knaagde aan mijn inborst. Dat moest mijn geweten zijn.
Maar rondom mij tuimelde de werkelijkheid onverdroten voort. Met een triomfantelijk
gebaar schoof Walter het nulnummer over de bar mijn richting uit. Het tabloidformaat
straalde mij tegemoet, en op de cover stonden foto's van al mijn oude, nieuwe
vrienden. Boven hun grijze kruinen galmde het in kapitale krulletters: ‘AOW.Nxt lijfblad voor de '68+ generatie.’
‘Welkom, Daan - in de ongezouten werkelijkheid die onze wereld heet,’ sprak
Walter gewichtig. ‘Mister Apax alsmede gedegen marketingonderzoek hebben
duidelijk gemaakt dat dít het blad voor de krantenlezer van de toekomst is. Wij surfen
mee op de grijze golf! Ons target is 80.000 abonnees binnen drie jaar. En dat ga jij
voor elkaar boksen, oude reus.’
Daantje, Daantje, dacht ik, terwijl ik door het nulnummer bladerde en mijn oog
bleef haken bij de nostalgische reisbijlage Jemig! Jemen! dit draait uit op deksels
domme dingen. Daarom stond mijn glas daar, tot de rand toe gevuld, het was vast
niet mijn laatste vandaag.
(wordt vervolgd)
Bespaar Daan zijn tweede jeugd! daanschrijvers@hotmail.com
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Deze maand
Nederland is een open boek. Slechts weinig blijft hier verborgen. Justitiedossiers
dwarrelen als lentebloesems door de lucht, politici klappen uit de school wanneer
zij de schaduw van een microfoon zien, en elk zomerbriesje brengt een
opinieonderzoek omtrent hoe ‘men’ over iets denkt. (Inderdaad, dit is de ‘men’ die
Martin Heidegger al zo vreesde, omdat deze ‘men’ oprukt en eist dat wij een van
‘men’ worden, zonder dat wij ‘men’ kennen, begrijpen, laat staan kunnen
tegenhouden.) Toch resteert nog één raadsel in ons land dat nooit echt is ontrafeld.
Het gaat dan om de vraag of wij ons telkens weer laten verrassen door de
werkelijkheid, of dat werkelijkheid zich steeds opnieuw laat verrassen door ons.
Ik bedoel het volgende: dit land heeft een Stichting Lezen, gevestigd in het Oxford
House te Amsterdam, die al decennia door de overheid wordt gesubsidieerd met
miljoenen euro per jaar, zodat tien stafleden aan het werk kunnen blijven. Dit land
heeft ook een Stichting Schrijven, gevestigd aan de Herengracht te Amsterdam, waar
zes mensen hun brood verdienen met werkzaamheden voor deze koepelorganisatie
die ‘hét kennis- en innovatiecentrum op het gebied van creatief, literair schrijven’
wil zijn. Dan heeft Nederland een Stichting Lezen & Schrijven, die mede door de
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wordt gefinancierd. Daarnaast is er de Taalunie, die emplooi geeft
aan 25 medewerkers en een budget heeft van zo'n 9 miljoen euro.
Met zovele organisaties voor het welzijn van het lezen, het schrijven en de taal,
is het geen wonder dat ons oog onlangs werd getroffen door het jaarverslag van de
Inspectie van het Onderwijs. Daarin stond dat aan het einde van de basisschool een
kwart van de leerlingen in Nederland een taalachterstand heeft van twee jaar, terwijl
bijna vijftien procent van de leerlingen een leesachterstand van zo'n drie jaar heeft.
Dit laatste komt neer, schreef de Inspectie, op het niet kunnen lezen door een 12-jarige
van een kinderboek als Pluk van de Petteflet. Zoiets heeft consequenties: bijna een
kwart van de VMBO-leerlingen beheerst het Nederlands onvoldoende om schoolboeken
te lezen die speciaal voor hen zijn geschreven. Ongeveer 7 procent van de 15-jarige
leerlingen kan na hun schoolperiode de bijsluiter van een pakje aspirine niet begrijpen.
Geen mirakel dat ons land met 180.000 schoolverlaters een uitzonderlijk hoog
percentage jongeren zonder ‘startkwalificatie’ heeft (bijna een kwart van hen is
allochtoon).
Anderzijds merkt de Inspectie in nogal eufemistische termen op dat in het Hoger
Onderwijs juist verontrustend vaak diploma's zonder veel waarneembare tegenprestatie
worden weggegeven aan studenten: ‘Het interne toezicht behoeft verbetering, zo
bleek uit een onderzoek van de inspectie naar de afgifte van getuigschriften.’ Maar
ja, de Inspectie weet ook wel dat er veel doctorandussen nodig zijn om in de Stichting
Lezen, de Stichting Schrijven, de Stichting Lezen & Schrijven alsmede in de Taalunie
goede werken te verrichten omwille van het lezen, het schrijven en de taalvaardigheid
in het vaderland.
Nederland is een open boek, maar helaas kan niemand meer lezen wat er tussen
de regels staat. In Engeland is wel geschamperd over de ‘benign apartheid’ in ons
land. Zij hebben het dan, vrees ik, niet over ‘men’, maar over ons. - BB
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Onverlet
Eva Gerlach
Hoofd, maak je los van dit verhaal. Verteld
verzakt het. Koppel het van vorm zowel
als van verbeelding los. Laat het vanzelf
een buiten en een binnen van zijn vel
maken gewoon door zo te staan (stil), laat
het zich sloom maar irreversibel spreiden
om zijn eigen bedoening, pen in gat,
messing en groef van tijd en tegentijd.
Laat iemand nu zijn sleutel pakken en
binnenkomen in het begin. Hij loopt
de kamer door, hij heeft hier lang gewoond,
hij gaat daar zitten bij het raam en legt
zijn dood weg voor vandaag. Hij ziet de zon
rollen over het lege voetbalveld.
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Tantôt
Draai ik de Grote Fuga, sloft mijn vader
de kamer binnen. Lucht heeft hem vandaag
zo vereenvoudigd dat wij praten. Stom, maar
zonder elkaar met anderen te verwarren:
‘En, red je het nogal?’ Hij wel, zijn as
voegt zich onder alle omstandigheden
aaneen tot wie hij was, is en zal zijn
maar ik: bewaar me. Toch, een samenhang
vindt schraperig akkoorden. Ik vervang
voor even niet wat hem is aangedaan
en doe geen boete. Hij mag, als hij wil,
gerust een dag of wat niet staren, slaan
of sarren. Blind sforzando. In de rusten,
de sporadische, kunnen wij bestaan.
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Plek
Als iemand weg is heb je hem dan nog
zoals hij was kon je hem laten komen
en hij zat zoals altijd en hij had
de oren van altijd en hij bewoog
zijn lippen van altijd en je begreep
hoe je hem had gemist de kans voorbij
maar dat hij praten kon en zei wat nooit
tevoren was gezegd dat hij daar zit
en door de jaren heen zo praat en ik
kan horen wat hij zegt vergeet vergeet
en langzaam wordt de lucht achter hem wit
en er is geen plek meer waar hij niet is
precies zoals het nu al jaren is
maar het is niet meer zo dat ik hem mis.
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Worstlust
Een gastrosofische verkenning
door Fredie Beckmans
Als voorzitter van de Nederlandse Worstclub is het mijn levenstaak de worst weer
een plek te geven in ons bestaan, in ons wereldbeeld en in onze kunst. Ik zeg ‘weer’
omdat de worst de afgelopen jaren heeft geleden onder versmading, veronachtzaming
en oprukkend vegetarisme. Het is daarom geen wonder dat ik de openbare doch
zelden door iemand bezochte vergaderingen van de Worstclub altijd begin met dit
citaat van Immanuel Kant: ‘Elk inzicht heeft twee kanten waar men het kan aanvatten.
Het ene a priori, het andere a posteriori.’ Hij bedoelde dat je een worst zowel van
voor als van achter kunt opeten, zoals kennis vooraf of achteraf kan ontstaan.
Het is jammer dat we hiermee Kant meteen achter ons moeten laten, want deze
wijsgeer maakte zijn eigen mosterd en gaf zijn naam aan de Kantworst. Helaas is
dat een vierkante Oostenrijkse worst, en derhalve wel lekker maar zonder diepgang.
Dan zijn Kants landgenoten betere bewakers van de Europese worstcultuur. Dat
bleek op een recente studiereis door Duitsland die mij naar het plaatsje Böblingen
nabij Stuttgart bracht. In Böblingen is het Deutsche Fleischermuseum gevestigd, het
Duitse Slagerijmuseum. Nog nooit heb ik zoveel plastic worsten bij elkaar zien
hangen, tussen de paar nagebouwde slagerijwinkels en de talrijke
worstvleeshakmachines in. Verder zijn er in dit Heimatmuseum veel lokale roestige
messen, gerafelde vlaggen van slagersgilden en diverse voorbeelden van moderne
kunst die als gemene deler een afbeelding van een varken hebben. Het gaat hierbij
niet om wandtegeltjes, maar om serieuze artistieke uitingen, met als topstukken een
Dali en een Warhol.
Vanuit Böblingen - waar ik vertrok met een uitnodiging op zak om een lezing te
komen geven over diverse aspecten van worst - ging de reis verder naar Neurenberg.
Na zoveel museale rijkdom overviel mij onderweg een gevoel van treurnis. Wat koop
je in Nederland qua worst in de supermarkt, anders dan knakworsten in blik die naar
slappe koffie smaken, droge worsten waarvan je heel vet in je mond wordt maar niet
veel meer proeft dan zuur en zout? Toegegeven, in fysiologisch opzicht is dat een
optimaal smeermengsel voor het lichaam: vet, zuur, zout. Maar in geestelijk opzicht
komen wij daarmee zoveel tekort. Tijd voor somberheid had ik echter niet. Tegenover
mij in de coupé doemde een gerookte en gekruide Duitse leverworst op, in dikke
plakken op een Duitse boterham. Deze worst gleed geluidloos naar binnen bij een
Duitse medepassagier en het water liep me in de mond. Ooh zachte Duitse gerookte
leverworst, uw smaak worde bezongen in duizend lyrische coupletten....!
Geen wonder dat ik mij in Neurenberg ogenblikkelijk spoedde naar de Moritzkapel
aan het raadhuisplein. Daar tegen het kerkje aan staat de befaamde snackbar
‘Bratwurstglöcklein’. Ze zijn erg trots op hun vaste klanten en willen dat laten weten
ook. Mijn collega's, de schilder Albrecht Dürer en de dichter Hans Sachs, waren er
in hun tijd niet weg te slaan. Al sinds het jaar 1313 schetteren en spetteren hier de
kleine worstjes in het vet. Het gaat dan om de onvolprezen Nürnberger Bratwürstchen.
Altijd zingen zij het hoogste lied van beukenrook en mierikswortelsaus, de zuurkool
is hun beste vriend en ik deins er nimmer voor terug ze met huid en haar te verorberen.
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Dürer nam er altijd zes en dat is sindsdien een heilig getal gebleven in dit
etablissement.
De verklaring dat de snackbar het al 700 jaar uithoudt op deze plek, ligt in het feit
dat vroeger in de huizen van arme mensen geen
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plek voor een keuken was. Ze moesten letterlijk op de straat eten. Maar dat was geen
straf, want de Neurenberger braadworstjes waren zodanig heilzaam voor lichaam en
geest dat Goethe ze per post naar Frankfurt liet sturen.
Overal waar wij mosterd smeren, gebruikt men in Zuid-Duitsland en Oostenrijk
mierikswortel. Het beoogde effect van beide is hetzelfde: pijn in mond, slokdarm en
maag. Dat doen wij onszelf niet uit masochisme aan, doch om in de maag extra
maagsappen te veroorzaken opdat de vette worst in ons lichaam optimaal wordt
afgebroken. Hiertoe eet men de Neurenbergse braadworstjes dus met mierikswortel
(en niet met mosterd, want dan verraadt men zichzelf als Ausländer).
De volgende halte van mijn studiereis was Göttingen. De echte Baron von
Münchhausen (die leefde tussen 1720 en 1797) heeft vanuit hier in 1783 brieven
geschreven die leken te gaan over de Duitse filosoof en natuurkundige Georg
Christoph Lichtenberg. Maar wie de epistels leest, ziet ogenblikkelijk waarover ze
werkelijk handelen. Zo noteerde Von Münchhausen:
‘Over worsten wil ik zwijgen, alleen al bij de gedachten eraan krijg ik
tranen van dankbaarheid in mijn ogen; ze hebben me de mooiste uren van
mijn leven bezorgd; wat Göttingen en Braunschweig me in dezen hebben
gedaan, staat in de onuitwisbare bladzijden der wereldgeschiedenis. De
roem van de Göttinger worst heeft de universiteit overleefd; in een
Göttinger worst zit vaak meer lekkers dan in een Göttinger professor.’
Was de in Göttingen docerende professor Lichtenberg hier nu het mikpunt van spot
of gaat het om oprechte worstlof? Lichtenberg zelf zocht overigens lange tijd naar
inhoud en karakter van de worst. Hij schreef worstbrieven naar vrienden en
publiceerde in 1798 een essay met de titel ‘Dat was me ooit een worst’. Maar al die
worstteksten van Lichtenberg beginnen pas een jaar na Von Münchhausens oordeel
over Göttinger worsten en professoren. In mijn ogen was hier sprake van een
waarachtige literaire worstenoorlog.
Zeker is dat Lichtenberg worsten te drogen hing in zijn bibliotheek tussen
Shakespeare en Hume. En in zijn essay beschrijft hij Königsberg als de plaats waar
het enig ‘ware’ wereldsysteem heerst, de enige ‘ware’ filosofie en het ‘ware’ gevoel
bestaat, als ook de enige plaats van de ‘ware’ worstprocessie. Het eerste deel van
deze zin gaat evident over de in Königsberg geboren en gestorven Immanuel Kant.
Het laatste deel gaat over de traditionele Königsberger worstprocessie, die langzaam
maar zeker ontaardde met een in het jaar 1601 rondgedragen worst van zes kilometer
lengte. Die is naar het schijnt tijdens de processie door kwajongens met stenen
bekogeld en kort daarna ontploft. De zachte zwarte bloedworstdelen legden de stad
onder een deken van smurrie zoals ooit de Vesuvius Pompeii bedekte onder een
deken van as.
Maar tijd voor archeologisch onderzoek had ik niet; de reis ging alras verder naar
Berlijn, beroemd om de ‘Currywurst ohne Haut’. Bovendien wilde ik de Berlijnse
sterkokkin Sarah Wiener bezoeken. Ze zei dat ik niet op een beter tijdstip had kunnen
komen, en vroeg of ik zin had haar derde restaurant in Berlijn te openen. De naam
daarvan luidde ‘Sarah Wiener im Hamburger Bahnhof’! Dat klonk mij als muziek
in de oren, een naam zo schoon als ‘Dubbeleworststeeg’, de mooiste straat in
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Amsterdam. Wel dient men te weten dat de Wiener een dubbele knakworst is, en dat
de Hamburger Bahnhof het museum van moderne kunst te Berlijn is.
Mijn opening werd een cataclysmische mislukking waarvan ik u de details wil
besparen, maar ze was wel de reden dat ik de volgende dag in de wijk Prenzlauerberg
mijn wonden stond te likken bij een worstkar van Konopke. Iedereen in Berlijn weet
dat je bij Konopke de lekkerste Currywurst ohne Haut kunt eten. Deze curryworst
is een soort besneden korte dikke frikadel die in een plakjes-snijapparaat gaat, waarna
er zo'n negen stukjes blote worst op een kartonnetje vallen. Daar gaat een enorme
hoeveelheid ketchup overheen en dan - het ultieme moment - wordt daaroverheen
een flinke strooibus met kerrie leeggeschud. ‘Ohne Haut’ betekent dat deze worst
niet kan liegen; men zegt dat alle andere
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Duitse worsten altijd liegen, en er daarom een velletje omheen zit (teneinde de ergste
zonde te verhullen: het feit dat er bijna geen vlees in zit).
Met die wetenschap nam ik een hap van Konopkes worst zonder vel en werd niet
teleurgesteld. Ik genoot van het zachte vlees, de plens ketchup en heel veel kerrie.
Het is belangrijk dat bij het eten de kerrie en ketchup niet door elkaar geraken, want
dan ontstaat iets als currysaus en dat smaakt heel anders.
Doch verdere contemplatie was mij niet vergund. Voort moest ik, op naar Hamburg.
Daar beoogde ik het graf van de beroemde balletdanseres Olga Knack te bezoeken.
Ik hoopte een aanwijzing te vinden voor de oplossing van het aloude probleem of
de Hamburgse familie Knack achter de knakworst zit. Als in 1662 ene Marcus
Knackwurst schrijft: ‘De worst is als een boek, het bevat veel van wat er niet in
hoort’, dan is het wel duidelijk dat hij niet de uitvinder van de worst is maar een
sappig pseudoniem gebruikt. Veel eerder verwacht je dat een fragiele balletdanseres
met de naam Knack zit achter de knakworst, die zo verfijnd kan balanceren als men
hem met de hand naar de mond brengt.
In de trein naar Hamburg overpeins ik een herdefiniëring van de worst aan de hand
van twee negentiende-eeuwse filosofen: Karl Friedrich von Rumohr en Karl
Rosenkranz. Von Rumohr geldt in Duitsland als grootste keukenfilosoof, zoals in
Frankrijk Brillat-Savarin als zodanig geldt. Die Brillat-Savarin schreef
keukenfilosofietjes waar iedere francofiele Nederlandse keukenprins mee probeert
te imponeren. Zijn beroemdste uitspraak is ook meteen de allerbelachelijkste: ‘Zeg
me wat je eet en ik zeg wie je bent.’ Sorry hoor, maar ik eet iedere dag iets anders.
Nee, dan waren Von Rumohr en Rosenkranz van zwaarder kaliber. Zij hebben met
hun geschriften Geist der Kochkunst (1822) - ‘ein gastrosophische Schrift’ - en Ästhik
des Hässlichen (1853), niet alleen de moderne kunst een solide basis gegeven, maar
- belangrijker nog - de worst een eigen esthetisch-wijsgerige plek bezorgd.
In worsten is, betoogden zij, net zoals in metafysische stelsels en in pasteien, veel
ruimte nodig om ze met eigen bedenksels te vullen. Het is inderdaad niet nodig dat
de worsten steeds op dezelfde wijze worden gemaakt - integendeel, het mengsel van
vleessoorten, kruiden en andere plantaardige toevoegingen dient aan een zekere
willekeur en aan de grilligheid van de menselijke geest onderhevig te zijn. In elk
deel van Duitsland, ja in elke uithoek van Europa, zijn andere, vaak weer verschillende
betoverende mengsels gebruikelijk. Men volgt het ene en dan weer het andere
voorbeeld, of de ingevingen van de eigen verbeeldingskracht, als men dit andere
maar naar de eeuwige regels der kunst weet in te vullen.
Terug naar mevrouw Knack, die op het gigantische kerkhof Ohldorf begraven ligt.
Mij was verteld dat er een grafsteen in de vorm van een blik knakworsten zou staan,
maar ik ben nu eenmaal een goedgelovig type. Mijn bloem knakte tezamen met mijn
geestkracht toen ik zag dat ze onder een gewone vierkante steen lag. Olga Knack
geb. Brandt 29 juni 1885 - 1 aug. 1978. Het spoor liep dood, en ik concludeerde dat
ik aan de Hamburgers verder geen woord vuil wilde maken.
Zo reisde ik met een ambivalent gevoel terug naar huis. Verrijkt en gefrustreerd ging
het onafwendbaar door het Noord-Duitse laagland richting de worstenhel aan de
Noordzee. Zou ik het na deze reis ooit nog wagen bij de Hema naar binnen te stappen
en zo'n halve gerookte worst zachtjes naar binnen te laten glijden? Vooraf heb ik
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altijd enorme zin. Achteraf steevast vette spijt om de smerige smaak van blanco
karton die maar niet uit mijn mond wil verdwijnen. Anderzijds dient vastgesteld dat
dit wel precies, zoveel was mij nu duidelijk geworden, de smaak van Nederland is.
Daar helpt geen lieve mosterd aan.
Bewerkte versie van de ‘Hans Worstlezing’, uitgesproken op 7 april 2006 te
Amsterdam op uitnodiging van de Stichting Hans Worst.
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Pijnloze metamorfosen
Alexis de Roode
I
Laten we zeggen:
ik ben een vrouw.
Ik draag mijn mand en vestig
vele blikken op mijn lijf
dat dragen moet.
Ik draag dansend
en ontsnap, maar ik draag.
Omdat ik draag
ben ik met velen:
Hathor, Isis, Astarte.
Er is een tuin in mij
waar ik voor zorg
en vele verborgen tuinen
kennen mijn voetstap.
Ik draag mijn blauwe mantel
van Maria die ik ben
en hoed de maan
die klein en wit
verdwaald is in de nacht.
Schaapje, kom maar hier.

II
Laten we zeggen:
ik ben een man.
Ik heb een geslacht
dat aandacht vraagt
en zon verlangt.
Zonen en dochters
van zonen en dochters
lopen weg van mij.
Alleen ben ik
en zoek mijn moeder.
Ik schep mij een wereld
naar mijn wil en streef
naar zuivere beweging.
Luchtkastelen bouw ik
van steen en aarde.
Ik vind mijzelf in wat ik maak
en kroon mijzelf geworteld.
Maar met elke aarde die ik schep
ga ik te gronde.
Zon, schijn op mijn geslacht.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

11

III
Laten we zeggen:
ik ben een moordenaar.
Er is een moment
dat wordt ingeklemd
tussen voor en na, oneindig dun.
Ik heb een mens gedood
en niemand weet het,
en ik weet het evenmin.
Er huist in mij een niet-bestaan
dat muren om zich heen verlangt.
Vreemd hoe alles gewoon is:
een halfje bruin bij de bakker,
een wandeling in het park,
niemand is bang voor mij.
Ik aai een kind
met dezelfde hand
en sleep een suizend
vacuüm achter mij aan.
Persephone schrijft mij
lange brieven.

IV
Laten we zeggen:
ik ben een hoer.
Er kleeft een kort
hard woord aan mij
dat gezelschap zoekt.
Ik heb een kut die ik verkoop.
Zulke woorden zijn onaangenaam,
dat weet ik. De mensen
hechten aan mooie taal
tot het erop aankomt.
Het is de mond
die mij ontheiligt.
Dat diep in mij iets huist
wat onaanraakbaar is,
was op den duur niet vol te houden.
Alle deuren heb ik open
moeten zetten naar de nacht.
Nu ben ik van de wind
die in het donker komt en gaat.
Voorbijganger, zeg mijn naam.
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V
Laten we zeggen:
ik ben een koning.
Niet om wat ik kan of
ben, ben ik koning, koning
ben ik zonder meer.
Al voor ik geboren werd
bekleedde men voor mij
de aarde met zachte wolken.
Bloesemend kant ben ik
dat zwijgt van waardigheid.
Het is mijn wens
een gelijke te ontmoeten,
die mijn uitzicht kan delen,
maar niemand geeft gehoor
aan mijn bevel.
Ik ga soms liggen in het gras
om zichtbaar te worden
voor mijn volk,
maar het schijnt mij toe
dat wij werkelijk alleen zijn.

VI
Laten we zeggen:
ik ben een dode.
Er zijn plaatsen waar
geen kind zich waagt,
ik ken ze allemaal.
Het weten is besteed aan mij,
ik ben een dode.
Ik klaag niet en ik huil niet
en spreek met velen
door de mond van één.
U, die dit leest,
u bindt mij aan de aarde.
Liefste, laat mij nu maar los.
Het sterven heeft mij veranderd.
U kent mij niet.
Ik leg mijn hand op uw schouder
en sta je altijd bij.
Ik zoek de warmte van de levenden
maar zij en ik, wir mögen uns nicht.
Zwijg nu zusje, zwijg.
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VII
Laten we zeggen:
ik ben u.
Ik lees deze woorden
die letters op papier zijn.
Iemand heeft geschreven
en dit dit dit is
het woord dat ik lees.
Dit is een kort woord.
Gazellenjong is langer, mooier,
Is dit gazellenjong elf letters?
Rent over dit papier
een gazellenjong
van elektromagnetische pulsjes?
Elk woord dat ik lees
wordt toch op dit moment
geboren in mijn geest.
Ik weet niet of het magie is.
Maar Ik ben het
die deze woorden leven laat
en na mij zijn ze dood.
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De zaak T.
door Antoine de Kom
De bode heeft me een stoel aangewezen. Die staat met de rug tegen het kogelvrije
scherm. Daarachter zit het publiek. Ik zit zowat tussen de pers ingeklemd. De
journalisten kijken hongerig naar het rapport dat ik tevoorschijn haal. De kleine zaal
is afgeladen en de sfeer voelbaar gespannen. Verdachte zit tussen twee beambten
van de parketpolitie. Met hun lichaamstaal geven ze blijk van hun afschuw.
Verdachte is een vrij forse man van achtenzeventig jaar. Grijs, hoge neus, grote
ogen en een wat smalle mond die zijn kin spitser maakt dan die is. Hij ziet er bleek
en broos uit. Hij is met gebogen hoofd binnengeleid en zit nu in zichzelf gekeerd
roerloos af te wachten achter een glaasje water. Zijn raadsman staat naast hem en
bladert in het psychiatrisch rapport. Mijn rapport. Dan buigt hij zich naar zijn cliënt
toe en fluistert hem iets in het oor.
‘Rechtbank!’ De bode heeft de zaak uitgeroepen. De deur die toegang geeft tot de
raadkamer zwaait open en iedereen staat op, behalve verdachte. De drie rechters
nemen plaats en kijken over verdachte heen de volle zaal in. De voorzitter neemt
diens personalia met hem door.
‘U bent Tiberius Claudius Nero ofwel Tiberius Julius Caesar Augustus?’ Verdachte
zegt niets. Hij verdraagt alles zwijgend.
‘U bent niet verplicht te antwoorden op de vragen die u worden gesteld.’
Er verschijnt een wrange glimlach op zijn door puisten ontsierde gezicht. Hij draait
zich even om en maakt precieuze gebaren met zijn vingers. De tekenaars beginnen
driftig te schetsen. Zijn blik raakt de mijne. Hij herkent me maar reageert niet op
mijn knikje.
Het woord is aan de officier van justitie. De tenlastelegging is omvangrijk.
Verdachte is staatshoofd. Hij zou verantwoordelijk zijn voor tal van liquidaties en
zich voorts schuldig hebben gemaakt aan zedenmisdrijven. Vandaag worden deze
laatste behandeld. Er is sprake van het op grote schaal ontvoeren en seksueel
misbruiken van zelfs zeer jonge jongens en meisjes en voorts van verkrachting of
poging tot verkrachting van volwassenen.
De voorzitter begint een lange, gedetailleerde ondervraging. Verdachte zegt weinig
en neemt de tijd voor lange stiltes in zijn antwoorden. Toch blijkt algauw dat hij elke
beschuldiging afdoet als roddel. Verdachte heeft gedurende de laatste tien jaar een
teruggetrokken bestaan geleid op het eiland Capri. Hij bewoonde daar een ‘villa’
met zeven bouwlagen, sober weliswaar, en gelegen op een hoge rotspunt aan de
oostzijde van het eiland. Aan de noordzijde lag zijn wandelgang, met zicht op de
Golf van Napels. Vanuit dit paleis bestuurde hij het land. Het was vrijwel
onbenaderbaar.
Onder meer hier zou het tenlastegelegde hebben plaatsgegrepen. De voorzitter
citeert de schriftelijke verklaring van getuige T.: ‘Zijn seksuele begeerten werden
niet alleen opgewekt door louter lichamelijke aantrekkingskracht, maar in sommige
gevallen ook door de jeugdige onschuld van zijn slachtoffers of, in andere gevallen,
door het feit dat ze van hoge afkomst waren. In die tijd kwam men ook voor het eerst
termen tegen die voordien onbekend waren: “sekska-
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merjonkers” en “kringspierballen”, respectievelijk verwijzend naar de gore plaats
van handeling en naar de vaardigheid van de jongetjes die zich daarvoor leenden.
En er waren speciale slaven aangesteld om hen op te sporen en mee te lokken: wie
zich bereid toonde mee te gaan, gaven ze geschenken, wie weigerde werd bedreigd,
en als een verwant of vader medewerking weigerde, gebruikten ze geweld en
ontvoerden ze hun slachtoffers en leefden ze tegelijk zelf hun lusten op hen uit, alsof
ze te maken hadden met krijgsgevangenen.’
Verdachte reageert geërgerd en onderbreekt opnieuw de voorzitter: ‘Al deze
insinuaties zijn door wrok ingegeven. Men kon mijn lijfelijke afwezigheid niet
verdragen. Voordat ik mij terugtrok, hebben zulke geruchten zich nimmer
voorgedaan!’
Ter verdediging begint hij een betoog waarin hij probeert aan te geven dat hij
volgens talloze ondergeschikten onschuldig is. Ook stelt hij dat getuige T. hem
steevast in een kwaad daglicht heeft gesteld. De voorzitter grijpt in. Eerst de
getuigenverhoren.
Getuige S. spreekt over het volgende: ‘Nog weerzinwekkender schanddaden
werden hem toegedicht, bijna te erg om aan te horen of door te vertellen, laat staan
om te geloven. Zo zou hij pasgeboren kinderen, die hij “visjes” noemde, geleerd
hebben om, terwijl hij in bad zat, tussen zijn benen te spelen en hem zacht te likken
en te bijten. Ja, zelfs zou hij iets grotere kinderen, die evenwel nog niet gespeend
waren, zijn geslacht hebben voorgehouden, alsof het een moederborst was.’ - Uit het
publiek klinken kreten van geschoktheid en verontwaardiging.
Verdachte blijft ontkennen. Hij noemt getuige S. een ‘monstrueuze en
ongeloofwaardige fantast’.
Ik krijg het ongemakkelijke gevoel dat er in dit proces erg veel nadruk zal komen te
liggen op het psychiatrische rapport. Hoelang zal het nog duren voordat ik word
gehoord? In gedachten recapituleer ik mijn bevindingen en conclusie. Verdachte
heeft weliswaar enkele ‘desadaptieve’ persoonlijkheidstrekken die het vermogen tot
actieve aanpassing in de omgang met anderen beperken, maar dat is geen echte
stoornis en hij is naar mijn mening dan ook toerekeningsvatbaar. De trekken hebben
hem niet in zijn keuzevrijheid beperkt. Hij had alle tijd en ruimte voor overweging.
Hij wilde het tenlastegelegde plegen en had het ook kunnen nalaten.
Ik denk dat de raadsman echter voor een vorm van verminderde
toerekeningsvatbaarheid wil gaan. Dan zal hij ter ondersteuning daarvan een nieuw
rapport nodig hebben, een contra-expertise dus, waarin wel een stoornis wordt
vastgesteld. De raadsman gaat twijfel zaaien, mij door het slijk halen, mijn rapport
ontkrachten. Ik voel me bij voorbaat bevuild door een zaak waar ik eigenlijk niets
mee te maken wil hebben.
Verdachte was ‘onderzoekbaar’ maar daarbij bleef het. Het scheppen van een
basale vertrouwensband was vooral erg lastig. Het werd een dunne draad. Verdachte
bleef erg gesloten tot ik het onderwerp ‘vertrouwen’ met hem kon bespreken. Hij
kon de verleiding niet weerstaan en luchtte zijn hart zonder overigens zelf over
seksualiteit te beginnen. Verdachte heeft zijn leven lang gekampt met een neiging
tot afkeer van anderen, tot geslotenheid, tot secundair reageren, afwachten, het zich
niet in de kaart laten kijken. Dat is met de jaren erger geworden. Hij lijdt daardoor.
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Hij is verbitterd. Zijn bedoelingen waren niet slecht. Verdachte voelt zich door de
ander genomen. Maar dat is geen stoornis.
Hij had de onmogelijke opdracht om zijn voorganger, de verafgode Augus-
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tus op te volgen. Die wilde, ondanks respect voor de senaat, een soort dynastie
vestigen. Niet dat Augustus in verdachte veel zag of hem graag mocht. Het was bij
gebrek aan beter en dan ook nog louter ter overbrugging bedoeld tot verdachtes neef,
de populaire Germanicus, oud en ervaren genoeg zou zijn om het roer over te nemen.
Verdachte had jarenlang als legeraanvoerder campagne gevoerd aan het noordelijk
en oostelijk front. Met succes. Hij voelde zich thuis in het leger, ver van de politieke
intriges in Rome. Hij werd een soort redder des vaderlands, tegen wil en dank. Hij
was bepaald geen politiek dier en wilde op zijn vijfenvijftigste de troon eigenlijk niet
bestijgen.
Kort na zijn aantreden beging hij de ene blunder na de andere. Het staatshoofd
was in zijn tijd ‘eerste burger’. De senaat moest de illusie hebben dat er geen sterke
man was, zeker geen keizer. De senaat verleende de princeps gezag, maar daarvoor
moest deze met tact en gevoel voor uiteenlopende belangen opereren. Verdachte had
echter geprobeerd dat gezag van de senaat af te dwingen door uitzonderlijk lang te
aarzelen met de formele aanvaarding van de macht. Ze moesten hem maar aanwijzen
als ‘eerste onder gelijken’. De senatoren wisten niet goed wat ze aan hem hadden.
Hij had de reputatie arrogant, verheimelijkend, verhullend en huichelachtig te zijn.
Dat wekte aarzeling, achterdocht, angst en vijandigheid. Het einde van het verhaal
was dat verdachte zich in toenemende mate ging handhaven met behulp van terreur.
En dat terwijl hij zichzelf eigenlijk als een lid van de senaat zag, en de titel augustus
nimmer zelf gebruikte! Dat was de tragische ironie van zijn wereldbeeld.
Als ik verdachte dit tijdens het onderzoek voorhoud, dan geeft hij blijk van
herkenning en vertelt vreselijk teleurgesteld te zijn. Verdachte gaf in zijn leven zelden
zijn vertrouwen. Als jong kind leefde hij in angst en ballingschap met zijn ouders.
Zijn moeder scheidde van verdachtes vader en huwde Octavianus, de latere Augustus.
Verdachte had van zijn eerste vrouw Vipsania intens veel gehouden, maar moest op
last van Augustus van haar scheiden en diens dochter Julia huwen, die hem bedroog
en openlijk belachelijk maakte. Zijn zoon Drusus stierf. Er was meer tegenspoed.
Zijn moeder Livia wilde met hem meeregeren, Augustus' oogappel Germanicus
kwam om, hij kreeg de schuld daarvan. Verdachte heeft zijn gehele leven van zijn
hart een moordkuil gemaakt. Het ergste was het verraad van zijn rechterhand Lucius
Aelius Seianus geweest, de commandant van zijn lijfwacht en latere consul.
Nadat ter zitting het onderzoek naar de feiten is afgerond, komt de persoonlijkheid
van de verdachte aan de orde. Ik word door de voorzitter naar voren geroepen. Op
gedecideerde toon noem ik mijn personalia en leg de belofte af. Ik voel me als een
lam in de leeuwenkuil. Maar ik laat me hier niet klein krijgen. De officier merkt op
dat het rapport erg laat is gearriveerd. De voorzitter beaamt dat. De raadsman geeft
aan dat er bij het lezen vele vragen zijn gerezen. Eerst willen de rechters opheldering.
De jongste rechter vraagt zich af of verdachte niet gewoon een oude vereenzaamde
man is die zich aan grensoverschrijdende genotzucht heeft overgegeven. Dat is een
vraag naar de feiten en omstandigheden. Ik herhaal mijn diagnose: desadaptieve
persoonlijkheidstrekken van narcistische en dwangmatige aard. Verdachte is een
man die - hoewel toegewijd aan de publieke zaak - neigt tot gevoelens van haat jegens
zijn verwanten, die hooghartig is, onuitstaanbaar, spaarzaam en gierig, die nogal op
lustbevrediging uit is, en verder gevoelloos, streng, hard en wreed. Verdachte is
voorts afstandelijk, koel, al bij voorbaat angstig,
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voorzichtig, zorgvuldig, wantrouwig en bijgelovig, ontstemd, depressief, cynisch,
ondoorgrondelijk en sluw. Kortom: verdachte vertoont het persoonlijk gekleurde
profiel van een klassieke tiran. Dat is iets anders dan een stoornis die hem
ontoerekeningsvatbaar maakt; er zijn overigens geen aanwijzingen voor impulsiviteit
of ontremming in het kader van een dementie.
De voorzitter wil weten of dat alles bij verdachte ook tot seksuele agressie kan
leiden. Dat verband is er niet noodzakelijkerwijs. Er zijn geen precedenten: verdachte
is achtenzeventig geworden zonder ooit voor zulke feiten veroordeeld te zijn.
Ik kijk naar verdachte en probeer me hem voor te stellen in zijn paleis, wandelend
over de ambulatio, met zicht op de golf van Napels. Hij beschikte over een
signaaltoren waarmee hij contact hield met het vasteland. Hij was al eens eerder in
zijn leven langer op een eiland blijven hangen dan hem lief was: Rhodos. Ook toen
was moeilijk te doorgronden welke zijn motieven waren, hoewel hij zich daar naar
verluidt verdiepte in retorica en filosofie. Hij was ver in de veertig en ‘vermoeid’,
teleurgesteld in zijn tweede vrouw, verwikkeld in opvolgingsperikelen die hem het
leven konden kosten. Uiteindelijk werd hij jaren later weer door Augustus naar voren
geschoven mits hij Germanicus adopteerde.
Lang heb ik met verdachte gesproken over het verraad van Seianus. Deze had de
gave die hem in staat stelde telkens de juiste indruk te maken bij verdachte. Deze
gaf zich in vertrouwen aan hem over. Seianus leidde zijn aandacht af, wakkerde
tegenstellingen aan en mobiliseerde vijandige gevoelens tegen verdachte. En dat in
de tijd dat deze leed onder de zwaarte van zijn ambt.
Ooit had Seianus bij toeval het leven van verdachte gered door te voorkomen dat
hij door vallend gesteente werd geraakt. Hij schonk hem al zijn vertrouwen. Maar
Seianus liet verdachtes enige zoon en opvolger vergiftigen, een slag die verdachte
zeer heeft geraakt. Seianus had gehoopt de voogd van verdachtes jeugdige kleinzoon
te kunnen worden en zo zelf de opvolger van verdachte. Eenmaal op Capri werd
verdachte nog afhankelijker van Seianus die volledige greep kreeg op de
informatiestromen richting princeps. Gedurende vijf jaren van de retraite was hij
plaatsvervanger van verdachte.
Rechts achter mij is de raadsman opgestaan. Hij begint op kalme toon zijn
ondervraging.
‘Uw rapport is verbijsterend laat aangekomen, erg kort en ik lees dat u geen verband
legt tussen het tenlastegelegde en de beperkingen waaraan mijn cliënt lijdt. Ik stel
vast dat u daarmee toch conclusies trekt over feiten die nog niet bewezen zijn. Dat
is onethisch. Wilt u mij eens vertellen hoeveel ervaring u met onderzoeken als dit
heeft?’
‘U stelt verschillende vragen aan de orde. Welke wilt u dat ik beantwoord?’
‘Ik vroeg naar uw ervaring. Hoeveel rapporten heeft u over prominente verdachten
opgemaakt?’
‘Dit is mijn vierde onderzoek van een prominente, historische verdachte. Ik heb
jarenlang vele minder bekende verdachten onderzocht en daarover gerapporteerd.’
‘Waarom heeft het zo lang geduurd voordat uw rapport klaar was?’
‘Ik heb vertraging opgelopen door dringende werkzaamheden.’
‘Wilt u dat uitleggen? Wat ging er mis tijdens dit onderzoek?’
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‘Er gebeurt nogal wat in de forensische psychiatrie heden ten dage en dat vraagt
veel van mijn tijd.’
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Ik ben ontevreden over dat antwoord en het ontgaat me niet dat de rechters ondertussen
iets naar elkaar fluisteren en dat de officier zit te strepen in mijn rapport.
‘Ik heb uw bevindingen laten lezen aan enkele deskundigen,’ vervolgt de raadsman,
‘en zij kwamen unaniem en onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat uw rapport
aan alle kanten rammelt. Zij menen dat u een onmiskenbaar gebrek aan ervaring hebt
op dit gebied.’
Ik kijk de voorzitter aan en deze grijpt in. Alleen de inhoud van het rapport mag
worden besproken.
‘U heeft mij hun commentaar toegezonden en ik heb dat bestudeerd,’ zeg ik
vastbesloten om mijn deskundigheid te tonen door niet defensief te zijn. ‘Er is door
Thiel betoogd dat verdachtes angst voor primair reageren tot terugtrekking en
ontladingen leidt. Ik zie echter niet waarom die seksueel van aard zouden moeten
zijn. Marañón is van mening dat seksuele misdragingen bij verdachte van twijfelachtig
waarheidsgehalte zijn. Dat is aan de rechtbank om al dan niet bewezen te achten,
niet aan een psychiater. Het commentaar van Von Hentig is vooral opvallend. Hij
komt tot de conclusie dat verdachte aan schizofrenie lijdt, gebaseerd op zijn
waarneming van afwijkingen op het gebied van de uitingen van gevoel en wil. Maar
voor zo'n diagnose is dat mijns inziens te mager.’
Aan het gezucht achter mij is te merken dat deze materie te zwaar is voor de pers.
De raadsman overlegt met verdachte die zichtbaar vermoeid is. De officier wil weten
hoelang ik met verdachte over seksualiteit heb gesproken.
‘Uiteindelijk voldoende om tot een conclusie te komen. Verdachte gaf niet
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veel prijs. Om te beginnen ontkende hij en benadrukte telkens dat de beleving van
seksualiteit in zijn dagen vrij van schaamte was. Wat anderen van zijn seksualiteit
zeggen, is uit de lucht gegrepen. Dat hield hij vol.’
De raadsman wil meer weten over Von Hentig. ‘Die heeft toch aangetoond dat er
sprake was van paranoïde gedachten en betrekkingsideeën? Is dat niet het welbekende
bewijs voor een psychose?’
‘Naar mijn mening gaat het hier om reële angst voor vijanden en om bijgeloof. Er
zijn geen onmiskenbaar psychotische verschijnselen aanwijsbaar.’
Verdachte was een statige verschijning in onze kliniek geweest. Hij viel op door zijn
broederlijke omgang met zijn medecliënten. Die waren zorgzaam voor hem. Verdachte
zat veel in zijn kamer. Hij las en schreef en peinsde. ‘Een gedifferentieerd mens’,
zeiden de arts-assistenten.
Het verslag van het technisch onderzoek van verdachtes paleis dat verricht is door
deskundige Krause leverde geen aanwijzingen waar ik iets mee kon. Een ding is me
wel bijgebleven: verdachtes persoonlijke vertrekken waren gelegen op de zesde
verdieping en gericht op het noordoosten, met zicht op Campanië. Daar heeft hij
geleefd in angst en isolatie, van daaruit regeerde hij met terreur, en dat terwijl hij
juist aan vertrouwen de voorkeur gaf. Hij had echter niet het zelfvertrouwen noch
de moed of handigheid om dat vertrouwen te bieden en zo de veiligheid te bevorderen.
Het laatste woord is aan verdachte. Deze beklaagt zich over de ‘oppervlakkigheid’
van mijn onderzoek. Hij is niet in de gelegenheid gesteld om over zijn seksualiteit
te spreken. Even eerder heeft de raadsman al aangedrongen op een contra-expertise.
Naar zijn mening geeft de verwarring der deskundigen daar alle aanleiding toe.
Ik verlaat de rechtszaal terwijl die leegstroomt en het publiek me met zichtbare
verachting gadeslaat. Maar een gedragskundige moet het doen met wat de verdachte
mogelijk maakt. Ik heb mij onthouden van speculatie en opnieuw de ondankbare
taak gehad te laten zien dat wie inslecht lijkt niet altijd gestoord is.
Over twee weken volgt de uitspraak.
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Annemieke Gerrist
De hond slaapt op tafel
De andere hond wacht hijgend voor de deur
Er is iets dat ik steeds wil pakken
In de rivier wacht hondenhaar
Is het wachten echt?
Een potloodje dat goed schrijft is meestal klein
Ligt het in de pennenlade?

*
Ik zit voor een muur om een mus te vangen
Ik zit achter een bureau
om zijn nest open te breken
Ik begon met praten
en toen ik harder ging praten
ging men luisteren
De foto's van geliefden
kun je kussen op matglazen wangen
om te weten van wie je houdt
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Door fouten in de wind
viel de zomer neer
Ik vond een plek in het broedgebied
De mannetjes kwaken er zachter
dan de vrouwtjes
Ik wou dat ik op mijn hoofd dezelfde hoed droeg
als toen ik zei dat ik een eend was

*
Vanuit een hoek voeder ik de eenden
Gaat er veel verloren?
Ik ben op klompen begonnen met lopen
Hoe heb je leren fietsen?
In een zijstraatje waar niemand keek
In een zijstraatje vind je altijd iets
Een oude auto of een geliefde
Hoe ben ik in het park terechtgekomen?
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Honger
door Anke Scheeren
Ik draaide op mijn linkerzij en wist, toen ik de jongen zag, dat liefde niet blind maakt.
Ik zie jou wel, dacht ik. Ik kende hem nog niet lang, mijn geliefde, maar toch had ik
hem meteen herkend aan de knik in zijn neusbrug, de haartjes onderaan zijn kin en
het kleine litteken in de vorm van een bliksemschicht. Voorzichtig raakte ik hem
aan. Hij opende zijn ogen. Grijs met groene spikkels. Hij glimlachte en mompelde
‘goeiemorgen’ met een ongeschoren randje. In een impuls greep ik zijn hand vast
en duwde zijn wijsvinger in het kuiltje van mijn navel.
‘IloveyouIloveyouIloveyou,’ zei ik met een robotstem.
Mijn geliefde keek me niet-begrijpend aan. Jezus, waarom moest ik alles altijd
weer verknallen door zo idioot te doen? Ik drukte mijn lippen op de zijne, net iets
harder dan noodzakelijk, in de hoop dat hij mijn belachelijke actie zou vergeten. We
zoenden langzaam, in vertraging, want hij was nog moe.
‘Denk jij dat je eerste liefde bepalend is voor al je andere liefdes?,’ vroeg ik daarna.
‘Dat je telkens tot hetzelfde wordt aangetrokken? En telkens om dezelfde reden ook
weer uit elkaar gaat?’
‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Ik hoop van niet, want het zou betekenen dat je niets
leert en telkens dezelfde fout maakt... Maar jij lijkt in niets op mijn eerste liefde, als
dat een geruststelling voor je is.’
Mijn geliefde draaide zich nu ook op zijn zij en keek me recht aan.
‘En ik,’ vroeg hij, ‘lijk ik op jouw eerste liefde?’
‘Nee,’ zei ik, ‘mijn eerste liefde had geen navel, en die heb jij wel. Mijn eerste
liefde had een hart in plaats van een navel.’
Mijn geliefde trok zijn wenkbrauwen omhoog.
‘Heette jouw eerste liefde soms Adam?,’ vroeg hij.
‘Nee, hij heette Beer.’
‘Beer?’
‘Ja, ik geef toe dat het geen originele naam is voor een teddybeer.’
Hij glimlachte.
‘En waarom eindigde de liefde?,’ vroeg hij. ‘Groeiden jullie uit elkaar?’
‘Nee, de batterijen raakten op.’
Ik was zeven jaar oud toen mijn moeder zei dat ik eigenlijk te oud begon te worden
om nog met een knuffel te slapen. Het stak me dat mijn moeder het woord ‘knuffel’
gebruikte, want ze wist dat Beer niet zomaar een teddybeer was. Beer had op zijn
buik een rode plastic knop die de vorm had van een hart. Als je op die knop duwde,
begon Beer tegen je te spreken. Hij hield pas weer op als je de knop losliet. 's Avonds
in bed drukte ik zijn buik tegen mijn borstkas en dan luisterde ik naar zijn stemmetje
dat eindeloos voor mij herhaalde: ‘IloveyouIloveyouIloveyou...’ Ik liet Beer net
zolang praten tot mijn kamer helemaal gevuld was met die drie kleine Engelse
woordjes waarvan ik de betekenis wel kende.
Op een dag zei Beer ineens niets meer. Zijn sprekende hart was toe aan nieuwe
batterijen. Mijn moeder vertelde mij dat Beer speciale batterijtjes nodig had, en dat
ze dat een beetje overdreven vond en dat het eigenlijk ook niet goed voor
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mij was om me zo te hechten aan een knuffel. Er werden geen speciale batterijtjes
gekocht. Ik nam Beer nog een week elke avond bij me in bed. Maar hoe innig ik hem
ook omhelsde, hij zweeg in alle talen. Het was niet meer hetzelfde. Uiteindelijk
verbande ik Beer naar de kast. Mijn moeder beschouwde dat als een eerste stap in
de richting van mijn volwassenheid waar zij, nog meer dan ik, zo naar uit scheen te
kijken. Het leek mij beter om haar in die waan te laten.
‘Wat naar voor je,’ zei mijn geliefde. Ik knikte quasi-ernstig mijn hoofd. Zijn
vingers marcheerden langzaam over mijn onderbuik naar beneden, de middelvinger
als onbetwiste aanvoerder. Terug naar het warme thuisfront.
De honger murmelde tevreden: Het geluk zit diep in mij, kom het maar zoeken...
Ik had mijn geliefde zes dagen eerder leren kennen op een feestje. Mijn geliefde, die
ik in gedachten toen nog gewoon Marcus noemde, had de hele avond met mij
gesproken over de ongeschreven gedragscodes op feestjes (wij waren het erover eens
dat niemand hier aan deze codes voldeed behalve wijzelf, of omgekeerd), over waar
je een goed Chinees restaurant aan kon herkennen en over de heropleving van het
cynisme. Het viel me op hoe mooi zijn vingers om zijn bierglas krulden. Hij heeft
de handen van een musicus, dacht ik. Hoewel het niet was uitgesloten dat hij nog
nooit een piano of gitaar had aangeraakt, had hij evenwel de handen van een virtuoos,
handen die het delicate konden hanteren zonder het te verpulveren, en ongetwijfeld
ook handen die een vrouw konden meenemen naar de kern van het bestaan.
Ik begon me af te vragen waarom hij nog geen enkel excuus bedacht had om mij
even aan te raken. Hij hoefde alleen maar mijn halsketting voorzichtig tussen zijn
vingers te nemen en te zeggen: ‘Wat apart’, dat was al voldoende. Maar Marcus
raakte me niet aan, ook niet nadat ik nogal schaamteloos naar hem had gelachen.
Kennelijk was ik zijn type niet, dat kwam voor. Toen ik mijn sigaret had uitgedrukt,
zei ik resoluut: ‘Ik ga.’ In het oor van de jarige fluisterde ik nog: ‘Tot volgende week’,
waarop zij alleen maar afwezig had geknikt. Ooit had zij mijn handtekening gevraagd
om haar actie tegen kartonnen bekertjes in de mensa te steunen. Sindsdien dronken
wij regelmatig samen thee - uit kartonnen bekertjes. Toen ik in het halletje door een
berg jassen graaide, drukte een hand even zachtjes in mijn rechterzij en iemand vroeg:
‘Zal ik anders met je meegaan?’
‘Ik bedoel...,’ zei Marcus toen ik me naar hem had omgedraaid. ‘Ik wil best een
eindje met je meefietsen. Dan hoef je niet alleen door het donker.’
‘Wat ouderwets,’ zei ik spottend. Hij mocht mee.
Door lege straten fietsten we naar mijn huis - in het tempo van mensen wier enige
echte doel elkaars gezelschap is. Onze echo's lieten we als een kruimelspoor achter
op het asfalt.
Toen we bij mijn voordeur stonden, met zijn fiets ongelukkig tussen ons in, vroeg
hij of ik zin had om een keer wat met hem te gaan drinken, of eten misschien, en
ondanks mijn diepe aversie tegen het woord ‘leuk’ en al het spontane en vrijblijvende
dat dit woord suggereerde, zei ik: ‘Lijkt me leuk.’ Ik had nog net niet ‘gezellig’
gezegd. Maar ik had het kunnen zeggen. Ik had het echt kunnen zeggen.
Vijf dagen later zaten wij samen in een piepklein restaurantje waar de tafels zo
klein waren dat je wel verstrikt moest raken in elkaars benen. Het eten was goed en
van de prijs viel niets te zeggen. Gedurende de avond werd de ruimte om ons heen
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kaar aan viel, en tenslotte moesten wij afscheid nemen in een bijzonder smal gangetje
dat een beetje rook naar verf. De ruimte was inmiddels tot het uiterste gekrompen.
Het liet ons geen keuze. Na een por van de kapstok kusten wij elkaar. Elke oprisping
van verstand loste op in die andere, vreemde mond. En telkens als de fietssleutel in
mijn linkerhandpalm mij eraan herinnerde dat ik moest gaan, kuste ik hem nog
gretiger. Met mijn rechterhand gleed ik onder zijn shirt en raakte zijn buik aan.
‘Wat ga je doen?,’ vroeg hij.
‘Afscheid nemen,’ zei ik.
‘Weet je zeker...,’ zei hij, maar hij maakte de zin niet af.
‘Dan heb je er zeker geen bezwaar tegen dat ik dan ook een beetje afscheid van
jou neem?,’ vroeg hij na een korte stilte. Ondanks de aarzeling in zijn stem, legde
hij zijn handen vlak boven mijn billen en trok me dichter naar zich toe.
In een andere ruimte zei een van ons nog ‘wacht even’ en liep weg om iets te halen.
Kort daarna verlieten wij samen de wereld van de woorden, blij als kinderen op de
laatste schooldag voor de grote vakantie.
Later, toen wij in het donker tegen elkaar aan lagen, zei hij: ‘Jij bent erg slecht in
afscheid nemen. Je bent helemaal vergeten weg te gaan.’ De gesp rond mijn middel
die zijn arm was werd nog een gaatje strakker aangetrokken.
‘Ja,’ zei ik, ‘je hebt gelijk. Ik denk dat ik morgen weer helemaal opnieuw moet
beginnen met afscheid nemen.’
's Middags nam ik mijn geliefde voor het eerst mee naar mijn huis. Ik woonde op de
tweede etage van een negentiende-eeuws grachtenpand waar elke vorm van
achterstallig onderhoud door de huurbaas ‘authentiek’ genoemd werd. De muren in
het trappenhuis schilferden als een huidziekte, in de badkamer stond permanent een
emmertje om de druppels van een lekkende waterleiding op te vangen, en als het
hard waaide wapperden alle gordijnen. De huur was laag, dat wel.
Ik deelde de tweede etage samen met Lydia. Zij was een wat simpel meisje dat
toerisme en recreatie studeerde. Ik zag haar vrijwel nooit meer sinds zij een rela-
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tie had gekregen met een Afrikaanse man en ik veronderstelde dat ze gelukkig was.
Ondertussen zorgde ik voor Bert en Ernie, Lydia's roodoogschildpadjes die
samenhokten in een glazen bak op de koelkast.
Nadat ik mijn geliefde snel langs de schurftige muren van het trappenhuis had
geleid, liep ik voor hem uit over de gang. Ik tikte met mijn vingertoppen tegen de
deuren en noemde de ruimte die achter elke deur schuilging.
‘En dit,’ ik opende de deur naar de grote kamer, ‘dit is mijn woonkamer.’ Zonlicht
had zich als een genereuze minnaar uitgespreid over de roodbruine plankenvloer
waardoor de krasjes en slijtageplekken aan het oog werden onttrokken. Het geelwitte
plafond leek ineens ook veel witter. Dit moest, wat ze noemden, gunstig daglicht
zijn. Ik hield van deze kamer en hoewel ik het oordeel van mijn geliefde niet wilde
beïnvloeden, trok ik hem aan zijn arm mee naar het linkerraam om hem het geweldige
uitzicht te tonen over de straat en de gracht.
‘Mooi hè?,’ zei ik en voegde er direct een beetje schuldbewust aan toe dat de
ramen rammelden wanneer er een vrachtwagen voorbijreed. Mijn geliefde liet zijn
blik gaan over de ouderwetse meubels van de rommelmarkt, knikte goedkeurend en
zei: ‘De kamer past bij je.’
Mijn geliefde bleef de hele middag tot het avond werd. We speelden ganzenbord,
mens-erger-je-niet, en dat zenuwenspel waarbij je een metalen ring zo snel mogelijk
door een kronkelend metalen figuur moet halen zonder dat de ring het figuur mag
raken. We verhieven het overtreden van de regels tot een nieuwe kunstvorm. Toen
bleef hij nog iets langer. Iemand had een keer tegen me gezegd dat mijn slaapkamer
niet meer was dan een opgewaardeerd berghok en omdat ik wist dat mensen soms
raar konden reageren op kleine ruimtes, stonden die nacht al mijn zintuiglijke
vermogens op scherp om mijn geliefde in de gaten te houden. Ik merkte elke
verandering in zijn houding, elke afwijking in zijn regelmatige ademhaling. Ik had
eens een vriend gehad, Robert, die telkens wanneer hij bij mij bleef slapen middenin
de nacht bezweet wakker werd en dan volkomen in paniek zei: ‘Ik word gek hier. Ik
word gek hier.’ En dan strompelde hij het bed uit, hing nog een tijdje hyperventilerend
uit het raam, tot ik hem geruststellend over zijn rug gestreeld had en hem aan mijn
hand weer terug naar bed nam. Soms zei hij het nog een keer, heel zacht, vlak voordat
hij in slaap viel. ‘Ik word gek hier. Ik word gek hier.’ Akelig om te horen.
Maar Robert had wel gelijk. De kamer biedt net voldoende ruimte aan een twijfelaar
en een kleerkast waarvan de deurtjes zijn verwijderd, omdat ze anders tegen de
bedrand stoten. Mijn huidige geliefde bleek gelukkig niet claustrofobisch aangelegd.
De nacht verliep zonder problemen.
De wekker gaf zes minuten over tien aan. Ik draaide op mijn linkerzij en schrok toen
ik zag dat hij niet meer naast me lag. Waar was hij? Waarom had ik niets gemerkt
toen hij uit bed stapte? Was hij er muisstil vandoor gegaan? Liefde, godverdomme,
liefde! Ik legde mijn hand op de plek waar hij gelegen had en voelde nog een restje
van zijn lichaamswarmte. Hij kon nog niet ver zijn. Misschien dat hij nu net zijn
fietsslot openmaakte. Ik griste een shirt van de grond en struikelde naar de grote
kamer. Daar stond hij voor het raam, in mijn donkerblauwe kimono, als een zoete
klap in mijn gezicht. Hij is er nog!, juichten al de cellen van mijn lichaam. En een
stem uit de donkerste hoek van het huis antwoordde: Natuurlijk is hij er nog, dom
wicht. Waar had hij anders moeten zijn?
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ceintuur van de kimono los, wat niet moeilijk was, want het was een gladde stof, en
ging dicht tegen zijn blote lijf aan staan. Ik probeerde de flappen van de kimono weer
achter mij te sluiten. Hij hielp me.
‘Zo warm?,’ vroeg hij. Ik knikte, legde mijn handen op zijn rug. Over zijn schouder
kon ik naar buiten kijken. Ik zag een oude vrouw met een grote Albert
Heijn-boodschappentas, een schuchtere man met een wit hondje, twee luidruchtige
jongens op de fiets. Ze voelden aan als korrelige stukjes glas. Ik kneep mijn ogen
dicht en liet me achterover tuimelen, naar binnen, steeds dieper tot ik terechtkwam
in een warme, pulserende stilte. Ik zwoer dat ik hier altijd zou blijven, dat ik zou
liefhebben, en dat ik hier ooit ook zou sterven.
‘Ik denk dat ik maar eens ga douchen,’ zei hij en ik voelde een koude golf van
onder naar boven door mijn ruggengraat trekken.
Wat doe je nou!, dacht ik. Je verpest het! Waarom doe je dat nou?
Ik kon wel huilen. Mijn geliefde keek mij geschrokken aan.
‘Wat is met je?’
Ik schudde mijn hoofd.
Ik wilde hem vertellen dat wij één lichaam waren. Eén hart. En dat hij ons hart
zojuist met de grootst mogelijke onverschilligheid uit elkaar gereten had. Maar ik
zei niets en vleide mijn gezicht tegen zijn borst. Zo stonden we een poosje stil tot ik
zei: ‘Die kimono staat mij echt veel beter.’
De honger fluisterde: Accepteer dit vredeoffer, liefste, wij willen alleen maar van
je houden...
Twee weken later bleef een zeventienjarig neefje het weekend bij hem slapen. Een
intelligente jongen die - meestal onbedoeld - ontzettend grappig was, maar die de
neiging had om in onbekend gezelschap volledig dicht te klappen.
‘En vooral,’ benadrukte mijn geliefde, ‘als dat onbekende gezelschap een leuk
meisje betreft.’
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Een betekenisvolle blik in mijn richting.
‘Ik ben geen leuk meisje,’ protesteerde ik en liet een kers in mijn mond verdwijnen.
‘Nee, je hebt gelijk,’ zei mijn geliefde terwijl hij naast me plofte op de bank. ‘Zo
leuk ben je niet.’ Ik spuugde de kersenpit uit in mijn hand en legde 'm bij de andere
plakkerige pitjes in de asbak.
‘Dank je,’ zei ik.
‘Rare,’ glimlachte hij en streelde even mijn haar.
Na een stilte waarin hij drie kersen had gegeten en ik een, zei ik: ‘Weet je wel wat
dat betekent?’ Ik legde mijn hoofd tegen zijn schouder en beet hem zachtjes precies
daar waar hals overging in nek.
‘Ja,’ zuchtte hij, ‘dat weet ik.’
Het was het eerste weekend dat we niet samen zouden doorbrengen. We hadden
het wel een paar keer geprobeerd, doordeweeks bij elkaar slapen, maar ik vond het
vervelend dat hij dan altijd eerder weg moest dan ik, en dan klampte ik me aan hem
vast en zei met een pruillip: ‘Nog even’, waarop hij dan gekweld zei dat hij al laat
was. De vrijdag- en zaterdagnacht waren daarom heilig. Daar moest je met je poten
vanaf blijven.
‘Hoeveel neefjes heb je eigenlijk?,’ vroeg ik.
‘Vijf.’
Ik kreunde, maakte met beide handen een steekbeweging in mijn borst en liet mij
als dood neervallen in zijn schoot. Maar ik was een slechte dode. Echte doden kusten
niet terug.
De honger zei: Ik wil met je vrijen in een kamer met nostalgisch licht.
Ik was veertien toen ik in het tropisch zwembad van een Frans vakantiepark mijn
officiële eerste liefde ontmoette. Hij heette Ricky, een Nederlandse jongen. Ricky
deed mij denken aan zo'n Romeinse atleet op een sokkel, niet omdat hij nou zo
gespierd was, want dat was hij niet, maar omdat zijn huid zo glad en wit was, dat hij
welhaast gepolijst leek. Zijn huid wilde je aanraken, zoals je beelden ook even wilde
aanraken. Op de vijfde dag van de vakantie waren Ricky en ik onder het bruggetje
gezwommen dat naar de glijbaantoren leidde. Ricky had zijn lange, witte armen
gestrekt en een stang van de brug vastgegrepen. Ik had zijn voorbeeld gevolgd. Zo
hingen we - als twee aapjes - tot ons middel uit het water getild. Het was rustig. Er
liepen geen mensen over de brug. We keken elkaar gelijktijdig aan, een beetje
verlegen, en net toen ik de stilte wilde verjagen met een onbenullige opmerking, was
Ricky me voor.
‘Zo. Hier hangen we dan.’ Hij draaide zich een kwartslag en zwaaide zijn benen
om de mijne. Zijn buik tegen mijn heup.
‘En nu heb ik je,’ grijnsde hij. Een vrolijk gillend protest, dat was alles wat er op
dat ene moment van mij verlangd werd, maar ik kon het niet. Het was veel te stil
onder de brug om te gillen, dus ik kuste hem. Al het andere was ondenkbaar. Een
week later namen we afscheid. We zouden elkaar schrijven.
Ricky bleek niet zo'n held in schrijven. Zijn eerste brief barstte van de spelfouten,
wat me eigenlijk wel ontroerde. De brief begon met ‘Leive...’ en eindigde met: ‘Ik
mis je.’ Ik schreef hem drie hartstochtelijke brieven terug. Ik schreef dat ik hem ook
miste - ik had er een dik uitroepteken achter gezet -, in de tweede brief schreef ik het
nog eens, maar nu zonder uitroepteken en met vijf puntjes, en in de derde brief - ik
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hij me niet kon terugschrijven.
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In Ricky's tweede brief stond geen antwoord. Ondanks het euforische moment dat
ik beleefde toen ik de ongeopende envelop meenam naar mijn kamer, was het een
teleurstellende brief over voetbaltrainingen en vrienden die ik niet kende. Als slot
verwachtte ik nog een armzalige opmerking over het weer, maar in plaats daarvan
vond ik achter het postscriptum de vraag of mijn borsten nog gegroeid waren.
Opnieuw schreef ik Ricky drie brieven terug. De trage progressie van mijn
borstomvang liet ik buiten beschouwing. In Ricky's derde en laatste brief stond dat
hij een vriendinnetje had gekregen.
De honger zei: Ik zal je alles willen geven. Alles.
‘Voor jou,’ zei ik. Met licht trillende hand legde ik mijn paspoort voor hem neer
op tafel. Ik legde het neer naast mijn huissleutel, mijn agenda, mijn telefoon, een
strip van de pil, een paar van mijn favoriete cd's en boeken, mens-erger-je-niet, een
pakje sigaretten, foto's, een metalen armband, parfum, deodorant, een potje dagcrème.
De ogen van mijn geliefde had ik binnen de afgelopen tien minuten zien veranderen
van verbazing, naar gespeelde onverschilligheid, tot zijn blik ten slotte was
weggezonken in een ongrijpbare droefheid. Alles wat ik was en alles wat mijn leven
bepaalde en vorm gaf, lag nu voor hem op tafel. Hij mocht het allemaal hebben. Hij
kon me uitvegen als hij dat wilde. Maar ik hoopte dat hij mij zou opbergen in een
kast met kleine laatjes. Ik hoopte dat hij ervoor zou waken dat er niets met mij
gebeurde en dat ik voortaan mocht raken aan de dingen waar hij uit bestond. Over
de tafel gaf ik hem een kus op zijn mond. Die werd half beantwoord. Ik zakte af naar
zijn kin, zijn hals. Hij bewoog achteruit.
‘Dit werkt niet,’ zei hij.
‘Nee inderdaad,’ zei ik. ‘Die tafel ertussen is niet zo handig.’
Ik liep om de tafel heen en ging heel dicht bij hem staan. Ik zorgde ervoor dat onze
monden elkaar net niet raakten. Soms was net niet zoenen opwindender dan wel
zoenen.
‘Dat bedoel ik niet,’ zei hij toen met droge lippen. ‘Dat weet jij ook.’
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Vooral dat laatste klonk afschuwelijk. Ik legde mijn handen onder op zijn rug en
drukte mezelf tegen hem aan, zodat hij niet achteruit kon stappen.
‘O ja?,’ zei ik schaapachtig.
‘Ik kan je niet geven wat je wilt,’ zei hij. ‘Ik weet niet hoe. Het is gewoon te veel.’
Hij maakte een hulpeloos handgebaar naar mijn spullen.
‘Het is gewoon echt te veel, begrijp je dat?’
De honger schreeuwde hartverscheurend: Ik wilde toch alleen maar van je houden?
Altijd alleen maar van je houden? Alleen maar van je...
Mijn geliefde pakte me bij mijn schouders vast en lachte de droevigste lach die ik
ooit gezien had. Met een schorre stem zei hij ‘sorry’ en duwde me voorzichtig bij
hem vandaan. Het voelde alsof er een zak ijsklontjes door mijn aderen werd gestort.
Ik zag dat hij nog iets wilde zeggen, iets liefs dat nu absoluut ondraaglijk was.
‘Ga maar,’ zei ik snel. Ik schudde zijn handen ruw van me af. ‘Geen afscheid. We
nemen geen afscheid. Ik ben erg slecht in afscheid nemen.’
Ik glimlachte, zo goed en zo kwaad als dat ging. Ik zag dat hij vochtige ogen kreeg
en ineens werd ik kwaad. Ik had zin om hem met al de kracht die ik bezat de kamer
uit te duwen. Harde dingen naar zijn hoofd te slingeren: borden, kandelaars, een
stoel, wat boeken die ik toch niet meer las. En voor de rest alleen maar woorden.
Woorden als hakmessen! Maar het enige dat ik zei was: ‘Ga dan.’ En dat niet eens
hard. Hij ging.
Even meende ik nog een hapering te zien in zijn beweging, maar toen verdween
hij toch. Ik luisterde naar de doffe klanken van zijn wegstervende voetstappen - hij
droeg die groene gympen met een witte ster aan de zijkant. Ik was niet in staat tot
de minste beweging, en zelfs als ik ertoe in staat was geweest, dan durfde ik het niet.
Ook niet toen hij eindelijk - hoeveel eeuwen pasten er in drie seconden? - de deur
achter zich had dichtgetrokken. Ik bleef precies zo staan, met mijn armen verkrampt
naar beneden, en ik voelde hoe ik ademde. Ik ademde. De vanzelfsprekendheid vond
ik ongepast en deprimerend. Met elke steeds zachter klinkende voetstap in het
trappenhuis ging ik nog meer van hem houden.
Dag lief, lieveling, sprak de honger oorverdovend zacht. Dag mijn allerallerliefste...
Ik draai op mijn linkerzij. Ik open mijn mond en beweeg mijn lippen alsof ik zijn
naam roep. Het beeld van mijn schreeuwende gezicht zal dadelijk gevolgd worden
door een zwart scherm met daarop in witte krulletters: Geliefde! Maar het heeft geen
zin. Hij is weg. Alleen een verkreukelde schaduw ligt nog naast me. Een schaduw
die meer ruimte in beslag neemt dan zijn lichaam ooit deed.
Ik rol naar de kant van het bed waar hij gewoonlijk lag. De herinnering aan zijn
lichaam heeft de precisie van een gloeiende naald die in mijn oorlel prikt. Wat rest,
is een zoet bonzend gevoel op plaatsen waarvan ik niet wist, nooit écht wist dat daar
bloed doorheen stroomde. God, ik geloof niet dat dit ooit zal stollenslijten... De
batterijen zijn op. De batterijen zijn nu echt op.
Alles is vervangbaar, zegt de honger. Hier. Voel je dit?
Ik beantwoord de vraag met een steek in mijn buik. De honger glimlacht en zegt
dat weerstand zinloos is. Honger kun je niet lang negeren. Naar honger moet je
luisteren...
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Het tragische paradijs
Samuel Taylor Coleridge en zijn ‘Xanadu’
door Leo van der Sterren
Het toponiem ‘Xanadu’ duikt voor het eerst op in het gedicht ‘Kubla Khan’ dat
Samuel Taylor Coleridge in het najaar van 1797 schreef maar pas veel later
publiceerde. De locatie Xanadu in het gedicht verwijst naar het door Marco Polo
genoemde Chandu, ofwel Shangtu (‘Hoge Hoofdstad’). Die plaats werd onder de
naam Kaiping ooit gebouwd door de Mongoolse heerser Kublai Khan (1215-1294),
kleinzoon van Dzjengis Khan, als hoofdstad voor zijn broer maar werd uiteindelijk
zijn eigen zomerresidentie. Later werd de naam in het westen ook overgeleverd als
‘Shangdu’, ‘Xamdu’ of ‘Xandu’.
Coleridge beschreef zelf hoe hij inspiratie kreeg voor ‘Kubla Khan’. Hij deed dat
in een notitie die hij als voorwoord bij het gedicht voegde toen hij het in 1816 op
aandringen van zijn beroemde collega Lord Byron publiceerde. Volgens zijn eigen
woorden rustte hij tijdens een wandeltocht aan de noordkust van Somerset even uit
in een boerderij en raakte daar verdiept in Purchas his Pilgrimages, het reisboek uit
1613 van Samuel Purchas dat hij had meegenomen op zijn tocht. Dit werk bevatte
een passage over Kublai Khan, en hoewel Coleridge ‘Xanadu’ niet vermeldde in zijn
voorwoord, pikte hij de naam van het lustoord hier op. Wie de betreffende tekst
naslaat, leest: ‘In Xamdu did Cublai Can build a stately Palace, encompassing sixteen
miles of plaine ground with a wall, wherein are fertile Meddowes, pleasant springs,
delightful Streams, and all sorts of beasts of chase and game, and in the middest
thereof a sumptuous house of pleasure, which may removed from place to place.’
De omstandigheden waaronder vervolgens ‘Kubla Khan or, a Vision in a dream.
A Fragment’ ontstond, leken volgens Coleridge het meest op een toestand van
halfslaap waarin zich droombeelden aan hem voordeden die zich als vanzelf in
dichtregels transformeerden. Wellicht werd hij hierbij geholpen door de ‘two grains
of Opium’ die hij naar eigen zeggen had genomen tegen de buikloop. Maar terwijl
een min of meer gedrogeerde Coleridge koortsachtig de regels optekende, werd er althans volgens zijn eigen relaas - op de deur van de boerderij geklopt. Een
raadselachtige ‘person from Porlock’ stoorde de dichter in zijn werk. Toen die
anonieme lastpost was vertrokken en Coleridge de draad van het noteren weer wilde
oppakken, bleek de betovering verbroken. De dichter was uitgepend, als gevolg
waarvan ‘Kubla Khan’ voorgoed onvoltooid bleef en niet meer dan 54 versregels
telt.
Het kan geen lezer ontgaan dat de passage uit Purchas his Pilgrimages Coleridges
visioen inderdaad had geïnspireerd, hetgeen leidde tot de beroemde beginregels van
‘Kubla Khan’:
In Xanadu did Kubla Khan,
A stately pleasure-dome decree
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round.
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In Coleridges eigen tijd lieten de literatuurliefhebbers ‘Kubla Khan’ in het algemeen
links liggen; men achtte het een nonsensgedicht met hoogstens wat muzikale
kwaliteiten vanwege ‘de sonore frasen’. Een anonieme recensent in de Monthly
Review van januari 1817 sneerde zelfs: ‘The poem itself is below criticism.’ William
Hazlitt was in 1816 ook al weinig complimenteus geweest toen hij in de Examiner
had gesmaald dat Kubla Khan ‘only shows that Mr. Coleridge can write better
nonsense verses than any man in England’. En ondanks het feit

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

32
dat Lord Byron zijn vriend en criticus Thomas Moore verzocht had om het gedicht
positief te beoordelen, schreef die laatste in de gezaghebbende Edinburgh Review
van september 1816 vol minachting ‘the thing now before us, is utterly destitute of
value’, en hij tartte ‘any man to point out a passage of poetical merit’. Gedurende de
gehele negentiende eeuw zou deze opvatting niet veranderen. Degenen die aan het
gedicht wel waarde toekenden, onder wie Charles Lamb, Leigh Hunt en Edgar Allan
Poe, waren letterlijk op één hand te tellen.
In de twintigste eeuw veranderde de appreciatie van ‘Kubla Khan’ plotseling
dramatisch. In 1927 plaatste de befaamde Amerikaanse hoogleraar Engelstalige
literatuur John Livingston Lowes zich - uiteraard zonder daarvan besef te hebben aan het hoofd van wat zou uitgroeien tot een processie van bewonderaars. Zijn The
Road to Xanadu; A Study in the Ways of the Imagination betekende een keerpunt in
de receptie van het gedicht maar ook in de wijze waarop literatuurwetenschappers
aankeken tegen het creatieve proces van schrijven. Het boek werd een (bescheiden)
bestseller en - belangrijker nog - een klassieker. Lowes boog zich in The Road to
Xanadu niet alleen over de gedichten van Coleridge, maar bovenal over de bronnen
van zowel ‘The Ancient Mariner’ als ‘Kubla Khan’, en over de associatieve wijze
waarop Coleridge uit die bronnen putte. The Road to Xanadu laat zich nu nog lezen
als literatuurwetenschappelijke ‘thriller’, een detective met intertekstualiteit als
onderzoeksmethode, de notitieboeken van de dichter als bewijslast en de gedichten
als de mysteries.
Hoewel Lowes' bevindingen (en stijl) in onze tijd bekritiseerd worden, was de
invloed van zijn werk overweldigend. Van het ene moment op het andere promoveerde
‘Kubla Khan’ van genegeerd probeersel tot meesterwerk. Het is het enige gedicht
van die omvang waarover zowat een halve bibliotheek is volgeschreven, met diverse
monografieën en ten minste 150 artikelen en essays. De belangrijke literatuurhistorica
Elisabeth Schneider publiceerde in 1953 Coleridge, Opium and ‘Kubla Khan’, dat
nadien vele malen werd herdrukt. De bekende Amerikaanse literatuurwetenschapper
Marshall Suther, auteur van The Dark Night of Samuel Tayler Coleridge (1960),
wijdde eveneens een heel boek aan het gedicht met zijn Visions of Xanadu uit 1965.
En John Beer - ontzagwekkend Coleridge-kenner, redacteur van zowel The Collected
Works of Samuel Taylor Coleridge als van Coleridge's Poems uit 2000 en inmiddels
emeritus hoogleraar Engelse Literatuur aan de University of Cambridge en Fellow
van Peterhouse - raakte niet uitgeschreven over ‘Kubla Khan’. Keer op keer besteedde
hij aandacht aan ‘Kubla Khan’, zoals in zijn monografie Coleridge the Visionary uit
1959 en in zijn grote essays ‘Coleridge's Poetic Intelligence’ uit 1977 en ‘The
Languages of Kubla Khan’ uit 1985.
Meer recent bood de getalenteerde veelschrijfster Caroline Alexander in haar The
Way to Xanadu (1993) een doorwrochte analyse van het gedicht tezamen met een
verslag van haar reizen door de landen waar in ‘Kubla Khan’ naar wordt verwezen.
Elinor S. Shaffer, literatuurwetenschapster van de School of Advanced Study aan de
universiteit van Londen, tracht ‘Kubla Khan’ te plaatsen in een Europese traditie van
romantische bijbelexegese in haar bejubelde ‘Kubla Khan’ and the Fall of Jerusalem,
terwijl de postmoderniste Kathleen M. Wheeler van Darwin College te Cambridge
in The Creative Mind in Coleridge's Poetry het gedicht benadert vanuit
deconstructionistisch perspectief. De recentste in de lange rij van ‘Kubla
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Khan’-geleerden is Robert F. Fleissner, Anglist van de Central State University,
Wilbeforce, Ohio, die in zijn rapsodische Sources, Meaning, and Influences; Xanadu
Re-Routed (2000) op lichtvoetige wijze om de hete brij van het gedicht heen draait.
Kort gezegd: over ‘Kubla Khan’ is ondertussen alles bekend, behalve wat het betekent.
Veel critici houden het er op dat het gedicht een visie probeert te geven op het wezen
van de poëzie zelf, of dan toch tenminste op de relatie tussen pure inspiratie en de
verwoording daarvan. Het grootste deel van de commentatoren blijft echter worstelen
met de tekst. De ratio geeft hen in dat ‘Kubla Khan’ het meest lijkt op een
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aaneenschakeling van klankverwante woorden en geen dubbele bodems herbergt.
Anderzijds vertrouwen ze dit oordeel van de rede niet onvoorwaardelijk; het kan
toch niet anders dan dat dit zonderlinge gedicht van Coleridge vele poëtische lagen,
betekenissen en bedoelingen herbergt.
John Beer wees er (in zijn Coleridge The Visionary) al op dat ‘Kubla Khan’ ten
minste twee thema's heeft: het ‘genie’ en ‘het verloren paradijs’. Kubla Khan zelf is
de eerste ‘genius’: hij is de stichter van Xanadu, een paradijselijke wereld vol
zonnigheid, vruchtbaarheid en schoonheid. Maar onheil dreigt van buitenaf de idylle
te verstoren. In het eerste deel van het gedicht (regel 1-36) schetst Coleridge de
machteloosheid van Kubla Khan om de toestand van zaligheid in Xanadu te behouden.
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In het tweede deel van het gedicht (regel 37-54) tracht een tweede ‘genius’, een niet
nader benoemde ikpersoon, het visioen van het artificiële paradijs uit het eerste deel
te evoqueren - een poging die mislukt. De ikpersoon is weliswaar afkomstig uit het
‘echte paradijs’ (blijkbaar is hij daar ooit geweest en heeft er van de gulle gaven
geproefd) maar slaagt er desondanks niet in het aardse paradijs van Xanadu met zijn
lied gestalte te geven. Het lukt hem niet zijn klanken om te zetten in beelden die de
luisteraar een glimp op het paradijs bieden.
De beide belichamingen van ‘genie’, de beide personificaties van scheppende
kracht, moeten in het gedicht de ontgoocheling ondergaan van hun eigen falen, en
ze dienen te aanvaarden dat paradijzen - of zelfs maar de visioenen van paradijzen
- maaksels zijn van het bedrieglijke bewustzijn. Met die gefnuikte maakbaarheid van
Xanadu lijkt Coleridge in ‘Kubla Khan’ mede te zinspelen op het ontgoochelende
inzicht dat omstreeks 1800 in het Europese bewustzijn neerslaat, dat de aangekondigde
en beloofde verheffing van de mensheid en de wereld bezig is op een echec uit te
draaien. Hij schrijft immers op het moment dat de illusies waarmee de Verlichting
en de Franse Revolutie de wereld hadden opgezadeld smoorden in bloed en
ontgoocheling. Het zijn niet voor niets de ‘voices prophesying war’ die in regel 30
van ‘Kubla Khan’ de idylle van de paradijsmaker definitief verstoren.
Coleridge had onmiskenbaar een hoge dunk van zichzelf. Hij beschouwde zichzelf
als een ‘genius’. Maar hij relativeerde dat beeld ook door steeds in twee spiegels
tegelijk te kijken (hij onderwierp zichzelf gedurende zijn gehele leven aan uitvoerige
studie die hij met veel psychologisch inzicht maar ook veel muggenzifterij en
navelstaarderij uitvoerde): de ene spiegel toonde hem als ‘genius’ in een staat van
volmaaktheid, de andere spiegel toonde zijn slechtste facetten. De combinatie leverde
het genuanceerde zelfbeeld van een gemankeerd genie op, zoals beschreven in één
van zijn vele notebooks: ‘My inner mind does not justify the Thought that I possess
a Genius - my Strength is so very small in proportion to my Power... And yet I think,
I must have some analogon of Genius’. De mislukking van Xanadu - zowel in
werkelijkheid als van het gedicht - legde het falen van de poëet als ‘genius’ bloot.
Coleridge besefte maar al te goed dat hij zowel een nobel en bijzonder mens was
met grote gaven, maar ook een toonbeeld van willoosheid en inertie. In die zin zou
‘Kubla Khan’ kunnen worden opgevat als een profetische tekst. Het gedicht is bijna
een voorafschaduwing van Coleridges latere, weinig paradijselijke leven, een bestaan
waarvan de tragiek reeds in ‘Kubla Khan’ uitdrukking vond. Het is het noodlot van
een schepper die voortdurend worstelt met het creëren. Gedurende zijn hele leven
leverde Coleridge een gevecht met het scheppen, hij was er als het ware mee op voet
van oorlog.
Dit gevecht werd in ‘Kubla Khan’ gesymboliseerd door het streven naar een
paradijs, dat hand in hand gaat met het besef dat dit nimmer te verwezenlijken is.
Die onverenigbaarheid van wens en werkelijkheid, gevoegd bij het schuldgevoel niet
te kunnen voldoen aan de eisen die hij op grond van zijn status als ‘genius’ aan
zichzelf stelde, vormde de tragiek in het leven van Coleridge. In die zin leefde hij
volgens zijn motto ‘extremes meet’. Maar zijn intuïtie deed hem al vroeg inzien dat
dit adagium de kiem van onvolkomenheid in zich droeg, en zijn onvoltooide ‘Kubla
Khan’ werd zo een verwoording van zijn eigen tekort, met Xanadu als zinnebeeld
van het volmaakte dat altijd buiten bereik blijft.
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Alice
Froukje van der Ploeg
Zie je hoe de warmte de tijd uitzet
de randen roze laat en door de lucht
stapels witte konijnen vliegen
Vang hun pluizigheid, als je wilt, zacht als zijde
achtergelaten zoals vrouwen dat doen, je weet toch
hoe ze zijn, bewijsmateriaal, uit winkels met een bel
Vol met bezette mannen, ze bestaan uit verveling, ruiken
naar parfum zoals mensen op een luchthaven
wissen sporen onzorgvuldig, zijn lichaam
spoelt niet van je hand
Je wist toch dat je huid ruim wordt
van goedkope koekjes, andere rondingen nalaat
dan dure taartjes
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Koninginnedagen
Het eerste bezet op de straten, de eerste
oranje ballon, het moet lente geworden zijn
toen de rekeningen verschrompelden achter de verwarming
en we theedronken met deurwaarders en lunchten met eend
mannen beneden in de rook en vriendinnen tussen roze
muisjes de nieuwe aanwinst beknepen
en ik de kerstboom vanaf mijn balkon gooide, zijn takken
kaal voor hij beneden was. Dat is geweest
Ik zoek mijn oranje hoed en eet warme broodjes beenham
met sauzen die ik de rest van het jaar niet lust
gifgroene flesjes en schoenen die al moe zijn
omdat we allemaal zullen zijn, wie we willen
in de kleuren van die dag en we dansen om elkaar
dan weer eindeloos kwijt te raken en we worden
niet ouder, tussen al die jaren slechts een paar dagen
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De vuurkogel
door J.J. Peereboom
De vuurkogel heeft het model van een patroon voor een jachtgeweer - iets groter,
iets langer, voorjaarsgroen met een koperen topje.
Ik had er een, nee minstens twee gekregen om te gebruiken wanneer een vriend
in het ziekenhuis, wiens identiteit niet meteen bekend werd, in een ondraaglijke
conditie van pijn en zwakte kwam te verkeren. Ik zou de kogel afvuren of naar binnen
slingeren in de afdeling waar hij lag; er zou een razend vuur uitbreken dat een heel
gebouw weg kon branden.
Ik kwam te weten hoe hevig het kon werken doordat ik een van de kogels ging
proberen. Dat was niet meteen op het ziekenhuis zelf. Ik gooide hem naar een klein
duister gebouwtje met een glazen deur dat voor het ziekenhuis stond. Het was
ontstellend zoals dat raasde, geel van de hitte. Dit had ik niet mogen teweegbrengen;
gelukkig kon ik het vuur doven, of in ieder geval het ging uit.
Als ze mij maar niet te pakken krijgen, dacht ik; als ze er maar niet achter komen
dat het mijn werk was. Ik had die tweede kogel; daar moesten ze mij niet mee
betrappen. Ik keek er nog eens naar, en vond het een netjes uitziend ding.
Verder gaat het verhaal niet. Ik werd wakker in een stemming als iemand die een
overzichtelijk en duidelijk droomleven geleid had. Het leek een droom in twee
bedrijven geweest te zijn, met een korte pauze waarin ik droomloos had liggen slapen
voordat de handeling voltooid werd.
Verbluft was ik er niet door; juist ongewoon helder van hoofd toen ik mij in de
donkere wintermorgen uit bed hees om een plas te gaan doen. De groene kogel en
het vuur, die hadden gedaan wat ik wilde.
Bij het opstaan bedacht ik meteen dat met de ongenoemde vriend in het ziekenhuis
de droom geen ander bedoeld kon hebben dan R.W., die meer dan een jaar tevoren
in Haarlem geopereerd was voor een schijnbare kanker die eigenlijk iets onschuldigs
was. Hij had er maanden lang van moeten herstellen en volgende behandelingen
ondergaan; die hadden duurzame schade gedaan aan zijn lever, en zoals later bleek
ook aan een van zijn stembanden.*
Naasten en vrienden voelen over het verloop van zo'n behandeling eerst opluchting.
‘Het was niet wat we vreesden.’ Al gauw komen ze in een volgend stadium, van
verontwaardiging over wat de patiënt blijkt te zijn aangedaan. Zij geven hun gevoelens
geen lucht door de patiënt aan te moedigen om van de artsen schadevergoeding te
eisen zoals in de Verenigde Staten veel gebeurt; op den duur wordt hun ergernis
misschien gematigd door de gedachte dat iedereen fouten maakt in zijn
beroepsuitoefening, alleen doet het er in de meeste beroepen minder toe en vaak
wordt het niet gemerkt.
Waarschijnlijk blijft de verontwaardiging opgeslagen bij allerlei andere gevoelens
en gedachten van ontsteltenis over bedreigingen van het menselijk bestaan. In een
stille verbeeldingsruimte bewaren wij wat ons in de herinnering gebleven is van de
rampen die de mensen door de natuur zijn aangedaan - de aardbevingen, de
hongersnoden, de epidemieën - en de rampen die zij elkaar bezorgd hebben - de
oorlogen, de gevangenkampen, de onderdrukkingen; en behalve van de
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groepsrampen ook van de individuele, de invaliditeit en de slepende ziektes en de
doodsnood, en de beklemming waarin mensen hebben geleefd onder de druk van
hun omgeving en hun meerderen. Het rampgebied is onafzienbaar. Als wij ons alles
tegelijk probeerden voor te stellen was het niet uit te houden.
Zolang wij daar te beperkt voor zijn, kunnen wij het leven best aan. In ieder geval
zijn wij dan best bestand tegen het lijden van anderen. Alleen in bijzondere gevallen
treedt er wel eens iets op dat meeleven genoemd mag worden. De gewone ervaring
wanneer wij patiënten in het ziekenhuis hebben opgezocht en begrip en aandacht
getoond, is dat wij buiten opgelucht de avond inademen, en genieten van onze stevige
passen. Ons innerlijk voorschrift is om te leven, niet om ons te vereenzelvigen met
de uitvallers.
Wanneer er rampen of aanslagen gemeld worden die honderden zo niet duizenden
slachtoffers gemaakt hebben tekent onze levenslust zich nog markanter af. Je zou
veronderstellen, wetende hoe goed iedereen het in principe meent met de mensheid,
dat wij ons wel eens een tijd lang verslagen voelden door de verschrikkingen. Zo
gaat het niet. Wij haasten ons welgemoed uit eten, en slapen als marmotten. De
televisiebeelden uit getroffen gebieden laten de volgende dagen zien dat het daar
ook zo werkt: de kinderen hollen weer over de wegen, de volwassenen mopperen
over de hulpverlening, de toeristen gaan toch nog maar niet naar huis.
De droom was een mirakel, een heel ongewone ervaring, doordat ik er zo'n
onmiskenbare betekenis in zag en doordat hij niet zoals het gewoonlijk gaat de
volgende dag vergeten was. Uit al mijn voorafgaande jaren herinner ik mij alleen
een droom in mijn middelbare schooltijd. Ik stond op het strand te kijken naar een
vissersboot niet ver weg op zee, net buiten de branding; op de voorplecht stond een
man met een bruine gleufhoed op die zei doe-het-maar of doe-het-maar-niet, dat was
onduidelijk; wat hij ook bedoelde, iemand op het strand deed het, die schoot hem
dood, en hij zakte in elkaar met als laatste woord ‘godverdomme’. Een psychologe
met wie ik om de paar weken heilzame gesprekjes mocht voeren legde mij uit wat
het wel eens kon betekenen: ik bevrijdde mij uit een vorige gedaante, een vorige zelf.
Toegegeven moet worden dat vanmorgen in bed, alweer weken na de vuurdroom,
ik overvallen werd door een slaapsupplement waarin zich een minieme droom
afspeelde, waarschijnlijk in een restaurant: ik aan een tafel, pen in de hand, en over
mijn schouder leunend een meisje dat mij een bon of chèque had voorgelegd en zei:
‘U hoeft alleen een B en een U in te vullen, en om het makkelijk te maken heb ik vast
een dwarsstreepje op de pen gezet.’ Zou deze absurditeit mij ook bijblijven? Misschien
wel, nu hij op papier staat.
Een betekenis zal hij niet voor mij krijgen, net zomin als de man op de vissersboot
dat vanzelf had. Bij de vuurdroom wist ik meteen waar het over ging; dat wil zeggen,
ik begreep het meteen na het ontwaken, toen ik opstond om naar de gang te gaan.
Bij het bekijken van de kogel, bij de brandstichting en bij het uitdoven had ik niemand
gezien. Toen ik erna, helder wakker, opstond om naar de gang te gaan kwam de
toelichting prompt in mijn gedachten: ‘Dat sloeg natuurlijk op R.!’ Of het letterlijk
deze woorden waren weet ik niet zeker; wel dat er woorden opkwamen, alsof ik ze
innerlijk uitsprak.
En hoe voelde dat? Was ik onthutst?
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de bedden gemaakt naar de deur, als iemand die, hoe kan ik het noe-
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men, iets verricht heeft - nee, iets aangericht - evenmin - iemand die iets afgewikkeld
heeft.
Afwikkeling betekent dan dat nu gebleken is hoe de inbreuk op R.'s leven, die niet
steeds weer opnieuw ter sprake gebracht kan worden, in mijn innerlijke autobiografie
is opgenomen: vastgelegd, als onaanvaard en onaanvaardbaar. Er moest nog steeds
iets tegen ingebracht worden, al was het maar een vuurkogel op een onverklaarbaar
huisje dat bij het ziekenhuis hoorde.
Gooien met een soort handgranaat die ook als een brandbom werkt heb ik in de
praktijk nooit gedaan, en het past niet bij mijn manier van leven. Een stemming van
bevreemding toen ik uit bed opstond zou voor de hand gelegen hebben. Was ik dat
werkelijk? - steekt er zo iemand in mij? - had ik mijzelf dan afgevraagd.
Die vraag bleef uit, en was onnodig. Ik herkende mijzelf heel goed, beter dan soms
in mijn alledaagse gedrag. Het ontwaken zou waarschijnlijk in een andere stemming
gebeurd zijn als er doden en gewonden gevallen waren. In het laaiende huisje had
niemand er last van, en mijn ordentelijke burgerschap liet zich herkennen in mijn
gewaarwording dat dit verboden was en ik er last mee kon krijgen.
In zoverre had de worp van de vuurkogel eenzelfde betekenis als met je vuist op
tafel slaan of de deur hard dichttrekken. Ergernis, woede, razernij: vooral het begrip
razernij lijkt van toepassing, een explosieve stemming die gauwer voorbijgaat dan
woede.
Moeilijker goed te praten was het vervolgproject om het ziekenhuis dat er vlak
achter lag eenzelfde behandeling te geven als het nodig zou zijn om R. uit zijn
uitzichtloos lijden te verlossen. In eerste instantie leek dit plan mooi door vriendschap
gemotiveerd en gaf het mij voldoening om het te beramen.
Het duurde niet lang, toen ik terugkeerde in bed, of het vooruitzicht werd doorkruist
door een remmende vraag. Wat vond ik van het lot van de andere patiënten die, de
geneeslijke net zo hard als de anderen, verschroeid zouden worden door mijn vuur?
Had ik mij soms voorgesteld dat R.'s artsen, als die toevallig dienst hadden, hun
verdiende loon zouden krijgen, en waren de andere patiënten maar figuranten?
Welnee, ik had niet ver genoeg doorgedacht, doorgedroomd. Het droomscenario had
mij alleen opgegeven waar de tweede kogel voor bestemd was, dat kleine groene
ding dat er uitzag of het best verenigbaar was met een goede bedoeling.
Misschien had ik alleen nog even, voordat de droom eindigde, de ergernis bij
voorbaat beleefd dat de kogel, opgeborgen achter in een bureaula, zoals de meeste
opgeborgen voorwerpen onvindbaar zou blijken op het ogenblik dat ik hem wilde
gaan gebruiken. Tot slot stopte ik hem in ieder geval in mijn zak.
Al zul je van een droom nooit verwachten dat hij aansluit op de ervaringen van de
vorige dagen, het verbaasde mij dat de vuurkogel verscheen een heel aantal maanden
nadat de slechte uitwerking van R.'s operatie duidelijk was geworden. En dan ineens
zo'n geweldige innerlijke protestactie: je zou een bijkomende aanleiding gaan
vermoeden.
Ik zou kunnen opperen dat ik juist weer verhalen gehoord had van andere patiënten
die onvoldaan uit het ziekenhuis teruggekeerd waren. Zulke verhalen zijn niet
zeldzaam. Zij wekken nijd en ergernis; geen heftig weerwerk wanneer het over
mensen gaat met wie je verder weinig te maken hebt. De laatste bij wie ik mij
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ziekenhuisgangen liep om hem op te zoeken, en zowat een half jaar dat vaststond

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

40

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

41
wat er was misgegaan en onherstelbaar bleef. Allemaal - want hij is lang geen eenzame
man en er zijn nogal wat mensen die zich om hem bekommeren - hebben wij dit
verloop opstandig, denk ik, en in ieder geval onmachtig gevolgd. Waar had mijn
droom dit volgende halve jaar voor nodig?
Er kan natuurlijk van een droomapparatuur geen actualiteit verwacht worden. Een
droomgegeven van een half leven geleden of van gisteren, dat werkt even goed. Of
voor zover het verschil maakt is het hoe ouder hoe beter, zodat het materiaal heeft
kunnen rijpen tot autobiografie. Een half jaar geleden was al bijna gisteren; wij waren
toen net als nu.
Dat die zes maanden toch eerst voorbijgingen, is denk ik toe te schrijven aan het
probleem van vormgeving. Een vuurkogel, wie zou dat zomaar bedenken? Die
inspiratie moest afgewacht worden; daarna was de strekking van de droom meteen
beschikbaar.
Het was geen geval waarin de betekenissen geheimzinnig zijn en door doctores
verklaard moeten worden, als de consciëntieuze dromer tenminste meteen het licht
heeft aangedraaid en notities gemaakt. Het was een gedramatiseerde zelfkritiek die
onmiskenbaar zijn onderwerp aangaf. De drijfveer was ontevredenheid, ergernis,
onrust over het gemak waarmee ik de martelgang van R. verwerkt heb, net zo soepel
als de dood van honderdduizend kustbewoners in een vloedgolf.
Niet helemaal even soepel. Ik heb er meer tijd, meer gedachten, meer aandacht,
meer poging tot begrip aan besteed dan aan die honderdduizend. Al had het intensiever
gekund, gezegd moet worden dat er geen sprake was van onttrekken of terugtrekken.
Veel meer had een mens met mijn capaciteiten niet kunnen doen; je moet er ook niet
opdringerig van worden.
En toch ergernis en onrust, en brandstichten? Jawel, want wat mijn soort mens
kan doen is blijkbaar niet goed genoeg. Het spijt mij het te moeten zeggen: het schiet
onaanvaardbaar tekort. Dat was de kritiek van die laaiende explosie, heel terecht.
De stemming waarin ik uit bed opstond en naar de WC beende was ontspannen.
Al duurt dat dan niet, er is tenminste eens iets ontploft.

Eindnoten:
* Trouwe lezers van het Hollands Maandblad kunnen makkelijk raden wie R.W. is. Voor
buitenstaanders laat ik hem liever anoniem.
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Wie is er bang voor globalisering?
door Ton van Rietbergen
Er zijn begrippen waarvan de betekenis bedolven raakt onder hun populariteit.
‘Globalisering’ is zo'n begrip. Wie wil weten hoe zoiets werkt, hoeft zich slechts te
wenden tot Internet, het wereldomspannende digitale netwerk der netwerken en
misschien wel de manifestatie bij uitstek van ‘globalisering’. Het intikken van
‘globalisation’ op de zoekmachine Google levert na 0.22 seconde 29.200.000 treffers
met webpagina's op. En dan ben je er nog niet, want het kiezen voor de Amerikaanse
variant ‘globalization’ leidt na 0.42 seconde tot 108.000.000 ‘hits’. En dan moet nog
worden gezocht met het Nederlandse ‘globalisering’ (3.330.000) en het correctere
‘mondialisering’ (304.000) alsmede met varianten zoals internationalisering
(2.360.000). Toegegeven, het aantal treffers is minder dan bij de zoekterm ‘sex’
(740.000.000), maar er is niettemin sprake van een overvloed die ronduit
ontmoedigend is.
Als men de journalistieke ruis en mediahype rond ‘globalisering’ vervolgens
wegzuivert, wordt duidelijk dat na een aarzelende start in de jaren zestig thans in
ruim 700 wetenschappelijke publicaties per jaar de term in de titel opduikt - en niets
wijst erop dat dit snel minder gaat worden. Vanwaar deze opmars ook in de
wetenschap? Waarom zijn begrippen als ‘ontwikkeling’, ‘imperialisme’ en
‘modernisme’ op een zijspoor geschoven en goeddeels vervangen door
‘globalisering’?
Hadden sociaal-geografen, economen, sociologen eenvoudig behoefte aan minder
politiek beladen termen, en wilde men af van de ideologische (lees: neomarxistische)
begrippen waarmee voormannen zoals André Gunder Frank de mondiale
‘afhankelijkheid’ hadden beschreven? Of is het - wat cynischer bekeken - zo dat ook
wetenschappers niet ongevoelig zijn voor modes (en aldus gemakkelijk neomarxistisch
jargon inruilen voor neoliberale terminologie) terwijl ze bovendien altijd op zoek
zijn naar nieuwe termen waar ze hun naam aan kunnen verbinden?
Duidelijk is slechts dat ‘globalisering’ is verworden tot een vormeloos
containerbegrip dat wordt gebruikt om alles en nog wat te beschrijven, te verklaren,
te veroordelen of toe te juichen. De term duikt op bij vrolijke verhalen over al die
leuke buitenlandse restaurantjes van tegenwoordig tot aanklachten tegen de
wereldwijde opmars van McDonald's, van opgewektheid over de bevrijdende werking
van handelsliberalisme tot waarschuwingen over cultureel imperialisme, en van de
omarming van een multiculturele toekomst tot apocalyptisch geweeklaag over de
botsing der beschavingen.
Het is kortom niet eenvoudig ergens een aanknopingspunt te vinden om tot de kern
van ‘globalisering’ door te dringen - als die kern er al is. Een veelgebruikte definitie
luidt dat het gaat om ‘de groeiende integratie van de wereld door economische
interacties, overkoepelende politieke structuren, technologische innovaties en culturele
beïnvloeding’. Door deze integratie hebben gebeurtenissen of beslissingen in één
deel van de wereld direct grote invloed op andere landen ter wereld.
Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld de vaststelling dat door de moderne
communicatiemiddelen de wereld inderdaad een soort dorp is geworden waar een
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opmerking bij de pomp elders op aarde meteen grote consequenties kan hebben - en
zelfs slachtoffers kan maken, zoals tijdens de even korte als wereldwijde commotie
over de Deense Mohammed-
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cartoons. Hierbij bleek globalisering geen leeg begrip te zijn: de cartoons in een
bescheiden Deense krant leidden ter plekke tot een klein aantal schuchtere protesten,
maar resulteerden in landen als Pakistan en Libië in brandschatting en de dood van
demonstranten. Het verleidde ook de firma Nestlé ertoe om wereldkundig te maken
dat zij niet uit Denemarken maar Zwitserland afkomstig is. Hiermee werd de verkoop
van hun ijsjes in Saoedi-Arabië gered, maar gingen er in Europa weer stemmen op
om Nestlé-producten te boycotten.
Wie minder incidentele aspecten van ‘globalisering’ wil zien, kan bijvoorbeeld
kijken naar de kapitaalstromen die tegenwoordig in nanoseconden letterlijk zonder
grenzen bewegen over de globe (het gaat om circa 1500 miljard dollar per dag). Meer
nog dan vrijhandel worden deze wereldomvattende kapitaalstromen door velen gezien
als de werkelijke motor van de mondiale integratie. De kapitaalmarkt overvleugelt
thans die van de goederen en diensten: de wereldwijde ‘financiële economie’ is vijf
keer groter dan de ‘reële economie’. Deze ‘financiële economie’ is niet in handen
van staten of productiebedrijven, maar is vooral ‘eigendom’ van pensioenfondsen
uit de VS, Groot-Brittannië en Japan.
Dit wil geenszins zeggen dat de rol van bedrijven is uitgespeeld. De internationale
handel groeit al lange tijd sneller dan de wereldproductie. Meer dan de helft van de
honderd grootste ‘economieën’ van nu bestaat niet uit landen, maar uit
wereldomspannende ondernemingen. In de jaren '70 waren er maar een paar honderd
van dergelijke ‘multinationals’; momenteel zijn er al bijna 40.000. De omzet van de
200 grootste ondernemingen ter wereld is groter dan 25 procent van alle economische
activiteiten wereldwijd. Zo is zelfs de omzet van het kwakkelende General Motors
al groter dan het bruto binnenlands product van Denemarken, en is de omzet van
Exxon-Mobil groter dan het BBP van Oostenrijk. De 100 grootste ondernemingen op
aarde verkopen elk meer dan elk van de 120 armste landen exporteert. En de 23
machtigste ondernemingen verkopen meer dan sommige grote landen als India,
Brazilië, Indonesië of Mexico. Deze grote ondernemingen hebben 70 procent van
de wereldhandel in handen. Anderzijds zijn deze ondernemingen zelf ook in hoge
mate ‘geglobaliseerd’: momenteel is 13 procent van alle Amerikaanse aandelen, 24
procent van de Amerikaanse bedrijfsobligaties en 43 procent van het Amerikaanse
schatkistpapier in handen van buitenlanders.
Deze situatie is uiteraard niet van de ene dag op de andere ontstaan, en er zijn wortels
van de mondialisering die zich vrij ver in de geschiedenis uitstrekken. Maar de
omschrijving ervan met ‘globalisering’ is vrij recent en heeft van alles te maken met
de onttakeling van het communistische machtsblok na de val van de Berlijnse muur
in 1989. Of dit nu een symptoom was van, of een verdere aanzet voor ‘globalisering’
is moeilijk te zeggen, maar het bracht wel voor het eerst bijna de gehele wereld
binnen het mechanisme van de ‘vrije markt’.
‘The devil is in the definition’ is een gemeenplaats die wel erg toepasbaar is op
‘globalisering’. Maar wie toch in de rijstebrijberg springt, kan ruwweg onderscheid
maken tussen meer economische omschrijvingen (waarin globalisering vooral wordt
gezien als een proces van marktintegratie) en omschrijvingen in andere
wetenschapsvelden, zoals de filosofie en sociologie (waarin globalisering veel breder
wordt opgevat, soms zelfs zo breed dat men door de verdwijning der grenzen ‘een
nieuwe mens’ ziet opdoemen). Deze twee hoofdstromen vallen elk weer uiteen in

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

positieve varianten (waarin globalisering wordt toegejuicht) en negatieve (waarin
globalisering als bedreiging wordt opgevat). Niemand kan meer alle uithoeken van
deze stromingen overzien, en in een poging tot overzicht kan ik dan ook niet anders
dan me beperken tot een handvol voorbeelden.
Een voorbeeld van een (positieve) ‘brede’ opvatting is die van Francis Fukuyama,
die in zijn - overigens vooral onder journalisten aangeslagen The End of History
(1992) zo ver ging globalisering feitelijk gelijk te stellen aan liberalisering en de
zegenrijke opmars van de liberale democratie in de wereld. Hij zag in het einde van
de strijd tussen de grote ideologieën van de negentiende eeuw een soort einde van
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de geschiedenis, in de zin dat er voortaan consensus over het economische en politieke
systeem zou bestaan. Fragmenten en restanten van zijn visie dolen nog rond in het
huidige wereldbeeld van neoliberalen en neoconservatieven.
Een voorbeeld van een (positieve) ‘economische’ visie is die van Steven Brakman,
de Groningse bijzonder hoogleraar ‘mondialisering’. In zijn oratie op 18 mei 2004
ging hij in op de historische wortels van de economische globalisering. Hij betoogde
dat vanaf ongeveer 1820 voor het eerst sprake was van mondiale concurrentie die
ertoe leidde dat de prijskloof tussen internationaal verhandelbare goederen daalde.
Globalisering betekent ook in zijn ogen toenemende marktintegratie. Dat verschijnsel
is al zichtbaar sinds ongeveer 1500, maar Brakman wijst erop dat het voorafgaand
aan de 19de eeuw voornamelijk ging om ‘niet-concurrerende goederen’. Dat zijn
bijvoorbeeld exotische producten waarvoor geen lokaal alternatief was en waarbij
gebruikers bereid waren een hoge prijs te betalen (ons ‘peperduur’ werd geboren in
deze periode). Tot circa 1800 was er dus geen sprake van daadwerkelijke
marktintegratie maar slechts van een toegenomen aanbod uit Azië en van
inkomensgroei in Europa.
Ook wees Brakman erop dat ‘mondialisering’ nooit rechtlijnig verliep, maar
perioden van bloei en verval kende. Zo was er in de periode 1820-1914 sprake van
sterke prijsdalingen en groeiende migratie in Europa, terwijl in de periode 1914-1950
juist stijgende prijsverschillen en afnemende migratie volgde, die weer werd
afgewisseld door de periode van prijsdalingen en oplopende migratie die we
momenteel doormaken. Brakman wijst er ook op dat het aandeel vreemdelingen in
Nederland als percentage van de totale bevolking in het verleden soms beduidend
hoger was dan nu; in 1620 bedroeg het ruim 10 procent (en in plaatsen als Utrecht
met veel Duitse handelaren was het nog veel hoger).
Een ander voorbeeld van een (nogal positief) economische opvatting over
globalisering is de visie van Thomas Friedman, buitenland-correspondent van de
New York Times. In zijn - alweer voornamelijk onder journalisten - spraakmakende
boek Lexus and the Olive tree (2000) benoemde hij de snelheid waarmee de integratie
van markten plaatsvindt tot de kern van het begrip. Personen, ondernemingen en
natiestaten kunnen volgens hem verder, sneller, dieper en goedkoper de wereld
penetreren dan ooit tevoren. Friedman ziet dit als een onafwendbaar proces dat men
dient te aanvaarden met het ‘Tina-argument’: ‘There Is No Alternative.’ Of in zijn
eigen woorden: ‘Ik sta tegenover globalisering als tegenover de zonsopgang. Het is
over het algemeen een goede zaak dat de zon opkomt, zeker als je over zonnebril en
zonnebrandcrème beschikt, maar zelfs als ik het niks zou vinden, kan ik er toch niks
aan doen.’
Internet is volgens Friedman een motor van deze nieuwe tijd. Terwijl de dynamiek
van de Koude Oorlog werd bepaald door de opbouw van nucleaire kracht, wordt het
globaliseringtijdperk ‘aangedreven’ door de ‘wet van Moore’, die zegt dat de
rekenkracht van microchips elke twee jaar verdubbelt terwijl de prijs halveert.
Friedman gebruikt een - in de combinatie van vaagheid en trefzekerheid typisch
journalistieke - metafoor voor de nieuwe tijd: de Koude Oorlog was een partijtje
sumo-worstelen waar de twee reuzen dreigend om elkaar heen draaien maar
uiteindelijk niemand gewond raakt, terwijl globalisering een dagelijkse sprintwedstrijd
is waarbij de verliezer er onverbiddelijk uitvliegt.
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Ten slotte is een voorbeeld van een positieve ‘bredere’ opvatting te vinden in de
visie van de jonge Zweedse neoliberaal Johan Norberg. In zijn In Defence of Global
Capitalism (2001; vertaald als Leve de Globalisering) borduurt hij voort op het
gedachtegoed van Adam Smith waarbij de centrale stelling is dat economie en
welvaart het meest gebaat zijn bij een zo groot mogelijke vrijheid. En vrijheid betekent
in onze tijd volgens Norberg globalisering. En gobalisering leidt tot een vrijere manier
van denken, en dat maakt mensen creatief en inventief.
Norberg verwijt de tegenstanders van globalisering dat zij lijden aan een aloude
angst voor optimisme. Al in 1014 klaagde aartsbisschop Wulfstan van de kansel in
York dat ‘we in een steeds haastigere wereld op het einde af-
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stevenen’, en ondergangsprofeten worden niet moe deze op niets gebaseerde
apocalyptische visie te herhalen. Ook de vaak geuite ‘wijsheid’ dat de armen armer
en de rijken rijker worden van globalisering weerspreekt Norberg. Zo maakt het
United Nations Development Programme (UNDP) volgens hem duidelijk dat het
gemiddeld inkomen van de wereldburger - rekening houdend met inflatie - in de
periode 1965-1998 zo goed als verdubbeld is van 2.497 naar 4.839 dollar. Vooral de
armste 20 procent van de wereldbevolking zag het inkomen stijgen: van 551 dollar
tot 1137 dollar, procentueel aanmerkelijk meer dan de stijging in de rijkste landen.
Tevens blijkt dat in de afgelopen vijftig jaar maar liefst 3 miljard mensen zich aan
de armoede hebben weten te ontworstelen, waardoor de armoede in de laatste halve
eeuw sneller is gedaald dan in de voorgaande 500 jaar. De gestegen welvaart
manifesteert zich nu ook in een stijgende levensverwachting. Inmiddels is in de
wereld de gemiddelde levensverwachting tot boven de 65 gestegen. Met uitzondering
van Afrika - waar de gemiddelde levensverwachting ‘slechts’ steeg van 41 tot 51
jaar - haalt de gemiddelde bewoner in ontwikkelingslanden nu 60 jaar. Kindersterfte
en honger zijn ook afgenomen terwijl de voedselproductie wereldwijd verdubbelde
in de laatste vijftig jaar (in de ontwikkelingslanden was zelfs sprake van een
verdrievoudiging).
Norberg erkent dat de verschillen in welvaart op wereldschaal zijn toegenomen:
het bruto nationaal product van de 20 rijkste landen was 40 jaar geleden per persoon
15 keer groter dan dat van de armste 20 landen en inmiddels is dat 30 keer zo groot.
Maar volgens hem is het minder belangrijk dat de één er meer op vooruitgaat dan de
ander, dan dat iedereen erop vooruitgaat. Je kunt beter arm zijn in een ongelijke
samenleving als de Verenigde Staten dan in het meer egalitaire Rwanda.
Voorbeelden van wijsgerige visies op globalisering zijn te vinden in het werk van
filosofen Peter Sloterdijk (positief) en John Gray (nega-
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tief). Zij richten zich op de ideële component die het verschijnsel vanaf het begin
heeft gehad. In politieke zin was dat het ideaal dat er na de Koude Oorlog een
wereldomvattende (misschien wel ‘eeuwige’) vrede zou intreden. In culturele zin
was dat het ideaal dat er een wereldwijde beschaving zou ontstaan van onderling
cultureel begrip. In de (inmiddels nuchterder) versmelting van die twee idealen groeit
het besef dat aan globalisering één basisgedachte ten grondslag ligt: dat zij het bestaan
van landsgrenzen teniet doet en zicht biedt op een wereld zonder grenzen.
Sloterdijk schetst in dit verband een beschavingsgeschiedenis van steeds groter
wordende verbanden: van de baarmoeder, via de familie, en de clan naar de stad en
de natie totdat uiteindelijk de wereld tot het veilige referentiekader van de mens
behoort. De onderliggende gedachte is dat mensen een ‘mondiale houding’ in kunnen
nemen, en een ‘mondiaal bewustzijn’ kunnen hebben. Gray keert zich juist tegen
deze gedachte. In polemische boeken zoals False Dawn: The Delusions of Global
Capitalism (1998) en The Mirage of Globalisation (2003) ageert hij tegen dat geloof
in één mondiaal model voor houding, bewustzijn en wereldbeeld. Globalisering ziet
hij als een even pretentieus als utopisch programma ter verbetering van de wereld.
De drijvende kracht achter dit proces is in zijn ogen dus niet de economie maar de
wereldomspannende technologie die het mogelijk maakt om ‘gevaarlijke utopieën’
tot uitvoering te brengen. Volgens Gray is dit overigens gedoemd te mislukken omdat
mensen domweg niet in staat zijn tot een ‘mondiaal’ bewustzijn en al moeite genoeg
hebben problemen binnen hun eigen land op te lossen.
Anderzijds wijst Rüdiger Safranksi er in zijn Hoeveel globalisering verdraagt de
mens (2003) terecht op dat nog nooit eerder in de geschiedenis zich een zo grote
mate van waarneembare verstrengeling en zichtbare complexiteit op wereldschaal
heeft voorgedaan als nu. Door globalisering van de communicatie wordt ons
oordeelsvermogen volgens hem voortdurend overvraagd. Irak, Tsjetsjenië, aids in
Zuid-Afrika, het smelten van de poolkappen, enzovoort - hoe kan een mens zich over
al die zaken een mening vormen? Nieuw aan onze tijd is dat we al deze verschillende
kwesties uit alle hoeken van de aardbol tegelijkertijd in één ruimte ervaren. In de
ogen van Safranksi hebben ‘we de onschuld van het niet-weten verloren’ en lijden
we sindsdien aan een ‘gevoel van nabijheid’ dat niet echt is. Zo heet terrorisme een
‘wereldomspannend’ probleem te zijn, maar is de kans om slachtoffer te worden van
een aanslag vele malen kleiner dan de kans om de lotto te winnen.
Of men nu een economisch of een wijsgerig perspectief op globalisering hanteert,
duidelijk is dat over de vraag hoe ver de globalisering is voortgeschreden enorme
verschillen van inzicht bestaat. Aan de ene kant van het spectrum staan de
‘hyperglobalisten’, een groep rondom de Japanner managementgoeroe Kenichi
Ohmae (bijgenaamd ‘Mr. Strategy’), die meent dat de huidige wereldeconomie al
‘waarachtig grenzeloos’ is. Ook iemand als Robert Reich (minister van Arbeid onder
president Clinton) gelooft dat het concept van ‘de Amerikaanse economie’ of ‘een
Amerikaanse onderneming’ zijn betekenis heeft verloren. Aan de andere kant van
het spectrum staat een grote groep sceptici die erop wijst dat internationale economie
(laat staan globale economie) helemaal niet bestaat zonder voortdurende nationale
sturing hiervan en reacties erop.
In de visie van deze sceptici is ‘globalisering’ dan misschien wel een proces, maar
bovenal een ‘overstatement’ van een ideologie en een aan slijtage onderhevig
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analytisch concept. Zij verwerpen de slogan ‘de wereld is een dorp’ als een
journalistieke metafoor en hebben ook meermaals empirisch aangetoond dat er van
een ‘globale consument’ geen sprake is. Bovendien wijzen ze erop dat net als vroeger
machtige staten meer te zeggen hebben op het wereldtoneel dan niet-machtige staten.
De sceptici laten bovendien geen gelegenheid onbenut om erop te wijzen dat de
meeste ondernemingen en politieke organisaties niet mondiaal maar regionaal zijn.
Zij zien de kracht en mogelijkheden van de natiestaat als nog lang niet uitgeput.
Uiteindelijk zijn het immers toch de staten zelf die ervoor kiezen
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functies over te dragen aan regionale samenwerkingsverbanden als de EU. Zij bepalen
de bandbreedte. De socioloog Anthony Giddens, onder meer adviseur van de Britse
premier Blair, ziet hierin zelfs de kern van globalisering: die is volgens hem niet de
uitkomst van het uitdijend kapitalisme maar van bewust beleid van moderne
natiestaten.
In dit verband wijzen de sceptici er vaak op dat het met de globalisering van de
economie ook wel meevalt. Zo wordt de Amerikaanse hoogleraar bedrijfsstrategie
Alan M. Rugman niet moe te betogen dat 85 procent van de in de VS verkochte auto's
daar ook geproduceerd is, en dat dit percentage in de EU (90 procent) en in Japan
(93 procent) zelfs hoger ligt. Ook zijn veel multinationals - zoals ABN-AMRO en
AHOLD - helemaal niet mondiaal actief maar slechts op een beperkt aantal markten.
De uitspraak van een ex-topman van Unilever ‘think global, then think again’ blijkt
nog steeds de leidraad voor veel ondernemingen. Bovendien, redeneren de sceptici,
dient men het aandeel van de wereldhandel in de totale wereldproductie niet te
overdrijven: dat aandeel was in 1913 zo'n 12 procent, waarna het daalde tot 7 procent
in 1950 om pas in de jaren negentig tot zo'n 17 procent uit te groeien.
Overigens menen pessimistische ‘economische globalisten’ dat niet naar de
handelscijfers maar naar de investeringsgegevens moet worden gekeken om de schaal
van mondiale integratie te ‘meten’. De voortschrijdende homogenisering van de
economie en cultuur, en de ongelijke verdeling van welvaart wordt in deze kringen
als grootste bedreiging van globalisering gezien. Overigens zijn de ‘antiglobalisten’
(net zoals de voorstanders) een bont gezelschap van lokale vakbonden, linkse
splintergroepen, milieuactivisten, boeren maar ook nationalisten en neofascisten.
In de geschriften van de meest welbespraakten van deze groep - bijvoorbeeld
Naomi Klein (No Logo), Noreena Hertz (The Silent Takeover) en oud directeur van
Oost-Europa Bank Jacques Attali (L'ordre cannibal) - blijkt een grote gemene deler
dat de globalisering de lokale gemeenschap, de democratie en de individuele identiteit
van mensen bedreigt. Zo meent Attali dat de vrije markt weliswaar ‘het best denkbare
systeem is om rijkdom te creëren’, maar dat er tegenwicht moet zijn van democratie,
‘het beste systeem om het collectieve leven te organiseren’, omdat het gevaar anders
dreigt dat de vrijheid door de markt wordt verpletterd. De markt is immers veel
sneller: één persoon kan beslissen terwijl dat in een democratie veel moeizamer gaat.
Bovendien is de markt erbij gebaat wanneer de grenzen geen rol meer spelen, terwijl
de democratie juist een territoriaal gebied nodig heeft. En als de markt zich ongeremd
uitbreidt dan is het eindpunt dat mensen zelf handelswaar worden.
Een tweede aspect waarop antiglobalisten steevast wijzen is de al eerder genoemde
toename van de tegenstellingen in welvaart tussen rijk en arm. Een vergelijking
tussen de rijkste 20 procent van de landen en de armste 20 procent toont volgens hen
aan dat de ‘ongelijkheidsratio’ in de periode 1820-2000 is toegenomen van 1:3 tot
1:70. In hun visie toont dit aan dat globalisering en de integratie van markten tot vier
elkaar versterkende negatieve mechanismen leidt.
In de eerste plaats splijt het de arbeidsmarkt in winnaars en verliezers. In de tweede
plaats leidt het tot toenemende marginalisering, uitsluiting en verarming binnen en
tussen staten. Ten derde treedt er een erosie van het sociale verzorgingsstelsel op
omdat staten niet meer in staat zijn of de politieke wil hebben om de meest kwetsbaren
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te beschermen. Ten slotte worden economische polarisatie en uitsluiting binnen en
tussen staten versterkt.
Het antwoord op ‘globalisering’ dient volgens sommige pessimisten te liggen in
‘global governance’, het wereldwijd reguleren van de ongewenste effecten van de
economische intergratie. Of dit niet zelf weer leidt tot een politieke vorm van
globalisering en mondiale gelijkschakeling, is een vraag die opdoemt maar nog geen
antwoord heeft gekregen.
Het mag duidelijk zijn dat er omtrent het begrip ‘globalisering’ geen enkele
eenduidigheid bestaat wat betreft definitie, perspectief, opvatting of inhoud. Iedereen
die anders preten-
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deert, houdt z'n gehoor voor het lapje. Wel dringt de conclusie zich op dat in het
huidige westerse globaliseringdebat het perspectief is veranderd. Ging het tot voor
kort vooral over de wijze waarop globalisering de mogelijkheden van arme landen
beknotte, inmiddels staat in de discussie de westerse vrees voor de overheveling van
arbeid naar lagelonenlanden en voor een instroom van goedkope arbeidskrachten
centraal. De enorme economische dynamiek in China en India is inmiddels ook in
Nederland door het bedrijfsleven en de politiek opgemerkt. Bedrijven als Philips,
Akzo-Nobel en Unilever zijn al volop bezig geweest activiteiten en bijbehorende
arbeidsplaatsen over te hevelen, en ABN-AMRO laat er geen twijfel over bestaan dat
ze snel zullen volgen. Bij Philips is het aandeel van de Nederlandse werknemers
sinds 1973 gedaald van zo'n 25 procent tot ongeveer 17 procent vandaag de dag.
(Tegelijkertijd nam de totale werkgelegenheid bij Philips in deze periode overigens
af van 417.000 tot 160.900.)
Anderzijds berekende Bureau Berenschot onlangs dat de effecten van ‘outsourcing’
slechts beperkt zullen zijn. Bij een onderzoek van twaalf van de meest ‘outsource
gevoelige’ sectoren, kwam men niet verder dan 27.000 naar het oosten verschuivende
banen in de komende drie jaar. Dat is marginaal tegenover de jaarlijkse dynamiek
op de arbeidsmarkt. Vergelijkbare cijfers komen uit de VS, waar men tot ruim 3
miljoen verplaatste banen komt in de komende 15 jaar tegenover de jaarlijkse creatie
van zo'n 22 miljoen banen in eigen land.
Uiteindelijk lijkt - hoe ongrijpbaar het begrip ook blijft - al te grote somberheid over
‘globalisering’ niet gerechtvaardigd. Zowel in filosofische als economische zin blijven
veel pessimistische visies steken in apocalyptische waarzeggerij, die niet erg duidelijk
door cijfers worden ondersteund. De reden voor de westerse somberheid is wellicht
vooral te vinden in een combinatie van groeiende ideologische twijfel aan de eigen
superioriteit en de even indrukwekkende als vertekenende beelden van de ondergang
der traditionele industrieën. Men kan domweg niet geloven dat de ontmanteling van
concerns als General Motors (of NedCar) ooit kan worden gecompenseerd door
nieuwe werkgelegenheid.
Toch wijst de befaamde econoom en columnist van de New York Times Paul
Krugman er terecht op dat de achterkant van deze beelden er heel anders uitziet.
Terwijl in de jaren zeventig de Amerikaanse staalindustrie knarsend het loodje legde,
zaten ergens in Californië twee jongens in garages te sleutelen aan volkomen
onbekende apparaten. Hun namen waren Steve Jobs en Bill Gates en zij sleutelden
aan de Apple MacIntosh en de personal computer.
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Daan Schrijvers is even met een welverdiende Waikiki Winker Holiday
Tour naar Ipanema om zich voor te bereiden op zijn grootse taak als
hoofdredacteur van aow.nxt.
Despereert niet! Nieuwe enerverende episoden liggen in het verschiet!
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[Erratum]
- Helaas is door een technische storing een alinea weggevallen uit de
laatste bladzijde van de bijdrage ‘Meneer De Kadt’ door Rob Wentholt (Hollands
Maandblad 701, april 2006, p. 48). Bijgaand drukken we de gehele bladzijde
nogmaals af inclusief de weggevallen alinea, met onze excuses aan Rob Wentholt.
ERRATUM

Floris had gewaarschuwd dat de oude man wat verward was, ik bereidde me er op
voor tussen de ruïnes te zullen lopen van een eens groot verstand, dacht ook: misschien
heeft het hem menselijker gemaakt. Het tegendeel bleek waar. Zijn denkvermogen
was weg, de koker was overgebleven. Vorm uitgegroeid tot inhoud. Meneer De Kadt
was een karikatuur geworden van zijn imago als Grote Man.
Op een aandachtig publiek kon hij rekenen; behalve Floris en ik waren er drie
dames op leeftijd aanwezig - regelrechte groupies, Walküren, bruiden - die hem naar
ik begreep met nog enkele andere bewonderaarsters wekelijks of nog vaker bezochten
en van extra zorg en lekkers voorzagen. Josine Meijer, nog ouder dan De Kadt,
aanvoerster van de bruiden, reed na afloop in de auto mee terug. Ik probeerde haar
uit te horen over Gerard Reve. Zij vermeldde nog wel dat Reve het met haar het
langst van al zijn vriendschappen had uitgehouden voor er ruzie van kwam, zestien
jaar, maar keerde steeds naar Jacques de Kadt terug. Die was, zei zij, met gebleven
ontzag in haar stem, ‘de belangrijkste mens die ik ooit heb ontmoet’.
De Grote Man leek er tijdens het bezoek ook zo over te denken. Hij nam plaats
op een stoel op een verheffing, als een troon, keek om zich heen als een zijn troepen
schouwende legercommandant en stak van wal met die stem als een gong. Ook het
indianenprofiel, markanter dan ooit omdat hij weer mager was, fungeerde op volle
kracht, en zijn ogen fonkelden. Er hoefden geen knopjes te worden ingedrukt, dat
deed hij ongevraagd zelf. Wat er uit de zender kwam, was onzin. Geen ongeordende
onzin, hij had thema's; maar logische verbindingen ontbraken en hij sprong van de
hak op de tak; alles wat hem inviel fungeerde als volgende stap in een redenering.
Zodra innerlijke twijfel toesloeg, te merken aan een plotseling zorgelijke blik in de
ogen, veranderde hij van onderwerp, wat steevast een uitdrukking van tevredenheid
tot gevolg had: ‘Dit heb ik knap opgelost, ze hebben niets gemerkt.’
Na enige tijd gaf hij toe dat het optreden hem had vermoeid en liet hij zich door
de bruiden naar een minder formeel gedeelte van zijn ruime woonkamer leiden. Hij
kreeg voedsel voorgezet. Hier viel het andere vaste patroon te aanschouwen, eveneens
stilistisch geperfectioneerd: hij stortte zich op zijn bord en at het gulzig en schrokkend
als een beest leeg, zich opeens totaal onbewust van het effect dat zijn gedrag op de
toeschouwers zou kunnen sorteren.
Bij zijn monologen was niets van effectbejag ontbloot. ‘Dat joodse hoeft voor mij
niet zo,’ ging gepaard met een uitdagende blik; ‘ik mis Eppie nog elke dag,’ deed
een beroep op het medeleven van het publiek; ‘ik wil nog wel een paar jaartjes blijven
leven’ - enkele keren gezegd - onderstreepte met een veelbetekenende glimlach hoe
vitaal hij nog was. Herhaaldelijk verklaarde hij over mensen van vroeger op superieure
maar gulle toon: ‘Die is nu professor in Jeruzalem.’ Omdat ik wilde weten of Max
en Gretl in leven waren vroeg ik of hij wist hoe het met hen ging. Ook toen zei hij:
‘Die zijn nu allebei professor in Jeruzalem’. Ik vroeg me af of hij die uitdrukking
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gebruikte voor doden, maar misschien zei hij maar wat; hij moest nu eenmaal het
antwoord weten, er mocht niets zijn dat hij niet wist.
En toch was er een moment van eenvoud, van waarachtigheid. Het ging me door
merg en been, deed me door de grond zinken van schaamte, en was als het silhouet
van een conische vulkaan ineens door de wind van zijn neveldekens bevrijd. Aan
het begin, toen hij even met mij alleen was, zei meneer De Kadt, met het zachte
verdriet van zomin verwijten als begrijpen en alsof er van dementeren geen sprake
kon zijn: ‘Waarom heb je al die jaren niet van je laten horen, Rob?’
Ja, vijftien jaar zeker. Ik moest razendsnel nadenken, vond niets beters dan: ‘Ik
zat eigenlijk vooral met mezelf in de knoop.’ Hij keek me bevreemd aan, maar nam
genoegen met het antwoord. Het was nog waar ook. Daarna, in de drukte van zijn
optreden, leek het moment vergeten te zijn en bij het afscheid, doodmoe van al die
uren met zijn beste beentje voor, wees niets er meer op dat hij er weet van had gehad.
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[Medewerkers]
- geboren in 1978. Publiceerde eerder in o.m. Bunker Hill
en De Poëziekrant. Zijn debuutbundel Inzinkingen (2005) werd onderscheiden
met de Jo Peters Poëzieprijs 2006.
JAN-WILLEM ANKER

- geboren in 1973. Beeldend kunstenaar en schrijver. Schreef
o.m. de roman Engelen van ijs (1997). Ontving voor haar poëziedebuut Twee
zonnen (2003) de C. Buddingh'-prijs.
MARIA BARNAS

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

zo de dingen waar het hier om gaat (2002).
BATTUS - geboren in 1935. Is de auteur van De Encyclopedie (1978), Le Dichtstal

(1988), Symmys (1991), Opperlans! Taal- en letterkunde (2002) en
Anagrammatica (2015).
- geboren in 1970. Dichter en schrijver. Publiceerde naast diverse
romans o.m. de dichtbundels Alsof er iets gebeurt (2000), die werd onderscheiden
met de C. Buddingh'-prijs, en De encyclopedie van de grote woorden (2005)
die werd onderscheiden met de VSB-poëzieprijs 2006.
MARK BOOG

- geboren in 1970. Schrijver. Ontving voor zijn debuut De
voeten van Abdullah (1996) de E. du Perronprijs en won in 2004 de Gouden
Uil voor zijn roman Paravion (2003).
HAFID BOUAZZA

- geboren in 1959. Als journalist werkzaam bij de VPRO.
Publiceerde zijn poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999). In 2005
verscheen zijn nieuwste bundel Ruimtevaart.
WIM BRANDS

- geboren in 1965. Dichter en redacteur van de
poëziewebsites de Contrabas en Poëzierapport. Bundels: De Stoofsteeg (1999)
en Korte geschiedenis van het voorafgaande (2005).
CHRÉTIEN BREUKERS

FLOOR BUSCHENHENKE - geboren in 1978. Publiceerde eerder in o.m. Meander,

Noach's Kat, Krakatau en Lava. Ontving in 2006 de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2005/2006 (poëzie). Winnaar VU podium Poëzieprijs 2006.
- geboren in 1915. Ontving o.m. de Hertzogprijs (1943,
1961, 1971) de Herman Gorterprijs (1974), de Constantijn Huygensprijs (1978)
en de P.C. Hooftprijs (1991).
ELISABETH EYBERS
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- geboren in 1958. Dichter en vertaler. Werd 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).
PIET GERBRANDY

- geboren in 1930. Antiquaar in ruste. Publiceerde o.m. de
dichtbundels Landschapsbeheer (1996), Asielbeleid (1997) en Litanie van de
Wind (1999).
ANTON GERITS

geboren in 1948. Debuteerde in 1977 in Hollands Maandblad.
Ontving o.m. de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (1981), de A. Roland
Holstpenning (1988), de Jan Campertprijs (1995) en de P.C. Hooftprijs (2000).
In september verschijnt de nieuwe bundel Situaties.
EVA GERLACH -

- geboren in 1971. Schrijver en columnist. Zijn recentste
roman is De joodse messias (2004). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de
AKO-literatuurprijs en de Gouden Uil.
ARNON GRUNBERG

- geboren in 1970. Recentste bundels: Het ging over rozen
(2002), Alle goeds (2001). In 2005 verschenen o.m. Schaduwboekhouding
(poëzie en proza), alsmede Scooterdagboek.
INGMAR HEYTZE

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

2

Deze maand
Deze maand is Hollands Maandblad louter gevuld met poëzie. Dit betekent dat enige
voorzichtigheid is geboden! Tot de vele grappige tradities in dit land behoort immers
ook het gebruik dat over poëzie zelden op een normale toonhoogte wordt geschreven.
Mogelijk heeft het te maken met een collectieve reflex die wortelt in de meest
religieuze tijden van ons verleden, maar zodra het woord ‘poëzie’ valt, wordt
doorgaans een quasi-chique kopstem opgezet, zweven met importantie beladen
gemeenplaatsen het zwerk in, en klinkt een bitter geweeklaag over het lot van de
dichtkunst in het huidige tijdsgewricht.
Dat geweeklaag kan diverse - dikwijls tegenstrijdige - kanten opgaan, maar steevast
is het ernstig gesteld met de poëzie. En even steevast ligt de schuld daarvan ofwel
bij het publiek, ofwel bij de kritiek, ofwel bij het tijdsgewricht, ofwel bij de dichters
zelf, maar meestal bij al het voorgaande tegelijk. Dat er permanent groot lijden is in
de dichtkunst lijkt wel zeker. Zo klonk alleen al het afgelopen jaar de jobstijding dat
poëzie weliswaar ogenschijnlijk bloeit maar ‘er niet meer toe doet’, alsook de
ondergangsdiagnose dat de dichtkunst juist wegkwijnt in een isolement terwijl ‘er
een onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen het publiek en de “officiële” poëzie’,
alsook de donderpreek dat de zaak van de dichtkunst zo goed als verloren is nu zelfs
de VSB-poëzieprijs volhardt in een ‘eenzijdige keuze voor laffe poëzie’ en zich zo
keert ‘tegen het experiment, de vernieuwing, het risico en het avontuur’.
Dat bedoel ik: grote woorden, met kopstem gebracht, en in een vuurwerk van
gemeenplaatsen richting de lezer geslingerd. In dit geval door de dichter Bas
Belleman, de hoogleraar Thomas Vaessens en dichter/criticus Ilja Pfeijffer. Zij zijn
slechts voorbeelden van hoe er over poëzie geschreven wordt zolang men zich
vastklampt aan drie enigszins infantiele misverstanden. De eerste is dat poëzie ertoe
‘moet’ doen (quod non); de tweede is dat de poëzie de ‘belangrijke plaats’ in de
samenleving die zij (blijkbaar) ooit had ‘moet’ terugkrijgen (quod non); en de derde
is dat men poëzie op één ‘objectief vaststelbare’ juiste wijze ‘moet’ schrijven (quod
non; hoezeer ook Pfeijffer dit nu al jarenlang met eerder bewonderenswaardige dan
overtuigende hardnekkigheid betoogt).
Het is precies deze poëticale middelbare-school-opwinding die dit tijdschrift altijd
heeft weten te vermijden, en ook dit keer verre van zich tracht te houden. Het woord
‘moeten’ gedijt niet in Hollands Maandblad, en eerlijk gezegd denk ik dat het woord
‘moeten’ ook helemaal niets van doen heeft met poëzie. Dat is juist het domein van
de vrijheid, waar niets ‘moet’, waar stilte hand in hand gaat met wat in armzalige
journalistieke terminologie ‘straatrumoer’ heet, waar experiment en traditie nimmer
botsen, en waar vanzelf blijft wat goed is terwijl ook vanzelf vergeten wordt wat
vergeten mag worden. Precies dit laatste gebeurt dan ook in de praktijk van de
hedendaagse Nederlandse dichtkunst.
Anderzijds is het wellicht ook waar dat poëzie niet vitaal kan blijven indien er niet
af en toe luidkeels wat wordt geroepen in de trant van: ‘Als er één kunstuiting bestaat
die ons tegenwoordig als een geeuwend nijlpaard doet vastkoeken aan de oevers van
de verveling, dan is het wel de poëzie’ (dat was in 1988 de onder-

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

3
gangsprofetie der ‘Maximalen’). Of in de trant van: ‘De Nederlandse poëzie - toch
nooit erg royaal en overtuigd in het halen van de historische expresselijn - miste de
aansluiting volkomen en sukkelde eigenwijs en op eigen gelegenheid een zijpad in
(...) onherroepelijk doodlopend (...) met als afwisseling nu en dan wat burgerlijk
kleine geluk’ (zo luidde de sombere diagnose in 1949 van Gerrit Kouwenaar). Waarom
zou men in de 21ste eeuw niet hetzelfde nog eens mogen roepen?
Het denkbeeld dat elke kunstvorm gebaat is met af en toe een literaire steen in de
vijver is in antropologische zin aanlokkelijk, maar wie met een historisch oog kijkt,
ziet toch wel een wat treurige eenvormigheid in het poëticale geredekavel. Zo is
steeds opnieuw getouwtrek om de schijntegenstellingen ‘taal’ en ‘werkelijkheid’,
‘vorm’ en ‘inhoud’, ‘experiment’ en ‘traditie’, en bestaat er bovendien een wel
bijzonder vertederende overeenkomst tussen de luidruchtige fixatie van Pfeijffer op
taal en vorm in onze tijd en de hartekreten van Paul Rodenko over taal en vorm van
een halve eeuw geleden. Dichters zijn blijkbaar tamelijk kort van memorie.
De regelmatige roep om ‘alles-moet-anders’ - en in het bijzonder om
‘alles-moet-zoals-ik-vind-dat-het-moet’ - wordt slechts interessant wanneer poëtica's
letterlijk botsen. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens het tumultueuze handgemeen
tussen de Maximalen en De Nieuwe Wilden in september 1989. De chaos van
gebroken bierglazen, verscheurde bundels en blauwe plekjes waarin deze twee
stromingen - neen, mediahypes - eindigden, maakte duidelijk dat dichters naast een
beperkt geheugen ook povere pugilistische vaardigheden bezitten.
Voorzichtigheid blijft evenwel geboden nu dit nummer van Hollands Maandblad
louter is gevuld met poëzie. Maar dan niet zozeer voor poëten die dezelfde
vernieuwing en hetzelfde experiment prediken als hun voorgangers een halve eeuw
geleden, terwijl ze the noble art of self-defence zo matig beheersen, maar wel voor
de kopstem en de quasi-chique platitudes.
Wat volgt, zijn gedichten die de redacteur koos uit de inzendingen van dichters
die op de een of andere wijze aan dit tijdschrift zijn verbonden en die het verzoek
kregen aan dit nummer mee te werken. Niet één van de aangezochten liet het afweten,
en daarmee baden deze pagina's reeds bij voorbaat in de weelde van de loyaliteit der
dichters en de verguldheid van de redacteur. Dit nummer is zo een staalkaart van
Hollands Maandblad-poëzie, waarin vele genres en vormen de vrijheid vinden naast
elkaar te existeren.
Wie goed leest, ziet hier gedichten die bovenal niet eenkennig zijn, zomin als dit
blad eenkennig is. Interessante poëzie doet immers ten minste drie dingen tegelijk,
zoals Maarten Doorman ooit opperde: ze roepen beelden op die nooit zo werden
opgeroepen; ze drukken gevoelens uit zonder te vervallen in larmoyante emoties; en
ze richten de blik op de taal waarin ze zijn verwoord. Een goed gedicht straalt naar
alle kanten en laat herlezen en herlezen, zonder dat de ennui opkomt die men bij
opinies over poëzie zo snel voelt.
Uiteindelijk is er niets in de dichtkunst dat een verheven kopstem, quasi-chique
gemeenplaatsen of bitter geweeklaag rechtvaardigt. Een dichter is gewoon een
schrijver die er niet in slaagt de regel vol te krijgen. Een schrijver is gewoon een
dichter die er niet in slaagt de zin van het leven op een A4-tje uit te leggen. Zij kunnen
daar niet aan doen, doch een redacteur zit er maar mee. De enige troost is dat de
dichters in dit nummer van Hollands Maandblad er op een huiveringwekkend
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interessante manier niet in slagen de regel vol te krijgen. Lezer, ik daag u uit: zwijg
nu, en verdwaal in deze poëzie. - BB
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Grammatica
Mark Boog
Je afwezigheid is adembenemend
en haar eigen tegendeel.
Je zegt wat gezegd moet worden en zwijgt.
Ik hakkel.
Nu kan dit alles mooi lijken, poëzie,
maar dat is het niet. Het is
onvolkomen-, onbeholpenheid. In bomen
groeit het besef en vallen de blaren,
in ons verdringt zich allerhande.
Wat zich niet naar de grammatica voegt
zal dan wel extra waar zijn.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

6

Deur
Op zoek naar de vraag
waarop het antwoord bekend lijkt,
op zoek naar verklaring
doet soms een deur zich dicht
die niet open was, althans ongezien,
en ik klop aan - zonder hoop,
want gedane zaken. ‘Ik wist het niet!’
‘Ik wist het niet!’ Het klinkt
aan beide kanten; het blijft ongehoord.
De klinken zijn een maar twee:
een rekenkundig probleem.
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De laatste stad
De hotelkamer is alleraardigst.
Het verblijf kan verlengd. De laatste stad,
die de enige is, bruist van leven, loopt over.
Rondom de eindeloze vlakte, ter verkenning.
Spreid de reisgidsen nog eens uit over de tafel!
Eén enkele bestemming, zo veel woorden:
het moet er wel mooi zijn. Je zegt soms dat we
er vandaan komen, maar ik herinner me niets.
Zouden er echt geen bergen zijn, geen meren,
geen wegen? We moeten ons goed voorbereiden.
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Voetjie vir voetjie
Elisabeth Eybers
Voetjie vir voetjie word mens immigrant...
Toevallig uit, toevallig tuis, gestrand
op hierdie teennatuurlike terras
sonder om ooit onloënbaar aan te land.
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Step by step
You learn migration step by step, you see
strange and familiar objects, somehow stranded
on the artificial terrace where you landed
yet did not settle irrefutably.

Niet eerder gepubliceerde vertaling door Elisabeth Eybers van ‘Voetjie
vir voetjie’, uit Kruis of munt (1973); Versamelde gedigte (Querido 20043),
p. 352.
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Ontheemde
Hier, in die vreemde, en sonder 'n masker aan...
Die mense is hier nie minsamer as daar, gewis
nie toleranter. Wat of wie
hou jou hier vas? Dáár was die lewe beter
en niks belet jou om weer terug te gaan.
Jy antwoord selfbewus:
argwaan en haat is te verdra
tussen gelykgeregtigdes wat nie
verordenend mekaar verneder,
menswees met rubbertjap betwis.
Hoekom huiwer ek om te vra:
my broer, my natuurgenoot,
word ons kinders terreurloos groot?
- En die onbetaalde gelag van die verlede?
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Homelessness
In this strange land, unshielded by a mask...
The people here take everyone to task,
don't tolerate nor flatter. What on earth
detains you here? There life was far more worth
and nothing now precludes your safe return.
You answer self-assured:
hate and suspicion can be borne
by all who share equivalent rights, who learn
not to make laws humiliating others
or challenge humanness by rubber stamp,
who look upon their fellow-men as brothers.
Why do I shrink from demanding:
my kinsman, my co-incumbent,
just how will our children fare?
- Who's paying for the past, its hapless care?

Niet eerder gepubliceerde vertaling door Elisabeth Eybers van
‘Ontheemde’, uit Dryfsand (1985); Versamelde gedigte (Querido 20043),
p. 506.
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De stad in slaap
Esther Jansma
Iemand heeft de papieren voor morgen geordend,
de reisplanner geraadpleegd, zijn tas klaargezet
en ligt nu in bed op de rand van vertrek.
Hij ordent het denken en valt niet, valt niet
in zichzelf, de warme tunnel in, de eenvoud
van klein zacht in het donker ademen, maar staat
op als een blinde. Hij kan zijn tas niet vinden,
denkt niet aan zijn kleren, hij stapt van de rand
en begint te lopen - in de verte gloeit iets
tot een uitgang, een plek in de avond
waar geluiden rondzingen zonder bezitter
en uit geopende deuren licht schijnt in tuinen
van aarde met hier en daar honden die slapen
in ondiepe stoffige kuilen vol warmte
onder breed bijna nachtzwart gebladerte.
Hier is hij nu. Het is een stad die hij altijd al kende.
Hij loopt zijn huis in, vindt zijn bed, valt, ademt.
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Picknick
Plek, vuur, thuis zijn verzinsels gebleken van hem en zijn
zusjes die met witte gezichten de opbrengst verdelen
als het te laat is, de verzorger niet dood maar een monster
dat terugkomt uit de nacht waarin het bijna gebleven was in de kou die het meebrengt, verwaait papier, kleeft roet, niets
wordt weerspiegeld in het zwart dat de gedachten blank zet maar het geeft niet, hij picknickt in het zachtste gras,
in de pauzes van het denken en weten spreidt hij damast,
verzint hij brood en bekers warmte, want nooit ging iemand
dood aan het hoofd dat de dingen verdraait tot vluchtwegen,
noodrantsoenen, gouden kettingen om te verkopen - hij zegt
dat met de juiste taal de nacht niet bestaat, pijn een verzinsel is,
mensen klein en zoet zijn als veilige sprookjes waarin het kwaad
wordt verslagen, zo redt hij zichzelf tot de buitendeur opengaat.
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Ik ben het
Buiten liggen de huizen nog altijd als nesten
van vogels lukraak op het zwarte gesteente
rond de zilveren baai, de zee kreunt in de verte
en hier, tegen de muur bij het raam, leunt
een dame. Ze wenkt hem - is het familie?
Hoopt ze dat hier een vriendschap begint?
Ze wuift hem het bed uit, een stoel in, strijkt
langs haar kin, haar buik, glimlacht, wijst
op dozijnen hoog tegen het pleisterwerk
gehangen schilderijen en zegt, ik ben het, ik
heb dit allemaal gemaakt. Het is duidelijk
dit moet de gastvrouw zijn. Fijn, zegt de dame
mijn naam is zus en zo gaan ze aan tafel.
Na het tevreden verorberen van enorme porties
bewondering zegt ze, het is tijd dat ik ga.
Het is ochtend geworden in de oude kamer
in de kamer die glanst nu het licht wordt
rest geen spoor van haar woorden.
Het raam staat open, wind vlaagt langs zijn huid
uit het ingelijst buiten waar de stad ontwaakt
en de honden blaffen en janken om eten.
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Vloed
Eva Gerlach
We gooiden de vijver om,
het water liep werkelijk
overal heen.
(Iedereen in de spits
reed tot zijn hals in het water,
alle eerste verdiepingen stroomden vol,
alle kinderen dreven weg van hun huizen,
veel mensen losten op en het vee verscheen
binnenstebuiten.)
Alle kanten uit tot het terugkwam
in onze monden en
we zeiden het (vijver) en het
stond in ons. Stil en
zwart. Wat zonde is aan
leven: leegloop, aan
iemand niet meer willen alle tijd,
aan vloed doorlaatbaarheid.
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De ganzen
komen terug bij je vandaan, ze roepen
‘niets doe ik dat jij niet doet, o!’ - lucht, wat
ga je open voor wie ziet en
vliegt, wat doe je je met ijzeren tangen dicht
voor wie geen haast heeft, wachten, wegen moet.
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Af
Het is vroeger dag maar grijs tot de koffie en verder
ook nauwelijks helder, soms even een wak. Daaruit jij,
je hoofd omlaag als op recepties, eindbesprekingen, diners, begrafenissen,
‘red me, ik wil’ (stratocumulus) ‘... oren vervellen,’
(cumulus) ‘... vangen. Of jou.’ Cumulonimbus. Maar
toch, bijna. Ook zit er groen aan de struiken,
niet overal niet veel, een franje, randje
beluste vingertjes, nog niet, de kou
komt en eet je op maar voel de lucht,
voel de geweldige strakheid van overal adem,
zo'n hopeloos niet los te wrikken handje ik ook, ik ook. Scheuren, breken, af van je.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

18

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

19

Lonely planet
Ingmar Heytze
Ik heb vriendinnen in ruïnes en woestijnen.
Ze delen de lakens van vreemde steden.
Met wie hou ik niet bij meneer, niet meer,
vreemd en onherbergzaam zijn hun wegen.
Het moeten mannen met baarden zijn.
Zij sjouwen over uitgeholde paden waar
lang vergane beschavingen traden, van ver
voor het vliegtuig, toen de wereld kleiner
was en groter tegelijk maar niet zo vol
en misschien wel minder eenzaam.
Ze dragen de zware blauwe planeten van
hun bestaan op de rug - Atlassen van canvas
met ondergoed vol kriebelende souvenirs,
de douches op het ganse continent zijn
stuk maar elk gehucht heeft internet.
Wie de wereld ziet vergeet zichzelf en slaagt
er niet meer in zich te generen, neem ik aan.
Anders kan ik de berichten niet verklaren:
men wil weg zijn maar ook blijven door
voortdurend uit het niets te schrijven.
Vriendinnen, vreemde ogen in den vreemde,
schrijf mij minder en leer beter kijken.
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Niet inpakken
Tegen het meisje van de boekhandel
zeg ik ongevraagd dat ik het weer eens
ga proberen, met de poëzie bedoel ik,
als een hommel die de sneeuw in stommelt
door een open raam, op hoop van zegen.
Dat laatste, van die hommel, had ik
liever niet gezegd. Zij moet nog baren op
een dag, het heeft geen zin haar overstuur
te maken. De winkel zwijgt. Het meisje
kijkt argwanend en ze krijgt gelijk,
want ik moet blozen. Met biljarten kan
ik ook wel stoten, maar niet overhouden.
‘Dat zit zo, ik werk nu aan een buik om
achteraan te lopen,’ stamel ik. Het meisje
zegt: ‘Dat kan op meerdere manieren.’
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Zo ver weg
Zo ver weg ben je, zoveel zweten en kreten
en feesten, hele vrouwen met alles erop en eraan
geleden, hebbens en houdens gehad en verloren,
zo ver weg ben je nu en als ik iets zou zeggen
van ja maar verdomme, toch voel ik me soms
of het waait door het gat in mijn hart s.o.s.
of overigens ben ik van mening dat Carthago...
dan zei ik te weinig, dan zei ik nog niets.
Zo ver weg ben je dus, ik ben zelf bijna niemand,
ik hang maar wat rond in de stad als een poster,
het weer in mijn kladden, vaak overgeplakt,
een gedoofde ster achter de sterren.
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Continuïteit
Maria Barnas
Het meisje loopt de trap op. Het meisje loopt op de trap met treden
die zich bovenaan verdringen in een bocht. Ze loopt door
ondanks het feit dat verandering hoogst onwaarschijnlijk is.
We zien een glimp van haar voorhoofd, de huid bleek
onder het lange haar evenwijdig met de treden.
Ze kijkt voor zich uit terwijl ze de trap oploopt.
Er loopt een meisje op de trap!
Het zou een pruik kunnen zijn zo stil als dat haar hangt.
Ze klemt een pakje onder de arm.
Er gaat een pakje de trap op de treden
een deur op de trap op de treden de enkels het meisje.
Ze verandert niet zodra haar tenen de waaierende treden bereiken
een waaier boven haar hoofd een deur zwenkt uit het donker
uit het stille in haar wringt zich een bocht
treden op schouderhoogte.
Er loopt een meisje de trap op met een reden.
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Er hangen larmoyante metaforen in de boom als dode zwanen
Er is een leven dat zich verwijdert van het thema
aan tafel, langzaam naar binnen groeit
en al herhaalt mijn strottenhoofd een laryngaal
verstrikt raakt in zichzelf (dat vogelzwart en dat
je gedachten aan een boom hier uit bestaan,
een zwerm die geen betere plek bedenkt)
niets wil horen want alles herinnert
aan de wil je wit en wijst vooruit of rood
maar ik ben banger dat het dan geen zwerm is
dan dat ik angst ken voor de dood ja rood graag.
Er wordt soep van gevogelte geserveerd.
Kan iemand die eenzame zwanen verjagen?
Ze maken achten in de sloot.
Dan zal ik de nachtboom in mij laten staan
en wuiven. Beelden zoeken bij sereen.
Ik mors vogels op het tafelkleed.
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Man in maart
Tommy Wieringa
Je kunt viooltjes kopen voor jezelf
bij de Maxis, tegen patat met
de gedachte: die man met friet
schrijf hem in als kinderloos
een man die in zijn dagen geen geluk heeft
Platgeslagen supermarktviolen, tien per tray
(houding broeder, houding)
iemand zal denken
hij neemt bloemen voor haar mee
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Broed
Geduld, weldra bloeien wilg en fruit, werksters zijn er genoeg
maar de meeste werksters zijn passief
Het bijenvolk gedraagt zich vaak zo anders
dan ze volgens het boekje zou moeten doen
Daar zijn we als imker niet blij mee
Dat kost bijen
Als men graag volken verenigt
is februari daarvoor de beste tijd. Zelf verenig ik
liever geen volken, ze zullen eerder in zwermstemming komen
Zwermverhinderende maatregelen zijn vrijwel altijd nodig
Een groot volk met weinig broed
is een goed uitgangspunt
De imker die zijn drachtgebied kent
weet hoe hij het best kan handelen
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Twee klaagliederen
Arnon Grunberg
Eerste lied, het lot van de Poolse Maria
Ruzica De Falica, Day Spa & Laser Center
zesenzeventigste straat, de huid is geen kattenpis
al die overtollige haren
daar is het beenhaar, het schaamhaar,
het okselhaar, het haar op de rug,
het haar op de tenen
onverzorgde wenkbrauwen
haren uit de neus en het oor
een al te harige anus
kan een vloek zijn
een vrouw in een bodywarmer, Pools,
een man aan een kruis bungelt aan haar nek
al zolang ze zich kan heugen
haar grijze neus telt zesenveertig
frambozenrode aderen
met haar instrumenten in de aanslag
een vijl, een schaar, verzorgende dagcrème, alcohol
wacht ze op klanten en kijkt tv
who wants to be a millionaire
niemand raakt haar aan
zij is de weerzin, de rilling
velen vragen zich af
of ze een gebit heeft
wat daar in godsnaam rammelt
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ze zeggen het leven ontsnapt
aan een tochtige kier
daarom: epileren, epileren
mijn Poolse Maria, mijn slachtvlees
laten wij begeerlijk zijn
zo niet voor hem, dan voor de dood
de messias ruikt naar nagellak
zijn billen zijn geplukt als een kip
een vleugje babyolie zal ons redden
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Tweede lied, de beurs als vijand
Zes keer is de wereld al vernietigd
maar ze willen het ons niet vertellen
ken je het verhaal van Lot en zijn vrouw
die niet achterom mag kijken omdat ze
anders verandert in een zoutpilaar
nou dat is wat er gebeurt als de atoombom
dan zijn we allemaal zoutpilaren
door de straling verandert het vlees in zout
die bijbel is geen waarheid
maar wel werkelijkheid
alleen ze willen het ons niet vertellen
dat we al zes keer zijn boem weg
aan geld heb je dan niets meer
aan goud evenmin of sieraden
ik heb alles verloren
op de beurs, met geleend geld
belegd omdat de kinderen
moesten studeren, nou ja
dan studeren ze niet, binnenkort
worden we toch voor de zevende keer
vernietigd en wat heb je dan aan een
papiertje of een tandartspraktijk
de paar overlevenden gebruiken
schoppen en houwelen, hun handen
hun tanden, misschien wat messen
Comcast, heb je ervan gehoord
gouden bergen, hoor je hem weer
schreeuwen als de kat van huis
niet iedereen die in de keuken
is alcoholist maar deze begint steeds
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vroeger en de Italianen nemen me
niet serieus omdat ik Griek ben
maar ik werk hier al zesendertig
kun je je voorstellen, oh god oh heer
ik heb al eerder ingegrepen de vorige
chefkok heb ik zijn neus gebroken
ik hoorde krak
je hebt een verantwoordelijkheid
als je achter de bar en je moet me
geloven dat ik van kinds af
al van de waarheid hield, speelgoed
zei me niets, nee de waarheid
wilde ik weten, nog zes jaar
dan ga ik de piramides van Egypte
als we niet voor die tijd
je begrijpt het wel, olé olé olé
hij weet niets hij kent niets
alleen de fles en olé olé en dat
al vanaf de lunch
zo sprak de barkeeper
van het oudste Italiaanse restaurant
in Manhattan tot mij op woensdagavond
oh Griekse verlosser, oh messias
wanhoop niet, sla niet de hand
de beurs zal zich herstellen
als niet voor ons
dan voor hem
als niet nu
dan later, als niet hier
dan elders
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Vier liefdes
Leo Vroman
I
Ik durf of kan dit niet zeggen:
hoe het is, een hand op de dikke vacht
van de poes of de lynx
aaiende neer te leggen
midden in de nacht,
hoe innig die liefde mij omvat
onder het aaien het aaien van de
poes, de lynx, de zebra
met mijn oude verliefde handen.
Lisa heeft ze ons gegeven,
waarom weet ik waarachtig niet,
de poes, de lynx, de zebra, de otter,
maar er gebeurt iets met mijn leven
als ik ze aai, een warm verdriet
verdrietige liefde Lisa, o ja
voor de namaak van de poes,
de lynx, de zebra, de otter
en de rode panda.
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II
Ik beminde als kind niets anders
dan de vertrouwde kleine handen
de grijpende vingertjes van de
kleine zachte salamanders,
later de armen van de poes, en toen
kon ik het haast niet meer zonder
die van alle dieren doen,
de miertjes met hun goddelijk wonder
van schattige doelmatigheid
wandelend over mijn rimpelhuid
en ik voel het geluid
van hun verhalen
over die hete wereld van mijn hand:
hoe schaars begroeid dit avondland
was om in te verdwalen.
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III
And, Lisa, here's my love for you,
not as container for some of my genes
poured into you by your own mother
but as a means to what it means,
how we both write so much
and so little to each other.
How far are we apart, how far
can our joint future hold?
In fifty one years I'll be twice as old
as you
when you'll be seventy one
and I one hundred and forty two.
Not for you soon
but for your children soon
or for theirs perhaps
when this horizon snaps
under a giant moon
this old reality will be torn
in half and in its opened fly reveal
a busy bright ideal
new world being born.
What does it all matter?
In one more century
you and I will be
of the same age and matter.
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IV
Voor Tineke en die andere namen
voor andere gelegenheden
in ons dagelijks en lang verleden
voor allemaal samen,
hoe kan ik na wat, zeventig jaren
mijn lieve, mijn liefde met nieuwe woorden
of zelfs met dagelijks gehoorde
als nieuw verklaren,
Tineke, Tineke
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Receptie
Vrouwkje Tuinman
Het is hier geen hotel. De reproducties aan de
muur verslaan mijn eigen leven. Van de bel
heeft niemand last. Geen stekker geen contact.
Ontbijten kan daarbuiten. Als geen ander
hang ik groene netjes pinda's op, gooi brood
naar drie etages lager. Als er toch een kachelman
of meternemer binnen wil, dan shampooschrob
ik alle sporen weg. Twee vingers in mijn oren
hoor ik niks dan de piano-automaat. Bel me op
als je de straat uitrijdt, dan doe ik alle lampen aan.

Zien, doet
Open mond in wandelwagen, aapje op tv:
mijn kaak maakt krakende geluiden. Praten,
schrijven over gapen: links en rechts rollen
tranen langs mijn wangen. Ik geeuw mijzelf
tot schijnslaap, sla de lakens open, zie hem
ver weg strek mijn armen en doe niet.
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Beroepsmatig
Op maandag studeer ik ontspannen in een huis waarvan ik
trappen, deur en zolder ken. Een afgedankte bank
beleeft er zijn reservetijd. Er ligt een blauw matras,
dat voldoet voor gasten. Daar ga ik dan op slapen
als op tweepersoons. Hij zegt me voor: ik beeld me in:
mezelf op een hele fijne plek. Volgens hem is dat een strand.
Ik zoek er in mijn hoofd naar, precies zoveel minuten
als in het schema past. Mijn ritme tikt als zijn horloge.
Hij voelt mijn pols en zegt dat iets niet klopt.

Spion
Bruin elastiek ligt voor mijn deur. De postbode is
vertrokken. Steeds schijnt een rode gloed langs
het gordijn. Saaie enveloppen smijt hij meters ver
de gang in. Andere dagen grazen zijn mouwen
gulzig door mijn papier, maar krijg ik niets. Komt
er een brief dat hij mij dagen terug niet thuis trof.
Blaast hij rook door de brievenbus heen.
Het bordje met mijn naam erop is al verdwenen.
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Liedje
Nachoem M. Wijnberg
Daar komen weer twee:
of ze bij elkaar kunnen blijven,
ik ken elk van hen al zo lang,
zij zijn nog geen nacht bij elkaar geweest.
Om ze van elkaar te maken
luister ik waar ik nu ben
naar een liedje waar ik naar luisterde
in het huis wat ik niet meer heb.
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Liedje
Ik zag een winkel
en liep naar binnen,
kocht wat ik vergeten
had dat ik al had.
Ik stond in de winkel
en het was het enige
wat ik mij herinnerde
dat ik nodig had.
Maar wat moet ik
met twee daarvan
behalve wachten
tot er een kapot gaat?
Mijn vader wilde
mij leren met geld
om te gaan, daarom
gaf hij mij iets niet.
Hij gaf mij geld
en wees naar een winkel:
ga naar binnen
en vraag om wat je wilt.
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Liedje
Maak mij blij
door mij te zeggen
dat je met gesloten
ogen iets kan.
Nog een keer
tot het goed gaat,
of ben je moe,
wil je vandaag niet meer?
Ik mag zeggen
dat ik het anders wil,
dan maak jij het anders,
dat kan nog.
Zacht papier om
op te schrijven,
water dat warm
als mijn hand is.
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Het is grappig liedje
Hij zegt iets en
iedereen die hem hoort
weet dat het niet zo is,
behalve tegen wie hij het zegt.
Hij wil een grap
nog een keer vertellen, om
het nu goed te doen, overspoeld
door wat bedroefd maakt.
Is het niet grappig
dat je het over iets hebt
zonder te noemen
waar het niet zonder kan.
Er is een grap die
ik elke dag een keer
mag vertellen, ik dacht
een keer per jaar, dat lijkt zo.
Wat gezegd moet worden
of weggelaten wordt geraden,
de herinnering die
het hart kalm maakt.
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Liedje
Omdat ik geen geld had
heb ik niet geslapen,
heb ik gelopen,
kon ik nergens zitten.
Dat is toch wat
ik moest teruggeven,
niet minder dan het was,
ik heb het nauwelijks aangeraakt.
Wat warm of koud maakt,
niet omdat het warm
of koud is, en het hoeft
niet genoeg te zijn.
Dat is toch wat ik krijg,
genoeg om wat ik wil
nog een keer te doen
en kiezen welke de beste is.
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Piet Gerbrandy
Stook
Hangt er weer een vetschort voor uw plasser?
Wringen uw sokken weer krang?
Zinkt er weer een vulling in uw gort?
Naakt het slot? Niet sneller dan het zou.
Schuil in uw ruimend vel rits het niet open
de zengendste kou moet nog komen. Stook
de natte kachel van uw blauwe longen.
Kijken wij naar die parende mensen en doen zij het beter dan wij? Verademen wij in bed van wie slapen en dromen zij feller dan wij?
Bezien onze kelen gedierte dat gaar hun papillen verschroeit
en ons water doet stijgen tot lippen?
Er valt nog. Er valt nog te kleumen te gaan en te willen.
Vinden wij nog mee met wie nog zoeken.
U zou eens moeten weten wat nog kan.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

43

Loop
Vossin met je isabelglazige ogen jij teder
bebrilde breedheupig knie gevende beul
met je wallen van vlees met dat oor van fluweel in je nijpende
liezen luister neurie niet
die vorige lydische ladders. Ontschoot mij
de naam van je vader van je herkomst het hol wij gingen zonder gedag en verdwenen maar hadden
wij niet nog iets af hebben
wij niets af te maken later het voormalig oord van je buk en je hurk en hoe liep
het verhaal dat je schreef ook maar eeuwen komen hiertussen
dat ik onnoemlijk zaden verspilde loopbanen
verknoeide uitzag over elke rivier van Europa
meters belezen vellum papyrus marmer vergat ik
loosde haperende lichaamsonderdelen adopteerde zestien kilo vet.
Toch roept je loop o ongekende duizend
doden op en herken ik je geur in dicht gegroeid
oerbos van vorige straten
op twintig op honderd pas afstand.
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Jen
Jen me niet met opslag van de ogen die je hebt.
Mijn blinden en gordijnen blijven toe.
Onvelbaar staan soms eiken op dalende heuvels.
Bel me noch bij hagel noch bij hooibroei.
Verfrommel welke brieven je me denkt.
Spinnen behoeden de hel van geurige bibliotheken.
Geen kutsmoes geen uitvlucht geen klaagzang.
Geen lokstof die slinks over drempels in tocht glipt
langs dubbel glas en eikhouten luik van mijn koekoek.
Zwijgzaam loert een velduil op zijn muisberm.
De fleemtaal van je tepels: onwelvoeglijk.
De teemtaal van je billen: onvoorstelbaar.
Het labberkoeltje van je lippen: verraderlijk.
Slaap zacht incunabel. Je bed is een veste van staal.
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Klok
Jij koolwaterstof met mond en een zin
in zaaien als bloed gestadig
verlangzaamd wordt door klijfvet oliën van boom roos vis motoren
taboe voortaan de schaapsdij in je varkenslederen leunstoel
anathema karkassen in port met klipgeitenroom en kaneelbast
krijg beter trek in zand in roet van berken
koud brak grondsop oplosmiddel merkbaar
word je magerder en stiller.
Dan wordt het zoetjes zaak van je minutieus
gemeten weefsel een wade te snijden
een schoorsteen te vouwen van kranten
je stof weg te vegen in kijk daar is het putje.
Voor fosfor dat je denkt
voor jodium dat je klok is
voor kalk waarop je liep
waarmee je schreef.
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Club II
Jan-Willem Anker
Een klank lijkt ergens van afgebroken
muziek die uit elkaar valt in de nacht.
Iemand wordt geprojecteerd, zij verzint
je blikveld en draait dan uit zichzelf los.
Over je netvlies cirkelen vleermuizen
alarmcodes. Slaap duurt een langspeelplaat.
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Zonder slaap
Geraamtes klepperen zacht in de muur
als rond vieren de wind opsteekt.
Je ogen passen
in het donker, de maat
die herinneringen haast eender maakt.
Gesprekken, stokpaardjes, voorwendsels
spoken heldhaftig door je hoofd.
Als je beweegt knakt je lichaam.
Tegen de ramen kruipt de mist.
Je oefent in stelsels
van vergeetachtigheid en categorieën van
hoop dat ooit iets anders je wakker houdt.
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ze had het over groen
Antoine de Kom
de bladeren het gras waarin ze lag
en over het geluid dat haar met zachte stem
dicht was genaderd.
kijk zei de stem treinen zijn er
en een spoorlijn voor wie moe is
van de lange hoge gangen zonder einde
de banken langs de wanden waar je wacht.
en als je goed kijkt zei de stem
dan raast de trein ook 's morgens door de zaal en niemand
wordt geraakt nee niets. ja zei de stem: treinen zijn lief en zacht
en zelfs behaard een zachte vacht en armen
die je dragen bijvoorbeeld naar het warme gras?
toen stond ze op. ze hield me vast.
je neemt zei ze je neemt toch wel
de weg waar de trein niet komen kan?
zij was er niet meer bij toen mannen en vrouwen
jaren geleden uit de paviljoenen
achter de duinen zijn vertrokken naar de grote stad.
de stad die je opneemt met klaarlichte woorden
en waar de daken zijn bekleed met gras de straten gestoffeerd
naar de meren leiden waarlangs dames en heren
flaneren in het zonnetje. als hun hoofden vol
en zwaar mochten raken of hun geest het niet meer houden kan
dan zorgen wij dat treinen hun spoor niet verlaten
dat ons geliefde gras gras is en die rare stem van zonet
verjagen we als nare slang.
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je bent het meisje met de glazen vis
de gele vis die heel graag vis wou zijn
het kleine meisje ben je met de grijze beer
die altijd naast je op de boeken bij je bed
je blijft het meisje met de stenen kat
die overal iets van te zeggen had
en met ons ben je ook het boek
van nooit meer samen zoals toen.
je ligt zo naar. wij kunnen bijna niet meer staan
we ademen je na als jij niet meer en langer
dan je kon dat kan toch wel?
wie was het die vertelde dat leven
toch misschien geen sterven is? of dat we
zoekend naar je brekende woorden
wel vergeten moesten
wat je zei of zou of toch nog heel erg wou:
misschien gewoon met ons aan het ontbijt.
straks tillen ze je weg. jij? weggetild? we weigeren.
je blijft. vanavond in het donker zijn we samen
ook al is het de verkeerde trein. we weten wel
dat dit het foute perron is.
dat je hiervandaan niet terug kan keren. we zijn al ingestapt.
nu deint de deinende wagon. hij lijkt wel stil te staan.
en in de spiegel van het raam is het te zien: er fietst een meisje
met ons mee. ze fietst zo fijn en ver en vrij ze glimlacht wat
omdat ze zo bij ons?
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Floor Buschenhenke
een huisvrouw met netvrees
wrijft huidvet in het tafelblad
vetdruppels in de groef
verzachten het nerfzeer
ondertussen bij de elektronen
ze zijn hier en daar en niet
ertussenin
ze hebben het druk met heel veel niets
niets in de hele tafel, niets
in de huisvrouw
niets om alles bij elkaar te houden
haar adem waait de tafel door
de tafel houdt haar handen vast
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zolder
in de eerste kamer kraken de balken
de spijkerkast, pluggen in een pindakaaspot
stof op de werkbank, oranje gordijn
een deur naar de tweede kamer
in de tweede kamer liggen herinnering,
aannemelijkheid en vreemdsoortigheid
in de verhouding 2:2:1 over het hout
spijkerkast en lichtgloeiende
muizen in een pindakaaspot
vader die een spin is aan een balk
twee deuren, vannacht de rechter
in de derde kamer onbekend licht
hoogpolig spijkertapijt,
zwevend oranje, een werkbank van muis
een schimmelspin aan een snoer
schuifmuren, omgekeerd geluid van
steeds meer deuren, de zolder vertakt zich
het hout wil nog wat groeien
straks past er geen mens meer in
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Wat ik zien kan onthoud ik even
L.Th. Lehmann
Baksteen en smalle
witte lijnen specie;
grijs cement als dunne laag
tussen twee dikke,
gestapeld als etages,
creëren sfeer
in de stad, maar niet
leven, dat in mijzelf is opgesloten

*
Een gracht, waar eend en waterhoen
voortdurend watertrappen
om voort te gaan, niet om te drijven
zoals de watervreemde mens.
Als zij vooruitgaan
maken zij een dubbelspoor
van kleine kolken,
en boegwater als de verticale
doorsnee van een pannendak,
negentig graden omgeklapt.

*
Wij startten in Harlingen.
Koplampen duwen wazige tunnels van licht
voort in de mist op de Afsluitdijk,
Stok die de kaken van de Zuiderzee
geopend houdt.
Donker water links,
donker water rechts.
Zoet water links,
zout water rechts.
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Sonnet voor een leraar
'k Ging school toen pijprokers vertrouwen wekten
en 't sigaretgebaar niet uit den boze
was. 'k Zag veel hele en halve tandelozen,
ook voor de klas kwamen die bruingebekten.
School was leerhok, leraars hoorden daarbij.
Het enig menselijke, hun toegeschreven
was hoongelach bij 't onvoldoendes geven,
de rest van het etmaal, waar waren zij?
maar leraar worden, met collega's? Nee!
Volwassen niet, getiteld wel geworden:
Wat dan? Niet bang voor de gebankte horden,
't bleef nee, en ik ontmoette Alida;
't leerbedrijf kwam mij zijdelings te na,
en hoe ging het toen verder? Het viel mee.
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Schijnwezen
Alexis de Roode
Daar begint het denken
en het denken is eender.
Onzichtbaar tot het stukslaat
op de kust van het ding.
Het licht wordt gedacht
en gedachte is zwaar.

*
Toen is het licht op mij gebroken
en ik ben gebroken in het licht.
Ik zag mij voor het eerst,
schittering van barstjes
en zon in mijn gezicht.
Licht. Zon. Denken. Bron.
Ik kan niet zien,
maar in gedachten zie ik
dode ogen staren
tot ze droog zijn en zoet als rozijnen.
En drink mijzelf de mede in.
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Onzichtbare landen
Grondeloze bodemloze velden,
akkerloze vingerloze voren,
de oude esgronden eeuw na eeuw
gestapeld van zaaigoed en mest
tot zachte wangen.
De aardgrond die mensen en dieren miljoenen draagt,
die eggen machines draagt, die huizen ruïnes draagt,
omhelzend met weidse armen van kimmen rondom
het bitumen, het bister, gebrande oker en donkere siena.
En onder de voren de doden die diep
onhoorbaar grommen in hun holen,
dragend de aarde die ons draagt
met handen van klei en kwelderslik
omhuld door wat zij aan water ontvochten.
Zo zullen ook wij geborgen zijn.
Maar boven de doden vlamt het op:
kiemen breken zich wegen naar boven
tot waaiers van groen en vertakte guirlandes,
de dansende armen getooid met
jade en malachiet, chrysopraas en chrysoliet,
de niet te stuiten Jugendstil van ranken
geworteld in de grond van vaders.
En over dat alles als rasters
de velden, de kaarsrechte velden van hen
die het nut verhieven tot God.
Holland. Vanaf hier is alles vierkant.
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Iris Le Rütte
Ik loop op waterglas
dat bijna breekt. Mijn woorden glijden ver, te ver
vooruit. Ik ben doorweekt van raadsel
dat uit een wolk vragen stroomt.
Een stiltespin weeft ijlings
een web langs je gezicht
Mijn spartelende zinnen
raken machteloos verstrikt.
Dit onvermogen bevalt je
niet en je ogen eisen wat dan,
wat dan. Nog voor ik antwoord
verzink je in een mist van ongeduld.
En toen ik eindelijk weer
sprak, sprak ik zo zacht dat ik
als mijn woorden brak. Ik viel uiteen
en vloeide tomeloos om je heen.
Je herschikte je.
De kern werd ingedikt
tot ijzerhart,
terwijl ik grenzeloos verdween.
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Zeerook, toverrook...
Een half kind verzonken
in haar kasteelkuil,
emmers vol kantelenzand.
Een ruit, bewasemd,
keert het zicht en dooft de wind.
In flarden verschijnt en
verdwijnt het spelende kind.
Een stem komt door de mist,
helder, glashelder. Zie ik daar
mijn vader? Ja, ik geloof zelfs
dat hij zwaait van boven het water.
En hij zingt, zingt met de wind:
‘Mijn kind, wees niet bang,
Jouw melodietje draag ik altijd mee.
Ik ben een baken, een rondom zingend
baken, in de peilloos diepe zee.’
Ver in de zeerook
reikt de vader het kind
zijn hand. De kuil gaat dicht,
een wond in het zand.
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Geen
In de nacht heb ik getracht je zinnen
te verbinden met die van mij. Als
vlinders liet ik ze binnen, alleen
het koppelwoord kon ik niet vinden.
Je vlinders bleven vreemdelingen
maar hun donkere geuren gaven
onbekende kleuren op mijn wezen. Ik
ben nooit meer die ik ben geweest.
Zoals ik rozenrood en bloeiend
bij je lag, zonder ouders, zonder huid,
in een brakke stroom vloeiden
al mijn herinneringen naar je uit.
Je sprak. Ik zag dat je sprak,
terwijl je lippen niet bewogen.
En je ogen vroegen aardezwart
wat ik niet gaf omdat je daar niet was.
Je was er niet.

Verder
Hij keek haar aan, even
twee blikken gevangen,
één moment verstrikt,
om daarna weer, nooit
weer, nooit dezelfde meer,
verder te gaan.
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de ironie
Bas van Putten
ik heb een wens een heel eenvoudige
Ik wil een tijd gedichten schrijven
nieuw leren spreken in de taal op maat die van ons uitgehongerd overvragen eerst uiteen moest
vallen
tot na de slag weer alles woord werd woord op schaal dat zich weer sterk alleen met ons verstaan
wil
en namens ons mag zeggen wat het klaren zal
met dat aan eigenzin en waardigheid genezen woord uit bouwzucht dan de taal weer hechten
tot beschermende materie die bedekken en verwarmen en behagen mocht
dat woord wordt venster tussen mij en de geziene dingen
en noemt zich tussen bron en doel van kijken sluipvoets ik
ik had mij voorgenomen zo te spreken dat ik me als lezer met ontkoppelde bezieling bukken
kon
voor wat de woorden met hun kleine scherpe nieuwe ogen zagen
ze zagen alle oude dingen nieuw
ook de poëtische en zo dat taal weer zelf de dingen was die oog in oog met ons tot zin verkeerden
zin zinnen van het woord naar terug zoals een mens lang heen kon zeggen wat hij zag aan
havens, bergen, kusten
toen kunst naar Rilke zei nog was niet weten dat de wereld mooi is
en er een maken
in alle openheid:
het schip dat voer
met zeilen wit
op lucht zo blauw
van zon zo licht
tot mens zo klein
dus dat je dacht onthoud dat woordgeklaarde onvervuilde beeld van buiten
met een anker binnenhalen daar waar sprak het argeloos volledig prachtig
niemand dacht nog aan de storm de nacht de moordlust van de zee Poseidon
wat je ook had kunnen denken waar het woord niet meer de grens was maar een doorgang naar
een opening naar verder
dankzij de taal die ons verschoonde
zochten wij die keken niet meer naar vertaling van natuur
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niet meer de tussentinten en vermoedens ondergrondse negatieven van geziene dingen
meer moet, besloot mijn taal, natuur niet zijn dan som van elementen
de psyche is als oorzaak nog het element dat schildert, kwast en verf
maar het is geest vol eerbied, die neemt om meer te mogen geven
dat was de geest die mij deed voornemen te dichten
zo zal het zijn mijn schilderen met drie vier kleuren wit en blauw en geel
dus alle kleuren die bekennen dat is dat geen verder
let wel ik zeg dit alles niet uit trots
ik wil voor eens een goede gastheer zijn
dat heb ik te bewijzen nu het enige dat ik bewijzen moet
mijn kleiner nederiger zijn is dan mijn lichtste woorden
alleen wie mij zou vragen zou ik zeggen ja dit is mijn huis ik heb dat huis zo ingericht
dat ik kan zeggen dat daar is mijn deur, dat is mijn raam, en dat mijn stoel
daar loop en zit en slaap en kook en droom ik
dat is onloochenbaar echt
allemaal het mijne
letterlijk
tegen de eerste gast die kwam zei ik dan zacht en klein verzuchtend nooit meer ander soort
bezit dan eigen
de taal van proza die ik sprak heeft iedereen verraden
terwijl je voelen moet en zeggen kom en ik zal komen niet als ik het boze ik
maar met het schoongewassen woord dat eenzaam spreekt namens ons allen
zoals op groter schalen dan de onze ooit de goden deden
en vandaag alweer de zon die is
een vuur alleen
niet een verblindend bazig vuur niet dreigement maar licht en leven
dus als ik zeg mijn wereld is
te groot dan zeg ik dat in taal van taal
ik wil mijn leven terug en voor dat leven woorden zachte woorden die gelukkig maken
niet vermoorden wat geluk
nog nooit in taal kon zijn
een theorie van ongeschonden wezen

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

62

Het werd gemist
Chrétien Breukers
I
Het werd gemist. Niet hevig,
niet zo hevig als voorheen;
maar overal in huis werd het
kouder. Klam voelden de meubels
toen het weg bleef, hoger de plafonds.
Iemand lag op een matras
en zong een wiegelied van ooit.
Later werd het, donkerder en koud.
Was het maar terug. Dat werd
in alle hoeken van het huis gehoord.
Gefluisterd werd het. Gemompeld.
Geschreeuwd soms of gegild.
Maar nooit kwam het terug. Daar was
geen reden voor, namen we aan.
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II
Maar wat het was? Duizendschoon,
netelbrand, duizend schoenen
op een rij? Of schoonmaakmiddel
in een fles die niemand open krijgt?
Geweten wordt het niet, vermoed
veel meer. Zo hevig wordt er in
dit huis vermoed, met kracht, dat
niemand tijd heeft voor iets anders.
Het is er niet en het is onbekend.
Daarmee lopen deze regels
op hun eind. Ze ratelen nog wat.
Ze pruttelen. Ze zijn te lang van stof.
Het wordt gemist maar is er al zo lang
niet dat het hier - nu echt - bij blijft.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

64

Met andere woorden
Jan de Bas
Ik schreef het woord auto
en jij reed er in weg.
Ik schonk je mijn salaris
als benzine.
Autorijden was
een ander woord voor.
Je zwaaide niet terug
toen ik dat opschreef.

Schipper naast God
En m'n hart zal nooit meer stuurloos zijn
bij mijn liefdeskapitein - K3
Ik moet niet elke keer mijn gedichten beginnen met ik,
alsof de rest er maar achteraan komt varen.
Jij zou mooier zijn, beter staan
als boegbeeld van het schip met onze namen.
Jij zou ook niet zo ver weg van mij hoeven zijn,
dicht bij elkaar op weg naar de zee van mogelijkheden,
het eiland met de grote schat, het paradijs in de verte.
De traditie waarschuwt ons,
maar ik houd het op schipper naast jou.
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Vos
Anton Gerits
voor Wim Alings
Een natte winterdag in het nadruipend bos
je weet nog hoe verwachtingsvol het was,
doodstil, de paden drassig en het slapend mos
geborgen onder resten sneeuw en stervend blad
dat zich de hemel bood als scherven donker glas,
hoe alles vredig in zichzelf verzonken leek
- je vroeg je af in welke eeuw - het tegenlicht
de bomen zwart had neergezet als palissade
en hoe je daar naar keek, niet wist waarop je wachtte
en hoe zij even, slechts een oogwenk lang, bewogen
toen daar een schim geluidloos, lijf en staart in lijn,
voorbij schoot, hoe daarna de stilte leegte werd
en jij toen zag dat het een vos geweest moest zijn

Heggenmus
Zo grijs en onopvallend
als een eenzelvig mens,
zijn stem verheft hij amper
daar niets hem overstemt
voor wie hem horen kan.
Zijn niet gezocht bereik
is klein maar onbegrensd,
herkenbaar ook als hij
het zwijgen er toe doet
en naar ons kijkt en wacht.
Hij wordt door weinigen
gehoord en nooit geprezen,
hij is het liefst alleen
laat af bij veel krakeel,
verbaast zich en vliegt heen.
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Délirant rietland
Battus
Donkerblauwe landbouwstreek
met kokhalzende hoedslakken,
Roggevelden overleggend:
vlindertjes op rijstvelden.
Wonderbaarst zijn de braadworsten
uit Algerijnse slagerijen.
Beverratten zijn vertebraten,
ongeïmponeerd de moederopening
Lichtbesnorde betonschilder
werd apetrotse poëtaster,
binderschotel christenbloed:
bedroevend eedverbond
Bessenlikeur voor knieblessure
in presentabel spartelbeen,
buitenste stuitbeen van
pointeloze zielepoot
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Mondelinge minnegloed
Bloedkoralen koolbladeren
pekelworst met spekwortel:
Rijbeest ijsbeert,
pepernoot opponeert.
Zigeunerleven van reuzenvliegen,
opstuivend de postduiven
als raadselman salamander
potvis opvist.
Alsemdronk in slokdarmen
kokosbroden, bokkedoorns,
openbaren boerenpan:
Contesteer entrecôtes!
Rotanstengel uit groentestal,
pentatonische pistachenoten,
triple-sec citerspel
op rustlievende druivensteel.
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Gerry van der Linden
Voor J.
Een blonde jongeman klopt
aan mijn deur
je bent niets veranderd, zegt hij
bonenstaak
ik slinger naar de keuken
wat wil je? niets, zegt hij
en valt achterover
samen slingeren we door het veld
samen vallen we op het bed
samen vallen we achterover
in het gat van de vloer
ik verf de vloer rood
rondom het gat
hij zegt niets
valt achterover
tot hij weg is
en ik hem herken
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Huisraad
In een kast van het huis
vind ik een Agfa Click
achter een doos A-4
lederen etui goudbedrukte initialen
aanstekers handboekjes vreemde talen
kinderen hoesten
in de hoeken van de kast
mijn vader slaapt
in een foto
waarop hij een jongen is
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Lydia
J.W. Oerlemans
I

Zij ging de wereld achterna
die kleine genade die zij is waar wij eens vroeger waren
zocht zij het onzichtbare verdwijnen
iets mooiers dan mist
iets leger dan de verte
het was bijna november geworden
en achter het grote glas zag ik
de laatste kleine rozen nog
wist ik het maar of liever nooit.
II

Wij laten ons prachtig zeilen
met niemand erbij
zo gaan wij het verre water op
zonder bestemming of beroering
het lijkt wel zomer
een lege zomer
wij zijn de martelaren
van de leegte
zoals het leven was bedoeld.
III

Zo dreven wij samen
verder opwaarts
tegen de wereld in
wie had ooit begrepen
hoe kort dit zou duren
uitgemergeld en nog leger
dan alle voorspellingen.
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Stille herfst
Guus Luijters
Liefste kijk de wolken zingen
waar ijle regenbogen gaan
wacht ons een kille wieg
: mijn tranen zeggen dat ik vlieg

Witte lente
De lammeren zijn opgegaan
in wolken van verlangen
volgen wij hun wegen na
: ik ga dood dus ik besta
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Aanzoek
Co Woudsma
Schitterend onbelangrijk is het leven,
een schilderij dat niets voorstelt.
Beschimmeld bolletje
in een enorm heelal!
Wieren, sponzen,
varkens, mensen.
Hoe niets een zesmiljardste van de mensheid,
twee zesmiljardste.
En hoe oneeuwig een eeuw,
een heel dun laagje rots.
Dus waarom niet met mij
een cola drinken?
Dus waarom niet met jou
achter een struik en voor de wet getrouwd?

Het raken
De zomer is voorbij,
muggenbloed siert al mijn wanden.
Buiten volg ik het gestolde spuug,
een speurtocht naar de supermarkt en weer naar huis.
Gehoest, ik hoest terug,
zo blijft mijn adem onbesmet.
Maar onder vrienden zal ik moedig zijn,
doop ik mijn brood in algemene kaasfondue.
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Platonisch
Onze breinen liggen op een tafel,
dicht bij elkaar, volstrekt gescheiden.
Onze hersenen: vadsige kluiten.
Kunnen we denken wat we willen?
We denken aan elkaar, sprietjes ontspruiten,
twijgjes reiken, weelderige stengels
groeien en grijpen.
Nu zijn we een. Met elk, ergens,
een lijf op afstand.

Schemertijd
Graag zou ik eens naar binnen willen
als de lampen branden
in een gewone flat.
Het broertje en het zusje zeg ik kalm gedag.
Ik ben dan niet meer slechts een collectant
maar maak [of: leef?] het leven mee.
Ik zal me echt gedragen
en afscheid nemen na een kopje thee.
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Wim Brands
‘All my life I gave you nothing and you still ask for more’
Gilbert & George 1969
In de haven lag een schip, aan de reling
een dikke man die een aria zong.
Hij luisterde naar het ongekende
en rende zielsgelukkig
naar huis bezocht nadien tijdens verloven
in het buitenland avond na
avond opera's een liefhebber werd hij niet.
Avond na avond wachtte
hij op dat lied.

*
Ik bevind me op
113 km
en 23,40 m
van
de steen.
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De hond blaft elke avond
op hetzelfde tijdstip
in de garage.
Hij wacht op hem.
Dat is wat ze zei.
Hij werd omlaag gehaald
en zij snauwde dat
het snel moest ze wilde haar auto kwijt.
Dat is wat ze zei.
In de ogen van de hond
kun je elke avond
zijn gang zien.
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Izze mooi
Ilse Starkenburg
en ik woon in een lichaam met twee bulten
kijk uit kijk uit
een ander had een koffer bij zich
de conducteur de machinist
is altijd bang dat
droomt mij
ik ben er
al
ik ben er
mij droomt
dat altijd bang is
de machinist de conducteur
andere koffer met dromen daar is.
kijk uit kijk uit kijk uit
en jij woont in een lichaam met drie bulten

Dit gedicht is geïnspireerd door de beeldengroep van drie dromedarissen
vervaardigd door Iris Le Rütte, die in 2005 werd geplaatst langs het spoor
aan de Wibautstraat te Amsterdam; het zal ook verschijnen in Water en
Vuur V; beelden en gedichten (september 2006, uitgeverij Phidias), een
uitgave ter gelegenheid van de uitreiking van de Wilheminaring, de
tweejaarlijkse oeuvreprijs voor beeldhouwkunst.
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Abu al-'Alaa' al-Ma'arri vertaling Hafid Bouazza
Ik verafschuw voldaanheid zelfs die van de lachende wolk
Niets behaagt mij behalve een frons van de bewolking
Kon mijn mond wanneer mijn glimlach het heilicht van mijn tanden zoekt
De mond zijn van een gapende wond die bloedt zonder tand
Alsof zijn voortanden jonkdames zijn voor wie een goede naam
Wordt gezocht door bescherming en opsluiting
Mijn vader - de schikgodinnen velden hun vonnis over hem:
De speren van de schikgodinnen zijn nog altijd slagvaardig
Hij ging rein van lichaam en ziel en slaap
En van hoops slapeloosheid en van kraag en zoom en mouw
O wie doet mij weten: zal zijn bedachtzaamheid lichtzinnig worden
Wanneer de berg Uhud bij de Opstanding als pelt wordt?
En zal hij om van de lavende bron te drinken zich haasten met
De mensen of de drom vermijden en geduldig verbeiden?
Rede schonk hem moed en toegeeflijkheid toe
Waar sommige rede tot gierigheid en lafheid oproept
Gods woede over de Moeder van Stank! Zij is immer
De vrouw het meest trouwwaardig om te bedriegen en vernielen
Een rondborstige andoel: haar duisternis haar kruin en haar dageraad
Is haar een gezicht dat door de zon met schoonheid bediend wordt
De telg van klei aanschouwde haar toen grijsdom haar omhulde
Met de Plejaden en Arcturus en Spica Virginis en de Weegschaal
De tijd dat zij zich wijdde aan het levend begraven van haar dochter Eva
En hoevele genoten heeft zij in het spoor van Eva levend begraven
Alsof haar kinderen geboren worden waar zij geen
Gemaal heeft en zij schande vreest wanneer zij een kind leven liet
Onwetend weten wij voor al ons begeren niet
Welk doel wij dienen en kennis behoort alleen de Heer van Goedheid toe
Als een man geborgen wordt vernemen wij niets meer van hem
En geen verstand kan iets over hem vertellen wat bevredigend is
Geniale breinen ontdwalen hun rechte weg
En zelfs het krachtigste verstand is niet veilig voor zwakzinnigheid
En de meesters van welbespraaktheid plachten elke schoonheid
Die zij aanschouwden aan het werk van djinns toe te kennen
Als de wereld een persoon uit de schepping voor een uur
Van de tijd vergezelt blijkt zij houwbekwamer dan een horen
De schade van de wereld vinden wij zoet alsof
De soorten ellende die wij plukken de oogst van bijen zijn
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Niet begeren de dood de grauwe zandhoenders die vijf dagen
Naar een dronk reizen om dan van brak water te drinken
Elke dag en nacht stuiten zij op een adelaar
En ondervinden onheil van zijn gekromde klauwen
Noch de voortvluchtigen van de nacht die lijken
Alsof zij van afmatting en de nachttocht ranke lansen zijn
Zij sloegen de dorre vlakte met vier hoeven
Naar water dat gierig is met zelfs zijn droesems
Angst voor ondergang dreef de slapers naar hun grot
En beval Noach en zijn zoon om de ark te bouwen
De geest van Mozes noch van Adam vond de dood zoet
Al waren hun daarna de twee paradijzen van Eden beloofd
Meester van het rijm! Hoe vaak toonde zijn gewilligheid aan u
De welbespraakte bedoeïenen als onverstaanbare barbaren
Heil zij u het nieuwe huis waarin u uw hand tot
Een kussen hebt genomen in geluk en voorspoed
Uw buren zijn bewoners in huizen ver verwijderd
Van de levende stam - een regen op huizen en bewoners!
Ik zocht de waarheid omtrent hen bij Djuhayna
Maar alles wat u mij vertelde o Djuhayna waren vermoedens
Ik passeer de plaats waar u verbleef alsof ik
In mijn eerbied langs de Zwarte Steen en de Kaäba rondga
De verheerlijking van uw heim is de inspanning van een zwakaard Als het zwaard verweerd is vergeef dan de schede
Levend draag ik mijn verdriet om u en wanneer ik sterf
En u ontmoet zal ik geen weg naar verdriet meer bereizen
Na u bemint het hart geen enkele vreugde en mocht het valselijk
Zich verenen met vreugde - moge het dan geen voorspoed kennen
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ABU AL-'ALAA' AL-MA'ARRÍ

(973-1057)
Het bovenstaande is een gecomprimeerd fragment uit een treurdicht (rithaa'
in het Arabisch) van de Syrische dichter al-Ma'arri op de dood van zijn
vader. Het gedicht biedt een mengeling van conventionele topoi uit de
bedoeïenenpoëzie, dichterlijke stijlfiguren en originele metaforen. Wat de
traditionele thema's betreft: er wordt verwezen naar de onontkoombaarheid
van de dood, zowel voor zandhoenders als voor wilde ezels (‘de
voortvluchtigen van de nacht’); Djuhayna wordt genoemd, een
spreekwoordelijke woestijnvrouw die de waarheid in pacht had (‘Bij
Djuhayna is de waarheid te vinden’, luidt de uitdrukking); er zijn
toespelingen op personen uit de Bijbel en Koran (de zeven slapers van
Efese zijn voor moslims ‘de mensen van de grot’), die ondanks hun
uitverkoren status niet aan de dood ontkwamen; en er zijn parafrasen uit
de Koran, zoals de passage over de berg Uhud, waar Mohammed zijn
tweede grote slag voerde en verloor - hij raakte er gewond (het is opvallend
dat de antireligieuze dichter juist deze berg opvoert); dat deze berg bij het
einde der tijden ‘als pelt’ zal worden is een variatie op het beeld uit de
Koran van bergen die ‘als gekaarde wol worden’ bij de wederopstanding);
ook het levend begraven van pasgeboren meisjes (wa'd) is uit de Koran
gehaald.
Onder de vele stijlfiguren overheersen paronomasie (het spelen met
homoniemen of sterk gelijkende woorden) en antithese. Opvallend zijn
ten slotte de originele beeldspraken. Zo is ‘De Moeder van Stank’
al-Ma'arri's omschrijving van de wereld. De ‘lavende bron’ is de bron van
het paradijs. Ten slotte: de ‘djinns’ (demonische wezens, meestal
kwaadgezind, soms goedgezind, die in de Koran worden genoemd maar
vooral in het Soefisme een grote rol spelen) verwijzen naar de vallei 'Abqar
waarin djinns zouden huizen die verantwoordelijk waren voor
wonderbaarlijke tapijten en ander schoons; naar deze vallei heet een genie
in het Arabisch 'abqari.
Abu al 'alaa' Ahmed ibn Abd Allah ibn Sulleiman al-Tanookhy al-Ma'arri
is de volledige naam van de dichter die bekend is als al-Ma'arri (maar ook
als Abul-'Ala) en wiens naam verwijst naar zijn geboorteplaats al-Ma'arra
(Ma'arrat an-Nu'mân) nabij Aleppo in Noord-Syrië. Hij was wat ik een
‘neoclassicistische’ dichter zou willen noemen, een van de dichters die
experimenteerden met het oude idioom van de woestijnpoëzie en de
‘moderne’ retorica. Lezers van J.H. Leopold zal zijn naam niet onbekend
zijn (zie Oostersch III en Zeven gedichten naar Abu 'l-Alâ Al Ma'arrî). Of
zijn vader - de dichter, filoloog en rechter met seculiere neigingen Abdallah
ibn Suleiman - werkelijk een groot poëet was (‘Meester van het rijm’) valt
niet te beoordelen, want er is niets van zijn poëzie overgeleverd. Het hier
vertaalde werk stamt uit Siqt azzand (‘De tondelvonk’), een verzameling
poëzie uit zijn jeugd en de tijd dat hij in Bagdad leefde. Op latere leeftijd
schreef hij meer filosofische poëzie met zeer gecompliceerde rijmschema's
die werd verzameld in het omvangrijke Luzum ma la yalzam (of
Luzûmiyyât; ‘De noodzakelijkheden’). Daarnaast schreef hij ook prozawerk,
zoals het wijsgerig-ironische Risa-lat al-ghufran (‘Rondschrijven over de
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vergeving’), dat algemeen gezien wordt als inspiratie of zelfs voorbeeld
voor Dante's Divina Commedia. Het meeste van zijn werk heeft de periode
van de kruistochten niet overleefd.
Hoewel hij sinds zijn vierde blind was, had al-Ma'arri een opmerkelijke
voorkeur in al zijn werk voor het noemen van sterren. Hij staat bekend als
uitgesproken zwartgallig (niet voor niets noemt hij het ondermaanse ‘De
Moeder van Stank’), maar zijn pessimisme vertaalde hij in grote sympathie
voor onderdrukten en een grote hang naar rationalisme, scepticisme en
sarcasme. In talrijke van zijn gedichten hekelt hij niet alleen de islam,
maar alle hem bekende religies als hypocriet en leugenachtig. - HB
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Men bezadigt
Mark Boog
Men bezadigt. Niets dat daaraan helpt.
Almaar langere dagen
rijgen zich zuchtend aaneen
tot steeds maar weer één reeks: te kort. Dit is het gedicht niet!
Dit is de uitleg bij het gedicht!
De bomen katapulteren de lucht.
Veel beter.
Mooie, monomane dromen.
Verwaaid (door de wind ontredderd), als
de eerste de beste sta ik. Ik sta. Onthou dit:
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binnenkant achterplat

[Medewerkers]
- geboren in 1958. Dendrochronologe en dichter. Onlangs
verscheen Altijd vandaag, haar verzameld werk. Ontving o.m. de VSB-poëzieprijs
1999, de Halewijn-Literatuurprijs 1999, de Hugues C. Pernathprijs 2001 en de
A. Roland Holstpenning voor poëzie 2006.
ESTHER JANSMA

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

Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. In 2004 verscheen zijn
nieuwste bundel Chocoladetranen.
- geboren in 1920. Recente dichtbundels zijn Gedichten
1939-1998 (2000) en Toeschouw (2003). Onlangs verscheen de prozacollectie
De Tewaterlating van een Theorie (2005).
L.TH. LEHMANN

IRIS LE RÜTTE - Geboren in 1960. 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. Debuteert in deze Hollands Maandblad
als dichter.
GERRY VAN DER LINDEN - geboren in 1952. Dichter, schrijfster alsmede docente

poëzie en schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam).
Recentste bundel: Goed volk (2004).
- geboren in 1943. Dichter, schrijver, journalist. Publiceerde
o.m. de dichtbundel De Glazen school (2001), alsmede de roman Het korte
leven van Rosa ter Beek (2002).
GUUS LUIJTERS

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

recent verscheen De tuinen van Dodeman (2002).
BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Almacht (2002) en De evangelist (2003). In 2004 verscheen
Liefdesgeschiedenis; verslag van het vergaan.
MARIE-JOSÉ ROBBEN

- geboren in 1959. Volgde na de Kunstacademie 's
Hertogenbosch de Rijksacademie Amsterdam, o.a. bij Ger Lataster en Jan
Sierhuis. Talrijke solo-exposities.
- geboren in 1970. Debuteerde in 2005 met de bundel Geef
mij een wonder, die werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. Schuwt ook
de poetry slam niet.
ALEXIS DE ROODE

- geboren in 1963. Bundels: Verdwaald ontwaken (1990)
en Afspraak met een eiland (1995); beide bekroond met het C. Köhler
stipendium. In 2003 verscheen In plaats van alleen.
ILSE STARKENBURG
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- geboren in 1974. In 2004 verscheen haar dichtbundel
Vitrine en in 2005 haar roman Grote acht. Ontving de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2003-2004 (Poëzie) en het C.C.S. Crone Stipendium 2005.
Voorjaar 2007 verschijnt haar nieuwe bundel Vitrine.
VROUWKJE TUINMAN

LEO VROMAN - geboren in 1915. Schrijver, dichter, tekenaar en hematoloog. In

1965 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs. Zijn recentste bundel is De
gebeurtenis en andere gedichten (2001).
TOMMY WIERINGA - geboren in 1967. Schrijver en voormalig aanstekerverkoper.

Publiceerde o.m. de romans Amok (1997) Alles over Tristan (2002) en Joe
Speedboot (2005).
NACHOEM M. WIJNBERG

- geboren in 1961. In 2004 verscheen zijn negende
bundel poëzie, Eerst dit dan dat - in 2005 verscheen zijn vierde roman De
opvolging. Hij ontving o.m. de Herman Gorterprijs. Ook werkzaam als
hoogleraar cultureel ondernemerschap en management.

Daan Schrijvers is even met een welverdiende Waikiki Winker Holiday
Tour naar Ipanema om zich voor te bereiden op zijn grootse taak als
hoofdredacteur van aow.nxt.
Despereert niet! Nieuwe enerverende episoden liggen in het verschiet!
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binnenkant voorplat

[705-706]
[Medewerkers]
- geboren in 1976. Studeert aan de Schrijversvakschool
Amsterdam, en debuteert in dit Hollands Maanblad.
IVO BONTHUIS

M.C. BRANDS - geboren in 1934. Emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan

de Universiteit van Amsterdam en voormalig wetenschappelijk directeur van
het Duitsland Instituut Amsterdam.
- geboren in 1942. Afrikaniste. Publiceerde o.m. de
poëziebundels Zandorakel (1994), Zwerftaal (1995), Dansen met een vos (1998),
Golf (2003) en Toegift, 2006.
EMMA CREBOLDER

- geboren in 1960. Schilder en graficus. Opgeleid aan de
Academie voor Beeldende Kunsten (Utrecht) en Atelier lithografique
Champfleury (Parijs). Ontving in 1996 de Nederlandse Grafiekprijs. Exposeerde
o.m. in New York, Beauvais en Laren. Publiceert geregeld in Hollands
Maandblad
JEROEN HERMKENS

- geboren in 1928. Was zijn gehele werkzame leven verbonden aan
de universiteit en is nu gepensioneerd.
SAM KOEK

- geboren in 1956. Psychiater en directeur zorg bij AMC De
Meren Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. In 2004 verscheen
zijn recentste dichtbundel Chocoladetranen.
ANTOINE DE KOM

- geboren in 1973. Afgestudeerd architect/bouwkundige;
publiceerde eerder poëzie en proza in De Brakke Hond en Krakatau.
VINCENT LEGUERRE

- Geboren 1965. Werkzaam als volgspotter bij Het
Nationaal Ballet. Schrijft onder meer toneelteksten, zoals De Koerskmonologen
(2002). Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
CAROLINE LIGTHART

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

poëzie en schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam).
Recentste bundel: 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.
JAN PEN

- geboren in 1921. Oud-hoogleraar in de economie te Groningen.
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- geboren in 1928. Schilder en graficus. Onlangs verscheen Jan
Sierhuis, een leven voor de schilderkunst door Carla Boogards.
JAN SIERHUIS

MARIA STAAL -

geboren in 1960. Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceert regelmatig in HM. Begin 2007
verschijnt haar roman Probeer het mortuarium.
- geboren in 1956. Publiceerde o.m. liedteksten en diverse
dichtbundels, zoals Voorgoed volmaakt (1996; genomineerd voor de C.
Buddingh' Prijs) en Nachtkermis (2001). Meest recente publicatie (met Thijs
Bartels): Homo-encyclopedie van Nederland (2005).
JOS VERSTEEGEN

MAJA VLAMING - geboren in 1978. Studeerde psychologie te Amsterdam. Houdt

zich thans bezig met het verzorgen van asieldieren, rotsklimmen en schrijven.
- geboren in 1958. Staffunctionaris en supervisortrainer.
Publiceerde in 1995 de bundel De archieven van een novice.
SJEF WELLING
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Hollands Maandblad aanvullende honoraria 2005/2006
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 delen dat 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:
- tekeningen
GERRY VAN DER LINDEN - poëzie, proza
CO WOUDSMA - poëzie
CATHELIJN SCHILDER - proza
KAREN OPSTELTEN - tekeningen
M.C.A. PAANAKKER - proza
MARIA STAAL - proza
BABETTE WAGENVOORT - tekeningen
BAS VAN PUTTEN - poëzie, proza
NINA ROOS - tekeningen, proza
MARGERITE LUITWIELER
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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
Dit was de zomer van de zelffelicitaties. Het leek wel een epidemie, want het
verschijnsel sprong ons plots van alle kanten tegemoet. Zelffelicitatie is een
zonderlinge aandoening, waarbij je als omstander zelden weet hoe je beschaafd kunt
reageren. Het werd derhalve ook de zomer van aarzelen tussen glimlachend
mededogen en stille verbazing.
Neem de Nederlandse universiteiten. Die kondigden trots aan met de Publieke
Omroep wervende televisieprogramma's te gaan maken over zichzelf, waarin ‘wordt
uitgelegd wat universiteiten doen’. Voorzitter Ed d'Hondt van de Vereniging van
Universiteiten (VSNU, 37 arbeidsplaatsen voor 3,6 miljoen euro aan personeelslasten),
meldde dat zijn organisatie na diepgaand onderzoek had ontdekt dat veel mensen
niet weten wat zich binnen de universiteit afspeelt. Een reeks televisieprogramma's
op Nederland 3 voor een breed publiek moet hierin verandering brengen. Een
respectabel idee voor een organisatie die zich richt op ‘het verbeteren van de reputatie
van de universiteit als instituut met een groot maatschappelijk belang bij de
verschillende stakeholders’.
Toch vermoed ik dat deze stakeholder niet zal kijken. Tenzij het programma
duidelijk kan maken waarom bij sommige studies de studielast dermate gering is dat
men alleen op 20 uur per week uitkomt als de universitaire leessnelheid van 4 pagina's
per uur ook wordt berekend voor de titelpagina, de inhoudsopgave en de schutbladen
van de readers. En waarom bij de rechtenstudie bijna veertig procent van de studenten
een grote achterstand heeft, hoewel die studie volgens veel juristen helemaal geen
academisch niveau heeft (zoals hoogleraar rechtssociologie Freek Bruinsma onlangs
sneerde), of waarom zovele universiteitsbestuurders hun eigen salaris hebben
vastgesteld ruim boven dat van de minister-president, of waarom de Inspectie van
Onderwijs in het jaarverslag bijna hardop suggereerde dat er sprake is van structurele
examenfraude in het hoger onderwijs om de rendementen op te krikken.
Over dit soort zaken zou men een aardig televisieprogramma kunnen maken. Of
dat ervan komt, is de vraag, gezien de zelffelicitatie waarmee de publieke omroep
het nieuwe uitzendschema onlangs presenteerde. Trots en blij over zijn eigen
programmering was Harm Bruins Slot, voorzitter van de raad van bestuur van Publieke
Omroep (loonkosten voor hem alleen bedragen ruim een kwart miljoen euro, net iets
meer dan de totale overheidssubsidie voor literaire tijdschriften). Hij gaat ons als
publiek terugwinnen door ons ‘kijkgedrag’ als leidraad voor de programmering te
nemen. Indien dit echt zo is, moet het mogelijk zijn onszelf te vrijwaren van
propaganda voor de universiteiten en meer schietfilms op de buis te krijgen. Dat
wordt feest!
Feest was het ook bij de Volkskrant dat onlangs nummer 25.000 van de persen liet
rollen. Dit leidde tot diverse vormen van zelffelicitatie met als hoogtepunt wellicht
de oratio pro domo in de eigen krant van hoofdredactielid Ariejan Korteweg.
Kwaliteitskranten zoals de zijne, schreef hij, zijn thans ‘beter’ dan de afgelopen
decennia, ‘ze scheiden feiten en opinie beter’, ‘ze zijn toegankelijker’, alsmede
‘minder gezagsgetrouw’ terwijl ze ‘steeds meer onderwerpen de moeite
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waard vinden’. Waarom de lezers dan toch weglopen, daarover repte hij niet. Dat
het probleem ook niet ligt bij de goede journalisten, maar bij het loslaten van de
journalistieke ondergrens in de huidige ‘brede kranten’ met al dat zelfgenoegzame
lifestyle-gefröbel, daarover zweeg hij ook. Feest was het en feest moest het blijven.
Feest wordt het derhalve ook bij NRC Handelsblad. De Boekenbijlage bestaat op
22 september aanstaande tien jaar, en dat heeft ook geleid tot een uitbarsting van
zelffelicitatie. Hoe nu, hoor ik u denken, tien jaar pas? Hoe zit het dan met CS literair,
de boekenbijlage van NRC's Cultureel Supplement dat al in 1990 een zelfstandig
katern werd? Hoe zit het met NRC's zaterdagse Boekenbijvoegsel dat tussen 1983
en 1996 een aparte bijlage was?
Welaan, journalisten hebben een kort geheugen, en een gelegenheid tot
zelffelicitatie laten zij zelden glippen. Niet alleen verschijnt er een speciale aflevering
van de Boekenbijlage waarin de redactie zichzelf geluk wenst en is er een poster
gemaakt waarop men zichzelf liet afbeelden, maar er volgt ook een party met lezers
en medewerkers, waarop schrijvers de lof gaan zingen van de redactie. En het moet
gezegd, benijdenswaardig is die redactie zeker. Zeven voltijdsredacteuren maken
een bijlage waarin wekelijks zo'n zestien recensies staan. Na het redigeren van ruim
twee recensies per persoon kunnen zij zich derhalve richten op echt belangrijke zaken,
zoals het plaatsnemen in literaire jury's of het schrijven van columns over het lot van
de beschaving.
Dat er voorlopig geen tekort aan boeken zal zijn, daarvoor zorgt het Fonds der
Letteren. Dit publiceerde zojuist met gepaste zelffelicitatie het jaarverslag 2005. In
het voorwoord roemt voorzitter Tjalling Halbertsma de eigen bezigheden, die bestaan
uit het uitdelen van geld aan schrijvers en vertalers. Door al het ‘gefundeerde werk’,
noteerde hij, wordt slechts ‘een minimaal aantal beroepszaken’ tegen het Fonds
aangespannen: ‘In een literaire wereld waarin men het bij voorkeur met elkaar oneens
is, mag dat gerust een unicum heten.’
Het was een beetje jammer dat Arjan Peters, recensent van de Volkskrant, het
hiermee toch weer oneens was. Die wees erop dat de kwaliteitsselectie waarmee het
Fonds zichzelf feliciteerde had geleid tot uitkeringen van 60.000 euro aan Jacques
Hamelink voor een dichtbundel, van 50.000 aan Elly de Waard voor een dichtbundel,
van 55.000 euro aan de in het Portugees schrijvende J. Rentes de Carvalho, van
75.000 euro aan eigen commissielid Erik Vlaminck uit België, alsmede tot een
uitkering van 30.000 euro aan Geerten Meijsing voor een bundeling van oude stukken
door een ander.
Een beetje flauw van Peters was wellicht dat hij naliet te vermelden dat het elk
jaar hetzelfde liedje is met het Fonds der Letteren. Hier zien we niet schrijvers
desperaat op zoek naar een fonds, maar een fonds desperaat op zoek naar schrijvers.
Vorig jaar kreeg Ger Verrips 40.000 euro voor twee boeken, Jacques Kruithof 50.000
voor een boek en Pam Emmerik 60.000 voor een roman en een verhalenbundel. Ik
ben erg voor het subsidiëren van schrijvers, het houdt ze warm en van de straat,
hoewel het misschien te overwegen zou zijn niet alle dankzij het Fonds ontstane
boekwerken ook maar meteen te publiceren.
Al degenen die twijfelen aan zichzelf, en die hun bezigheden te gering vinden om
er hoog van op te geven, staan tegenover zelffelicitatie met de mond vol tanden. Te
langzaam groeit bij hen het besef dat dit de wijze is waarop de blanke geprivilegieerde

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

bovenklasse zichzelf maakt tot de peiler van de stagnatie in onze samenleving. Er is
één troost: de middelmatigheid wordt duur betaald. - BB
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De zaak Osama bin L.
door Antoine de Kom
Verdachte staat zwijgend in de deuropening. Hij is lang, slank. Hij kijkt mij
zelfverzekerd en kalm aan. Hij blijft mij aankijken wanneer ik mij voorstel. Zijn
handdruk is koel, mechanisch en week. Verdachte is de rust zelve. Hij gaat op de
hoge stoel zitten; voor mij blijft de lage over. Verdachte praat zo zacht dat ik moeite
heb hem te verstaan. Terwijl hij spreekt, lijkt zijn blik af en toe naar de verte te
dwalen. Hij ziet er vermoeid en getekend uit. Verdachte begint ongevraagd een lange
monoloog.
Aan verdachte worden terroristische aanslagen met talrijke dodelijke slachtoffers
en pogingen daartoe ten laste gelegd. Hij heeft via de media zijn betrokkenheid bij
diverse van deze misdrijven bekend, maar geeft mij te kennen dat hij de westerse
rechter als niet-bevoegd beschouwt. Hij weigert onderzocht te worden en wil het
louter over zijn roeping hebben. Het is echter mijn taak te onderzoeken of verdachte
vanuit een stoornis handelde of dat het om een welbewuste keuze ging. Ik zal politiek
en religie vanuit dat perspectief betrekken in mijn onderzoek.
Verdachte spreekt zacht, maar wat hij zegt is uitermate agressief. Alles draait om
wat hij de ‘vernedering van de islamitische natie’ noemt. Die vernedering voert hem
terug naar de tijd van de kruistochten. Tot zover kan ik hem volgen. Verdachte uit
zich niet alleen antichristelijk maar ook zeer antisemitisch. Hij wil Israël en de
Verenigde Staten te lijf omdat zij beide naar zijn mening heilige plaatsen hebben
bezet, en het Arabische schiereiland - eigenlijk de gehele ‘islamitische natie’ - al
moordend willen vernederen. Hij waarschuwt andere landen zich niet bij zijn
doodsvijanden aan te sluiten op straffe van aanslagen. ‘Als wij ons tegen hun terreur
verdedigen dan noemen ze ons “terroristen”.’ Verdachte wil een ‘balance of terror’
nu het toch tot een ‘botsing tussen beschavingen’ moet komen. Hij wil zijn vijanden
zoveel mogelijk leed aandoen en de moslims opwekken. Als ik hem vraag hoe zijn
moorddadige plannen met de islam te verenigen zijn, doorspekt hij zijn theologische
redenering met meer politieke dan religieuze argumenten.
Verdachte heeft het air van een profeet. Hij leeft in strenge soberheid en gaat armelijk
gekleed. In zijn vertrek heeft hij slechts enkele oude theologische boeken en wat
papier. Verdachte drinkt veel water en thee. Het personeel heeft waargenomen dat
hij de gewoonte heeft om op de grond te slapen. Hij bidt veel vaker dan de regels
van zijn geloof vereisen.
Verdachte volgt het wereldnieuws op de voet. Tijdens mijn observaties staat
geregeld CNN aan. Hij zit er geeuwend naar te kijken: ‘Wij lijden nog steeds onder
de wonden die door de oorlogen van de kruisvaarders aan de islamitische wereld in
de vorige eeuw zijn toegebracht en door de koloniale machten die de moslimwereld
onder elkaar hebben verdeeld in fragmenten.’ Hij trekt die lijn door naar Bush en
Blair en stelt dat zij uit zijn op de vernietiging en plundering van de moslims.
Zelden komt hij uit zijn kamer. Onder de cliënten in onze kliniek zijn veel
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moslims. Hij laat geen kans voorbijgaan zijn boodschap uit te dragen. Enkele dagen
na zijn komst had zich in de binnentuin een kleine menigte om hem heen verzameld.
Hoewel menige cliënt schande spreekt van verdachtes extremistische uitlatingen en
delicten, is te merken dat er grote aantrekkingskracht van hem uitgaat. Een van de
cliënten zei me: ‘Hij is zo hoffelijk, uit zijn ogen stroomt liefde. Hij is steenrijk maar
leeft als een arme man, hij voetbalt met ons, hoe kan het dat hij zulke verschrikkelijke
dingen heeft gedaan?’
Die vraag heb ik verdachte voorgelegd. Hij herhaalde zijn politieke standpunt. Hij
blijft weigeren verder te spreken over zijn eigen persoon.
Vandaag is milieuonderzoeker Peter Bergen na een lange reis teruggekeerd in de
kliniek. Hij heeft talrijke referenten gesproken en veel materiaal verzameld. Hij meldt
dat er eerder is gerapporteerd over verdachte door de Amerikaanse psychiater Jerrold
M. Post, die ook werkzaam was voor de CIA. Ik had al diens cursus over
persoonlijkheid en politiek gedrag te New York gevolgd, en heb nu ook zijn rapport
bestudeerd.
Post wijst op verdachtes puissant rijke vader die omkwam bij een vliegtuigongeluk.
Verdachte was toen tien jaar oud, en de zeventiende zoon. (De vader had volgens
Bergen naar schatting twintig vrouwen gehuwd, en minstens vijfentwintig zonen en
negenentwintig dochters verwekt.) Verdachte was het enige kind van zijn vader bij
verdachtes moeder. Zij was volgens Post bij zijn vader als vrouw het minst geliefd,
en wordt door Post beschreven als knap en begiftigd met een onafhankelijke geest
waardoor zij vaak in conflict kwam met haar man. Toen verdachte werd geboren
was zijn moeder al uitgestoten door de familie en werd ‘de slavin’ genoemd.
Verdachte kreeg de bijnaam ‘zoon van de slavin’. Verdachte zou gedurende zijn
vroege levensjaren nauwelijks contact met zijn moeder hebben gehad, aldus Post
(zie echter Bergen hierna).
Ik heb dagen nodig gehad om alle informatie die door Bergen is aangedragen te
verwerken. Ondertussen krijg ik de indruk dat verdachte een leven wil leiden dat
sterk lijkt op dat van de profeet. Ik raadpleeg Barnaby Rogersons The prophet
Muhammad en lees over een begaafde, verlegen, eenvoudig en vooral weerbaar man,
die strijd voor Gods woord en de openbaringen, arm is met de armen, zonder
bodyguards leeft, toegankelijk en gastvrij, die kon genieten van vrouwen, vlees en
lekkere luchtjes. Verdachte is weliswaar liefhebber van paardrijden en van poëzie,
maar is voornamelijk in de contramine. Hij leefde zo ascetisch dat een van zijn zonen
en een van zijn vrouwen er niet meer tegen konden en vertrokken.
Hoe kan ik verdachtes zachte stemgeluid en ascese rijmen met zijn agressieve taal,
zijn plannen en daden? Waarom zijn die tegen de staat Israël en de Verenigde Staten
gericht? Welke risico's lopen wij in Nederland? Verdachte spreekt dreigend over een
langdurige strijd. Hij wil de vijand zoveel mogelijk raken en tegelijk de moslims
opwekken. ‘Jullie hebben je onvoldoende voorbereid op nieuwe gevaren. Dit is het
strategische voordeel van de “islamitische natie”,’ verklaart hij.
Dat is opvallend. Verdachte spreekt alsof hij een groot staatsman is met een groot
rijk dat hij verdedigt. Hoe kan iemand zo worden? Het beeld dat van hem als
adolescent naar voren komt, is heel anders. Hij wordt beschreven als een vredige,
verlegen, vrome, prekerige, voorzichtige en oplettende jongen. Hij was dol op de
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donderdag, net zoals de profeet, aldus een vriend. Verdachte had

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

7

veel over voor de armen, en hij bleef maar zeggen dat zijn generatie krachtiger,
ontwikkelder en toegewijder moest worden om Palestina terug te krijgen. Een leraar
beschrijft hem als elfjarige als middelmatig in zijn topklas, maar wel buitengewoon
hoffelijk. Ondanks zijn zelfverzekerde glimlach trad hij niet op de voorgrond.
Verdachte heeft op 23-jarige leeftijd met zijn mondaine oudste (half)broer Salem
Zweden bezocht. Een referent beschrijft hen als badend in weelde, gekleed in dure
merkkleding, voorzien van juwelen en rondrijdend in een Rolls-Royce die zij
zorgeloos fout parkeerden: ze vonden het zo leuk om met de politie te praten. Dit is
echter niet maatgevend. Salem zou als hoofd van de familie overwicht op verdachte
hebben gehad. In die tijd was verdachte nog niet anti-Amerikaans gezind. Verdachtes
neiging tot ascese is een duurzame houding, die veel weg heeft van een karaktertrek.
De vader van verdachte wordt getypeerd als een ambitieuze parvenu met slechts één
oog en het uiterlijk van de ruwe arbeider. Hij had het gebracht tot groot bouwer, en
scheidde voortdurend om telkens een nieuwe vrouw te kunnen trouwen. Hij had er
nooit meer dan vier tegelijk. Zijn bedrijf ontwikkelde zich tot een internationaal
conglomeraat van ondernemingen, actief op tal van terreinen waaronder
telecommunicatie en chemicaliën. Verdachte zou zijn vader hebben geïdealiseerd
terwijl hij hem feitelijk weinig zag. De vader was een vriend van de Saudische koning,
en zal in de ogen van verdachte niet alleen dicht bij de koning hebben gestaan maar
ook dicht bij God. Vader bad op één dag in drie heilige plaatsen, Mekka, Medina en
Jeruzalem, dankzij zijn vliegtuig. Verdachte heeft volgens Bergen ongeveer 20
miljoen dollar geërfd, en naar mijn mening ook het besef in hoge kringen te verkeren.
De band die verdachte met zijn moeder heeft wordt erg nauw genoemd.
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Een jeugdvriend vertelt dat verdachte altijd erg gehoorzaam was, meer dan zijn
(half)broers en (half)zusters. Nooit verhief hij zijn stem tegenover haar. Altijd lachte
hij haar toe, kuste haar handen en voeten, alsof hij haar slaaf was. Hij vroeg haar
voortdurend van alles over wat ze deed en daarom is ze zo dol op hem volgens deze
referent, hoewel ze verdachtes daden zou afkeuren. Moeder scheidde van vader na
verdachtes geboorte. De jonge Osama ging met haar en haar nieuwe echtgenoot in
een betrekkelijk eenvoudige buurt wonen. Hij kreeg er drie halfbroers en een halfzus
bij.
Verdachte geeft op dit alles geen reactie.
Ik kom tot nieuwe vragen. Verdachte paart zijn ascese aan berekenende,
georganiseerde, gepolitiseerde agressiviteit. Hij streeft kennelijk naar charismatisch
en profetisch aandoend leiderschap. Hoe is dat te begrijpen vanuit zijn jeugd?
Verdachte groeide op als jongen met een bijzondere, steenrijke achtergrond maar
werd gemarginaliseerd naar een stiefgezin dat was gehuisvest in een relatief
eenvoudige buurt. Heeft hij zijn moeder (te) hooggeacht en willen ontzien?
Is de ascese een wijze van omgaan met zijn onvrede of wrok, die hij tegenover
zijn moeder niet kon luchten? En zou hij niet vooral met stille woede tegen zijn verre
vader zijn opgegroeid die zich immers van zijn moeder had ontdaan? Klaarblijkelijk
heeft verdachtes agressie zich gekanaliseerd in zijn hooghartige, strengreligieuze,
ascetische en aanvankelijk louter anti-Israëlische maar nog niet anti-Amerikaanse
opstelling. Zou hij zijn gevoel van eigenwaarde, zijn hooghartige identiteit zijn gaan
ontlenen aan deze politiek geladen religieuze gedrevenheid? Hij had die van zijn
vader overgenomen in de vorm van het salafisme. Streefde hij zijn vader voorbij
door zich niet alleen als vrome magnaat met hem te vereenzelvigen maar hem ook,
al radicaliserend, als terreurmagnaat in te halen en zelfs na zijn dood nog te
beschadigen?
Gisterochtend heb ik verdachte weer bezocht. Hij maakte duidelijk niet te willen
praten, keerde zijn rug naar mij toe en zei terloops dat hij eerst met de
milieuonderzoeker zou spreken. Op de televisie in de hoek van zijn kamer waren
beelden te zien van bombardementen op Libanon. Ineens draaide verdachte zich om
en keek mij woedend aan en zei honend: ‘Het bloed van moslims is het goedkoopste
van alle bloed! Maar Saladins zwaard druipt van het bloed der ongelovigen!’
Hij zweeg weer toen ik hem om verduidelijking vroeg.
Volgens verdachtes vroegere leraar Engels, Brian Fyfield-Shayler, hebben
verdachtes oorlogservaringen in Afghanistan hem doen verworden van een plezierige,
charmante student tot wie hij nu is. Mijn collega, de onderzoekend psycholoog, heeft
een andere theorie ontvouwd, na diepgaande studie van de recente literatuur over
verdachte, over het salafisme en over de jihad. Hem lijkt dat de
neofundamentalistische islam in feite is geseculariseerd tot een abstracte, opgerekte
geloofsvariant, die niet veel meer is dan een geweldscultus. Verdachte wil die islam
bijeenhouden door zijn negatieve evenbeeld (‘Het Westen’) te bestrijden. Hij bevordert
de vernietigende suïcide van zijn volgelingen. Verdachte doet een beroep op elke
moslim om zich met geweld te weren: suïcidaal verzet wordt zo religie, het
martelaarschap een reclameboodschap. Aldus bewijst verdachte zichzelf een dienst:
hij ventileert en kanaliseert zijn eigen agressie. Het geweld is in feite angstig,
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Als deze analyse steek houdt, zou dit betekenen dat het ‘Westen’ veeleer kalm,
beheerst en dempend moet proberen te reageren op de agressie, en niet met de
angstige, wantrouwige en autoritaire houding die de Amerikaanse president kenmerkt.
Dat laatste bevestigt het onaanraakbare en versterkt verdachtes woede omdat hij
meent op gelijke voet met hem te staan. De analogie die de president trekt tussen de
oorlog tegen het terrorisme en de strijd tegen het communisme is even
contraproductief. Verdachte en de president delen een catastrofale paranoïde
vertekening van de situatie. Beiden projecteren hun agressieve gevoelens op de ander,
die daardoor een steeds dreigender vijand lijkt te worden.
Nu ik verdachte niet kan spreken, moet ik het doen met de verzamelde informatie.
Ik zal daarmee proberen tot een verantwoorde conclusie en wellicht een advies te
komen. Eerst zal ik proberen de rode draad in dit dossier aan te geven. In verdachtes
leven is een fasering aan te wijzen. Die fasering is de stapsgewijze en onomkeerbare
gang naar mondiale terreur.
Verdachte werd geboren in 1957 te Djedda, nabij Mekka en Medina dus, en volgde
in Djedda geheel of gedeeltelijk een opleiding tot civiel ingenieur. Verder heeft hij
onderwijs gevolgd in ‘business management’. Hij viel binnen zijn milieu op als veel
strenger in het geloof dan gebruikelijk was. Hij werkte hard aan projecten van het
familiebedrijf, en at met de arbeiders. Zijn wantrouwen tegen het bewind van koning
Fahd werd gewekt door diens besluit in 1979 om de heilige Al Harammoskee te
Mekka te heroveren toen die door militante moslims werd bezet.
Onder invloed van de jihadistische geestelijke Abdullah Azzam vervoegde
verdachte zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Pakistan en Afghanistan,
waar hij een ‘broederlijke’ bijdrage gaf aan de strijd tegen de Sovjets. Hij leidde een
kleine Arabische strijdmacht van enkele honderden mannen die vlak bij
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de Pakistaanse grens was gelegerd in al Masada, ‘de leeuwenkuil’. Ze hadden geen
schijn van kans tegenover de Russische overmacht maar zagen zichzelf als martelaren.
De slag bij Jaji maakte hen in 1987 tot oorlogshelden: ze hielden stand en verdachte
veranderde in een zelfverzekerde en gevierde overwinnaar die velen naar de
Afghaanse jihad lokte. De slag zou vooral een publiciteitsstunt zijn geweest. Uit deze
tijd stammen verdachtes steeds nauwere contacten met de Egyptische jihadisten
onder wie Ayman al Zawahiri, destijds praktiserend chirurg te Pesjawar.
Verdachtes relaties met het Saudische koningshuis waren in die dagen nog goed.
In 1988 kwam het hoofd van de familie en tevens verdachtes (half)broer, Salem bin
Laden, om bij een vliegtuigongeluk te San Antonio, Texas. Dit was een klap voor
verdachte. Zijn moeder heeft verklaard dat het was alsof hij een vader had verloren.
Volgens de milieuonderzoeker richtte verdachte drie maanden later zijn eigen
jihadistische groepering op: al-Qaeda (‘het fundament’, volgens Azzam). Op 10
september 1988 was de organisatie een feit.
In 1990 hield verdachte in een moskee te Djedda zijn eerste anti-Amerikaanse
speech: de Arabieren moesten zich tegen de VS keren omdat dit land Israël helpt.
Volgens prins Turki al Faisal, voormalig hoofd van de Saudische inlichtingendienst,
meende verdachte een leger te kunnen verzamelen teneinde Koeweit te bevrijden
van de Irakese bezetting. Verdachte heeft het nooit kunnen verkroppen dat de
Saudische regering besloot de Amerikanen te hulp te roepen. Hij, de held van Jaji,
werd genegeerd. Hij brak met het Saudische koningshuis en vertrok gekrenkt om
nooit meer in zijn vaderland terug te keren. Hij vestigde zich in Sudan, alwaar hij
zich aan bouwprojecten en de zonnebloementeelt wijdde. Hij zag in 1992 de zending
van Amerikaanse troepen naar Somalië als onderdeel van een Amerikaanse strategie
om de islamitische wereld over te nemen.
In die jaren begon een reeks van deels mislukte aanslagen die verdachte thans ten
laste worden gelegd. Voorts zijn er aanwijzingen voor pogingen om niet-conventionele
wapens te verkrijgen en in te zetten. Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim, getraind
door al-Qaeda, was het brein achter de bomaanslag op het WTC in 1993. Hij was ook
verantwoordelijk voor de mislukte voorbereiding van aanslagen op lijnvliegtuigen
en een nooit uitgevoerde aanslag met fosgeengas op president Clinton toen die in
1994 Manilla bezocht.
In 1996 vestigde verdachte zich weer in Afghanistan onder bescherming van de
Taliban, geleid door de eenogige en uit Uruzgan afkomstige Mullah Omar.
Afghanistan zou volgens verdachte het Medina van de 21ste eeuw worden. Op 23
augustus 1996 verklaarde verdachte de Verenigde Staten officieel de oorlog. Op 22
februari 1998 riep verdachte samen met al Zawahiri bovendien de jihad tegen de
Verenigde Staten, hun bondgenoten, burgers en militairen uit.
De tenlastelegging van verdachte spreekt over de aanslag op de Amerikaanse
ambassades in Kenya en Tanzania op 7 augustus 1998, gevolgd door de mislukte
aanslag op de USS Sullivans (Jemen, 1999), de geslaagde aanslag op de USS Cole (7
oktober 2000), de verhinderde aanslag op de Belgische NAVO-basis Kleine Brogel
(2001), en de bomaanslag op de Franse tanker ‘Limburg’ in de Golf van Aden (6
oktober 2002). Bij de voorbereidingen voor de grote aanslag op 11 september 2001
is, zo vertelde Khaled Sheikh Mohammed in 2002 aan Yosri Fouda van Al Jazeerah,
een nucleaire optie overwogen, maar niet uitgewerkt omdat het onzeker was of die
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conventionele bomaanslagen geweest die worden toegeschreven
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aan al-Qaeda: Bali (12 oktober 2002), Riyad (12 mei 2003), Madrid (11 maart 2004)
en Londen (7 juli 2005). Voorts is er de verijdelde aanslag op Amerikaanse
passagiersvliegtuigen van 10 augustus 2006.
Jamal al Fadl, lid van al-Qaeda, heeft verklaard dat al-Qaeda in de jaren negentig
trachtte uranium te verkrijgen in Sudan. Al eind 1993 zou al-Qaeda volgens Mamdouh
Mahmud Salim, een van de oprichters van de organisatie, hebben getracht om verrijkt
uranium te bemachtigen. De Pakistaanse kerngeleerde dr. Sultan Bashir-ud-din
Mahmood ontmoette naar zijn zeggen Mullah Omar en verdachte, volgens Bergen
in 2000 en 2001. De Taliban beschikten in Kabul over aanzienlijke hoeveelheden
radioactief materiaal, afkomstig van smokkelaars uit met name Tadzjikistan, aldus
Abu Walid al Misri, redacteur van Al Imara (een publicatie van de Taliban). De
Britse cameraman Peter Jouvenal trof in 1997 in Afghanistan radioactief afval aan,
afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, dat werd verkocht door Afghaanse
handelaren. Op 8 mei 2002 werd op de luchthaven O'Hare van Chicago ene José
Padilla aangehouden die met onder meer Khaled Sheikh Mohammed, de operationele
planner van 11 september, contact heeft onderhouden in verband met een radiologische
aanval op de VS.
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Max Rodenbeck, de Midden-Oostenspecialist van The Economist, legde in The New
York Review of Books van 9 maart 2006 uit dat verdachte kenmerken heeft die hem
voor sommigen tot archetypische held maken. Hij is rijk, lang, moedig, offert zich
op, is een geoefend ruiter, heeft een voorliefde voor grotten, heeft een roeping, is
godvruchtig, toont respect voor zijn islamitische voorouders, heeft ervaring met
ballingschap, en is in staat tot het ontsnappen aan grote gevaren en tot het uitdelen
van gevoelige klappen aan de vijand. Geen wonder dat hij het gezicht is geworden
van al-Qaeda.
Tot onze verbazing heeft verdachte gisteren een plotselinge gedaanteverwisseling
ondergaan. Hij heeft zich laten kaalscheren. Hij loopt nu rond in spijkerbroek en
ruitjeshemd. Alhoewel de kliniek en het luchtruim daarboven buitengewoon zwaar
worden bewaakt en verdachte geen stap kan verzetten en geen handeling kan plegen
zonder dat wij dat weten, wekt deze metamorfose de nodige argwaan. Verdachte rent
rondjes door de binnentuin. Hij weet dat hij niet kan ontsnappen uit dit gebouw. Zijn
dit de voorbereidingen op het martelaarschap? Zal iemand hem iets aandoen? Wie
ook maar de geringste kans heeft met hem in contact te komen wordt voortdurend
ook op dit punt ondervraagd en gescreend.
Volgens zijn vroegere eerste lijfwacht trok verdachte er in de tijd dat hij in
Kandahar woonde wel eens op uit met de hele familie, hijzelf voorop in een auto en
zijn vrouwen en kinderen daarachter per bus. Zijn volwassen zonen volgden te paard.
Zij speelden en deden wat lichamelijke oefeningen. Hij gaf zijn vrouwen schietles.
De lijfwacht had de opdracht verdachte dood te schieten als deze in vijandelijke
handen mocht dreigen te vallen.
Ik kom tot een voorlopige slotsom.
In de reeks van aanslagen die aan verdachte als eindverantwoordelijke worden
toegeschreven blijkt een neiging tot organisatie van mondiaal schokkende delicten.
Er zijn bewijzen voor het gebruik van conventionele en aanwijzingen voor een
interesse in onconventionele wapens, maar het doel is hetzelfde: massale
psychologische en fysieke schade.
Vanwege zijn weigering zich te laten onderzoeken, heb ik niet kunnen vaststellen
of bij verdachte sprake is van een psychische stoornis. Ik acht een ernstige,
psychotische, door wanen, hallucinaties of verwardheid gekenmerkte, dan wel een
daarmee gelijk te stellen stoornis echter onwaarschijnlijk. Ook een
persoonlijkheidsstoornis is allerminst zeker. De mogelijkheid dat verdachte uit vrije
wil en doelbewust heeft gekozen voor het plegen van de hem ten laste gelegde feiten
kan niet worden uitgesloten.
Ik kan dus geen uitspraak doen over de kans op herhaling vanuit een stoornis. Wel
vermoed ik dat het perspectief van verdachte is gericht op het wereldniveau, dat hij
met minder geen genoegen neemt, dat hij innovatief is en zich niet aan de kant laat
schuiven.
Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft gemeld dat radioactief
materiaal (wereldwijd industrieel of medisch in gebruik maar onvoldoende
afgeschermd) door een conventionele explosie over een groot gebied kan worden
verspreid met mogelijk langdurige blootstelling van velen aan die radioactiviteit als
gevolg. Denk aan een bom die het poedervormige radioactieve cesium-137 bevat.
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Het gaat hier om een zogeheten Radiological Dispersal Device (RDD), ofwel de ‘vuile
bom’.
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Uit de Voortgangsrapportage 2005 van maart 2006 aangaande chemische, biologische,
radiologische of nucleaire middelen, te lezen op de website van de Tweede Kamer,
blijkt dat de kans op een ‘vuile bom’ in Nederland wordt geacht ‘laag’ te zijn. Uit
de Voortgangsrapportage valt verder af te leiden dat er op het gebied van het antwoord
van een aanslag met een radiologisch wapen vooruitgang wordt geboekt, maar dat
een effectieve ontsmetting nog niet op een minimaal gewenst niveau is gebracht. Dat
niveau is kennelijk ook nog niet gedefinieerd. Op bladzijde 23 staat dat de zes
‘steunpuntregio's’ de beschikking hebben gekregen over een ‘grootschalige
ontsmettingscontainer met een capaciteit van 60 tot 100 slachtoffers per uur’ en dat
Defensie over ‘operationele capaciteit’ beschikt. Als op een ietwat winderige dag
ergens in het centrum van Den Haag een cesium-137-bom ontploft, zullen velen lang
op ontsmetting moeten wachten.
Zonder medewerking van verdachte kan ik geen conclusie trekken, geen stoornis
vaststellen, en kom ik niet verder dan vragen. ‘Geen stoornis’ zou betekenen, zoals
gezegd, dat verdachte bewust gekozen heeft voor zijn terreur. Dat is wat ik er als
psychiater van kan zeggen.
Men hoeft echter geen psychiater te zijn om te beseffen dat wij Nederlanders in
ons toegankelijke pro-Amerikaanse land, dat sinds kort met de Verenigde Staten
militair in ISAF-verband te Uruzgan militair actief is, een doelwit vormen voor een
volgende grote aanslag, mogelijk met een ‘vuile bom’. Als psychiater stel ik vast dat
wij de ernst van onze Afghaanse betrokkenheid loochenen.
Er is een tijd geweest waarin er met verdachte te praten viel. Wellicht is een deel
van zijn aanhang nog wel voor rede vatbaar mits wij in staat zijn om hen direct of
indirect met begrip te bereiken. Het begrijpen van wat de ander beweegt is ons
belangrijkste wapen. Wij zullen moeten werken aan een internationaal en niet
vrijblijvend diplomatiek programma richting Pakistan met als doel het winnen van
de bevolking in het gebied waar de topradicalen (gast)vrijheid genieten.
Inmiddels is verdachte in hongerstaking gegaan. Hij zegt als martelaar te zullen
sterven. Ik had niet anders verwacht. Verdachte drinkt nog slechts water en thee. Als
dat zo blijft, zal hij op termijn naar het Penitentiair Ziekenhuis in Den Haag worden
overgeplaatst om aldaar onder dwang te worden gevoed en de dingen die komen
gaan af te wachten.
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Hun laatste groot alarm
Jos Versteegen
I
De grote ketel in de stalhoek:
houthompen, vuur en dampend water.
Hij zou in sprookjes niet misstaan
om jonge meisjes in te stoven.
Zij stort er lakens in, die bollen,
verdrinkt ze met een grote stok
en stampt ons voetenvuil en zweet
en oogvocht murw, zodat het loslaat
en in de zinken emmer stroomt,
het voorportaal van grup en put.
Spookdromen, kom maar op. Ja vos
die in mijn deken woont, heus wolf
die op mijn kussen ligt - je ruikt
straks net als ik naar groene zeep.
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II
Ze draait gehakt, ze maakt van vlees
en vet een soort van regenwormen,
rood-witte minislangen uit
de mond van onze tafelmolen,
die afbreken en vallen in
een groen geëmailleerde kom.
Het is oktober en zij stopt
worst, schort voor, bloederige schoot.
De winter, en de braadlucht in
mijn trui. Ik denk aan roze dieren
wanneer zij in het darmvlies prikt:
zij sissen, spuwen naar de vork.
Het is hun laatste groot alarm.
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Over mijn Friesheid
door Jan Pen
Ben ik een Fries? Een voor de hand liggende wedervraag luidt: ‘Wat kan het je
schelen?’ en dan zeg ik: ‘Vanzelf!’ of ‘Wel wis en waarachtig!’. Dit zijn friesismen
voor ‘uiteraard!’ en ‘vast en zeker!’. Zelf vind ik dat ik een echte Fries ben - maar
dan één aan de sentimentele kant. Vooral als er in het Fries gezongen wordt - en er
wordt in Friesland veel en luid gezongen, ook door mij. Ik geneer me er niet voor
om het Friese volkslied uit volle borst te zingen. Frisia non cantat komt van een
Romein die nog nooit een Fries zangconcours heeft meegemaakt.
Groningers zijn heel anders. Ze zingen niet op straat, en vinden iemand die dat
wel doet een beetje eigenaardig. Zij hebben, om een Groningse uitdrukking te
gebruiken, ‘daar geen belang bij’. Dat riekt naar materialisme, maar het is gewoon
een manier van spreken. Toen wij pas ‘in stad’ woonden werd ons gevraagd of wij
nog ‘belang hadden’ bij een tweede kopje koffie (spreek uit: ‘kowwie’), en als we
‘nee’ zeiden kregen we het niet. ‘Mag wel’ betekent hier ‘ja graag’.
Mijn Friese wortels staan wel vast: geboren in De Lemmer in 1921. Vijf jaar lang
Lemsters om me heen gehoord en gaandeweg heb ik het leren spreken. Het is een
dialect van het Fries, maar de verschillen met het Standaardfries zijn klein. Wij ‘ronne
nei de skööle’ en de Standaardfriezen ‘rinne nei de skoalle’. Wij worden vanwege
die tongval in Snits (Sneek) soms uitgelachen, maar dat zijn twisten van Friezen
onder elkaar. Het Fries is geen dialect maar een taal en volstrekt anders dan het
Nederlands. Die taal heb ik op school geleerd en toen ik het ABN eenmaal onder de
knie had was ik tweetalig. Die tweetaligheid heb ik tot op de dag van vandaag
behouden. Toegegeven: er sluipen Nederlandse woorden in mijn Fries. Mijn vrouw,
ook een Lemster, noemde een sleutel een ‘sleutel’ en ik verbeterde haar door te
zeggen: ‘kaie’. Maar dat was ik de volgende dag weer vergeten.
Overigens ben ik best trots op mijn tweetaligheid: ik ken maar heel weinig mensen
die zich in twee talen perfect kunnen redden. Mijn zoon Tiesse is tweetalig: hij spreekt
en schrijft Engels. Dat heeft zich ontwikkeld door zijn huwelijk met een Engelse.
Mijn tweetaligheid is beperkter: een Friese tekst schrijven kan ik alleen met een
woordenboek erbij, en dat moet dan ook nog van recente datum zijn, want ook de
Friese spelling is herhaaldelijk veranderd. Over de huidige spelling hoeft geen twijfel
te bestaan, want die wordt bepaald door de Fryske Akademy te Ljouwert
(Leeuwarden). Het simpele feit dat ik geen Fries kan schrijven, was slecht geweest
voor mijn broodwinning als ik een Friese schrijver was geweest. Maar geen nood:
in 1948 werd ik ambtenaar bij Economische Zaken in Den Haag. Daar schreef ik
nota's aan de minister - hij heette Jelle Zijlstra. In het Nederlands natuurlijk, maar
later, toen Us Jelle en ik vrienden waren geworden, spraken we wel eens Fries met
elkaar, en alleen als er geen anderen bij waren.
Maar hoe Fries ben ik nog? Mijn leven heeft van mij in financiële en culturele zin
overwegend een Nederlander gemaakt. En bovendien ben ik een van de velen die
buiten Friesland wonen: ‘een Fries om utens’. Dat ‘om utens’ is een uitdrukking
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die iedere echte Fries kent. Het roept iets op van ballingschap - een diaspora.
Overigens is iemands levensloop een kwestie van toeval. Op de Lemster OLS zat ik
in de klas bij Piter Terpstra. Hij heeft wel degelijk van de Friese pen kunnen leven.
Zo schreef hij het prachtige boek De Dei is Ferrûn (1972), een historische roman
over Gysbert Japiks - de grootste van alle oude schrijvers. Schoolmeester te Boalsert
in het jaar 1666. Piter (want hem noem ik bij de voornaam) vertelt hoe Gysbert op
bezoek gaat bij zijn oom op Ameland - dat loopt slecht af want in die tijd heerste de
pest en op dat eiland zag men niet graag mensen aankomen die deze gevreesde ziekte
met zich konden meebrengen.
Als tweetalige Nederlander ben ik, naar keuze Fries of niet-Fries. Ik spreek mijn
moedertaal nog geregeld met enkele Friezen, waaronder mijn zuster Mabs (ze heet
in werkelijkheid Martha Gezina); deze naam was bedacht door mijn ouders, voor
huiselijk gebruik. Mijn zoon Jurjen Sipke is bekend als Pon. Zo kennen ze hem ook
in Amstelveen, waar hij met zijn gezin woont; maar ook zijn oude vrienden kennen
hem zo. En als ik opbel naar zijn advocatenkantoor in Amsterdam zeg ik: ‘Is Pon
aanwezig?’ en dan weten ze dat zijn vader aan de andere kant van de lijn is. Hij zegt
tegen mij ‘heitie’, wat een zelfbedacht verkleinwoord is van ‘heit’ en dat betekent
‘vader’. ‘Heit’ heeft in het Fries niet eens een verkleinwoord! Knap ingewikkeld.
Dat komt ervan als je talen, dialecten en sociolecten en familietaaltjes door elkaar
haalt.
Het Fries lijkt helemaal niet op het Nederlands. Het begint al met ‘aap-noot-mies’,
want een noot is een ‘nút’, uitgesproken nuut; dat rijmt op ‘tuut’, het Friese woord
voor zoen. Het Fries lijkt ook niet op het Gronings. Als een Fries op de paardenmarkt
in Zuidlaren een merrie koopt en op de terugweg de grens met Friesland (Provinsje
Fryslân) passeert, verandert het ‘peerd’ in een ‘hynder’. Had hij een hengst gekocht
dan was het een ‘hynst’ geworden. Had hij een koe gekocht, dan was dat een ‘kou’
- twee koeien zijn ‘twa kei’. Een kind is een ‘bern’ - twee kinderen zijn ‘twa bern’.
Een klein kind is een ‘berntsje’ - dertien kindertjes zijn ‘trettsjin berntsjes’. Een
‘famke’ is een meisje - maar als ze groter wordt heet ze opeens een ‘faam’. Dat komt
regelrecht uit het Frans.
Wij Friezen hebben trouwens veel woorden van de Fransen geleerd toen zij hier
de baas waren. Zo betekent ‘haljetrawalje’ dat een karweitje overhaast wordt
uitgevoerd. En een persoon van ‘komsa’ is iemand om rekening mee te houden.
Anderzijds word een ‘faam’ als men familiair met dat meisje wil omgaan een ‘fanke’.
Dit betekent dus zoiets als ‘een grote meid’, maar dan wel met een connotatie van
vertrouwelijkheid - zoals in het ABN ‘vaders grote meid’. En nu we toch familiair
worden: een zoen, ik zei het al, is een ‘tuut’ en een klein zoentje is een ‘lyts tuutsje’.
Het werkwoord zoenen is in het Fries gelijk aan het verkleinwoord van ‘tuut’ - kunt
u mij nog volgen? - dus ‘tuutsje’. De zin ‘Ik heb jou gezoend’ wordt ‘ik ha dij tute’.
Misschien denkt de lezer nu dat het in Friesland allemaal gaat om wat ze daar ‘de
frijerij’ noemen - en dat is, in mijn herinnering, ook zo. Het was in De Lemmer dat
ik verliefd werd op een meisje met rood haar. Bovendien was ik een moederskindje
en had veel tantes die mij een schattig ‘lyts berntsje’ vonden. Om de zaak nog wat
verder te compliceren: het Friese woord voor vrouw is ‘frau’, dus dat gaat nogal,
maar al die vrouwen bij elkaar heetten ‘froalje’. Begrijpelijk voor wie doorziet dat
het een collectief is: ‘vrouwlieden’ - maar volledig onverstaanbaar voor Hollanders.
Als de mannen collectief bij elkaar zijn - bijvoorbeeld op de ijsbaan - dan heten ze
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In één opzicht ben ik beslist géén Fries: juridisch. Ik woon in Haren (Gn.) en mag
daar dus stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het Gronings dialect beheers
ik niet - het valt trouwens, net als het Fries, uiteen in een groot aantal subdialecten.
Ik geloof niet dat het Gronings een aparte taal is, maar er zitten wel heel vreemde
woorden in. Weet u wat ‘nait soezen’ betekent? Of een ‘lutje potje’? Het eerste (‘niet
zeuren’) waarschijnlijk wel maar dat ‘lutje potje’ zal menige Groninger moeten
navragen (of opzoeken in het Groninger woordenboek). De vertaling in het Fries
luidt ‘lyts berntsje’. En als hier gesproken wordt over de ‘Olle Grieze’ bedoelen ze
niet een oude man met grijs haar, maar de Martini - en dat is de toren (spreek uit
‘tsoorn’) op de Grote Markt.
Van steden gesproken: er bestaat zoiets als het stadsfries. Daarmee is het vreemd
gesteld. De hoofdstad heet Ljouwert, maar sommige inwoners noemen dat Luwadden,
met de nadruk op de eerste lettergreep. Naar mijn gevoel is het Luwadders een platte
taal; het sociolect van de mindere man die noch het beschaafde ABN, noch het oude,
eerbiedwaardige Fries beheerst. Maar misschien is dit een groot misverstand! Toen
de voorzitter van de Staten van Friesland, de commissaris van de koningin, de leden
verbood om zich in hun eigen taal te uiten was zijn naam Baron Harinxma Thoe
Sloten. Daar was dus de Friese adel aan het woord. De Frisisten (dat zijn onderzoekers
op het gebied van Friesland en zijn zeden en gebruiken) hebben geloof ik een theorie
dat het stadsfries een dialect is van het Hollands, maar dan slecht begrepen. ‘Als U
nu de mond niet houdt zal ik U door de politie uit de zaal zetten laten.’ Dit is een
Friese zinsbouw in een Hollandse tekst - dommer kan het haast niet! Een andere
theorie zegt dat het stadsfries - ook het Snitsers uit Sneek - niet de taal is van de elite
maar van de sociale laag daaronder. Daarin past dan weer niet dat van Harinxma dat
merkwaardige zinnetje uitsprak (dat overigens door mij aan hem is toegeschreven).
Mijn kennis van de Friese geschiedenis is beperkt tot het feit dat we eens
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een koning hebben gehad. Hij heette Redbad. Ver voor mijn tijd - hij werd bovendien
verjaagd door Karel Martel en dat was in 719. Vanuit het noorden kwamen de Denen
opzetten. Dat was in 850, en zij staken onder leiding van een zekere Roderik meteen
de Noordzee over en belandden in Cambridge. Het is dan een rustgevende gedachte
dat de Lex Frisionem al was ingevoerd in 802 door Charlemagne. Hij was in
Nederland bekend als Karel de Grote. Friese naam onbekend - zeker geen Greate
Karel. Bij geruchte ken ik dan Greate Pier, die zijn tegenstanders een soort taalexamen
afnam - ‘brea, bûter en griene tsies’ moest men uitspreken. Ik vrees dat het slecht
afgelopen zou zijn met schrijver dezes, want Pier ging verder met: ‘Hwa dat net sizze
kin is gjin oprjochte Fries.’ En wie zakte, werd meteen een kopje kleiner gemaakt.
Gelukkig is dat verhaal een mythe.
Mijn kennis van wat er zoal gezongen wordt in Friesland is daarentegen tamelijk
compleet. Op de piano liggen het Frysk Lieteboek (1888) en het Nij Frysk Lieteboek
(1922). Daar staat het allemaal in en de ouderwets gebonden boekwerken zijn een
genoegen om open te slaan. Vooral het lied Jurjen en Syt mag ik graag zingen; het
heeft als refrein: ‘ha ha ha, die frijerij!’
Introspectie leert mij dat ik een Fries ben, maar dan wel eentje met veel Nederlandse
insluipsels. Ik zeg ‘wie’ en niet ‘hwa’. Ik ben een ‘Lemster om utens’, een Lemster
in de diaspora. Elke week lees ik ‘De Lemster Krant’ (officieel De Zuid-Friesland)
met de prachtige rubriek ‘Foto's uit vroeger tijd’. Daar wordt opeens de Bovenschans
afgebeeld, met mijn ouderlijke woning duidelijk zichtbaar! Het woonhuis is verbouwd,
maar de Roomse Kerk staat nog in de Onderschans tegenover ons, en de Roomse
Toren (dertig meter hoog) staat er nog krek zo. Ik zie opeens een groepje
schoolkinderen, stuk voor stuk herkenbaar, met een jongetje van een jaar of zes dat
dicht tegen de juffrouw aankruipt (Dat ben ikzelf; en geen wonder, want ik heb bij
het opruimen van de archieven die foto naar de redactie gestuurd).
Die rubriek geeft vaak beschrijvingen met vragen erbij (zoals: ‘wie is die persoon
naast Seerp de Blauw’) en dan bel ik de redactie en zeg: ‘Dat is Zwarte Lyckle’ - of
eigenlijk ‘Lyckle Poepjes’, en dat betekent: zoon van een Duitser. Deze eigennaam
kan door mij moeiteloos worden uitgesproken omdat ik weet wat Hollanders niet
weten: die ‘s’ als laatste letter betekent ‘zoon van’ - zoals in Pieter Jelles Troelstra,
zijn vader heette Jelle. De familie Poepjes was talrijk in de Friese Zuidwesthoek. Ze
zijn nu bijna verdwenen, niet door emigratie maar ze hebben hun naam veranderd.
Er wonen nog wat nazaten in Sleat, ofwel Sloten dichtbij De Lemmer, maar de
meesten heten nu Visser. Dat klopt met hun beroep maar eigenlijk is een Lemster
visser een ‘visserman’.
Mijn tekst wordt nu weer knap ingewikkeld. Wat ik zeggen wou is dit: de Friese
taal heeft voor mij een emotionele lading die het Nederlands niet heeft. Dat geldt
vooral voor verboden woorden.
- Als ik afga op mijn geheugen ben ik bij nader inzien geen Fries maar een
Lemster. Het is jammer dat ik geen Lemstra heet. Het is een bekende naam; voor
hetzelfde geld had ik wel zo geheten - een volle neef heet Hylke Lemstra, maar zijn
moeder heette Pen. De naam Van Lemmer komt niet voor; dus toen ik ooit een
pseudoniem nodig had heb ik daaraan gedacht. Om het niet te doorzichtig te maken,
CODA
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Amsterdams lijkt het erop. Dus verscheen in het Hollands Maandblad
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van januari 1974 een artikel van ene J. Velmer getiteld ‘Een kritiek op de burgerlijke
economie’. De eerste zin luidde: ‘De uitbuiting in het laat-kapitalisme is totaal en
doordringt de kapitalistische maatschappij in al haar geledingen.’ Aangetoond werd
verder dat de rechtspraak in dienst stond van de heersende klasse; arbeiders kregen
zware straffen, terwijl de kapitalisten en hun betaalde handlangers (de directeuren)
vrijuit gingen. Zelfs de sport, en vooral de voetballerij, werd gebruikt om de werkende
massa te verdoven.
Het was duidelijk een persiflage maar sommigen trapten erin. Ik zat toen in het
bestuur van de Stichting Hollands Maandblad en was er getuige van dat de toenmalige
voorzitter - ik noem geen namen - redacteur Bert Poll een ernstige schrobbering gaf.
Hij dreigde de geldkraan dicht te draaien. Iemand heeft hem toen overtuigd dat het
bedoeld was als een grapje. Ter verdediging van de voorzitter moet worden gezegd
dat in die tijd het marxisme hoogtij vierde in universitaire kring. Overigens werd een
jaar later in de Economisch Statistische Berichten gereageerd met een veel vernuftiger
artikel van ene F.T. Remlev: ‘Over productiviteitsontwikkeling en uitbuiting in
laatkapitalistische economieën.’ (ESB, 31 december 1975; let op de datum). Het was
van Flip de Kam.
Van Hollands Maandblad gesproken: in ‘Holland’ lag mijn toekomst. De
Lemmerboot (nooit: ‘Lemsterboot’ zeggen!) bracht mij naar Amsterdam en ik kwam
via Den Haag aan de Rijksuniversiteit te Groningen terecht (waar ik nog nooit eerder
geweest was!). Daar heb ik een aantal intellectuele nazaten opgeleid. Een ervan
spreekt het mooiste Fries dat er bestaat en woont in Sondel, op fietsafstand van mijn
geboorteplaats. Zijn proefschrift heet De Beslissingen over de Rijksbegroting en zijn
naam is Lense Koopmans. Hij heeft de ‘strijdlusttheorie’ van zijn promotor toegepast
op de onderhandelingen tussen de diverse departementen en het ministerie van
Financiën. Op mijn verjaardag komt hij altijd op visite en brengt dan oranjekoek mee
en een sûkerbole, een typisch Friese traktatie. Lense weet ook hoe hij het woord
‘bole’ moet uitspreken: met de ‘o’ als in controle, maar dan lang (rijmt op ‘dollen’,
Nederlands voor gekheid maken. Zou hij ‘bolle’ hebben gezegd met een doffe ‘o’,
dan zou de bakker hem naar de buorkerij hebben verwezen, want dat is een stier.)
Ik heb wel meer erfgenamen (Roefie Hueting over het milieu, Andries Nentjes
over Keynes en Wim Duisenberg over de last van de militaire uitgaven), maar Lense
Koopmans heeft een klein bedenksel van mijzelf toegepast. Daarin komt het woord
‘conflictophelimiteit’ voor. Dit woord is in geen enkel woordenboek te vinden; het
is een vernederlandsing van een Italiaans woord. De man die het heeft bedacht heet
Vilfredo Pareto. Het is een speciale term om de gevoelens mee uit te drukken die
iemand ervaart. Die kunnen zowel positief als negatief zijn. Als iemand met een
ander ruzie maakt is de ‘ophelimiteit’ negatief. In het Fries heet dat de ‘nederklits’.
Deze gevoelens spelen een rol in het leven en in de wetenschap; mijn proefschrift
A Theory of Bargaining (1950) ging erover. Als ik straks ben overleden, blijven die
dissertatie bestaan, net als de dissertaties van mijn promovendi. Plus natuurlijk al
die andere boeken die ik heb geschreven. Daar ben ik danig trots op. Iedereen die
hier voor het eerst binnenkomt moet eventjes de ruggen bekijken. Mijn toekomst
mag dan kort zijn - vita brevis, maar daar staat tegenover: ars longa. Dit is geen Fries
en ook geen Nederlands, maar een oude taal van geleerden onder elkaar.
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Uit het leven van
Gerry van der Linden
Honingmond springt uit bed
Daar ligt de stad
Een pas geworpen steen
Wat een vrolijke dag
Honingmond Hollandse tulp
Met haar geelzijden hoofddoek
Kamelenjongens Kijk uit!
Blikken Arabische koffie
ploffen in de zon
Honingmond sluit haar ogen
Voorzichtig haar voeten
Opgelucht valt de buitendeur
Bang! Slaat de kerktoren
Goedemorgen, Honingmond
Haar maag ramadant
Haar hoofd stoot de hemel
Ziet er niet rooskleurig uit
Meer bewolkte gezichten
Dicht, Honingmond!
Mooie leugens tikken vuur
Hoe heet Waarheid?
Hoe voelt zij? Warm, koud?
Waarom zegt zij niets?
Meer wil ze proeven
Question.
Hoeveel waarheid eet
een gesluierde kus?
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De grijze verf van historici
WO I blijft aan Nederland voorbijgaan
door M.C. Brands
In 1997 hield ik voor het NIOD een voordracht met als titel ‘The Great War die aan
ons voorbijging: een witte vlek in het Nederlandse geschiedbeeld’.1 De bedoeling
van de lezing was duidelijk te maken hoezeer het beeld van de twintigste eeuw in
ons land wordt overheerst door de Tweede Wereldoorlog, terwijl voor grote delen
van Europa de Eerste Wereldoorlog juist de werkelijke waterscheiding was geweest.
Het leek me wenselijk het Nederlandse perspectief op de Tweede Wereldoorlog wat
‘op te rekken’, oftewel het te plaatsen in een Europese context en in het perspectief
van de gehele twintigste eeuw, en daarmee wat realistischer te maken.
Ik betoogde kortom dat pas als in ons geschiedbeeld WO I voldoende aandacht
krijgt, het mogelijk wordt om zowel WO II als de Koude oorlog en de problemen
waaruit die grote conflicten zijn ontstaan in historisch perspectief beter te
doorgronden. En besef van de breuklijnen in wat historici wel de ‘korte 20ste eeuw’
noemen (die in Nederland wel heel erg is ingekort), lijkt me onmisbaar als men
probeert het Europa van onze tijd te begrijpen. Neen, laat ik het ronduit zeggen: het
is een ernstige handicap voor de Nederlandse blik op de Europese geschiedenis - en
zelfs de wereldgeschiedenis - dat wij de betekenis van de Eerste Wereldoorlog zolang
hebben onderschat.
Daardoor heeft men in Nederland ook minder goed door gehad dan de buren dat
er niet alleen sprake was van de ondergang van het ‘oude Europa’ en het ontstaan
van een ‘nieuw Europa’, een ‘Europa dat zichzelf van haar macht had beroofd’, zoals
historici in omringende landen dat hebben uitgedrukt. De Nederlandse kijk op de
internationale verhoudingen was er na 1918 niet realistischer op geworden, en dat
is nadien niet veel verbeterd, aldus mijn stelling.
Terwijl Nederland fysiek en intellectueel grotendeels buiten de Great War was
gebleven, leek het ingrijpend belang ervan voor de rest van de wereld, ook in 1997,
vanzelfsprekend. Hoewel dit zelden door Nederlandse historici aan de orde werd
gesteld, ook niet in de historische werken van Dr L. de Jong, was het vanzelfsprekend
voor buitenlandse historici. De Eerste Wereldoorlog wordt daar ‘Umbruch aller
Zeiten’, ‘eine Umwertung aller Werte’, het ‘Paradigma künftiger Grosskriege’, de
‘Mutterkatastrophe des 20. Jahrhunderts’, de ‘grosse Urkatastrophe dieses
Jahrhunderts’ of de ‘great seminal catastrophy of this century’ genoemd, dan wel
betiteld als het begin van een ‘Age of extremes’, ‘the era of tyrannies’ en ‘das Zeitalter
der Diktaturen’.
Buiten Nederland is deze ‘Urkatastrophe’ kortom dikwijls met grote
eenstemmigheid beschreven als het breukvlak in de moderne Europese geschiedenis,
en de meeste historici waren het er dan steevast over eens dat het leven in de oude
wereld na de Grote Oorlog fundamenteel verschilde van het leven daarvoor. De Britse
historicus G.M. Trevelyan schreef bijvoorbeeld dat de ‘all-embracing central
catastrophe’ de overlevenden achterliet als ‘no better than a company of antediluvians,
who had survived the fire-deluge, sitting dazed among the ruins of the world we
knew.’ Hij twijfelde er niet aan dat deze oorlog er een was geweest die ‘the greatest
destruction of life and wealth in recorded history of mankind’ had voortgebracht.
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‘Het oude geloof van liberalisme en vooruitgang,’ concludeerde hij, ‘was dood, en
het was niet langer mogelijk een solide vertrouwen te behouden in de verwachting
dat de wereld beter kon worden door gedurf-
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de gedachten en constructief staatmanschap.’
De opvatting dat de oorlog een onoverbrugbare kloof had veroorzaakt tussen de
wereld van gisteren en die van nu, werd recent nog eens herhaald door de Britse
historicus C.A. Bayly in zijn meesterwerk The Birth of the Modern World 1780-1914;
Global Connections and Comparisons (2004). Hij wijst er terecht op dat de periode
1914-1918 een tijd inluidde van uiterste consequenties, waarin een zeer sterke hang
naar stabiliteit door zijn extreme karakter de instabiliteit juist versterkte.
Weinig van die internationale consensus onder historici was doorgedrongen naar
de Nederlandse geschiedschrijving. Mijn voordracht in 1997 leek ook niet veel te
helpen, want de reacties waren over het algemeen zeer negatief. Sommigen vonden
dat ik weinig nieuws te melden had; zij wezen me erop dat zijzelf al jaren geleden
hetzelfde hadden beweerd (helaas zonder mij te vertellen waar of waarin ik dat dan
zou kunnen vinden). Anderen waren het volslagen met me oneens: de Eerste
Wereldoorlog was in hun ogen allerminst aan Nederland voorbijgegaan, ook hier
was in 1914-18 ‘heel veel’ gebeurd. Nederland had dan ook in die oorlogsjaren
helemaal geen wissel van de moderne geschiedenis van Europa gemist, zoals ik had
betoogd.
Alleen J.L. Heldring citeerde in NRC Handelsblad met instemming die zin over
de gemiste wissel. En Hans Blom beloofde dat het NIOD ook WO I in zijn werk zou
betrekken, om zo het perspectief van de jaren 1940-1945 te doorbreken; de commissie
Wesseling was het echter hiermee oneens. Maar de Leidse emeritus hoogleraar Peter
Klein sneerde nog in 2001: ‘Heeft de hooggeleerde Maarten Brands van de
Universiteit van Amsterdam dan ongelijk met zijn stelling dat de oorlog van
1914-1918 zelfs voor het neutrale Nederland van meer ingrijpende betekenis is
geweest dan die van 1939-1945?’ Toen ik Klein erop wees dat ik zo'n onzinnige
stelling uiteraard nooit had verdedigd - dat hij zich dus vergiste - wimpelde hij de
kwestie verbaasd weg als een klein misverstand.
Op de afwijzende reacties heb ik nooit publiekelijk gereageerd, er vanuit gaande dat
die door de erin vervatte contradicties wel niet zouden beklijven. Maar afgelopen
mei, tijdens de promotie in Amsterdam van Ismee Tames op basis van haar dissertatie
Oorlog voor onze gedachten; Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse
publieke debat, 1914-1918 begon de Duitse historicus en specialist in beide
wereldoorlogen Gerhard Hirschfeld (van de Universiteit van Stuttgart, en geen
onbekende in Nederland), de discussie met een forse uithaal naar mijn betoog uit
1997. De dissertatie van Tames zou ‘de mythe van Maarten Brands’ voorgoed
ontzenuwd hebben: de Eerste Wereldoorlog was helemaal niet aan Nederland
voorbijgegaan, aldus Hirschfeld.
Omdat er tijdens deze promotie geen enkel weerwoord op deze wonderlijke
beschuldiging kwam, voel ik me ditmaal wel verplicht om te reageren. Vooral omdat
er een belangrijke historiografische controverse aan deze kwestie ten grondslag ligt.
Het gaat hier om de vraag wat het zwaarst moet wegen in de geschiedschrijving over
elke oorlog - en dan in dit geval de Eerste Wereldoorlog: wat er gebeurde aan het
‘homefront’, of wat er gebeurde in de echte oorlog.
Hierbij speelt nog een ander aspect. In Nederland - maar ook in Europa - is het
tegenwoordig erg en vogue om de geschiedschrijving van de wereldoorlogen op een
bepaalde manier te ‘demilitariseren’. Het gaat dan over ‘de ervaringen van de
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thuisblijvers’ (al dan niet in gender-perspectief) of ‘de geschiedenis van kinderen
met ouders die “fout” waren tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (de nieuwe
onderzoeksopdracht van Tames bij het NIOD), maar zelden meer over miljoenen uit
elkaar gerukte en vermalen lijken die zo'n grote invloed hadden op de verhoudingen
in Europa.
Tekenend voor deze ontwikkeling is de verschuiving in perspectief bij Hirschfeld
zelf, die mij overigens tijdens de uitgebreide, vriendelijke contacten die we sinds
1997 hebben gehad nooit over de ‘mythevorming’ mijnerzijds heeft aangesproken.
Al tijdens een conferentie in 2003 legde ik hem de vraag voor of hij niet bezig was
inzake WO I zijn blik op een wat onwerkelijke wijze te verleggen van het front naar
de ‘softere’ mentaliteitsgeschiedenis, de geschiedenis van alledag van de thuis
gebleven
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massa's, het sociale klimaat in de diverse landen. Was hij, kortom, zo hield ik hem
voor, niet bezig met een ‘veralledaagsing’ van de oorlog, die zo enorm onalledaags
was. Daarop kwam slechts een ontwijkend antwoord.
Voor de goede orde: het gaat hier natuurlijk om legitieme en interessante
onderwerpen voor historisch onderzoek, maar wat ik onder de aandacht probeerde
te brengen, was een mijns inziens onterechte verschuiving in de hiërarchie tussen de
onderzoeksvelden van de wereldoorlogen. Toen al vreesde ik dat Hirschfeld en vele
anderen met deze perspectiefverschuiving via het ‘thuisfront’ probeerden te
ontsnappen aan de veel gruwelijker geschiedenis aan de echte fronten. Deze poging
om het beeld van de oorlog minder te laten domineren door de gevechtshandelingen
en de miljoenen doden en verminkten - een poging om het water minder nat te maken,
volgens mij - doet denken aan de wijze waarop in de Duitse geschiedschrijving uit
de jaren zestig en zeventig in de analyses van de wereldoorlogen het ‘Primat der
Innenpolitik’ plots de overhand ging krijgen op de buitenlandse politieke aspiraties
van Duitsland. Het is geen toeval dat in de grote Duitse historische standaardwerken,
zoals die van Hans-Ulrich Wehler Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918 (1973) of
Heinrich August Winkler Der lange Weg nach Westen (2000), de feitelijke
krijgsgeschiedenis van WO I dan ook een relatief geringe plaats inneemt.
Mijn vrees is dat deze verschuiving van accenten in de geschiedschrijving van in elk
geval de Eerste Wereldoorlog intussen inderdaad al heeft geleid tot een vertekend,
onwezenlijk geschiedbeeld, zeker wanneer het gaat om wat in het zogeheten
‘collectieve geheugen’ is blijven
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hangen van de oorlog. In tegenstelling tot wat nogal wat recente studies suggereren,
leggen vrouwenarbeid en andere sociale hervormingen van die tijd het in de collectieve
herinnering van West-Europa toch echt af tegen de slachtingen aan de fronten, of de
verwoesting in steden als Leuven en Ieper. (Bovendien is er in Nederland op het punt
van vrouwenarbeid veel minder veranderd in die oorlogsjaren dan in landen die wel
direct bij de oorlogvoering waren betrokken.)
Ik ben trouwens niet de enige die zorg heeft over de perspectiefverschuiving. In
de even volumineuze als voortreffelijke Enzyklopädie Erster Weltkrieg die dezelfde
Gerhard Hirschfeld in 2003 publiceerde met Gerd Krumeich en Irina Renz wijst de
anonieme inleider (was dit Hirschfeld?) ook op dit probleem: ‘So sind etwa zwischen
der Geschichte der Schlachten und der Geschichte der Frauenarbeit im Krieg die
Abstände derart gross, dass wir mittlerweile Gefahr laufen, die Gesamtheit des
Weltkriegs zu verlieren.’2
Natuurlijk, er bestaan binnen Europa grote verschillen in die collectieve herinnering
aan de wereldoorlogen. In Duitsland en Rusland - en in Nederland - heeft de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog met nog veel grotere verliezen en politieke
consequenties de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog overschaduwd. Maar in
Frankrijk en in Groot-Brittannië is de collectieve herinnering nog steeds sterk
gefixeerd op de Great War, en dan vooral de bloedige aspecten ervan. De Britten
hadden meer dan 900.000 doden te betreuren, zeer veel meer dan in de Tweede
Wereldoorlog. De historicus Jay Winter heeft in zijn Sites of memory, Sites of
mourning. The Great War in European cultural history (2000) deze Europese
verschillen in kaart gebracht. In zijn boek komt geen Nederlander voor, behalve
Vincent van Gogh (overleden in 1890).
Omdat Nederland het grote privilege had buiten deze grote slachting te blijven,
heeft de grote waterscheiding dan ook niet zijn plaats gekregen in de Nederlandse
nationale herinnering, of patrimoniale ervaringswereld dan wel ‘Historische
Erfahrbarkeit’ zoals de Duitsers dat noemen. November is in Nederland geen
herdenkingsmaand geworden, en ons land kent bijna geen WO I-monumenten, terwijl
het herdenken van de Grote Oorlog bijvoorbeeld in Frankrijk tot een ware
monumentenindustrie heeft geleid. En nog steeds is wapenstilstandsdag op 11
november in Groot-Brittannië en Frankrijk een nationale herdenkingsdag. Sterker
nog, schrijft de befaamde historicus en politicoloog René Rémond aan het begin van
zijn grote werk Notre siècle uit 1988: ‘Dans la mémoire du peuple français, elle [11
november] a d'emblée pris place dans la série des quelques journées historiques qui
ont constitué la personalité de la France, et cette place, aucun événement depuis, ne
la lui a ravie. Pas même la Seconde Guerre: la célébration du 11 Novembre éclipsera
toujours celle du 8 mai 1945... Elle restera la Grande Guerre, avec une majuscule
qui l'anoblit et consacre son exceptionelle singularité: combat des géants, épopée
surhumaine, qui surpasse toutes les guerres connues par son ampleur, son étendue,
son intensité...’
Nederland heeft weinig te herdenken omdat het neutraal bleef, hoewel er heel wat
valt af te dingen op die neutraliteit, zoals al tijdens en ook na de oorlog is gedaan.
De dissertatie die Johan den Hartog aan de Universiteit van Leiden voorbereidt over
de toenmalige eerste minister Cort van der Linden zal naar men mag hopen heel wat
vragen over zijn ideeën en houding tijdens WO I beantwoorden, zoals de kwestie of
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alle beschuldigingen omtrent zijn pro-Duitse houding juist waren. Maar laten we de
verwarring niet onnodig vergroten: ondanks de mobilisatie, ondanks de
oorlogsvluchtelingen, ondanks de grensincidenten, genoten de Nederlanders in de
jaren 1914-18 een veiligheid, vrijheid en welvaart die in omringende landen
schreeuwend ontbrak. De enige strijd die hier werd gevoerd was een pennenstrijd
over de gebeurtenissen, en hoewel die in de genoemde dissertatie van Tames een
‘oorlog’ wordt genoemd, laat die zich natuurlijk niet gelijkstellen met de ellende van
de echte oorlog, zoals die in Oost en West werd uitgevochten.
Laten we de historische feiten voor ogen houden. Hoeveel doden en gewonden
telde
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Nederland? Is er bij ons als in Engeland een generatie weggemaaid? Welke graad
van verwoesting van gebouwen en infrastructuur was er te melden ten onzent? Waren
er ernstige problemen met de voedselvoorziening voor de bevolking? - Niets van dat
al. Terwijl er rondom Nederland al miljoenen lijken in de velden liggen te rotten,
schrijft de Nederlandse liberaal W.H. de Beaufort, een afstandelijke waarnemer voor
wie de oorlog een zware schok was, op 15 oktober 1917 in zijn dagboek: ‘Meer en
meer voelt men hier den druk van den oorlog. Nu het kouder wordt en de dagen
korter worden, begint het gebrek aan brandstoffen en aan lichtgevende voorwerpen
te nijpen.’
Over de veranderde plaats van Nederland in de wereld werd wel levendig
gediscussieerd. En de oorlog had wel degelijk gevolgen voor de Nederlandse
economie; die profiteerde namelijk enorm van de wereldbrand, zoals prof. dr. Hein
Klemann van de Erasmus Universiteit onlangs tijdens een symposium aldaar nog
duidelijk maakte. Anderzijds waren er geen grote veranderingen in de Nederlandse
politiek, afgezien van de kiesrechtuitbreiding en de schoolpacificatie, die hun wortels
in feite al voor de oorlog hadden. Troelstra's revolutionaire oproep in 1918 leidde in
ieder geval niet tot een radicale polarisering tussen sociale groepen en politieke
stromingen zoals wel in Duitsland optrad.
Maar de hoofdvraag voor mij was in 1997 en blijft ook nu welke plaats de Eerste
Wereldoorlog in de collectieve herinnering en in het geschiedbeeld van het gespaarde
Nederland speelt. Geen, moet het antwoord zijn. Daaraan wordt niet veel veranderd
door de recent groeiende aandacht ten onzent voor de Eerste Wereldoorlog, die bijna
lijkt op een kleine hype. Er is plots veel meer (ik in elk geval verbale) aandacht in
universitaire onderzoeksprogramma's voor WO I, er is een soort morbide populariteit
van tripjes naar de slagvelden in België en Noord-Frankrijk en er zijn allerhande
verwarrende uitingen van een ‘we too’-sentiment. Het lijkt een beetje op een
inhaalslag: ook aan Nederland is WO I niet voorbijgegaan, wij doen ook mee, er is
ook bij ons heus wel heel wat gebeurd in de jaren 1914-18! Correctie van de
geschiedenis leidt nu eenmaal vaak tot overaccentuering.
En deze overaccentuering leidt tot scheeftrekken van de geschiedenis naar de
andere kant. Wanneer de WO I bezien wordt als één groot, ‘all-embracing’ gebeuren,
waarin ‘wij’ ook meededen, dreigen de grote verschillen in gevolgen per land van
deze ingrijpende oorlog verdoezeld te worden. Het onderscheiden van hoofdzaken
en bijzaken blijft een eerste taak voor elke historicus. Daarbij dient vooral vermeden
te worden dat een gezichtshoek wordt gekozen van waaruit een muis en een olifant
even groot lijken.
Nederland was in de Eerste Wereldoorlog een muis. Dat - en de nationale obsessie
met de Tweede Wereldoorlog - heeft ertoe geleid dat politici en historici te weinig
oog hebben gehad voor het feit dat die eerste oorlog, en niet de navolgende, de kaarten
in Europa heeft geschud. ‘History is what a country wants to remember and tries to
forget’ luidt een bekend gezegde waarvan niemand de oorsprong schijnt te weten.
In ons geval hebben we wat betreft de Eerste Wereldoorlog niets te herinneren en
ook niets te vergeten. Daardoor hebben we een beeld gekregen van de twintigste
eeuw dat fundamenteel afwijkt van dat in onze buurlanden, hetgeen ons begrip van
de wereld niet ten goede is gekomen.
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Eindnoten:
1 M.C. Brands, ‘The Great War die aan ons voorbijging. De blinde vlek in het historisch bewustzijn
van Nederland’ in: M. Berman en J.C.H. Blom ed., Het belang van de Tweede Wereldoorlog.
De bijdragen voor het symposium op 22 september 1997 ter gelegenheid van de opening van
de nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Den Haag 1997)
2 Een omissie van de redactie van dit omvangrijke werk is dat in het eerste deel, over de
belligerente staten, niet een uitvoerig hoofdstuk is opgenomen over het Osmaanse Rijk. De
oorlog in het Midden-Oosten als onderdeel van WO I wordt maar al te vaak overgeslagen door
europacentrische historici die schijnen te vergeten dat het echt ging om een wereldoorlog.
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Indianenverhaal
Vincent Leguerre
Ik openzwaaide deur
Jij theezakte met framboos
Ik informeerde dagspanning
Licht zonbreekt in de kamer
Jij neeschudde
Buiten gevogelfluit
Kraan waterdruppelt
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Muggenlijfjes
waarom poëziebundels
zo dun zijn
pak een loep en zie: ijle
muggenlijfjes
minutieus gezift en
opgelijmd
met fijne pincetjes
tot lettertjes omgebogen
het vangen alleen al:
monnikenwerk
het is dagen stilzitten
naakt, tot ze zich
loom en volgezogen
laten beetnemen
ze ontleden is altijd
pijnlijk want
welbeschouwd zijn we
bloedverwant
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Elke dag is winst
door Maria Staal
Ik tref Omar Sulleyman in Chicago. Hij heeft een teakhouten bureau, een te jonge
brunette die Arabische mokka serveert en uitzicht op Lake Michigan. Hij kijkt me
aan met z'n armen over elkaar, afwachtend. Wat weet hij? Er wordt geluld over mijn
breuk met Jimmy. Overal. Hier ook.
Hij zegt: ‘Ik plak geen pleisters.’
‘Ik hoef geen pleisters.’
‘Goed. Werk kun je krijgen. Plus een jurist om alles glad te strijken. Een goeie
jongen. Ik heb geen zin in een moddergevecht tussen jou en Jimmy.’
‘Ik heb al een advocaat. Sinds een maand.’
‘Ja, dat bedoel ik,’ zegt Sulleyman.
Hij biedt mij een vorstelijk salaris. Ik ben binnen als ik het doe. Ik zou meteen
willen beginnen, maar hij heft zijn hand op.
‘Je komt hem tegen. Kun je dat aan?’
Ik zeg wat hij horen wil.
Hij kijkt me vorsend aan: ‘En ik verhandel ander spul dan Jimmy.’
Ik lach hem uit. Jezus, ik lach hem recht in z'n gezicht uit. Sinds gisteren, vanaf
nu, verkoop ik alles.
Ik was teruggegaan naar Jimmy's huis. Zijn bediende had me weggestuurd. De
volgende dag ging ik in Nederland rechtstreeks van Schiphol naar kantoor. Victor
hield mij tegen. Ik weigerde mijn sleutel in te leveren, verdween mijn kamer in, hij
beende weg, scheldend. Ik draaide mijn rug naar de deur en belde Jimmy. Hij raasde
en tierde. ‘Handelingsbevoegdheid overschreden’, ‘kantonrechter’, ‘non-actief’,
‘ontslag’. Dat zijn de enige woorden die ik heb onthouden. De hoorn werd zwaar,
ik begon steeds minder diep te ademen. Tot ik niet meer kon denken. Ik schreeuwde
terug dat ik godverdomme bezwaar ging aantekenen, dat hij een vuile klootzak was,
dat ik hem kapot zou procederen! Jimmy gilde dat onze advocaten het wel zouden
uitvechten. Shit! Ik smeet het toestel tegen de stalen kast. Het hele gesprek duurde
nog geen minuut.
Omdat ik niemand anders had, kwam Martin die avond. Hij zei niet: ‘Ik heb je
gewaarschuwd.’ Hij gaf me het nummer van een advocate. Ik vroeg niet of hij wilde
blijven en ook niet of zijn nieuwe vriendin wist waar hij zat, maar hij ging niet weg.
De advocate vroeg of ik een dossier had bijgehouden. Ik gaf het. Ze bladerde het
vluchtig door en zei: ‘Uw baas moet fors betalen om van u af te komen. Heeft u zich
gisteren gewoon op uw werk gemeld? En heeft u verder met niemand over uw ontslag
gesproken?’
Toen dicteerde ze haar secretaresse de brief waarmee ik bezwaar zou aantekenen.
Het ratelen van het toetsenbord klonk als een gedempte nazi-MP38.
Twee dagen later belde Sulleyman. Hij vroeg of het al tijd was voor een gesprek.
Of was dat te snel?
De dag erna vloog ik naar zijn kantoor in Chicago.
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Sulleyman werkt alleen. Hij heeft accountants en secretaresses, voetvolk, niemand
voor de handel. Nu haalt hij mij erbij.
Jimmy is als de dood voor Sulleyman. Ik niet. Ik hoef niet te weten wie hij is.
‘Geef me een opdracht,’ zeg ik. ‘Een opdracht, meer vraag ik niet.’
‘Verhuis je naar Chicago?’ vraagt Martin.
‘Nee. Voorlopig niet.’
Ik vraag niet of hem dat blij maakt omdat ik nog niet over zijn antwoord wil
nadenken.
Wekenlang leer ik bij. Over hoe gevriesdroogde micro-organismen het gebruik
als wapen doorstaan. Over de techniek voor het detecteren van aerosoldeeltjes met
een grootte van 0,8 bij 4 micron en een dichtheid van 1 gram per cm3: grofweg het
volume van een miltvuurspore. En over micro-encapsulatie: een ‘verpakkingsmethode’
om ziektekiemen te beschermen tegen warmte, zuurstof, licht en uitdroging. Ik lees
over microcapsules die zich, dankzij gasontwikkeling, in zonlicht openen. 's Nachts
afgevuurd sluimeren ze, net als hun toekomstige slachtoffers, tot even na het begin
van een nieuwe dag.
Leerzame weken. Mijn vingertoppen glijden koel langs de regels. Aan één keer
lezen heb ik genoeg. Steeds schuif ik alles onder de bank vlak voordat Martin aanbelt.
Ik bezoek de schietbaan. Ik voer het aantal oefenuren op. Sulleyman moet blind op
mij kunnen vertrouwen. Het pistool wordt mijn hand, mijn oog, mijn besluit. Met
gestrekte arm splits ik mug, regendruppel, zandkorrel. Ik train mijn lichaam door te
kickboksen. Ik vrij met Martin op een manier die hij niet van mij kent. Ik kap zijn
geschokte vragen af: als hij bang wordt, moet hij wegwezen. Als hij meer wil moet
hij blijven komen.
Shen-li belt, Jimmy's zoon, nogal verlegen met mijn ontslag. Ik houd het luchtig.
Gaan we een keer stappen? Boekhouder Mark belt: Nu zie ik het toch zeker zelf?
Victor is een hoer en Jimmy een klootzak. Ik zeg: ‘Ik moet ophangen.’ Martin belt.
Zomaar. Mijn advocate belt. Ik ben in het gelijk gesteld. Jimmy moet bloeden. Ze
noemt het bedrag. Ik bedank haar, twee keer. De telefoon rinkelt als ik ophang. Ik
denk: ze is iets vergeten.
Het is Joe, Jimmy's oudste broer met wie ik het goed kan vinden. Ik spreek hem
voor het eerst sinds mijn ontslag. Ik recht mijn rug tegen een storm van verwijten
maar hij begint over koetjes en kalfjes en ik luister tot ik niet meer kan en beleefd
doe alsof ik weg moet.
Als laatste belt Sulleyman: ‘Klaar? Geen vragen?’
Hij stuurt mij naar Pakistan en Dubai. Maar eerst naar een voorbespreking in
Rotterdam.
Het is in een lege school met betegelde gangen. Shit, ook Jimmy en Victor blijken
mee te dingen naar de deal. Sulleyman heeft niets gezegd. Ik zie Harry Chi, Renzo,
de broers Scholl en de Pool, Jakubowski. Mijn verschijning veroorzaakt een
knetterende stilte. Ik neem plaats, recht tegenover Jimmy.
Jakubowski concludeert ijskoud dat Sulleyman nog ontbreekt.
‘Ik onderhandel namens Sulleyman.’ zeg ik kalm.
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Die smerige Pool praat eroverheen, tot ik daar een eind aan maak door langzaam
overeind te komen en mijn woorden luider te herhalen. Niemand zegt iets. Jakubowski
mompelt iets tegen Jimmy. Ik word door iedereen weggekeken. De Pool zegt
afgemeten: ‘U laat ons geen andere keus dan de vergadering op te schorten.’
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Ik kijk de kring rond en sta op: ‘Goed. Moedig ook.’
Al op de gang haalt de Pool mij in.
‘Het zou anders zijn geweest als Sulleyman had gezegd dat u zou komen.’
Ik draai me om.
‘Kies maar,’ sis ik. ‘Tegen wie willen jullie het opnemen? Tegen Jimmy en Victor?
Of tegen Sulleyman en mij? Tegen die twee has-beens of tegen het grote geld? Kies
maar.’
Hij staart me uitdrukkingsloos aan.
‘Luister goed, dit is wat je nu gaat doen,’ snauw ik. ‘Je stuurt Jimmy even de gang
op. Jij maakt dat ik meeding, en dat Jimmy hier vandaag voor een bodemprijs de lul
wordt. De rekenvergoeding wordt speciaal voor Sulleyman en mij opgeschroefd. Zo
niet, dan is het oorlog.’
De Pool schudt zijn hoofd.
‘Doe het, man!’
Hij doet het.
Binnen twee minuten stormt Jimmy de gang op, Victor struikelend in zijn kielzog.
Ziedend staat hij voor me en gooit mij zijn Chinese verwensingen voor de voeten,
tot hij wit van woede vastloopt in zijn eigen woorden.
‘Je ziet bleek,’ zeg ik. ‘Als je maar niet doodgaat.’
Ik passeer hem en stap het lokaal weer binnen.
Nederland? As good as any place voor mooie handel.
Voor Sulleymans opdracht ontmoet ik iemand die Umesh heet, in Ouetta, de hoofdstad
van Baluchistan, de Pakistaanse grensregio met Afganistan. Die geef ik een diskette
in ruil voor twee Afghaanse jongetjes. Ik ontvang een paspoort waar ze in staan als
mijn kinderen. Umesh zal, als mijn echtgenoot, meereizen naar Dubai. In de Emiraten
wacht de jongens een gloednieuwe toekomst bij vermogende adoptieouders.
‘Nee, wacht even, géén smokkelklus,’ zeg ik beslist. ‘Pakjes, kinderen, waar zie
je me voor aan? En waarom helemaal in Quetta, de smerigste, verste uithoek van
Pakistan?’
Sulleyman zegt dat in Quetta de Afghaanse weeskinderen voor het oprapen liggen.
Dat dit eenmalig is, dat het toevallig zo uitkomt, dat ik de juiste vrouw op de juiste
plek ben. Zelf kan hij toch moeilijk voor de moeder van twee koters doorgaan? Er
is veel geld mee gemoeid.
Ik vraag hem wat er op die diskette staat, waar hij een pistool voor mij laat
klaarleggen, en wie Umesh is.
Even lijkt hij geïrriteerd, dan zegt hij langzaam: ‘Op de diskette staat een Israëlisch
wetenschappelijk onderzoek naar de miltvuurbacterie Bacillus Anthracis. Het is het
verslag van een vaccinatie van 2596 proefpersonen met levend Anthrax-vaccin. En
Umesh heeft een wapen. Hij beschermt je.’
‘Nee,’ zeg ik, ‘ik wil mijn eigen wapen. Reizen door Baluchistan, zonder Glock,
Jezus man, hoe stel je je dat voor?’
‘Je kunt je vrij bewegen. De Shalwar Kameez die je draagt, is herkenbaar voor
Umesh's mensen. Zij zijn overal.’
‘Onkwetsbaar? Door een jurk? Denk je dat ik naar het carnaval ga? Ik moet meer
weten.’
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Hij zucht. ‘Umesh is de naam waaronder de vroegere Inspector General van
Islamabad voor ons opereert. Een machtig man. Hij zorgt ervoor dat je niets
overkomt.’
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Mijn god! Dat is Chaudary, Jimmy's smerige vriend! Die klootzak met zijn stompe
lul op het politiebureau van Islamabad. Die zieke idioot die zijn tong in mijn oor
stak. Ik vraag hoe die Umesh eruit ziet. Lang, met een bril en mank. Ja, fuck! Jimmy's
vriend.
Sulleyman merkt niets. Hij zegt peinzend: ‘Misschien heb ik me vergist. Misschien
is het te veel gevraagd. Misschien had je dit soort klussen wel voor Jimmy over.
Voor hem deed je alles. Met liefde, zou ik haast zeggen.’
Ik ben woedend maar zeg alleen: ‘Zorg voor een Glock.’
Hij belooft het plechtig.
Quetta Airport, 7 uur 's ochtends. Jimmy's vriend wacht me op. We herkennen elkaar
en groeten niet. Chaudary kijkt onbewogen toe als ik mijn bagage van de band pik.
In een lege lift zakken we zwijgend naar een betonnen parkeerkelder.
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Als ik naast hem in de Mercedes zit, vergrendelt hij de deuren. Hij grijnst: ‘Eindelijk
samen, Maria. Getrouwd en wel.’
Ik pak zijn handpalm en laat mijn tong tussen zijn vingers glijden. De grijns bevriest
op zijn gezicht. Bijna slaat hij me, ik kan mijn bloed haast proeven. Ik speel de
onschuld zelve. Hij keert zich van me af en start de motor. Mijn vrijpostigheid heeft
hem afgeschrikt. Respect voor Sulleyman doet de rest. Voorlopig.
‘Little London’ heette Quetta ooit, ‘refreshed by jasmin scented breezes’. Nu wordt
de ochtend vergiftigd door uitlaatgassen. De stad ligt, omringd door bergen, op 1676
meter hoogte. Het is er koeler dan in de vallei, maar ook nog smeriger en gevaarlijker.
Baluchistan is de vuilnisbelt waar Allah de rotzooi dumpte die hij na de schepping
overhad, zeggen de Pathanen, en zij kunnen het weten. Zij kennen de bergen en hun
nomaden: beiden ruw en onberekenbaar.
Ik vraag Chaudary waar de kinderen zijn. Hij vraagt om de diskette. Die krijgt hij
pas als de kinderen in Dubai bij hun adoptieouders zijn afgeleverd en het geld is
geïnd. Dat weet hij. Dus zwijg ik en hij ook.
Hotel Quetta Serena geeft ons aparte kamers met een tussendeur, met de sleutel aan
mijn kant. Ik hoor hoe Chaudary na zijn middaggebed het bad laat vol lopen. Ik doe
een sluier voor en glip mijn kamer uit. Snel loop ik de gang af. Buiten steek ik Hali
road over en volg Zarghoon road tot de ingang van Liaquat Park. Ik vind Hotel Al
Talib. Ik haak de sluier los. Aan de dame achter de balie vraag ik naar het kadootje
voor tante Aleena. Ernstig zegt ze dat het niet geruild kan worden. Ik antwoord dat
tante Aleena dol is op bonbons. Daarna overhandigt ze mij een pakje ter grootte van
een Glock. ‘Shukriya,’ zeg ik. ‘Thank you.’
's Middags vertelt Chaudary wat ik al weet: vanavond brengt iemand twee kinderen:
een jongetje van twee en een jongetje van vier. Morgenavond vliegen we naar Dubai
waar we de kinderen afleveren bij een ander hotel, aan de toekomstige ouders.
Chaudary zal daar 130.000 dollar incasseren, en haalt er 20.000 af voor zichzelf. De
rest is voor Sulleyman.
Ik heb Sulleyman gevraagd hoe goed hij Umesh kent.
‘Umesh kent mij goed genoeg om te weten dat hij een probleem heeft als hij niet
doet wat ik zeg. Maar waarom vraag je dat?’
‘Zomaar.’
‘No sweat. Hij weet wie ik ben.’
De jongetjes liggen verdoofd in bed. De rest van de tranquillizers kregen we erbij.
Het oudste kind voelt warm aan, het heeft koorts. Ik vraag Chaudary om voor
vruchtensap en ijscompressen te zorgen. Ik draai het kind op zijn buik en stroop zijn
hemd op. Tussen de striemen en littekens van de mishandelingen zitten rode vlekjes.
Roodvonk, mazelen, zoiets is het. Ik kijk naar zijn kruin, houd mijn vingertoppen
tegen zijn halsslagader. Verdomme, die klopt veel te snel! Als Jimmy hier zou zijn,
zou hij iets doms beweren waardoor ik zou weten wat ik moest doen.
Het ijscompres helpt niet, de koorts loopt op, het kind drinkt niet. Er komen steeds
meer vlekken bij. Ze verschijnen op zijn oogleden, binnenin zijn gehoorgang en
tegen het eind van de avond zelfs aan de binnenkant van zijn oogleden. Hij kreunt

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

en ik kan niets doen. Ik wil een dokter waarschuwen maar Chaudary ligt dwars. Het
jongste kind slaapt alsmaar en of dat zorgelijk is weet ik niet,
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maar het komt goed uit. Ik ben doodop. Zonder verder lastig te doen, vertrekt
Chaudary naar zijn kamer. Ik steek de Glock bij me, kruip naast de oudste, die gloeit
als vuur, en probeer te slapen.
Zijn naam is Reza en het gaat slecht met hem.
Vroeg in de ochtend word ik wakker. Reza's ademhaling stokt. Elke hap lucht kost
moeite. Ik kleed me aan en grijp de telefoon. Ik vraag de lobby mij door te verbinden
met Shaleen Medical Complex. Chaudary bonst op de tussendeur, steeds harder.
Shit, straks maakt die klootzak het hele hotel wakker! Ik draai de sleutel om en doe
meteen vier stappen achteruit. Ik trek de Glock en richt op zijn ingewanden, terwijl
mijn ogen hem terug drijven. Verbijsterd heft hij zijn handen. Terwijl ik hem onder
schot houd, roep ik in de telefoon om een Engelse dokter. Nu. Meteen. Zonder mijn
blik van Chaudary los te maken, beantwoord ik vragen van de dienstdoende kinderarts.
Ik hang op.
‘Er komt een ambulance,’ zeg ik. ‘Hóóg die handen!’
‘Je bent gek! We moeten hier weg. Als hij doodgaat, zoeken ze uit wie we zijn!’
Achter mijn rug raspen Reza's longen om zuurstof. De peuter, Najim, slaapt gewoon
door.
‘Dan zou ik maar op mijn blote knieën tot Allah bidden om zijn genezing.’
Hij vloekt en spuugt naar me, maar durft zich niet te verroeren. Pas als ik zeg dat
een dood kind ons geld kost, veel geld, kalmeert hij enigszins.
Als er op de deur wordt geklopt, steek ik het pistool weg. Twee ziekenbroeders
knielen bij het bed. Ze trekken Reza's ooglid op, voelen zijn pols en leggen hem op
een brancard. Ze roepen iets tegen Chaudary dat ik niet versta. Ik wikkel de slapende
peuter in een handdoek, grijp paspoort en sluier en volg de brancard.
‘Jij blijft hier,’ zegt Chaudary plotseling als we buiten staan. Hij duwt me weg bij
de ambulance en klimt er zelf in. Mijn jurk en de peuter zitten een snelle reactie in
de weg. Het laatste dat ik zie is Reza onder een zuurstofmasker. De auto trekt met
gierende banden op.
Na een uur belt hij. Reza is dood. Ik moet luisteren. Goed luisteren. Ik moet naar het
vliegveld gaan en vanavond naar Dubai afreizen, met Najim. Nu, vanavond. Hij
noemt de naam van het hotel. Hij noemt de naam van het echtpaar dat de kinderen
- het kind - komt ophalen. Ik moet de diskette op m'n lichaam houden en de Glock
kwijtraken. Hij praat door over wat ik moet doen terwijl ik een wisselgesprek krijg.
In een reflex zet ik Chaudary in de wacht. Het is Jimmy. Jezus! Hij vraagt met wie
hij spreekt.
‘Met mij,’ zeg ik verward.
Hij vloekt en drukt mij weg. Ik schakel terug naar Chaudary. Die heeft opgehangen.
Het kind in mijn armen wordt eindelijk wakker. Het huilt.
‘Umesh redt zich wel,’ zegt Sulleyman. ‘Hij is vast op tijd in Dubai.’
‘Maar dat jongetje, Reza...’
‘Ja, jammer van het geld, deel de vraagprijs maar door twee. Dat wordt het nieuwe
bedrag. Ik denk dat ik Umesh gewoon zijn deel geef... Volgende keer meer geluk.’
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Omdat ik stil blijf, zegt hij: ‘Het kind had niet veel langer geleefd, waar het vandaan
kwam. Elke dag was winst voor hem.’
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We zijn in Dubai. Het is laat in de middag. Chaudary vertelt de adoptieouders over
Reza's dood. Ze reageren nauwelijks. De jongen was hun zoon nog niet, misschien
is dat het. Misschien snap ik niets van Arabieren en hun emoties. Misschien dringt
de schok niet tot hen door. Misschien is Najim, die met zijn tuitbeker door de
hotelkamer rent, genoeg reden voor geluk. Maar ze zijn niet treurig.
Chaudary telt het geld. We schudden handen. De man pakt Najim op. Die begint
te krijsen. Hij strekt zijn vingers naar mij uit en gilt als hij de kamer verlaat en de
gang wordt uitgedragen, tot zijn stem alleen nog maar in mijn hoofd nagalmt.
Ik heb Chaudary bij onze ontmoeting niet begroet en ga hem nu ook niet uitwuiven.
Dat hij me een politieverhoor heeft bespaard door me bij de ambulance weg te duwen,
neemt niet weg dat hij de schoft is die me ooit heeft aangerand.
Hij geeft mij Sulleymans deel van het geld en ik overhandig hem de diskette. Ons
enige onderwerp van gesprek was Jimmy en dat geldt niet meer. We nemen aparte
taxi's naar het vliegveld en na de eerste bocht verlies ik de zijne al uit het oog.
Wat zeg ik in godsnaam tegen Martin? ‘Gisteren moest ik kinderen naar Dubai
smokkelen, ging er één dood! Net iets te laat een dokter gebeld... jij nog nieuws?’
Ik kom mijn afspraak met Shen-li na. We gaan op kroegentocht, in Utrecht. Met
een vriend van hem, Pieter. De vriend werkt bij Unicef. Gewoon een aardige jongen.
Wie te veel met gewone mensen omgaat krijgt een geweten. We drinken, het is
gezellig druk. Dan begint Shen-li over Jimmy, ik haal mijn schouders op. De muziek
is luid, ik versta niet precies wat hij zegt. Hij haalt bier. Ik vraag Pieter wat hij bij
Unicef doet. Eerst doe ik of ik luister. Dan hoor ik hem iets zeggen waardoor ik hem
moet aankijken of ik wil of niet. Hij vertelt iets dat ik me afvroeg maar beslist niet
wilde weten. Wat hij zegt, lag ergens in mijn binnenste op de loer en veroorzaakt nu
een splijtende hoofdpijn.
Ik zeg: ‘Ik ben zo terug.’ De jongens knikken en praten verder. Ik bereik
ternauwernood de uitgang en steun buiten tegen de muur met bevende ledematen.
Ik moet moeite doen om Martins nummer in te toetsen. Neem op, neem alsjeblieft
op. Mijn lichaam voelt alsof het een pak slaag heeft gekregen. Neem godverdomme
op!
‘Martin.’
‘Help me,’ huil ik.
‘En dus?’ vraagt Sulleyman.
‘Dus hier stopt het, Sulleyman. I quit. Je wist er alles van! Van die kinderen die
worden misbruikt als kamelenjockeys door die godvergeten kloteArabieren. Het is
een miljoenenbusiness en jij doet eraan mee. Jongetjes, van drie, vier jaar, urenlang
met klittenband vastgeplakt op een kameel! Als ze zes, zeven jaar oud zijn racen ze
miljoenen dollars bij elkaar. Voor jou. Ze krijgen niet te eten, want zwaarder dan 20
kilo zijn ze waardeloos. Wie valt en iets breekt wordt afgeschoten. Je wist wat Reza
en Najim te wachten stond en je loog. Je deed alsof ze het goed zouden krijgen.’
Hij kijkt me aan, speelt met zijn pen. ‘Loog Jimmy nooit tegen je?’
‘Nooit,’ lieg ik.
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‘En ook bij hem ben je weg.’
‘Ja? En?’
‘Misschien omdat hij zag dat jij ongeschikt bent voor dit werk. Als dat zo is, wordt
het nog lastig om met jezelf te leven, in de toekomst. Je gaat je dan afvragen hoe je
het aan je kinderen moet vertellen en dat soort dingen...’
Ik glimlach beleefd. ‘Nice try.’
Hij glimlacht beleefd terug. ‘In elk geval bedankt, namens mij en alle andere
godvergeten kloteArabieren. Najim zal zijn geld ruimschoots opbrengen.’
Martin is trots op me. Nu ik ben gestopt, wil hij geen huis meer huren. Hij zoekt een
koophuis voor ons. Ik wis de zakelijke telefoonnummers uit mijn mobieltje. Het is
alsof ik zand uit mijn ogen spoel. Alsof ik iets losknoop dat knelt. Alle nummers wis
ik.
Behalve dat van Jimmy.
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Het witste wit
Emma Crebolder
Men wordt door wit bezocht. Witteling
en koolwitje en wattenwolk en vogelverf en oogbol die verspringt in
blind genot. Na al dit wit wist ik:
In deze la ligt zij. Ovula ovum L.
sinds 1758. Ze wil soms in de kuil van
een hand. Ik vond haar bij laag water in
een oceaan. Haar schelpenlippen krullen.
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Het blauwste blauw
Wat bogen kan op het blauwste blauw
is gedolven toen men ruggelings,
onder zich lazuursteen en boven,
tijdelijk genotvol verpulverd werd.
Tot de kleurstof in dingen geworden.
In een Mingschaal, in tegels bekleed
met verhaal. Een schip dat verging,
duizend Delfts blauwe borden erin.
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Een redelijke prijs
door Maja Vlaming
Mijn vader was een agressieve hufter. Nu is hij een zielenpoot, een stukje kauwgom
op mijn schoenzool dat ik niet verder kapot kan trappen en er ook niet afkrijg. Sinds
gisteren weet ik dat hij schuld heeft aan alles. Aan haar kreupele, kromme lichaam
dat zacht en warm was voor mij. Aan de roze en witte lijnen op haar gezicht dat nu
alleen nog maar afschuw oproept. Het verdriet over haar verandering van zwierende
prinses in kruipende assepoester dat zij koste wat kost verborg onder dikke lagen
optimisme en make-up, het kwam allemaal door hem.
Gisteren, na de crematie van oma was ik dronken van verdriet en wodka. Ik was
gemeen en dramde maar door. Mama was zwak omdat de enige die haar altijd steunde
net in een oven was verbrand. Voor het eerst zag ik haar tranen en die spoelden
meteen de leugens weg. Het verhaaltje dat twintig jaar stand had gehouden om mij
te sparen bleek niet waterdicht. Ze vertelde de waarheid over die vijf minuten van
ons leven.
Ik was niet dronken genoeg om alles weer te vergeten en vannacht spookten er
beelden van het verhaal in mijn slaap. Ik lag veilig in mijn box te sabbelen aan een
speen, maar in mijn nachtmerrie zag ik in de aangrenzende kamer mijn moeder. Ze
raapte de laatste flarden van haar moed bij elkaar en wees hem voorgoed de deur.
Hij had een mes en laarzen met harde zolen en hakken. De buurman vond ons een
dag later toen het bloed de voordeur bereikt had en eronderdoor sijpelde. Mijn vader
was zo kwaad geweest dat hij nooit meer terugkwam en mama vond haar littekens,
boksersneus en verbrijzelde wervels die haar aan krukken kluisterden, een redelijke
prijs om daarvoor te betalen.
Het zweet op mijn voorhoofd droogt op, mijn hoofd koelt langzaam af en mijn angst
is weg. Ik staar in het donker naar de rode cijfers van mijn wekker. Ik zal nog uren
moeten volmaken in dit dampende, stinkende bed. Het liefdesspel van de buren dat
me verloste van mijn nachtmerrie is bedaard en het enige wat nu nog de stilte
doorbreekt is mijn eigen, reutelende ademhaling.
Mijn jeugd werd verpest vanwege die ademhaling. Het kwam door ‘luie longen,’
een term van dokter Bokma, onze bejaarde huisarts. Ik wil aan Bokma denken, aan
wat dan ook als het mijn vader maar niet is. Met dokter Bokma lukt dat altijd. Luie
longen! Dankzij die seniele lul moest ik m'n hele kindertijd blazen op een trompet.
Het leverde alleen schade aan mijn gehoor op en gezeik met de buren.
Toen ik op mezelf ging wonen en eindelijk van de tirannie van mijn moeders
zorgzaamheid verlost was, ben ik op de brommer gestapt met de blinkend opgepoetste
trompet onder mijn arm. Ik had er stukjes stoeptegel ingeduwd en die met tape
vastgezet zodat het ding met gemak door Bokma's serre vloog. Ik denk dat ik vooral
vanwege het briefje ‘Steek die maar in je reet’ een taakstraf moest vervullen. De drie
maanden stront scheppen op de kinderboerderij vond ik een redelijke prijs voor mijn
wraak.
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Mijn gedachten dwalen af naar mama. Ik probeer aan onschuldige dingen te denken:
mijn boodschappenlijstje voor morgen, het poedeltje van de buren... het helpt niet.
Ik doe de tv aan. Een wanhopige, geblondeerde lellebel probeert mij te verleiden om
haar op te bellen. Wie zou er behalve ik naar haar kijken? Ik staar naar haar decolleté
en laat de stompzinnigheid van het leven op me inwerken. Mijn hersenen vinden rust
en mijn ogen vallen langzaam dicht.
Ik maak koffie die mijn slaperigheid in één klap vloert, maar de kater blijft hangen.
Ik vind de hoofdpijn niet erg, het overstemt die jeugdshit en ik heb nu even geen tijd
daaraan te denken: vandaag moet ik het tentamen halen. Anders studeer ik dit jaar
weer niet af, maar dit keer betekent dat een verdubbeling van mijn studieschuld. Ik
neem de dikke pil op schoot en probeer me te verdiepen
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in de symbiose tussen algen en schimmels. Nog een uurtje heb ik en dat zal genoeg
zijn, want het wordt toch weer multiple choice. Jezus, alleen debielen en aartsluiaards
redden het niet op de universiteit. Moeizaam probeer ik mijn aandacht erbij te houden.
Steeds zie ik moeder: haar platte neus en het litteken dwars over haar gezicht. Was
het nog maar eergisteren, toen het door een verkeersongeluk kwam.
Mijn hele leven werd ik gek van haar verzonnen levensvreugde. Nu wou ik dat ze
die leugens had volgehouden, mijn gezeur had afgeschud en stug haar fantasieverhalen
over het verleden had volgehouden. De waarheid is als een kankergezwel op mijn
ziel en ik merk dat ik in één nacht ben veranderd, slechter ben geworden. Ik denk
aan het brekende glas bij dokter Bokma en aan de scherven in zijn been die dropen
van het bloed, en voel wellust. En ik denk aan die keer dat ik iemand op zijn bek
sloeg. Het was een gemene etter. Het bloed spoot uit z'n neus en toen liet hij me met
rust.
Normaal ben ik niet zo agressief. In elk geval niet zo agressief als mijn vader. Ik
heb een vliesje zelfbeheersing. Geloof ik.
Het is maandag en juist dan belt hij om zijn treurige leugens af te steken.
Godverdomme, hoe durft hij zielig te doen! Mijn vuisten liggen verkrampt op het
korstmossenboek tot de telefoon eindelijk rinkelt. Woede laait in me op en ik schreeuw
zijn naam door de telefoon. Het blijft even stil en hij zegt zacht ‘Ik bel toch altijd op
maandag? Gaat het wel goed met je, je klinkt zo eh... agressief?’
Ik slik mijn scheldwoorden in en wrijf over mijn voorhoofd. Kalm blijven! Hij
hoeft het nog niet te weten, hij ontkent het toch allemaal. Ik wil het hem recht in zijn
gezicht spugen! Dat hij zelfs zijn eigen waardeloze leven niet verdient en dat hij
moet boeten voor mama's ellende. Maar eerst moet ik hem hier krijgen. Er is een
manier, en als hij erg hunkert, zal hij komen.
‘Mario...,’ zeg ik kalm, ‘...heb je nog steeds geld nodig?’
Hij kan de gretigheid in zijn stem niet verbergen: ‘Dat weet je toch! Ik ben
chronisch ziek en de verzekering wil me maar niet helpen. Die doktoren kosten me
handen vol geld! Niemand helpt me...’
Wat een jammerend stuk verdriet! Nu moet ik overtuigend overkomen: ‘Klote
zeg... Ik sta zelf ook altijd in de min hè, dus daarom reageerde ik zo lullig op jou.
Omdat je altijd geld nodig hebt bedoel ik. En jij kan er ook niets aan doen... Sorry.’
Dat pers ik er nog achteraan. Door de telefoon kan ook ik liegen.
‘Oké, oké. Dat begrijp ik toch m'n jongen.’
De haartjes in mijn nek gaan overeind staan. Wat een lul, wat een lul! Vuile, gore
tyfusklootzak! Ik dwing mezelf om rustig door te spreken:
‘Maar ik heb goed nieuws! Ik heb geld teruggekregen van de studiefinanciering.
Ze hebben eindelijk hun fout toegegeven. Dus ik kan je nu wel helpen. Ik zou...’
‘Hoeveel!?’ onderbreekt hij me schor, alle zelfbeheersing verliezend.
Ik glimlach. ‘Duizend zal wel lukken.’
‘Ik kom er meteen aan. Jezus man, wat komt dat goed uit! Ik heb heel hard een
nieuwe behandeling nodig!’
Scherpe messen heb ik niet, het zakmes klapt dicht als je er kracht op zet en verder
heb ik alleen lullige aardappelschilmesjes. Maar ik heb een plan. Een verschrikkelijk
goed plan. Ik haal mijn rugzak van de vliering en prop er in het
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wilde weg kleding en wat boeken in. Mijn ijsbijl hang ik losjes aan de ene zijkant,
mijn stijgijzers aan de andere kant. Dan zet ik het ding binnen handbereik van mijn
luie stoel. De oude schommelstoel zet ik er tegenover.
Als de bel gaat, schiet de adrenaline door mijn lijf en laat ik een kopje op de grond
in stukken vallen. Ik schuif de scherven aan de kant met mijn pantoffel en haast me
naar de krakende intercom. Normaal gesproken is het een geruststellend geluid maar
nu komt een wolf mijn biggenhok binnen.
Hij ziet er slechter uit: de wallen zijn donkerder en dieper en het vel staat strakker
over zijn schedel gespannen waardoor de jukbeenderen zowat uit het gezicht lijken
te spatten. Maar het ergste zijn die grote, holle ogen. Ze zijn diep en glanzend, er
komt geen einde aan. Er is niets dan hongerige leegte. Hij doet zijn best om een
praatje te maken en hij houdt zijn handen in zijn zakken. Maar ik weet dat ze trillen
en ik weet dat hij maar één ding wil, anders was hij niet gekomen. Ik heb een
enveloppe op tafel gelegd. De klem is gezet. Hij kijkt ernaar, cirkelt eromheen,
snuffelt er begerig aan, maar ik dwing hem om het spel te spelen.
‘Ga toch lekker zitten! Kopje koffie? Nee? Maar ik heb het net gezet joh.’ Ik zet
de geurende koppen op het rieten tafeltje en ga zitten in mijn stoel. De oude veren
kraken. Hij staat er onhandig bij en likt met zijn tong over zijn uitgedroogde lippen.
Ik ga op in mijn rol en knik bemoedigend: ‘Die schommelstoel zit heerlijk hoor!’
Hij verstart en kijkt me aan. Wantrouwig als een afgeleefd roofdier dat niet kan
geloven dat het hertje mank loopt, schat hij me in. Ik buig naar voren en tik even op
de enveloppe: ‘Die loopt niet weg.’
De leegte in zijn ogen verandert niet, maar er dansen kleine rimpeltjes rond zijn
ogen en mondhoeken. Hij laat zich in de schommelstoel zakken: een seconde later
ligt hij op de grond. Snel grijp ik de ijsbijl en schiet overeind. Maar als ik zijn gezicht
zie, vol schrik en ongeloof, bevries ik. Mijn zintuigen zijn verlamd en mijn hersenen
werken traag alsof ik mijn gedachten door een dikke stroop moet trekken.
Dan dringt het tot me door dat er een schim langs mij wegschiet en een harde klap
bereikt mijn oren. Mijn ogen nemen allerlei beelden waar die pas langzaam
begrijpelijk worden. Zonlicht door de luxaflex, een opengegooide voordeur en stukken
hout op de grond. Een warm gevoel borrelt in mijn buik naar boven. Ik strijk met
mijn vingers langs de warmte en het blijft plakken. Ik breng mijn vinger naar mijn
mond en proef. Bloed...
Bloed? Ik bloed?!
De zaalwachter liet mij binnen. Ik moet er zielig uitgezien hebben, pathetisch
waarschijnlijk. Ik schuif heen en weer op het harde klapstoeltje en tast onder de door
mam gebreide kabeltrui. De pleister is niet eens nat geworden. Eén schrammetje en
ik ging al neer. Jezus, wat ben ik een slap studentje, helemaal geen partij voor een
wolf met ervaring. Natuurlijk had hij een mes - dat hebben alle junks - en natuurlijk
was hij sneller dan ik. De enveloppe die hij meenam vond ik beneden in het
trappenhuis terug: leeg. Maar dat was hij al.
Ik glimlach vreugdeloos. Dacht hij echt dat ik hem iets zou geven? De drugs
moeten veel hersencellen vernietigd hebben. Vroeger was hij slim, studeerde hij zelfs
wiskunde. Mam werkte om zijn studie te betalen.
Ik kijk naar de vragenlijst voor me: géén multiple choice. Erger kan het niet worden.
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Drie Parijse jaren
door Sam Koek
In 1957 gingen wij van Cambridge naar Parijs, waar ik werk had gevonden. Kort
daarvoor hadden de gebeurtenissen in Hongarije en aan het Suezkanaal in Engeland
grote opwinding en heftige controverses opgewekt, en grote scheuren en krassen
gemaakt in de onschuldige idylle waarin wij in de naoorlogse jaren leefden. In
Frankrijk, onder De Gaulle, voltrok zich de tragedie van Algerije. Maar in mijn
herinnering was er - althans in mijn omgeving - zeker in de eerste jaren weinig
discussie, ja zelfs weinig belangstelling voor de politiek. De ingrijpende en heftige
omwenteling van ‘Algérie Française’ naar de erkenning van de Algerijnse identiteit
en natie voltrok zich verderop, overzee, op een veilige afstand. In het dagelijks leven
van een jong Nederlands gezin, op dit punt buitenstaanders zonder belangen, speelde
die gebeurtenis geen grote rol.
De huisvesting voor een gezin met twee kleine kinderen was natuurlijk een
probleem in Parijs, maar mijn nieuwe werkgever zou daarvoor zorgen. Dat verliep
minder voorspoedig dan gehoopt. Door allerlei complicaties met de verhuizing
verbleven wij om te beginnen een maand in een klein hotelletje aan de Normandische
kust. Daar leefden wij als pensionnaires te midden van de andere pensionnaires hotelgasten met volpension die niet kunnen kiezen wat zij te eten krijgen. De anderen
waren allen Fransen die daar elk jaar een volle maand verbleven. Jacques Tati's film
Les vacances de M. Hulot geeft een goed beeld van deze omgeving. Na een maand
kwam onze inboedel eindelijk over en wij betrokken zo snel mogelijk een nieuwe
flat in de buurt van Parijs. De flat was weliswaar vrij klein, en in een verre banlieue,
maar heel wat comfortabeler dan de krakkemikkige panden die wij in Engeland
hadden bewoond.
Wij kwamen terecht in een grand ensemble in de heuvels tussen Saint Germain
en Versailles, een groep verspreide blokken rond een winkelcentrum, vier
verdiepingen hoog (bij meer bouwlagen eisten de voorschriften een lift en die was
er niet). Onze flat lag aan de rand, op het zuidwesten, in de zon. Tussen de flats was
een autovrij gebied met grasvelden waar de kinderen konden spelen en een Centre
Commercial. Op zondag gingen wij naar het bos van Marly. Al spoedig bezaten wij,
net zoals iedereen, de verworvenheden van de consument van die tijd, zoals een
ijskast en een nieuwe auto. In Engeland waren wij daar nooit aan toegekomen, maar
hier was het ook voor ons vanzelfsprekend.
Onze buren waren vriendelijk en beleefd, mijn collega's op het kantoor waar ik
werkte eveneens: de typisch Hollandse boertige directheid die zo vaak naadloos
overvloeit in lompheid vindt men nergens anders. En geheel anders dan in Engeland
ondervonden wij in die eenvoudige nieuwbouw met onze nieuwe bezittingen voor
het eerst dat alles gewoon werkte, dat je auto altijd startte, dat de verwarming het
deed en de koelkast ook. Ook kreeg je in winkels of restaurants nooit te horen dat
ze net gingen sluiten of dat de keuken pas om zes uur zou open gaan. De vriendelijke
huisarts stond altijd voor je klaar en kwam zo nodig aan huis. Voor het eerst ook had
ik het gevoel dat de nieuwe tijd, waarin alles goed en aangenaam geregeld zou zijn,
en waarop we zo gewacht hadden na de oorlog, nu was aangebroken.
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Frankrijk heeft natuurlijk - en had toen ook - net zoals Engeland, aan zichzelf genoeg,
omdat het grote landen zijn, die heel goed zonder buitenland kunnen; dat is het grote
verschil met Holland. Maar Frankrijk was in deze tijd heel wat moderner en beter
georganiseerd dan Albion, waar alle nieuwe plannen altijd mislukten. Misschien
bleek hier het verschil tussen een land dat nog uitgeput was van de oorlogsinspanning
en een land dat de oorlog zo snel mogelijk wilde vergeten, maar in Frankrijk geloofden
ze heilig in de vooruitgang: als men plannen maakte, werden die voortvarend
uitgevoerd, en ze leidden doorgaans tot verbeteringen die algemeen met tevredenheid
werden begroet. Het was een veel optimistischer land dan Engeland, vond ik, en het
was er ook veel beter weer.
Wij leerden snel de taal, want de Fransen gingen ervan uit dat je niets in hun land
te zoeken had als je geen Frans sprak. Kon ik iets zo gauw niet verstaan of aarzelde
ik met mijn antwoord, dan gingen ze harder spreken en duidelijker articuleren, in de
vaste overtuiging dat ze met een idioot te maken hadden. Dezelfde reactie kreeg ik
als ik de telefoon opnam op kantoor, waar verder alleen geboren Fransen werkzaam
waren. Bovenop deze taalachterstand kwam nog het superioriteitsgevoel dat de
Parijzenaar koestert ten opzichte van de provinciaal: stuntelde ik in het verkeer of
anderszins, dan riep men mij toe ‘Soyez Parisien!’ met een mengeling van ergernis
en aansporing.
Na een tijdje kon ik mij echter aardig redden, en ik beleefde er veel plezier aan
om tussen de Parijzenaars in de grote stad rond te lopen of nonchalant op het open
achterbalkon van een autobus staande door de stad te rijden. In zekere zin was ik al
een beetje Parijzenaar en kon ik al die boulevards en pleinen toch ook de mijne
noemen. Als toeristen mij de weg vroegen en ik die kon wijzen, wat vaak wel lukte,
dan glom ik van trots. Dat had ik dan toch maar bereikt! Het gevoel laat zich het best
beschrijven in de bekende Angelsaksische uitdrukking ‘Fancy this happening to little
me’.
Tot die tijd had ik gewerkt in een academische omgeving, waar iedereen in zijn eentje
op zijn eigen ideeën zit te broeden, maar in Parijs kwam ik bij een enigszins
commercieel bureautje waar zo'n twintig mensen werkten. Men deed hoofdzakelijk
een soort marktanalyses voor de overheid, onderzoek naar de gezondheidszorg en
naar de ontwikkeling van bepaalde regio's en steden. Op Franse wijze was het een
privéonderneming zolang er winst werd gemaakt, maar was er verlies dan verviel
men in de overheidssfeer, dit op grond van een Wet uit 1931 of daaromtrent die
bepaalde dat de Caisse des Depots et des Assignations in geval van nood mocht
bijspringen.
Deze boite was vlak bij het Gare St. Lazare gevestigd - handig, omdat ik daar des
ochtends met het forensentreintje aankwam. De reis nam een uur. Op de heenreis las
ik Proust, waarbij ik de delen los kocht, telkens één als ik het vorige uit had. Zo ben
ik helemaal tot het eind gekomen. Het is mij een enkele keer overkomen dat ik zó
verdiept was in Proust dat ik bij aankomst doorlas en nog in het treintje zat toen dat
alweer terugreed. 's Avonds las ik tijdens de reis de krant, of ik keek uit naar de
eindeloze afwisseling van voorsteden, elk met hun eigen karakter, en dacht aan mijn
vrouw die mij opwachtte.
De huisvesting van het kantoor was krap en nauw, iedereen zat in piepkleine
kamertjes. Toen ik mij er voor het eerst meldde, was er geen plaats voor mij, en de
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eerste weken zat ik in een doodlopend stukje gang aan een soort lessenaar. Mijn
eerste opdracht was om een eindrapport te schrijven over een budget-enquête die ze
enkele jaren tevoren hadden gehouden. Dat ik geen Frans kende,
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was geen bezwaar, dat zou later wel worden verbeterd, als ik maar een tekst
produceerde. Zo'n sprong in het diepe was een goed middel om de taal te leren en
snel vertrouwd te raken met de mensen met wie ik werkte.
Vergeleken met Engeland, waren de omgangsvormen enigszins formeel en erg
respectvol. Iedereen werkte hard; de Fransen maakten lange dagen, zonder koffie of
thee; als het heel warm was, haalde iemand een fles mineraalwater, daar bleef het
bij. Tussen de middag ging men in de buurt wat eten. In het begin onderzocht ik
enkele maanden lang alle kleine restaurants, en 's avonds bracht ik daarvan thuis
verslag uit. Als ik te vaak naar hetzelfde adres ging, zei Mart dat ik wat anders moest
proberen. Ook in het hart van Parijs had je toen nog buurtrestaurants met een rek
voor de servetten van de vaste klanten. Door deze ontdekkingstochten werd ik een
vraagbaak voor mijn Franse collega's, die doorgaans niet verder kwamen dan de
zelfbedieningsrestaurants, destijds een nieuwigheid.
Al spoedig kon ons oudste kind naar de école maternelle, waar ze de fabels van La
Fontaine uit haar hoofd moest leren. En als luxueuze nieuwigheid gingen we een
paar weken met vakantie, in Frankrijk natuurlijk (zoals alle Fransen), naar Bretagne
en later een volle zomermaand naar Cagnes aan de Côte d'Azur, in een koel oud huis
waar een van onze buren rechten op had. Mart bestuurde de auto met blote voeten
als ze naar het strand ging, en toen ze eens heel krap tussen andere auto's in geparkeerd
stond kwamen er vijf mannen die aan de weg werkten en tilden de auto zo maar voor
haar uit de rij. Nu was onze Renault Dauphine inderdaad nogal een lichte auto, met
de constructie van een eierschaal, maar misschien was de krachtsinspanning vooral
te danken aan het feit dat Mart hoogblond was en ook nog duidelijk zwanger, een
combinatie die zeker aan de Côte niet vaak voorkwam.
Eerder waren enkele zwangerschappen voortijdig tot een einde gekomen. Als Mart
dan naar het ziekenhuis moest, ging onze buurvrouw, die verpleegster was geweest,
mee om uit te leggen dat zij een bona fide miskraam had gehad. Als men in Frankrijk
dacht dat je zelf een abortus had opgewekt, werd je erg onvriendelijk behandeld.
Maar nu zou alles goed gaan, en Mart zat aandachtig bij de grammofoon te luisteren
naar de instructies van de zwangerschapsgymnastiek in het Frans. Ook hadden we
een specialist geconsulteerd, een professor, en er was een nieuw hormonaal medicijn.
Dit was het later beruchte middel DES, waarvan de volgende generatie de gevolgen
zou ondervinden, maar dat wist toen nog niemand.
Toen ons nieuwe kindje werd geboren, waren we bijna alweer aan het verhuizen naar
Nederland. Tijdens mijn laatste jaar in Cambridge had ik een Nederlands proefschrift
geschreven, en nu had mijn promotor bedacht dat ik professor kon worden. Zes
maanden nadat hij mij had gevraagd of ik er wat voor voelde had hij het voor elkaar,
en kreeg ik een brief van de Koningin dat zij mij had benoemd.
Zo ging dat in die tijd. Aan open sollicitaties en benoemingscommissies deed men
toen nog niet, de zaken werden geregeld in briefjes tussen hoogleraren en de rector
magnificus met als aanhef Amice. Zo keerden wij naar Amsterdam terug waar ik als
hoogleraar een nieuwe studierichting econometrie moest gaan opzetten. Ik was 33
jaar oud.
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Op tijd
door Caroline Ligthart
Hij had niet door dat ik wist wanneer hij loog. Zijn intonatie schuurde dan tegen de
woorden. Of was het zijn blik die heel even, één seconde, in de lucht bleef hangen?
Vanavond nog een vergadering. Daarom wist ik dat hij 's nachts samen met de
geur bij mij in bed zou kruipen. Geen onaangename lucht. Ik trok zijn hoofd tegen
mijn borst om mijn neus in zijn piekhaar te kunnen steken. Een jonge vrouw, een
meisje misschien? Hoe jonger hoe beter. Waarschijnlijk omdat die niet meteen door
zijn gespeelde onhandigheid heenkeken.
Het ging verbazingwekkend eenvoudig. Hij ging ervan uit dat ik hem vertrouwde
en deed geen moeite. Misschien was dat het meest beledigende. Ik wachtte op de
geur en bekeek de volgende dag zijn agenda. Haar naam stond bij 20.00 uur, klein
gekriebeld, maar leesbaar, het nummer achterin. Hij noteerde iedereen op voornaam.
Merel. Dat klonk naar jaren tachtig. Jong. Beetje spichtig. Sproeten.
De volgende dag belde ik. Ik hoefde alleen maar mijn voornaam te noemen. Ik
negeerde haar schrik en zei dat ik graag langs wilde komen. Die avond nog zat ik op
de fiets. Er lag een briefje op tafel: Ben bij Merel. Tot later. Kus.
Ze woonde op de Linnaeusparkweg. Een mooie straat met huizen uit het begin
van de vorige eeuw. Groot, sommige met geglazuurde tegels, ouderwetse
bloemranden, hoge ramen. De bloemslingers op de muren trokken mij langzaam haar
domein in.
Ze deed zelf open. Rode blossen op haar wangen. Blond. Tamelijk stevig,
glittertruitje op een kort rokje. Kleding die haar afgeraden zou moeten worden. Ik
wist niet of ik haar uiterlijk als een belediging of een bedreiging moest opvatten. Ik
gaf haar een hand, voelde het klamme van de hare. Ik glimlachte, zo erg was dit toch
allemaal niet, en volgde haar naar de huiskamer.
Er stond een knalrode bank met grote kussens. Veel tierlantijnen. Veel kleuren.
De kamer was licht zonder dat je het gevoel kreeg bij de tandarts te zijn. Ik zag hem
hier zitten, diep in de kussens, zijn lange benen over elkaar geslagen, genietend van
haar nerveuze pogingen het hem naar de zin te maken.
Ik keek naar het prikbord met foto's op de schouw, zij beet op haar lip. Blijkbaar
had ze het risico ingeschat maar achtte zij zich niet verantwoordelijk. Ik liep erheen.
Duinen. Over elkaar heen vallend. Verkeerd gekadreerd maar intens. Ik draaide me
om. Ze stond heel stil spijt te hebben van haar beslissing.
‘Heel graag een kop thee,’ zei ik. Ze verdween met stijve passen.
Het huis had een veranda aan de achterkant. Misschien had hij haar daarop
uitgezocht. Natuurlijk stond er een schommelbank. Zou hij die hebben gegeven? Hij
droomde ervan ooit op een veranda te zitten en terug te kijken. Zijn leven een
theaterstuk met personages en een script waarin hij kon verbeteren. Hij was eerder
met stilstaan begonnen dan ik had verwacht.
Merel kwam binnen met een dienblad, ze had zelfs de koektrommel meegenomen.
Ik knikte haar toe en zei niets van de kruimels op haar truitje.
Ze begon met gestotterde excuses. Ik liet haar begaan, maar ze kon de clichés
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niet ontstijgen. Haar kleur werd steeds wanhopiger, de stiltes langer. Ik wachtte op
de tranen en timede. Zeven minuten. Viel mee. Ik had haar voor minder ingeschat.
Haar bolle schouders schokten, ze drukte beide handen tegen haar rode gezicht. Ik
keek naar de schommelbank. Het scheelde zeker twintig jaar.
Ik stond op.
‘Mag ik iets vragen?’ vroeg ze timide. Ik was haar sympathiek gaan vinden. Het
onbeholpene, de paniek, de ergernis. Ik vond het ontroerend om te zien dat ze zo
jong was dat ze deze gebeurtenis nog beschouwde als iets dramatisch.
‘Hoe ben je erachter gekomen?’
‘Zwangere vrouwen ruiken erg goed.’
Haar blik schoot geschrokken naar mijn buik. Even overwoog ik haar te vragen
de slaapkamer te laten zien, maar het was genoeg geweest.
Toen ik de straat inreed, zag ik zijn fiets voor de deur staan. Hij parkeerde altijd
in het midden van de twee opgangen. Het maakte niet uit hoe vaak ik hem erop wees
dat mensen hun huis uit wilden lopen zonder tegen dat bakbeest van hem op te botsen.
De kamer was donker. Hij zat in de stoel voor het raam. Aanleg voor pathetiek
was hem niet vreemd. Ik deed de lampen aan, pakte de krant en ging zitten lezen. Ik
voelde zijn verkramping en wachtte. Twaalf minuten.
‘Hoe wist je het?’
Ik las door.
‘Hoe was het?’
‘Leuk kind. Ze vraagt of je morgen op de gewone tijd langskomt.’
De stilte zou wel even aanhouden. Ik verdween naar de keuken.
Alsof schaamte maakte dat iemand zich vertraagd ging bewegen kwam hij me in
slowmotion achterna.
‘Wat nu?’
‘Wat: wat nu?’
‘Hoe moet het nu verder?’
‘Jij gaat morgen naar je werk. Ik ga morgen naar mijn werk. Jij gaat op de
afgesproken tijd bij haar langs. Ik kook. Je komt thuis met de bloemen. En 's nachts
doe je weer alsof ik het beste ben wat je ooit is overkomen.’
Hij draaide zich om. Cynisme was niet iets wat hij op dit moment nodig had. Hij
verlangde drama.
Na het eten ging ik even naar buiten om hem de gelegenheid te geven. Even door
het plantsoen, dat was genoeg.
Ik trof hem op de bank. Ineengedoken. Op het geluid van de kamerdeur keek hij
op: ‘Je bent zwanger?’ Ik knikte en bleef naar hem kijken. Hij wist wat dit betekende.
Hij was onvruchtbaar.
Ik zou hem nooit vertellen dat ik de kramp van de volgende periode al voelde
opkomen.
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De keuze van Bert
door Ivo Bonthuis
Zonder protest hadden de patiënten zich in hun stoelen laten gespen. De bus was
precies op tijd vertrokken.
‘De plaatjes in mijn kamer hingen niet goed,’ riep Sabra. ‘Er is geen kapel vandaag.
De kapel was gisteren!’ Ze trok aan haar gordel.
‘Dat geeft niet schat,’ zei Joris. ‘Straks hangen we in de bungalow samen de
vakantieplaatjes op. Blijf rustig zitten, we zijn er bijna.’
Sabra liet de gordel los en nam haar pop van haar schoot. Ze drukte hem stevig
tegen zich aan.
‘Op vakantie,’ fluisterde ze tegen de pop, ‘we gaan op vakantie. Het is maandag
vandaag. De plaatjes hingen niet goed.’
Rokus trommelde op het stuur en floot tussen zijn tanden. Op de passagiersstoel
probeerde Joris zich te concentreren, hij leerde het vakantieprogramma uit zijn hoofd.
08.00 u: iedereen wekken. Pictogrammen ophangen voor Sabra en Abel.
‘Heeft Bert geen pictogrammen?’ Hij legde de stapel papier op het dashboard.
‘Eens even denken,’ zei Rokus, ‘heb jij sinds je op Kruidentuin 3 werkt ooit picto's
voor hem opgehangen?’
‘Dat vroeg ik me ook af. Daarom vraag ik het aan jou.’
‘Het helpt in dit werk enorm als je je bewust bent van de dingen die je wel of niet
gedaan hebt. Bert heeft geen pictogrammen. Die hebben we een paar jaar geleden
afschaft, hij wilde er niet naar kijken. “Picto's zijn voor gekken”, zei hij. Ondertussen
kan hij nog steeds zijn veters niet strikken.’
Rokus schakelde. De bus begon te schudden. De meter gaf honderddertig aan.
Lieve Heer, sta me bij, dacht Joris.
Het zonlicht won aan kracht. Boven het land dat met elke kilometer groener werd
zweefden slierten mist.
‘Kijk jongens, witte wieven!’ zei Joris, hij wees. ‘Weten jullie wat dat zijn? Het
zijn natuurgeesten die de hele winter onder de grond de zomer hebben voorbereid,
en nu komen ze naar boven om hun schepping te bewonderen.’
Sabra giechelde. Abel mompelde iets over een ziekenhuis. Bert riep: ‘Pas jij maar
op mannetje, straks komen ze je halen.’
Met zijn vrije hand greep Rokus zijn bijrijder bij zijn schouder. Hij remde af.
‘Luister vriend,’ zei hij, ‘je enthousiasme is bewonderenswaardig maar je houdt
verder je mond over geesten en wat voor scheppingen dan ook. Je hobby's zijn je
gegund, of je nu de antroposofie belijdt of zestiende-eeuwse porno verzamelt, maar
je hoeft de patiënten niet gekker te maken dan ze zijn. Hou die hocuspocus voor je.’
‘Ik wilde alleen...’
‘Geen excuses, alsjeblieft.’
‘Haal je hand van mijn schouder.’ Joris probeerde zijn stem te beheersen.
‘Weet je wat ik altijd zeg als iemand een heel rood hoofd heeft?’ Bert hing

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

50
grijnzend over de leuning van Joris' stoel. ‘Die is zo rood als een kreeft, zeg ik dan.
Mag ik rijden? Heel even maar?’
‘Bert, ga zitten! Maak je gordel vast!’
De vakantiebungalow op de Sallandse heuvelrug bleek sprookjesachtig; omringd
door oranje tulpen lag hij aan de rand van het bos.
Bert veegde het zweet van zijn voorhoofd en nam naast Joris plaats aan de
verweerde picknicktafel. ‘Minstens honderd tassen,’ zei hij tegen Abel die tegenover
hem zat te wiegen. ‘Je maakt één keer een geintje en ze laten je minstens honderd
tassen dragen. Weet je hoe ik dat noem?’
‘Nee Bert, dat weet ik niet. Ontspan nu maar fijn en geniet van het uitzicht,’ zei
Joris. De tuin keek uit over hellende akkers en een dal waarin een dorpje leek te
slapen.
‘We zouden de plaatjes ophangen,’ zei Sabra die haar pop kamde. Plukken blauw
haar dwarrelden in het gras. ‘De plaatjes hangen nog niet.’
‘Zo gauw Rokus klaar is met uitpakken gaan wij naar binnen om de plaatjes op te
hangen.’ Joris las het dagprogramma door.
Maandag. 11.30 u: taart met koffie en thee. 12.00 u: een flinke wandeling. 12.45
u: lunch. We zouden bij de taart wat liedjes kunnen zingen, dacht Joris, dat kan Rokus
moeilijk hocus-pocus noemen. In harmonieuze samenzang zullen we de eenzame
zielen van de patiënten bevrijden. En de mijne ook, misschien. Een fonkeling in de
verte trok zijn aandacht. Een weerhaan op een kerktoren draaide in de wind.
Sabra gooide haar pop in het gras en schreeuwde: ‘Nu gaan we de plaatjes doen!’
‘Dat is een goed plan,’ riep Rokus vanuit de deuropening. ‘We gaan de plaatjes
ophangen. Komen jullie allemaal maar binnen, dan kunnen jullie meteen de
slaapkamers zien.’
‘Zullen we niet eerst taart eten? Op het programma staat: halftwaalf, taart met
koffie en thee.’
‘Dat komt zo wel, je ziet toch dat Sabra op het punt staat te ontploffen?’ Rokus
gebaarde zijn collega en de patiënten hem te volgen en liep naar binnen.
Sabra sprong op. Ze dribbelde op haar korte benen achter hem aan. De pop bleef
liggen in het gras. Bert volgde zuchtend en Abel liet zich door Joris bij de hand
nemen. Ze liepen de huiskamer door, twee banken en een televisie, Joris liet Abel
voorgaan naar de gang. Hij wilde de kleine man volgen toen Rokus op hem afkwam
en een hand op zijn schouder legde.
‘Haal jij even de medicijnen uit de bus? Ik moet Abel om twaalf uur zijn pillen
geven.’
Joris draaide zich om, hij wandelde de tuin in en nam het pad dat tussen de tulpen
om het huis liep. De bus stond in de volle zon; nadat hij de medicijnen had gevonden
zette hij alle deuren open om de zweetlucht van de heenreis te verdrijven. Daarna
nam hij dezelfde route terug en zette de doos met medicijnen in het gras.
‘Wat is het hier prachtig!’ riep hij uit. ‘Zie dat dorpje daar liggen! Alsof de tijd
hier heeft stilgestaan, alsof de twintigste eeuw nooit heeft plaatsgevonden, alsof...’
Hij keek om zich heen.
Aan de picknicktafel zat Rokus met een sigaret tussen zijn lippen een map door
te bladeren.
‘Waar is iedereen?’
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Een dof gebonk klonk uit het huisje.
‘Wat is dat?’
‘Iedereen ligt te rusten.’
‘Dit is geen rustmoment. Blijven ze zomaar liggen?’
‘Ik heb de deuren op slot moeten doen. Ze hebben een lange reis achter de rug. Jij
en ik moeten een paar afspraken maken. Een programma opstellen.’
‘We hebben persoonlijke programma's, groepsprogramma's, dag- en
weekprogramma's, programma's genoeg toch? Wordt daar op een deur gebonkt?’
‘Dat is heel goed mogelijk. Ga zitten, neem een hap van deze verrukkelijke
appeltaart.’
Met zijn handen in zijn zij stond Joris naar het huisje te staren. Dit kan zo niet,
dacht hij. Hij ging tegenover Rokus zitten maar raakte de taart niet aan.
‘Joris, jij bent een intelligente jongen, dat zie ik zo. Je zal ver komen in het leven.’
‘Oh, is dat zo.’
‘Dat is zo, dat straal je uit.’ Rokus drukte zijn sigaret uit en stak een nieuwe op.
‘Nu wil ik je een kans bieden om je potentieel ten volle te benutten. Ik wil je
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vragen of je mee wilt werken aan een serie experimenten. Ik heb een programma
samengesteld onder de titel Geen Excuus.’
‘Geen excuus? Dat klinkt niet erg aardig.’
‘Het gaat ervan uit dat de patiënten moeten doen wat ze kunnen. Als je handen
hebt bestaat er geen excuus om niet zelf je brood te smeren, je veters te strikken.
Neem Abel. Als je alleen thee wilt drinken zul je het moeten kunnen zetten. Hij zal
dat pas leren als wij het niet meer voor hem doen. In de jaren zeventig hebben ze
zoiets ook geprobeerd, maar toen is het misgegaan omdat ze dachten dat je patiënten
moest omringen met warmte en aandacht.’
‘Dat lijkt me een zinnige gedachte.’
Rokus inhaleerde diep. ‘Joris,’ zei hij, ‘ik heb geen filosofie gestudeerd om tien
jaar later op mijn slecht betaalde werk naar het geklets van een zweverige coltrui te
moeten luisteren. Ik vraag je om mee te werken, en dat is heel aardig van me. Dat
hoef ik niet te doen. Hier zit maar één zorgcoördinator.’
‘Weten ze op de Sparrenvallei wat die ZoCo van plan is?’
‘Nee, dat weten ze niet. Maar ik wil het netjes aanpakken, daarom vraag ik jou
alles op te schrijven. Zo zullen we bewijzen dat het werkt. Luister, als ze mij straks
directeur maken dan word jij onderdirecteur.’
‘Wat een onzin.’
‘Het was een grapje. Mijn plannen zijn gemeend. We moeten ze leren kiezen,
jongen, als ze niet kunnen kiezen bestaan ze niet.’
Joris bekeek Rokus aandachtig. Met zijn golvend blonde haar en de rook die in
perfecte cirkels uit zijn mond kwam leek hij ongenaakbaar.
Ik zal hem niet tegen kunnen houden, dacht hij. Als ik de instelling bel, wie zullen
ze dan geloven? Hij kan me laten ontslaan. Blijf en zorg voor evenwicht.
‘Het is goed,’ zei hij. ‘Ik zal het een tijdje aanzien. Als het niet werkt stoppen we
ermee. Afgesproken?’
‘Afgesproken.’ Rokus drukte zijn sigaret uit op tafel.
‘Nog één voorwaarde: 's avonds tussen zeven en negen ben ik de baas. Dan zal ik
met ze zingen en verhalen voorlezen. Twee uur lang zoveel hocus-pocus als ik wil.’
‘Toe dan maar. Zolang je geen thee voor ze zet. En alles opschrijft.’
Maandag 4 juli, 2005. - 15.30 u. Bert wordt uit zijn kamer gehaald. Hij deelt mee
dat hij honger heeft. Hij wordt voor de volgende keuze gesteld: zelf zijn brood smeren
of wachten tot het avondeten. Bert geeft aan taart te willen. Hem wordt meegedeeld
dat taart niet voorradig is. Bert besluit tv te willen kijken. Hem wordt meegedeeld...
‘Dat is toch ook een keuze? Hij wil liever televisiekijken dan eten,’ zei Joris.
‘Dat is geen keuze, dat is een vlucht. Ga eens zitten Bert. Vertel me, wat kan jij
allemaal.’
Bert sloeg zijn lange benen over elkaar. Hij keek naar Rokus op en zei: ‘Lopen,
lezen, autorijden, allemaal dingen.’
‘Dat kan je allemaal, maar zelf je brood smeren vind je te moeilijk? Als je dat te
moeilijk vindt zul je nooit voor jezelf kunnen zorgen. Ga je nu je brood smeren? En
wat doe je erop?’
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16.00 u. Bert heeft aangegeven geen brood te willen smeren. Hij ligt op bed. Abel is
uit zijn kamer gehaald om thee te leren zetten. Zijn rechterhand is bebloed en vertoont
tandafdrukken.
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‘Dat laatste kun je weglaten.’ Rokus las over Joris' schouder mee.
Naast Joris gromde Abel iets over Georg en injectiespuiten.
‘Ik dacht dat ik alles moest opschrijven. Dit lijkt me niet onbelangrijk.’
‘Abel bijt zo vaak op zijn handen. Niets bijzonders. “Weglaten”, zei ik.’
Rokus liep om de bank heen. Hij hurkte voor de gewonde patiënt. Joris kraste
ostentatief in de kantlijn.
‘Goed zo,’ zei Rokus. ‘Abel, als je achterom kijkt zie je een fluitketel, een kraan
en een gasfornuis. Heb je dorst?’
Abel knikte murmelend.
‘Laat hem toch. Je maakt hem bang. Hij is al bang genoeg van zichzelf.’
‘Joris, beste vriend, we hebben een afspraak! Als je zo doorgaat kan je het
liedjesfestijn vanavond wel vergeten.’
16.30 u. Abel bekijkt de theepot.
16.45 u. Abel vindt een theezakje.
17.00 u. Abel vult de fluitketel met water.
17.30 u. Abel heeft thee gezet. Brandt zijn mond en bijt in zijn rechterhand. Valt
op de bank in slaap.
18.00 u. Sabra wordt van haar kamer gehaald. Ze stond al twee uur voor de deur
te schreeuwen om haar plaatjes en haar pop. Ze moet de tafel leren dekken. Ze deelt
mee dat ze dat niet kan. R. geeft haar messen en vorken. Sabra gooit ze door de
kamer.
‘Breng jij Sabra en Abel weer naar hun kamers?’ Rokus lag languit op de bank en
stak een sigaret op. ‘Wij bestellen wel een pizza.’
‘Doe het zelf,’ zei Joris. Sabra stond naast hem, ze fluisterde alsof het een mantra
was: ‘De plaatjes hangen niet, mijn pop is weg, de plaatjes hangen niet, mijn pop is
weg, de plaatjes hangen niet.’
‘Vind je niet dat zij ook moeten eten?’
‘Als ik nu toegeef is het hele experiment zinloos geweest.’
‘Het is al zinloos!’
Rokus richtte zich op, hij steunde op zijn elleboog. Rook kwam uit zijn neus en
mond. ‘Abel kan thee zetten. Morgen zal Sabra de tafel kunnen dekken. Die dingen
kosten tijd.’
Joris nam Sabra's hand in de zijne. Hij sloot zijn ogen. Blijf en zorg voor evenwicht,
dacht hij.
Sabra hield haar mantra aan terwijl ze de gang in liepen en Bert bevrijdden. Rode
en blauwe plekken stonden op zijn voorhoofd en jukbeenderen. Hij had de pop van
Sabra willen zoeken, zei hij, ze riep er steeds om. Het raam had niet meegegeven.
‘Maak plaats,’ zei Joris tegen Rokus.
‘Wat ga je doen?’
‘Ik zal ze voorlezen, zodat ze hun honger vergeten. Afspraak is afspraak.’
‘Je doet maar. Ik ga een uurtje slapen.’
Abel en Bert zaten samen op een bank te wiegen. Op de andere bank zat Sabra, ze
fluisterde vrijwel onhoorbaar.
‘Het sprookje heet Sint Michaël en de draak.’
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Abel sloeg zijn handen voor zijn ogen.
‘Het gaat zo. De boze geesten spraken tot elkaar. “Laat ons een draak maken en
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daarop naar de hemel rijden. De draak moet met zijn bek vol scherpe tanden het
hemelgewelf weer openscheuren.” En de boze geesten...’
‘Hebben mijn pop weggetoverd,’ fluisterde Sabra. ‘Mijn pop is weg.’
‘Hebben in de diepe duisternis een draak gemaakt. Ze timmerden eraan, polijstten
hem en gaven hem wel duizend scherpe tanden.’
Abel nam zijn duim in zijn mond. Hij beet.
‘Zijn tong was als een groot verslindend vuur en hij had vleugels als een vleermuis.’
‘Mijn pop is weggevlogen, en de plaatjes hangen niet,’ riep Sabra.
Zonder van zijn boek op te kijken zei Joris: ‘Rustig schat. Het loopt allemaal goed
af. Het ongedierte was klaar maar had nog geen ziel.’
Bert stond op. ‘Ik zal die pop voor je halen,’ zei hij tegen Sabra.
‘Kom snel terug! Nu wordt het spannend!’
Bert opende de achterdeur en liep de tuin in.
‘Daarop riep een van de boze geesten: ‘Ik zal zijn ziel zijn!’ Dit had Joris altijd
een prachtige zin gevonden. Zijn stem trilde. ‘En meteen slipte hij de draak binnen.
En alle boze geesten riepen “Hu-hop!” En de draak vloog omhoog naar de plaats
waar Michaël...’
‘“Hu-hop”? Was dat wat ze riepen? Vreemde geesten. Tot zover het verhaal,
collega. Abel heeft genoten zie ik. Het bloed loopt langs zijn onderarmen.’ Rokus
liep de keuken in en pakte de verbandkist uit een lade.
‘Wat? Bloedt hij? Ik dacht dat jij ging slapen?’
‘Dat dacht ik ook, helaas kon ik de slaap niet vatten. Ik kon het niet over mijn hart
verkrijgen die arme lui zonder avondeten naar bed te sturen. Verder maakte ik me
zorgen over de schamele onderzoeksresultaten van deze middag. Daarom stel ik voor
dat Sabra nog één keer probeert de tafel te dekken.’
‘Dat was niet de afspraak!’ riep Joris. ‘De afspraak was...’
Een luide knal verstoorde de discussie. Een trilling ging door de wanden van de
bungalow, stukken pleisterwerk kwamen van het plafond naar beneden, de afzuigkap
viel op het gasfornuis.
‘Wat is dat? Waar is Bert?’ Rokus rende naar de voordeur.
Joris liet zijn boek vallen en rende zijn collega achterna.
Maandag 4 juli, 2005. - 20.00 u. Tijdens het voorlezen heeft Bert onder valse
voorwendselen het huis verlaten. R. en zijn assistent J. zijn hem gaan zoeken. Zij
troffen hem aan achter het stuur van de bus die met de achterkant op de voorpui van
de vakantiebungalow was ingereden.
Toen hem gevraagd werd wat hij daar deed, antwoordde hij: ‘Ik ging hulp halen.
Weet je hoe ik dat noem, als je op vakantie gaat en je wordt opgesloten en je krijgt
niets te eten en je vriend Abel zit te bloeden? Waanzin, noem ik dat.’
‘Die laatste alinea kun je weglaten,’ zei Rokus.
‘Goed,’ zei Joris. Hij begon verwoed te krassen.
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Mussig
Sjef Welling
Dat moeder mussig aanhipt
op het terras zegt niks over de kruimels
die nog in het universum liggen.
Nee, mamma krijgt geen kinderen meer.
Broer en zus glijden uit wasknijpers
in hun stoel en draaien verveeld aan haarlokken.
Ze denken op zijn minst aan knuffels
die stofnest van een allergisch gemis worden.
Zo kondig je een leven af
tjilpend na een middag winkelen.
Zo praat je met nazaten
kraalogig aan een tafel
naast je gehoor.
En je rommelt wat in een tas
knoeit met tampons
als gestrooide rijst
voor een oude bruiloft.
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Stervende zwanen naderen
drijven onze vijvers binnen.
Als wij deurposten niet aankruisen
dan wordt het voor ons gedaan.
We dreggen ze als verdronken witlof
roeren in de pantomime van een doofstom ballet
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Journaal
van de onzegbaarheden
door J.J. Peereboom
Daar hadden wij gisteren op het feestje in het park weer een van onze richtingloze
vriendelijke gesprekken. Jij vertelde mij hoe prettig jullie huis met zwembad was bij
het warme weer; ik vertelde misschien alleen dat het mij niet slecht gaat.
Je kijkt mij dan aan met een glimlach die lijkt te vragen of ik nog ooit iets
vermeldenswaardigs te bieden heb; of jij van mij net zo'n indruk krijgt, weet ik
natuurlijk niet zeker.
Een jaar of tien, vijftien geleden voerden wij veelbelovende lange gesprekken en
kwamen wel eens bij elkaar eten. Wie is wie het hardst tegengevallen?
*
Zo vaak als jij weer in onbekende nieuwe kleren aankomt, blouses en rokken en
jasjes weloverwogen gecombineerd - dat vind ik prachtig, die vrijheid van expressie,
en dat in onze slonzige tijd.
Tegelijk denk ik soms: ik zou je wel eens willen zien in een zwart T-shirt met een
wijdopen hals en een lampenkapvormig wit plooirokje.
Dat gaat niet, zul jij zeggen: dat zou ik niet zijn.
*
Het is meer dan tien jaar geleden dat jij onze betrekkingen verbrak, om een grief die
je best met een uitbarsting had kunnen afdoen; en een jaar geleden of iets langer ben
je gestorven. In de tussentijd zagen wij elkaar wel eens voorbijgaand op straat, niet
helemaal zonder groeten. Wat je zou verbazen is dat ik je nog steeds soms zie,
wandelend in een winterjas met de kraag omhoog. Dat heb ik zelden of nooit met
doden.
*
Als toonbeeld van een beheerst gestemde, hoog ontwikkelde, onderhoudende heer
ben jij in mijn omgeving ongeëvenaard. Toch zou ik iets meer in je willen zien tekenen van onvrede, ongeluk, onmacht, niet acuut en niet allemaal tegelijk: op de
achtergrond, in een derde dimensie.
*
Bij zonnig voorjaarsweer komt op de Amsterdamse caféterrassen alleen een plaats
vrij als er eens iemand weggaat. Wie zijn jullie die daar zitten? Geen kinderen of
bejaarden; ook niet onmiskenbaar werklozen, en toch met alle tijd van de wereld.
Wat doen jullie als het regent? Dan zitten jullie niet binnen in die cafés. Dan is er
plaats te over.
Doe geen moeite om dit voor mij te verklaren. Ik zie jullie alleen weer ieder
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jaar met verwondering terwijl ik voorbijfiets, en verwondering is een lichte, weldadige
stemming.
*
Al ging ik op mijn hoofd staan (een uitdrukking geërfd van mijn moeder), ik zou jou
niet aan het lachen krijgen.
Eigenlijk zou ik het ook nooit op die manier proberen. Als ik mensen hoop te
vermaken, kom ik niet aan met grappen in woord en daad; dan probeer ik ze mee te
krijgen met mijn opmerken en benoemen van de menselijke komedie die om ons
heen wordt opgevoerd.
Komedie? zou jij zeggen: wat een hautaine visie! Veel mensen hebben het moeilijk
en verdienen begrip en bijstand; het gedrag van veel anderen is beneden peil en moet
veroordeeld worden, soms aangepakt.
Die twee visies kunnen toch in goede verstandhouding...?
Dat valt tegen.
*
Twintig jaar, of langer nog, wonen wij al bij elkaar om de hoek, en zowat iedere
week lopen onze paden een paar keer vlak langs elkaar heen, te voet of op de fiets.
Nooit hebben wij een blik gewisseld, laat staan een groet. Ik heb wel eens naar
uw ogen gekeken; die bleven strak in uw reisrichting staan, onder de smalle kale
schedel.
Ik voel mij niet gekwetst; verscheidene buurtgenoten kennen u net zo. Ik verbaas
mij alleen dat u het volhoudt, jaar in jaar uit.
Of verbaas ik mij maar een klein beetje, en begrijp ik meer van u dan van veel
mensen die altijd vriendelijk groeten?
*
Ik hoop dat jij je niet tekortgedaan acht doordat ik toen je naar mijn gezondheid vroeg
maar met een of twee lettergrepen antwoordde (‘Best’, of ‘Gewoon’). Achteraf
bedenk ik soms weer dat mensen zich innemend voelen bij het stellen van die vraag,
en ten minste enkele details verwachten.
Ik heb sinds jaren als regel aangehouden dat ik zo min mogelijk aandacht moet
vragen voor mijn eigen gezondheid. Vroeger kreeg ik daar geen last mee. Nu meer,
bij het ouder worden. Het geeft mij de indruk dat de mensen denken: waar kan je
met die vent nog anders over praten?
Zo beantwoord ik je innemende bedoeling.
*
Het was mooi om je ingehouden verrassing op te merken toen ik zei dat ik bij de
borrel buiten vorige week voor het eerst van een afstand van wel tien meter naar je
had gekeken; voordien hadden wij nooit met meer dan de breedte van een tafel tussen
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ons gezeten. Zo'n teken van verre aandacht krijgt een vrouw niet alle dagen dacht
ik, hoop ik.
In onze ongeregelde gesprekken beleven wij altijd wel een paar raakpunten. Een
ervan bereikten wij deze keer toen ik op jouw vraag wat ik vond van een man die
wij allebei voor het eerst ontmoet hadden de op-en-neergaande lijn van mijn ervaring
beschreef, en jij kwam daarna met net zo'n lijn in je eigen termen. Dat was
overeenstemming, niet gewoon instemming; heel zeldzaam.
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Nog een glas later gingen wij ieder onze kant op, tot een onbepaalde volgende keer.
Dan ben je nog niet uit het gezicht; ook niet uit het gehoor.
Wat blijft ervan over? Ik zal nog even het vervolg aangeven: er kwam in mij op
een gewaarwording van staan in een tuin in het laatste licht van een augustusavond;
daar keek ik omhoog naar een vlucht donkere vogels waarvan de vleugelslag net
hoorbaar was - verder was het stil.
Met de inhoud van ons gesprek hadden zij niets te maken. Toch waren zij er uit
voortgekomen, en zij horen er nog steeds bij.
*
Wij zouden vast makkelijker met elkaar kunnen opschieten als jij geen beeldend
kunstenares was. Ik weet dat je nooit zou zeggen, en misschien zelfs niet denkt ‘Schiet
op, koop eens wat van mij’. Het lastige is, ik denk het zelf. Het zit mij dwars dat wij
het bij een kleine aankoop van jaren geleden gelaten hebben, en dat ik ook niet iets
van je op het oog heb.
De andere meest voorkomende soort van creatieve werkers, de schrijvers, zijn
evenmin makkelijk om mee om te gaan. Hun werk is wel veel goedkoper; daar staat
tegenover dat het meer tijd kost om het bij te houden dan de dagen lang zijn. Vandaar
die schrik vaak als er een bekende auteur binnenkomt (‘en ik had me zo vast
voorgenomen om hem dit jaar nog te lezen’).
De conversatie loopt het soepelste met mensen die gewoon banen hebben desnoods belangrijke.
*
De laatste weken ben je af en toe in mijn verbeelding teruggekeerd en hebt mijn
aandacht en oordeel aangetrokken zoals dat af en toe eerder gebeurd is in de
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zestig jaar sinds je dood. De aanleiding is deze keer geweest dat ik je in mijzelf
herkende: in de moeilijke zo niet onuitstaanbare stemmingen die ik doormaakte. Je
was opvliegend als gezinshoofd, en zelden aandachtig als vader in mijn middelbare
schooltijd; al was je ook genereus, en als een echte hoofdredacteur van alles op de
hoogte, ik vond dat ik het slecht getroffen had.
Als tiener twijfelde ik niet of ik zou mij moeiteloos ontwikkelen tot een even
bekwaam en veel prettiger mens. Of misschien kan niemand zoiets letterlijk
verwachten? Dan hoefde het niet eens. Het sprak vanzelf.
Als ik nu iets tegen je kon zeggen, of als ik iets zeg tegen het duidelijke beeld dat
ik van je oproep, zou ik toegeven: dat is niet gelukt. Je herkent duidelijk de
familietrekken in mij, iets anders verdeeld.
Ik kan mij helemaal niet voorstellen wat jij zou antwoorden.
*
Dat mijn gedachten stilhielden toen ik in de deur stond en u voorbij zag komen, is
natuurlijk verklaard doordat u er onverwoestbaar mooi uitziet, met die strakke blauwe
blik onder het lichtgrijze haar, en die onnadrukkelijk gesloten mond waar ik mij een
heldere terughoudende stem bij voorstelde.
Ik volgde u met mijn blik tot de hoek aan de overkant, waar u even omkeek, naar
mij of naar de straat die u doorlopen had. Ik werd mij toen bewust van nog iets anders
dat mij aantrok: een licht accent in uw uitdrukking van ontevredenheid, misschien
beter genoemd ongeduld.
Dat had u, denk ik, al als meisje, toen uw verwachtingen niet vlug en consequent
genoeg vervuld werden. We moeten aannemen dat u nu met het tegendeel te stellen
hebt: de beste tijd is te snel voorbijgegaan.
Met dat gevoel ben ik vertrouwd. Bij u is het omdat uw schoonheid, hoewel niet
verloren, uitgediend is. Bij mij is het dat mijn praatjes afgezakt zijn naar het tweede
plan.
Bij het schrijven valt het minder op dan in gezelschap, als ik alleen nog stiltes mag
opvullen.
Ik hoop dat hij niet onhebbelijk klinkt, deze vergelijking.
*
Braaf dier: het is een paar weken geleden dat je logeerbezoek hier in huis afliep, en
nog steeds lijkt de gang als ik 's ochtends de trap afkom te leeg, te stil.
Je was lang niet de leukste hond die ik gekend heb; wel een geschikt beest,
makkelijk in de omgang ook met andere honden op wandelingen.
Ik zie je weer voor me zitten in de auto van je bazin die je naar een volgend
logeeradres ging brengen. Even krabbelen nog over het ruime vel dat je kop omgeeft;
en toen ging je niet meteen liggen, je bleef terugkijken tot de achterdeur je aan het
oog onttrok.
Wat is het goed dat honden niet praten. Als je gezegd had ‘Welbedankt, ik heb
het goed gehad, tot gauw’ was je in het verleden uit het gezicht geraakt. Nu kijk ik
je nog aan.
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Vanmiddag als ik op de borrel kom, hoop ik dat jullie niet weer allerlei onbekenden
die je ontmoet hebt op andere borrels aanduiden als ‘aardige mensen’ zonder verder
iets van ze te kunnen vertellen.
Ik heb er al eens over gesputterd, zonder indruk te maken. Aardigheid is
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geen persoonlijke karakteristiek. Je kunt nog beter over de kleur van iemands
overhemd vertellen, of over zijn haardracht.
Vanmiddag zal ik aankomen met het verhaal van de vriendin in Den Haag die in
de lift naar haar flat een paar keer enkele woorden gewisseld had met een aardige
nieuwe bewoner van een verdieping hoger. Je moet hem eens ontmoeten, zei zij thuis.
Twee maanden later stond deze aardige man voor de rechtbank, verdacht van
verscheidene misdaden inclusief moord.
Aardigheid blijft aardig, ook in misdadigers, zullen jullie misschien volhouden.
Probeer het anders met: ‘Jij bent ertegen omdat je bang bent dat niemand het van jou
zegt.’ Dan houd ik er wel over op.
*
Iedere keer dat wij een voorbijgaande groet wisselen hier in de buurt gaat in mijn
gedachten de vraag aan en uit, ‘Is hij het nou?’ Je hebt in ieder geval dezelfde naam
als de jongen die in mijn tijd op het gymnasium aangeschreven stond als voorbeeldig
intelligent. Wij waren geen vriendjes; we hebben alleen wel eens staan praten leunend
op de fiets. Van wat wij zeiden is mij alleen een terechtwijzing door jou in de
herinnering gebleven, toen ik een indringend idee of inzicht meende te hebben en
het aan je voorlegde. ‘Je maakt het wel ingewikkeld hoor,’ zei je, en als ik me goed
herinner fietste je meteen ontspannen weg.
Je woorden zijn in mijn pakket vormende invloeden opgenomen en laten zich af
en toe nog horen. Onlangs voelde ik mij toch weer eens bezeten van een idee of
inzicht, met een gloed achter mijn ogen die misschien waarneembaar was voor
voorbijgangers die zouden denken ‘Wat heeft die man...’
En als jij die voorbijganger was? Je gezag staat niet meer zo sterk als vroeger,
gelukkig. Bij het terloops groeten glimlach je altijd met onnodig veel tanden, dat
lijkt geen goed teken.
Of ben je het toch niet?
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Een schilder is dood
Nicolaas Wijnberg 1918-2006
door Jeroen Hermkens
Tijdens de uitvaart van Nicolaas Wijnberg op 16 juni jongstleden op begraafplaats
De Nieuwe Ooster in Watergraafsmeer, realiseerde ik me plots dat we slechts een
paar honderd meter verwijderd waren van de Senefelderstraat. Daar waren Nicolaas
en ik ooit terechtgekomen op zoek naar een standbeeld van Aloysius Senefelder
(1771-1834), de uitvinder van de steendruk, een vergeten genie uit Beieren. We
waren behoorlijk teleurgesteld. Als je met zo'n straat wordt geëerd dan kun je maar
beter vergeten worden door het stadsbestuur. Het standbeeld van Aloysius hebben
we uiteindelijk gevonden aan de andere kant van de stad, in de Staatsliedenbuurt,
boven de vestiging van Dirk van den Broek. Van ellende stortte het standbeeld bijna
in elkaar; het werd alleen nog overeind gehouden door een schreeuwerig reclamebord.
De steendruk was aanleiding voor onze vriendschap. Nicolaas was van oorsprong
lithograaf (net zoals zijn vader) en hij bezocht me in mijn Utrechtse werfkelder omdat
hij gehoord had dat daar iemand bezig was die met gewassen tusche werkte en daar
behoorlijke resultaten mee haalde. Gewassen tusche - in Frankrijk heet het ‘lavis’ is een in veel water opgeloste tekeninkt, die bij droging op de steen natuurlijke
structuren geeft als zoutafzettingen op het strand. Het dwingt tot direct werken en
geeft prachtige tonen en timbres. Volgens de oude Chinezen die er op papier meesters
in waren, is het een techniek waarvoor je ‘het geduld van een filosoof moet hebben
om de inkt voor te bereiden en de vlugheid van een krijger om die toe te passen’.
Wijnberg meende echter dat het onmogelijk was dit te doen op steen, opgeleid als
hij was in de traditie van de Nederlandse lithografen. Die lithografen maakten met
krijt heel precieze en uitgewerkte tekeningen op de steen; denk aan de portretten van
Jan Veth en Jan Toorop. Krijt en zwarte inkt was volgens die traditie het enige
materiaal dat volledig beheersbaar was op steen. Maar ik was opgeleid in Parijs, en
daar namen ze het niet zo nauw en hielden ze van snelheid. Er werd door kunstenaars
veel schilderachtiger gewerkt dan in Nederland.
Toen Wijnberg even kritisch had toegekeken, moest hij toegeven dat ik met
tekeninkt litho's maakte met voor hem onbekende effecten. Het was niet wat hij van
zijn vader had geleerd, maar toch had het zijn interesse gewekt. Zijn vader had nog
de proefdrukken gemaakt voor de politieke prenten in De Nieuwe Amsterdammer,
litho's van Jan Sluijters, Piet van der Hem en Willy Sluiter. Hij had later de oplagen
gedrukt voor zijn eigen zoon maar ook voor Melle, Herman Berserik, Metten
Koornstra en anderen. Na een tijd accepteerde Nicolaas mijn manier van werken
zelfs en sprak hij er openlijk zijn bewondering voor uit.
Dat was bijzonder aan hem: hij was altijd nieuwsgierig naar wat jongere kunstenaars
maakten. Hij is nooit vastgeroest geraakt in zijn eigen periode en stijl, zoals veel
kunstenaars, maar bleef nieuwsgierig en stimulerend, al had hij steevast het nodige
commentaar. Want kenmerkend voor hem was ook, dat hij
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altijd de discussie aanging. Nicolaas was een van de meest eigenwijze mensen die
ik ooit heb ontmoet; een man met als lijfspreuk de uitspraak van Maxim Gorki: ‘Ik
ben op de wereld gekomen om het er niet mee eens te zijn.’
Nicolaas Wijnberg is bij het grote publiek misschien vooral bekend geworden door
zijn decorontwerpen, door het Scapinoballet waarvan hij medeoprichter was, zijn
betrokkenheid bij Tirade, en door zijn boekomslagen voor Van Oorschot. Hij maakte
affiches en kookboeken, maar voor mij is hij bovenal schilder; een schilder bovendien
die ontzettend veel wist van de schilderkunst. Met hem kon je niet alleen praten over
Degas en Cézanne, hij leek ook alles te weten als het ging over Italiaanse realisten
of over figuratieve schilders in België. En als Engeland ter sprake kwam, had hij van
alles te zeggen over Francis Bacon en Lucian Freud, maar ook over allerlei onbekende
schilders met doeken vol voorstellingen en verhalen. Ik zelf ben erg gericht op het
Duitse Expressionisme en de periode daarvoor. Het is zeldzaam in Nederland iemand
te treffen die daarin expert is, maar met Nicolaas kon je behalve over Ernst Ludwig
Kirchner en Oskar Kokoschka ook praten over Lovis Corinth, Adolph Menzel en
Franz Marc. We bleken dezelfde voorkeuren te hebben, en van Edvard Munch hielden
wij in het bijzonder.
Toen er tien jaar geleden in het Stedelijk Museum door Rudi Fuchs een expositie
werd georganiseerd van Munch belde ik Nicolaas meteen op om te zeggen dat we
daar naar toe moesten. Fuchs had een expositie gemaakt in zijn bekende serie
‘Coupletten’, waarbij hij het werk van verschillende kunstenaars bij elkaar hing zodat
het ‘op elkaar zou reageren’, of zoiets. Fuchs zei daarover: ‘Ik probeer duidelijk te
maken dat er naast allerlei vaste zichtbare lijnen ook nog iets ondergronds gebeurt.
De kunst moet ontwricht worden. Daarom hang ik alles door elkaar, op goed geluk,
kijken hoe dat wordt.’
Dat zijn teksten waarmee je Wijnberg gemakkelijk op de kast kreeg. Daar komt
nog bij dat er bij hem als voorman in de jaren veertig van de De Realisten, de
modern-figuratieve groepering die zich afzette tegen Cobra en Vrije Beelden, nog
wat meer oud zeer zat over het beleid van het Stedelijk. Ik had daarom misschien
kunnen weten dat hij op mijn vraag of hij mee ging naar de expositie zou ontploffen.
Dit gebeurde in elk geval, en ik hoorde door de telefoon de stoom uit zijn oren komen.
Wat denkt die idiote Fuchs wel met zijn belachelijke geouwehoer en hoe durft hij
tussen de schilderijen van Munch die rotzooi op te hangen? Geen haar op mijn hoofd
die eraan denkt daar een voet binnen te zetten! Ja maar, probeerde ik nog voorzichtig,
daar hangen wel twintig schilderijen van Munch en ik denk toch dat we die zouden
moeten zien. Maar Nicolaas was onvermurwbaar: Ik wil niet de rotzooi zien die daar
tussen hangt!
Maar je hoeft toch helemaal niet naar die rotzooi te kijken, je kunt toch alleen
Munch zien? Toen was het even stil. Dat kan ik niet, zei hij, hoe doe jij dat? Ik zei:
Ik kijk alleen maar naar wat ik interessant vind. Dat kan toch niet, probeerde hij nog,
hoe kun jij je voor de rest afsluiten? Maar ik wist dat ik aan de winnende hand was.
Zo kreeg ik Nicolaas Wijnberg alsnog in het Stedelijk. In de eerste zaal hing naast
een prachtige Munch een schilderij op zijn kop. De stoom begon weer uit Nico's oren
te komen. Wat denkt die Fuchs wel! begon hij. Ho, zei ik, dat hadden we niet
afgesproken, daar zouden we niet naar kijken. Ik stelde hem voor dat hij zijn ogen
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weer zou openen. Daar zag hij het absurde wel van in en zo
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hebben we het werk van Munch bekeken en alles wat daartussen hing met grote
blindemansstappen overgeslagen.
Wijnberg heeft kunst altijd serieus genomen en zo ging hij ook om met zijn eigen
werk. Op zijn tachtigste had hij nog het fanatisme van een jonge net beginnende
schilder. Ik wil dit nog, ik moet dat nog doen, waren zijn vaste uitdrukkingen. In
2003 nog presenteerde hij een serie theaterschilderijen in Museum Beelden aan Zee.
Grote doeken waarin hij zijn verleden als theatermaker vastlegde.
Nicolaas is in zijn schilderijen meer dan figuratief; hij is een verhalenverteller,
die het belangrijk vindt dat er over het viaduct een trein rijdt of dat er een man op
de fiets voorbij komt. Hij vertelt ons verhalen over theater, schilderkunst en de liefde.
Hij kon zich vastbijten in een thema, liet het onderwerp niet gemakkelijk los. Hij
was gefascineerd door het schilderen, zoekend naar vorm en kleur, veel kleur, op het
laatst steeds meer kleur. Met zijn kwasten in de hand achter zijn ezel in het Limburgse
land zoals hij zelf zei: ‘Schilderend uit mijn hoofd, met de natuur bij de hand.’
Wat was het moeilijk voor hem, dat zijn verslechterende gezichtsvermogen hem
dwong te stoppen met schilderen en tekenen. Het laatste dat hij heeft gemaakt, is een
serie zelfportretjes. Elke ochtend opnieuw tekende hij zo'n portretje in zijn atelier,
steeds dieper voorover gebogen naar de spiegel. Zijn laatste portretten werden
gepubliceerd in Hollands Maandblad (nr. 667; juni/juli 2003).
Veel van zijn leven heeft hij zelf beschreven in zijn autobiografische De twee
hoeden; onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder (‘De hoed van
Cézanne’ en ‘Van de hoed en de rand’). Het zijn prachtige verhalen - en die blijven,
net zoals zijn werk.
* Nicolaas Wijnberg publiceerde tussen 1992 en 2003 in Hollands Maandblad: nr.
530 (januari 1992): ‘Normandië en Bretagne’ (met ‘zelfportretje’); nr. 543 (februari
1993): ‘Portretten’; nr. 547-548 (juni-juli 1993 ‘Zondagsontbijtjes’; nr. 555 (februari
1994): ‘Het Provençaalse schetsboek’ (met toelichting van de tekenaar); nr. 564
(november 1994): ‘Quaderno Siciliano’; nr. 667-668 (juni-juli 2003) ‘Zelfportretten’.
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FROM THE BOOK DEPOSITORY

Zo, u wilt schrijver worden. Geeft niets, hoor. Dat willen 1 miljoen anderen ook.
De 15 miljoen overige Nederlanders zijn al schrijver (vandaar dat er zo'n 10.000
nieuwe Nederlandstalige titels per jaar verschijnen), of bezig literaire prijzen aan die
schrijvers uit te delen (daarvan zijn er meer dan 400 naar het schijnt, hoewel niemand
ze ooit allemaal heeft kunnen tellen), dan wel doende de ontstane rommel op te
ruimen (van een gemiddeld literair debuut worden ongeveer 175 exemplaren verkocht,
de rest eindigt via de pulpmolens als nieuw papier waarop nieuwe schrijvers nieuwe
boeken kunnen schrijven).
Houd uw pen in de aanslag, want binnenkort kunt u terecht op de internetcursus
‘Schrijver Worden’, die door het dagblad Trouw en Uitgeverij Querido wordt
georganiseerd. Vanaf november zullen de allerbesten van die internetcursus zelfs
ten burele van de uitgeverij een masterclass kunnen volgen, met als gastdocenten
echte schrijvers. Dit zijn dan weer deels dezelfde schrijvers die ook schrijfles geven
op de diverse schrijversscholen en schrijversopleidingen die ons land rijk is. Hier
kan men wekenlang, of maandenlang, soms zelfs jarenlang onderricht krijgen in het
vak schrijver-worden.
Hoewel ik jarenlang onderricht ten principale toejuich, vermoed ik op de een of
ander manier dat de educatieve boodschap ook wel in een minuut of tien zou kunnen
worden overgebracht. Dat is misschien minder gezellig, maar gaat wel sneller. Ik
vermoed tevens dat al die schrijflessen een stuk korter zouden duren als ze niet
werden gegeven door schrijvers maar door redacteuren. Dat is helaas een uitstervende
beroepsgroep, sinds de boekenwereld verregaand is overgenomen door de vrolijke
meisjes van de public relations die de sombere oude mannen van de redactie brodeloos
maken.
Toch is een redactioneel perspectief op uw wens schrijver te worden wellicht
leerzaam. Derhalve biedt Hollands Maandblad hier tien gouden redactionele regels
voor schrijvers in spé, gratis en uit het hoofd te leren in minder dan een kwartier.
1 - Hou ermee op! Doe het niet! Er komt ellende van. De redacteur is er niet blij mee.
Er zijn al zoveel schrijvers, en of ze iets betekenen, blijkt pas na hun dood, en dan
is het te laat.
2 - Schrijf nimmer om schrijver te worden. Schrijf niet om jezelf te behagen.
Schrijf nooit om de lezer te plezieren. Schrijf louter om de redacteur wakker te
houden.
3 - De redacteur blijft niet wakker van een lange literaire aanloop voor een verhaal
begint, van een overdaad aan bijvoeglijke naamwoorden, van sfeerbeschrijvingen in
het algemeen, van zinnen langer dan drie regels, van ironie, en al helemaal niet van
verhalen zonder een begin van een plot.
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4 - De redacteur gaat gapen als er kopjes koffie in een verhaal op tafel komen,
begint te knikkebollen als er relatieproblemen worden besproken boven glaasjes
rosé, en raakt in dromenland als het lot van de wereld in literaire zin wordt
aangesneden.
5 - De redacteur gaat slaan als een verhaal gaat over iemand die schrijver wil
worden.
6 - De redacteur verliest zijn aandacht als in de eerste regel blijkt dat er een Grote
Nederlandse Roman volgt, die is geïnspireerd door alle andere Grote Nederlandse
Romans van de afgelopen halve eeuw.
7 - De redacteur doet de cirkelzaag aan als in het verhaal wordt beschreven wat
uit het verhaal moet blijken.
8 - De redacteur hoopt dat u de stukken weglaat die hij toch gaat schrappen.
9 - De redacteur gaat ervan uit dat u het adagium van Elmore Leonard diep in uw
pen heeft gegraveerd: If it looks like writing, re-write it.
10 - Schiet niet op de redacteur. Hij schiet waarschijnlijk terug.
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binnenkant voorplat

[707]
[Medewerkers]
- geboren in 1957. Schrijft wekelijks een column in de
Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad. Het verhaal in dit Hollands
Maandblad is haar literaire debuut.
LOES CLAERHOUDT

- geboren in 1942. Afrikaniste. Publiceerde diverse
poëziebundels, zoals Zandorakel (1994), Zwerftaal (1995), Dansen met een vos
(1998) en Golf (2003). In 2006 verscheen Toegift.
EMMA CREBOLDER

- geboren in 1954. Was poëziecriticus van de GPD en
het Utrechts Nieuwsblad. Publiceerde eerder poëzie in Tirade en De Revisor.
In 2005 verscheen bij De Arbeiderspers zijn bundel Postfris.
KEES VAN DOMSELAAR

MARC DEN ELZEN - geboren in 1967. Algemeen econoom; werkzaam als docent

op een hogeschool in Rotterdam. In 2005 verscheen zijn verhalenbundel Blanke
mannen.
geboren in 1948. Debuteerde in 1977 in Hollands Maandblad.
Ontving o.m. de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (1981), de A. Roland
Holstpenning (1988), de Jan Campertprijs (1995) en de P.C. Hooftprijs (2000).
In november verschijnt haar nieuwe bundel Situaties.
EVA GERLACH -

- 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 1954. Schrijver. Publiceerde reisverhalen,
novellen en romans, waaronder Twee geheimen (1997), De smokkelaar van de
Exuma's. (2002) en Noordtij (2005).
GEERT VAN DER KOLK

- geboren in 1959. Beeldend kunstenaar. Studeerde aan de
Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam. Participeert in november te Haarlem
aan de kunstmanifestatie ‘Kunstlijn’.
STANCE OONK

NAN PRÜST

- geboren in 1958. Dramadocente, nieuwsregisseur, moeder.

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

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
GARY SCHWARTZ - geboren in 1940. Kunsthistoricus, Rembrandtdeskundige en

columnist in het Financieele Dagblad. Onlangs verscheen in diverse talen zijn
De grote Rembrandt.
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- geboren in 1946. Debuteerde in 1975 met de korte 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

MARC TRITSMANS - geboren in 1959. Publiceerde zeven dichtbundels, waarvan

de recentste Sterk water (2000), Kritische massa (2002) en Warmtekeer (2005)
zijn.
- 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. Met filosoof Klaas Rozemond en tekenaar Jet Nijkamp maakte hij
Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens (2004). Eind 2005
publiceerde hij zijn tweede dichtbundel, Geluksinstructies.
CO WOUDSMA
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Deze maand
Soms voel ik een lichte jaloezie jegens de historicus of antropoloog die straks de
mentaliteitsgeschiedenis van Nederland in het begin van de 21ste eeuw mag schrijven.
Het is geen simpele opgave, maar ook geen onmogelijke. Wij hebben onszelf er wel
van weten te overtuigen dat we moeilijk te doorgronden zijn, maar het is de vraag
of anderen dat over enige tijd nog steeds geloven. In elk geval smoort die schijn van
ondoorgrondelijkheid bij onszelf alle begin van perspectief in de kiem. En dan bedoel
ik niet het perspectief van de eeuwigheid, want sub specie aeternitate is alles tamelijk
grappig, maar slechts het bescheiden perspectief van de huidige tijd en ruimte. Dit
moge voor ons te hoog gegrepen zijn, maar met behulp van wat Lévi-Strauss de
regard lointain noemde, zal er ooit meer helderheid komen over wat wij nu beleven.
Neem deze maand: nauwelijks hebben de Nacht van het Debat achter de rug of
de Canon der Vaderlandse Geschiedenis wordt gepresenteerd. Deze feestelijkheden
zijn kenmerkend: ze zijn tegelijk ondoorgrondelijk en onbetekenend.
Op de een of andere manier houdt Nederland tegenwoordig van het woord debat.
We hebben de mond vol van ‘het maatschappelijke debat’, ‘het publieke debat’, ‘het
integratiedebat’ en zo nog een dozijn of wat debatten. Toch is het enigszins
raadselachtig dat het hoogtepunt van die Nacht van het Debat bestond uit een debat
tussen vier ‘spraakmakende columnisten’. (Ik laat het aan uw goede smaak over of
Syp Wynia, Elsbeth Etty, Ronald Plasterk en Willem Breedveld inderdaad
‘spraakmakend’ zijn; mij zult u nimmer op een gesprek over hen kunnen betrappen.)
Maar als columnisten ergens niet toe zijn geneigd, dan is het wel debat. Hun domein
is de monoloog. Zij zijn de moderne kanselredenaars, de dominees van onze tijd, zij
prediken zonder tegenspraak, zij oreren zonder interruptie en zij orakelen zonder
oppositie. Columnisten zijn juist geen debaters, zij belichamen onze nationale
pathologie: nergens verstand van maar overal een mening over.
Het kan nog onbegrijpelijker. Door een toeval kreeg ik enige inkijk in de Canon
van de Vaderlandse Geschiedenis die deze maand wordt gepresenteerd door een
commissie onder leiding van Frits van Oostrom. Houd uw hoed maar stevig vast,
want dit belooft de meest zouteloze, zalvende, met iedereen rekening houdende, diep
door de knieën gebogen geschiedenisles te worden die u sinds het leesplankje van
Ot en Sien hebt meegemaakt. De vraag waarom we er niet mee kunnen leven dat wij
nu eenmaal meer in mobiele telefoons dan in geschiedenis zijn geïnteresseerd, wordt
helaas door de Canon niet beantwoord. Maar wel wordt voluit vastgehouden aan het
inzicht dat we in Nederland niet (zoals de rest van de wereld) over Middeleeuwen
maar over ‘Riddertijd’ moeten spreken, en niet (zoals de rest van de wereld) over
Verlichting maar over ‘Pruikentijd’. Uiteraard adviseert de Canoncommissie vooral
om geld uit te trekken voor een nieuwe Canoncommissie voor de Internationale
Geschiedenis.
Het is bemoedigend en geruststellend te weten dat die antropoloog en die historicus
dit alles over een halve eeuw ofzo begrijpelijk zullen maken. Tot die tijd zullen we
in het volslagen duister moeten tasten over wat ons bezielt. - BB
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Eigen zelfportretten
Notities bij ‘A corpus of Rembrandt paintings IV’
door Gary Schwartz
- JOSEPH HELLER, in Picture this (1988, p. 59): ‘Rembrandt schilderde zo'n
tweeënvijftig zelfportretten die nu nog bestaan, en verscheidene van die Rembrandts
zijn niet van hem. Moeilijk voor te stellen, zelfportretten niet gemaakt door de
geportretteerde, maar toch, ze zijn er.’
- ERNST VAN DE WETERING, in The self-portraits, deel 4 van A corpus of Rembrandt
paintings (Dordrecht 2005, p. 89): ‘Er doet zich een categorie voor van
niet-eigenhandige zelfportretten waarvan het bestaan ons pas duidelijk werd toen
wij dit deel van het Corpus al vrijwel voltooid hadden. Deze categorie van
“zelfportretten” van Rembrandt werd uitgevoerd door assistenten of leerlingen [...]
Die ontdekking betekent een drastische begrenzing van de effectiviteit van de
methodiek, waarvan werd aangenomen dat deze objectief was, en waarvan wij
aanvankelijk hadden gehoopt dat die orde kon brengen in de groep schilderijen
waarvan lange tijd aangenomen werd dat zij Rembrandts zelfportretten waren [...]
Het feit dat de nuttigheid van deze “objectieve” methodes om eigenhandigheid vast
te stellen onderuitgehaald werd door de ontdekking van de categorie van
“zelfportretten” geschilderd door andere studioleden, is geheel te danken aan ons
streven, deze methodiek zo consequent mogelijk toe te passen.’1
Hoe kan een simpel, voor de hand liggend feit zo zonneklaar zijn voor een oplettende
niet-kunsthistoricus als Joseph Heller en zo onzichtbaar voor een fameus team van
Rembrandtspecialisten die hun methodiek om eigenhandigheid te bepalen erop zagen
stuklopen? Aan deze vraag komen we straks toe, maar eerst het volgende.
In 1968 diende een groep Nederlandse kunsthistorici met succes een
subsidieaanvraag in bij NWO (toen ZWO geheten) voor een grootschalig project:
onderzoek naar de maatstaven die een rol spelen bij de bepaling van de
eigenhandigheid van de schilderijen van Rembrandt van Rijn. De groep noemde zich
het Rembrandt Research Project (RRP) en hun publicatie zou A corpus of Rembrandt
paintings heten. Het ging om een kunsthistorische kwestie van gewicht, en de
doelstellingen waren ambitieus: ‘Welke uitspraken kunnen worden gedaan aangaande
de authenticiteit en eigenhandigheid van de aan Rembrandt toegeschreven schilderijen
op grond van onderzoek van materiële structuur en stilistische kenmerken, van
iconologische interpretatie en documentaire gegevens. Een bijkomende doelstelling
was het reproduceren van alle documentaire gegevens.’2 Het Project zou na tien jaar
klaar zijn.
Geen van die doelstellingen is gehaald. Omdat het wetenschappelijke
bewijsmateriaal over de ‘materiële structuur’ van Rembrandts schilderijen bijna
uitsluitend bestaat (voor zover überhaupt aanwezig) uit resultaten van onderzoek
door allerlei derde partijen, is het incompleet, tegenstrijdig en niet doorslaggevend.
(Een uitzondering is de datering van het hout van de schilderijen op paneel, die door
één uitstekend laboratorium in Hamburg wordt uitgevoerd.)
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Bij het bepalen van de eigenhandigheid speelde in het Rembrandt Research Project
iconologie hoegenaamd geen rol. Ook zijn de relevante documenten niet afgebeeld
of gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van de echtheid, en tien jaar na het
aanvangsjaar 1968 moest het eerste deel van het Corpus nog verschijnen. De overige
doelstellingen die het RRP formuleerde, werden ook niet gehaald.3
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Er zijn geen uniforme criteria opgesteld voor het doen van verantwoorde
toeschrijvingen, er is geen lijst van onomstotelijk eigenhandige werken die als ijkpunt
kunnen dienen, er is geen controleerbaar vocabulaire ontwikkeld. Het RRP begon
daarentegen onmiddellijk eigen toeschrijvingen te doen, en wel in precies de trant
van stilistische en kwalitatieve analyse, die connaisseur vóór hen had geleid op de
dwaalwegen waaraan het RRP juist wilde ontsnappen.
Toch werd, toen in 1982 deel 1 van A corpus uitkwam (deel 2 verscheen in 1986,
deel 3 in 1989), het boek met groot enthousiasme ontvangen. Het idee had blijkbaar
postgevat, mede door de publiciteit in de media rond de publicatie, dat het RRP erin
was geslaagd een nieuw kennerschap te ontwikkelen dat sterker dan eerdere
methodieken, berustte op strenge systematiek en natuurwetenschappelijke grondslag.
Het kunsthistorische veld leek bereid te accepteren dat het RRP precies die ambitie
had waargemaakt die in 1969 was geformuleerd door de leider van het project, Josua
Bruyn. Hij had op een symposium van specialisten in Chicago gezegd dat het doel
van het Project was de structuur te bieden ‘voor een precieze definitie van onze
observaties en de maatstaven voor de interpretatie daarvan’. Want: ‘Alleen op die
manier kunnen onze opinies worden tot rationele beoordelingen.’4
Fast forward naar 2005. Op p. VI van deel 4 lezen wij een disclaimer, die werd
opgesteld met hulp van twee juristen, waarin het volgende gezegd wordt: ‘De opinies
die in dit deel (4) en de voorafgaande delen 1-3 in de serie A corpus of Rembrandt
paintings werden gepubliceerd, moeten worden begrepen als “opinies” die alleen
bestemd zijn voor academisch gebruik.’5 En meer in deze geest. Blijkbaar was er iets
radicaal veranderd. Niet alleen stelde het RRP de claims voor de oordelen in deel 4
scherp naar beneden bij, het deed ook afstand van de ideologie waarop het project
was gegrondvest, en degradeerde de oordelen uit de delen 1-3 tot louter meningen.
Er was een reden voor deze verandering. Begin jaren 1990 was er een wisseling van
de wacht geweest in het leiderschap van het RRP. Josua Bruyn en drie van de andere
groepsleden van het eerste uur zegden en bloc hun participatie op omdat ze van
mening verschilden met de vijfde man, Ernst van de Wetering, die nu als enige
doorging met het Project. Deel 4 reflecteert zijn nieuwe aanpak. De voornaamste
veranderingen:
- Het ideaal van connaisseurschap bedreven door een commissie met de bedoeling
de subjectiviteit van de toeschrijvingen te reduceren, werd opgegeven.
- Van het fel bekritiseerde graderingssysteem van het RRP werd afgezien. In de
delen 1-3 stond ‘A’ voor eigenhandig, ‘C’ voor categorische afwijzing en ‘B’ betekende
dat men in dubio verkeerde. (Dit was slechts bij 12 van 280 behandelde schilderijen
het geval.) De 29 behandelde schilderijen in deel 4 zijn gewoon doorgenummerd
van IV 1 tot IV 29.
- De indeling van het Corpus werd anders opgezet. De delen 1-3 behandelden de
periode 1625 tot 1642 in chronologische volgorde. Deel 4 omvat alleen het kleine
aantal zelfportretten dat in de eerdere delen nog niet aan de beurt was gekomen;
bovendien zijn enkele reeds gecatalogiseerde zelfportretten opnieuw bekeken.6 Over
wat er in deel 5 te vinden zal zijn, bestaat nog onzekerheid. Hoe dan ook is de ijzeren
systematiek die de grondslag van een Corpus hoort te zijn, hiermee verbroken.
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- De compositie van het Corpus werd eveneens veranderd. Delen 1-3 bevatten
beschrijvingen van 280 schilderijen met korte inleidende essays en appendices. Deel
4 bestaat voornamelijk uit lange teksten door Van de Wetering (meer dan 270
pagina's), Marieke de Winkel over kostuum, Karin Groen over grondering en Jaap
van der Veen over documentatie, gevolgd door lemma's over 29 schilderijen. De
verhouding essays-lemma's is met een factor 20 vergroot. De essays zijn helaas
begraven in een monumentaal Corpus-deel dat 1000 euro kost, buiten het bereik van
vrijwel alle particulieren en van de meeste bibliotheken.
- Van de Wetering heeft meer aandacht dan Bruyn c.s. voor kwesties van conditie
en staat meer open voor de mogelijkheid van samenwerking door leerlingen en
assistenten of latere interventies. Dit is een werkelijke vooruitgang
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die het Corpus meer op één lijn brengt met huidige ideeën over werkplaatspraktijken
en restauratiegeschiedenis.
- Uitstekende kleurenreproducties zijn een verdere verbetering van de functionaliteit
van het Corpus. De voorafgaande delen hadden vrijwel uitsluitend
zwart-witafbeeldingen, naar ik aanneem evenzeer uit een ingeworteld wantrouwen
ten aanzien van de betrouwbaarheid van het reproductieproces als uit kostenbesparing.
Wat bracht Ernst van de Wetering ertoe, deze veranderingen aan te brengen? ‘Kijkend
naar de afgelopen drie decennia,’ schrijft hij in het voorwoord van deel 4, ‘werd
duidelijk dat dit project - zoals alle projecten die een gecompliceerd fenomeen in
kaart pogen te brengen - niet alleen een pad is dat leidt tot het oplossen van de
problemen in kwestie, maar eveneens een leerproces’.7
Van wie, is dan de volgende vraag, heeft Van de Wetering iets geleerd? Het
antwoord is te vinden in de voetnoten. Zijn inleidend hoofdstuk bevat 47 verwijzingen
naar publicaties die na 1982 zijn verschenen: 29 naar zijn eigen geschriften en 14
naar publicaties van juniorleden of associés van het RRP die onder hem werken.
Slechts vier verwijzen naar auteurs van buiten. Van de Weterings lessen komen, zo
laat het zich aanzien, grotendeels van hemzelf.
Van de Weterings lessen aan zichzelf zijn overigens lang niet allemaal slecht. Een
gelukkige verandering in deel 4 is dat de termen waarin toeschrijvingen worden
besproken rijker, persoonlijker en minder categorisch zijn dan in de delen 1-3. Van
de Wetering introduceert een vorm van waarschijnlijkheidslogica die zijn naam
ontleent aan de Britse predikant en mathematicus Thomas Bayes (1702-61), die
volgens van de Wetering ‘zag dat wat wij geloven geen alles-of-niets overtuigingen
zijn, gebaseerd op ja-of-nee antwoorden op beslissende vragen, maar meer dat er
gradaties van geloof zijn, dat men tot een conclusie komt via inductieve redenering,
gebruikmakend van argumenten van een variabel waarschijnlijkheidsgehalte’ (p.
109).8
Dit is een welkome bijdrage aan de theorie van het kennerschap, hoewel meer als
een beschrijving van wat het niet is, dan van wat het wel is. De lemma's in de
voorafgaande delen van het Corpus met hun categorische oordelen, zijn het tegendeel
van bayesiaans. Vaak krijgt men het gevoel dat de observaties en argumenten
gemasseerd werden om te stroken met het eindoordeel. Dit was aantoonbaar het geval
bij het oordeel over de echtheid van de signaturen op schilderijen die als eigenhandig
worden beoordeeld in de delen 1-3. De handschriftexperts die erbij geroepen werden
toen het Project al twintig jaar onderweg was, waren duidelijk geschokt toen zij zagen
dat het RRP bijna alle signaturen als echt aanmerkte op schilderijen die het als
eigenhandig beschouwde en de echtheid aanvocht van de signaturen op afgewezen
stukken. ‘Deze statistisch onwaarschijnlijk hoge scores,’ noteerde men onomwonden,
‘[...] zijn verklaarbaar als de onderzoekers zich bij een aantal beoordelingen meer
hebben laten leiden door de overtuigende echtheid van het schilderij dan door
schriftkundige argumenten.’9
Even niet-bayesiaans is de verhouding van ‘simpele ja-of-nee antwoorden’ (95
procent in de delen 1-3, categorieën A en C) tot ‘gradaties van geloof’ (de 5 procent
waaruit categorie B bestaat). Deze verhouding zou eigenlijk eerder dichter bij het
omgekeerde moeten liggen.10
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Van de Wetering staat in zijn betogen over eigenhandigheid in deel 4 meer open
voor de tegenstrijdigheden die vrijwel altijd kwesties omtrent Rembrandt aankleven.
Toch kan niet worden gezegd dat het masseren van het materiaal geheel ontbreekt.
Toen Corpus-nummer C56 in 1986 (deel 2) werd afgewezen als een Rembrandt, werd
dit ‘zelfportret’ met gevederde baret en halsketting uit Berlijn niet alleen gezien als
onkarakteristiek en ongebruikelijk voor Rembrandt, maar er werd ook geschreven
over ‘de krappe plaatsing van de figuur’, ‘de onhandige lompheid van het uiterlijk
van de figuur’ met een baret en veer die ‘niet echt effectief waren voor het scheppen
van diepte’, een ‘gehaaste manier van schilderen die verre van effectief is’ bij de
halsketting, en een kleurenschema dat ‘geen parallel [kent] in enig stuk door
Rembrandt van die jaren’.
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Men achtte het bovenste deel van het gezicht ‘zwak van uitvoering, [...] vlak en
ongelijkmatig’. De ‘overgangen van gezicht naar haar zijn opmerkelijk zwak’, terwijl
‘de wat primitieve bravura van de penseelstreek [...] niet altijd helpt, helderheid te
scheppen in de vorm van het gelaat of een diepte-effect te bereiken’ en zo verder.11
Nu van de Wetering in deel 4 het schilderij heeft teruggegeven aan ‘Rembrandt
en werkplaats’, is het geworden tot een ‘briljant, breed geschilderd zelfportret, [...]
misschien [...] een demonstratie van Rembrandts beheersing van de “ruwe stijl”’, en
lezen wij over de ‘briljant neergezette penseelstreken die met nadruk zichtbaar zijn
gelaten’.12
Van de Wetering is ons ten minste een verklaring schuldig over wat er geworden
is van al die gedetailleerde kritiek op vrijwel ieder aspect van het schilderij in deel
2, zowel wat de röntgenfoto's betreft als het geschilderde oppervlak. Dit soort analyse
- nauwkeurige observatie en kwaliteitsoordelen gekoppeld aan een toeschrijving was beloofd de kernbijdrage van het RRP aan de kunstgeschiedenis te zijn.
Die verklaring is er niet, en daardoor blijft de lezer achter met lege handen. De
les die uit het Corpus geleerd moet worden, valt pas te leren nadat er een echte kritiek
verschenen is over hoe zo'n gedetailleerd en zeer negatief oordeel uit 1986 zich
verhoudt tot het lyrische uit 2005. In feite gaat het hier niet alleen om de
geloofwaardigheid van het RRP maar om dat van het kennerschap zelf.
Geen Rembrandtspecialist kan het Corpus raadplegen zonder de opinies van het RRP
te vergelijken met zijn of haar eigen ideeën. In mijn boek Rembrandt, zijn leven zijn
schilderijen: een nieuwe biografie uit 1984, kwam ik vaak tot dezelfde conclusies
als die in deel 4 van het Corpus, een feit dat daar nergens wordt vermeld. Over nr.
IV 11 bijvoorbeeld, in het Kunsthistorisches Museum in Wenen, schrijft van de
Wetering: ‘Aan de eigenhandigheid van dit schilderij werd nooit getwijfeld totdat
Tümpel het in 1986 toeschreef aan een anonieme navolger van Rembrandt’.13 Dit is
niet correct. Ik sprak al in 1984 (p. 380) mijn twijfel uit.
Van de 29 lemma's in deel 4, was ik het met 26 eens over Rembrandts auteurschap.
Met betrekking tot de drie andere, werken in het Museo Thyssen-Bornemisza te
Madrid (IV 2), Kassel (IV 9) en Aix-en-Provence (IV 16) waar ik de eigenhandigheid
van betwijfelde in 1984, hebben de argumenten van Van de Wetering en anderen
mij ervan overtuigd dat ze door Rembrandt zijn geschilderd. Van de zeven
niet-zelfportretten in de ‘addenda et corrigenda’ bij deel 4, werken die in de delen
1-3 werden betwijfeld of afgeschreven en nu door van de Wetering teruggegeven
worden aan Rembrandt, heb ik er zes in 1984 als Rembrandts gepubliceerd (afb.
12-14, 49, 211-12) en sprak een positiever oordeel uit dan het RRP destijds over de
zevende (nr. 633 de standaardcatalogus van Rembrandts schilderijen door Abraham
Bredius, 1935, in een door Horst Gerson herziene versie in 1969 opnieuw uitgegeven).
Wat moet men ervan denken dat van de Wetering zijn naam onder ondoordachte
afschrijvingen zette en nu terugkomt op dat oordeel zonder te erkennen dat er collega's
waren die zich niet op dat verkeerde spoor hadden begeven?
Terugkerend op de vraag van hierboven: hoe kon van de Wetering serieus beweren
dat hij pas na jaren van bestudering van de zelfportretten een dwaling ontdekte die
voor anderen zonneklaar was? Hoe kon hij denken dat een onstabiele categorie als
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‘zelfportretten’ een basis kon vormen voor een ‘objectieve’ methode om de
eigenhandigheid vast te stellen?
Het antwoord is dat Van de Weterings uitspraak onjuist is. Zijn claim dat dit
verschijnsel een ‘ontdekking’ was uit begin jaren 2000 van het Rembrandt Research
Project is aantoonbaar inaccuraat. In deel 2 van het Corpus, uit 1986, werd het
hierboven genoemde portret van Rembrandt in Berlijn dat eerst een ‘zelfportret’
heette, door het RRP aan Govert Flinck toegeschreven (C56). Dit schilderij werd al
in 1968 door Ernst van de Wetering en Simon Levie onderzocht. Waarschijnlijk
schreven zij ook de entry erover in het Cor-
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pus 2 van 1986 - zij ondertekenden het in elk geval als coauteurs. Daar is duidelijk
te lezen dat het bestaan van ‘zelfportretten’ geschilderd door andere werkplaatsleden
hen bekend was. Zo'n categorie is, zo schrijven zij, ‘in overeenstemming met
gedachten die eerder werden uitgedrukt door [Horst] Gerson (Rembrandt paintings
1968, p. 66]: “[...] aangezien wij portretten van Rembrandt door Flinck kennen,
moeten wij het zeker voor mogelijk [verkeerd geciteerd; Gerson gebruikte het sterkere
woord aannemelijk] houden dat ook andere leerlingen zijn portret schilderden”’.14
In deel 4 wijdt Van de Wetering weliswaar een voetnoot aan Gerson (met het
verkeerde paginanummer 62), maar hij zwakt diens bijdrage af alsof Gerson destijds
al niet de vinger had gelegd op het verschijnsel dat Van de Wetering nu claimt als
zijn ontdekking. Ook zegt van de Wetering in deel 4 niets over de stellige bespreking
van C56 in deel 2, met zijn zakelijke uitwerking van Gersons bevindingen. Met andere
woorden: de rechtvaardiging die van de Wetering naar voren brengt voor de
‘drastische begrenzing van de effectiviteit van de methodiek’ die het RRP had willen
loslaten op
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de zelfportretten in deel 4, is gebaseerd op een inaccurate claim. Deze zware
methodologische en historische proclamatie in Self-portraits geeft een verkeerde
voorstelling van zaken.
Er valt veel meer te zeggen over dit nieuwe deel van A corpus of Rembrandt paintings.
De 690 pagina's van deze grootse uitgave bevatten een onvoorstelbare schat van
informatie, veel ervan nieuw, over ‘de groep schilderijen die lange tijd beschouwd
zijn als Rembrandts zelfportretten’, ook al wordt die categorie gedeconstrueerd. Veel
in de essays en lemma's vormt een uitstekende, onmisbare bijdrage aan onze kennis
van Rembrandt. Maar - en als informatieverslinder zeg ik dit niet graag - voor mij
is A corpus of Rembrandt paintings een bijna ondoordringbare rijstebrijberg.
De onderzoeker, en de gewone lezer al helemaal, kan de inhoud van deze enorme
banden onmogelijk in zich opnemen zonder tussendoor zijn eigen samenvattingen
en indexen te maken. De minimale en zeer selectieve indexen op de 3200 pagina's
van de delen 1-4 schieten deerlijk te kort. Wiens geheugen kan alles bevatten wat
erin staat? Alleen toekomstige onderzoekers van ditzelfde materiaal zullen misschien
de motivatie kunnen opbrengen om de delen te doorploegen om alle informatie over
een bepaald onderwerp te vinden.15
Nog moeilijker is het om erachter te komen wat er niet in staat. Zeker weten kan
ik het niet, maar voor zover ik heb kunnen napluizen mist er in de 690 pagina's over
Rembrandts zelfportretten een feit dat zeer relevant en misschien essentieel is voor
ons begrip van dit onderwerp. Toen Rembrandt vijftien jaar oud was verscheen, net
toen hij de Latijnse school verliet om schildersleerling te worden, een opmerkelijke
prent die in betrekking staat tot zijn specialiteit van zelfportretten. Het is een gravure
door Andries Jacobsz. Stock naar een zelfportret van Rembrandts grote voorganger
en rolmodel Lucas van Leyden, dat deze schilderde toen hij vijftien jaar oud was.
Het onderschrift onder de prent vertelt dat die de ‘onvergelijkbare schilder en graveur
[toont] toen hij vijftien jaar oud was, afgebeeld naar een portret, ten dienste van een
gravure, van hemzelf door zijn eigen hand. Hij overleed in Leiden in het jaar 1533
in de leeftijd van negenendertig jaar’.16
In 1633, het honderdste sterfjaar van Lucas, etste Rembrandt het zelfportret dat
het dichtst bij dat van Lucas komt. Het was het eerste zelfportret dat hij met zijn
voornaam signeerde. Wie twijfelt eraan dat, toen de ontvankelijke en ambitieuze
jonge Leidenaar Rembrandt zichzelf met zijn eigen hand ging portretteren, hij door
Lucas werd geïnspireerd?
Het lijkt erop dat Ernst van de Wetering hieraan twijfelt. Het weglaten van de
prent van Andries Stock van het zelfportret van Lucas kan met opzet zijn gebeurd.
Van de Wetering is een tegenstander van persoonlijke interpretatie van zelfportretten
die van vóór de 19de eeuw stammen. Hij hanteert het feit dat Rembrandts
zelfportretten ‘handelswaar’ waren voor de verkoop aan vreemden als bewijs dat er
geen sprake van zelfreflectie kan zijn, laat staan van enige persoonlijke betekenis.17
Hij is ervan overtuigd dat zelfportretten niet tot stand kwamen vanuit de wens van
de kunstenaars zelf, maar vanwege de wens van verzamelaars om gelijkenissen van
kunstenaars te bezitten. Hij verwijst naar prentenseries zoals die van Anthonie van
Dyck en de Medicicollectie van geschilderde zelfportretten. En concludeert dan:
‘Men moet tot de conclusie komen dat Rembrandts activiteit op dit gebied, als geheel
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genomen, eerder gezien moet worden als het resultaat van “druk van buitenaf”, dan
van de “druk van binnen” die [Perry] Chapman veronderstelt.’18
Van de Wetering is blijkbaar niet onder de indruk van het feit dat Rembrandt meer
- veel meer - zelfportretten maakte dan enig ander kunstenaar uit de vroegmoderne
periode. Ook geeft hij geen uitleg van de grote diversiteit van persoonlijkheden die
Rembrandt aanneemt in zijn zelfportretten, beelden waarvoor geen ‘druk van buitenaf’
verantwoordelijk gehouden kan worden en die niet zouden passen in een galerij van
zelfportretten. Zijn nadrukkelijke bewering dat geen persoonlijke of psychologische
betekenis kan worden gehecht aan de kunst van het zelfportret in de 17de eeuw, dat
geen speculatie over persoonlijke identiteit toelaatbaar is, moet als te categorisch en
te
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beperkend van de hand worden gewezen. In elk geval gaat het lijnrecht in tegen de
bayesiaanse aanpak die van de Wetering zelf zegt te volgen.
Jammer. Want hoeveel goeds en interessants het ook biedt, deel 4 van A corpus
of Rembrandt paintings mist zo de kans ons de relatie tussen Rembrandt Harmensz.
van Rijn en zijn zelfportretten beter te leren begrijpen.
* Vertaling Loekie Schwartz

Eindnoten:
1 Ernst van de Wetering (met bijdragen van anderen), A corpus of Rembrandt paintings, volume
4: The self-portraits (Springer, Dordrecht 2005): ‘There is one type of non-authentic self-portrait
whose existence became clear to us only when we had virtually completed this volume of the
Corpus. This category of “self-portraits” of Rembrandt was executed by workshop assistants
or pupils... The discovery imposes drastic limitations on the effectiveness of the methods,
presumed to be objective, that we had initially hoped could introduce order into the group of
paintings long taken to be Rembrandt's self-portraits.... Indeed, the fact that the usefulness of
these “objective” methods of authentification was undermined by the discovery of the category
of “self-portraits” painted by other workshop members is due entirely to our effort to apply
those methods as consistently as possible.’
2 Ingezonden brief van Herman Colenbrander, Secretaris van de Stichting voor Kunsthistorisch
Onderzoek, Amsterdam, de instelling die de aanvraag beoordeelde, aan de redactie van NRC
Handelsblad, 24 januari 1992.
3 Josua Bruyn, ‘Problems of attribution’, Rembrandt after three hundred years: a symposium Rembrandt and his followers, October 22-24, 1969 (Chicago, The Art Institute of Chicago,
1973).
4 ‘[...] a precise definition of our observations and of the standards by which we interpret them.
Only thus will our opinions become rational judgements’, Bruyn, op. cit.: noot 3, p. 39.
5 ‘[...] the opinions expressed in this volume (IV), and the previously published volumes I-III in
the Series A Corpus of Rembrandt Paintings, should be understood as “opinions” that are meant
for academic use only’.
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6 De titelpagina (in feite p. 2, tegenover de eigenlijke titelpagina p. 3) noemt deel 4 ‘The
self-portraits’. Op de rug staat Self-portraits 1625-1669. Echter, de catalogus bevat alleen
beschrijvingen van schilderijen van 1643 tot 1669.
7 ‘Reviewing the three past decades it is evident that this project - as with every project attempting
to chart a complex phenomenon - is not only a path to resolving the problems involved, but
also a learning process’; Deel 4, p. XXII.
8 ‘[...] observed that our beliefs are not all-or-nothing convictions based on simple yes-or-no
answers to decisive questions, but rather that there are degrees of belief, that one arrives at a
conclusion through inductive reasoning using arguments of varying probability’; Deel 4, p.
109.
9 W. Froentjes, H.J.J. Hardy en R. ter Kuile-Haller, ‘Een schriftkundig onderzoek van Rembrandt
signaturen’, Oud Holland 105 (1991), pp. 185-204: p. 202.
10 In deel 4, p. 216, noot 299 schrijft Van de Wetering over een toeschrijving aan Govert Flinck,
dat ‘deze auteur niet overtuigd was van deze toeschrijving (het oordeel van de groep dat tot
stand kwam na een stemming, won het soms van persoonlijke opinies)’. Toch maakte van de
Wetering geen gebruik van zijn recht een afwijkend minderheidsoordeel toe te voegen aan de
beschrijving.
11 ‘[...] cramped placing of the figure [...] clumsy heaviness in the appearance of the figure [...]
not really effective in creating depth [...] a hurried manner of painting [that] is far from effective
[...] no parallel in any of Rembrandt's works from those years [...] weak [in] execution, [...] flat
and patchy.’ De ‘transitions from the face to the hair are noticeably weak’ terwijl ‘the somewhat
primitive bravura of the brushstroke [...] does not always help to create clarity in the shape of
the head or an effect of depth’. Deel 2, pp. 671-72.
12 Deel 4, p. 603: ‘a brilliant, broadly painted self-portrait, [...] perhaps [...] a demonstration of
Rembrandt's mastery of the “rough manner”.’ Deel 4, p. 216: ‘its brilliantly applied brushstrokes
that are left emphatically visible.’
13 ‘The authenticity of this painting was never doubted in the literature until 1986, when Tümpel
attributed it to an anonymous follower of Rembrandt’; deel 4, p. 442.
14 ‘[...] in line with thoughts expressed earlier by [Horst] Gerson [Rembrandt paintings, 1968, p.
66]: “[...] since we know portraits of Rembrandt by Flinck, we must surely reckon it possible
[Gerson schreef “plausible”] that other students painted his likeness”.’
15 Amsterdam University Press en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie hebben
een project onder de naam Digital Rembrandt Archive, gebaseerd op het RRP archief,
aangekondigd. Daar is echter niet een digitaal doorzoekbare versie van het Corpus zelf bij
voorzien. Wel is het Corpus voorzien van veel tabellen met technische gegevens, die overigens
niet goed te hanteren zijn door een kunsthistoricus zonder wetenschappelijke achtergrond.
16 Effi gies Lucae de Leyda. Pictoris. et sculptoris. Incomparabilis / dum esset annos XV ad ectypum
propria ipsius manu depictum / Obyt Lugd Batav. anno MDXXXIII Aetat suae XXXIX. // LdeLeyda
Pinxit / And. Stokius fecit.
17 ‘One would have to conclude that Rembrandt's activity in this field, taken as a whole, should
be seen as the result of “external pressure” rather than the “internal pressure” presumed by
[Perry] Chapman’; Corpus, deel 4, pp. 132-144. In de loop van een lange polemiek tegen Perry
Chapmans bewering dat de zelfportretten een ‘verhoogd bewustzijn van zichzelf’ (‘heightened
self-consciousness’) vertegenwoordigen, verwijst Van de Wetering met instemming naar Eddy
de Jonghs karakterisering van de zelfportretten als ‘handelswaar’ (‘commodities’).
18 Deel 4, p. 139.
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Opdat
Eva Gerlach
Vannacht sneden ze mijn benen
juist op het kniegewricht af, het deed niet veel pijn.
Wegens ruimtegebrek werd ik overdag buiten gezet.
Het is prettig om buiten te zitten
in de eerste sneeuw als de grote lichte kristallen
neerkomen op je mouw, hoe ze daar blijven hangen
alsof ze zich thuis voelen bij je, bezoek dat van geen
weggaan wil weten. Dat ik daarvan het nietsmelten zou zien, de traagte; oneindigheid die
ligt op je jas en niet zingt,
niet vliegt, geen Trooster verkondigt,
niets opruimt, geen terras verbetert, heggen
niet snoeit, parket niet lakt, nooit afwast en
dat allemaal zonder een woord; dat ik, die altijd
alles wil, zou weten hoe het is
om tussenin te zijn, geen lied, geen vluchtplan,
geen troost want geen gebrek, even onredelijk en
voorgoed bij je vandaan maar zonder zo
leeg te staan, zonder over te gaan, zonder een
teen te bewegen. Daarom waren mijn benen
doormidden gesneden.
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Ars oblivionis
De buitenkant van dingen, meer hadden we niet
nodig voor wat we wilden: vergeten, geen kunst, zo
gebeurd. Met onze handen, de binnen
kanten ervan, het kleurloze, gingen we na
wat we nog allebei, dit, dat, streken het open en
glad. Het huis aan zee, de wespen, knellen van
lucht, ergens wegrijden. Elkaars doden herkennen
in volle treinen. Hadden we dat geweten!
Plaatsen genoteerd bij het wakker worden, onleesbaar, en de geur van liegen, hoe die
alles uitlegt en hoe weinig verschil het maakt, huid
op huid. Die dingen, met onze vingertoppen, die ook het verschil tussen licht en
wat je niet vertelt voelden, maar het
niet lieten merken. Wegwuifden, uitzwaaiden. Elkaars tanden, elkaars
neuzen, brillen, hoe het uit ons viel, regen
van polshorloges, knokkels, bot. Geroepen
en losgelaten: vel van vissen, tranen
boven de uienringen, glas met verdampte rest wijn
(bewaard tot je terug zou zijn), rand van een bord de
rand van de wereld, vulpeninkt, groef in de muur
de gids die ons uit het bekende
naar de overkant bracht, daar waar water
voeten afbreekt, waar wij elkaar om niet
op te houden met vergeten bij de schouders
vasthielden en elkaars gezichten, zachte
gladde en harige wangholten, neusbruggen, oogleden een voor een afgingen en
wegstreepten. Klaar. En elkaar
loslieten, lieten gaan waar
geen mosselschelp meer kraakt tegen je zolen,
geen zeentje vorm vergeten tegenhoudt.
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Een brief aan het Fonds voor de Letteren
door Co Woudsma
- Onlangs ontving de dichter Co Woudsma een werkbeurs van
het Fonds voor de Letteren ter grootte van €10.000. Verheugd over deze welkome
financiële ondersteuning vroeg Woudsma aan het Fonds om de nadere motivering
van de subsidiëring. Tot zijn verbazing bleek de Adviescommissie Werkbeurzen
Schrijvers helemaal niet positief te oordelen over zijn poëzie. Van de adviescommissie
had slecht één lid kennis genomen van Woudsma's recente bundel Geluksinstructies,
waarop de toekenning grotendeels was gebaseerd. Bij de beoordeling had men zich
verlaten op ‘leesadviezen’ van twee externe adviseurs.
- In de ‘nadere motivering’ van het Fonds der Letteren stond te lezen:
‘Eén lezer is van mening dat uw bundel tegen de categorie light verse “aanschurkt”,
doordat er in gedichten dingen, taferelen op een montere, grappige, maar soms ook
oppervlakkige wijze worden beschreven. - De andere twee lezers zijn het erover eens
dat u zeker in staat bent om verfrissende poëzie te schrijven, maar dat u daar in deze
bundel niet altijd in slaagt. In uw beste gedichten bent u trefzeker in uw bewoordingen
en weet u beklemmend en genuanceerd te dichten. Geluksinstructies is volgens deze
lezers een bundel van een dichter die nog niet lijkt te hebben beslist welke kant hij
nu op wil. Enerzijds ervaren ze een overtuigde experimenteerdrift, anderzijds worden
ze geconfronteerd met eenduidige “dichtwerkjes”’. Die vermenging van stijlen en
kwaliteiten leidt volgens de lezers uiteindelijk tot een bundel van ongelijke kwaliteit.
[...]
En hoewel er binnen de adviescommissie van mening werd verschild of het
concretiseren van uw existentiële vragen een goed uitgangspunt is voor het schrijven
van poëzie, [werd] uw werkplan voldoende intrigerend bevonden om bij haar de
verwachting te wekken dat uw nieuwe dichtbundel van voldoende kwaliteit zal zijn.’
- Na kennisneming van deze motivering tekende Woudsma schriftelijk bezwaar
aan. Hij betoogde dat de beoordeling van zijn poëzie ‘onjuist’, ‘ondeskundig’,
‘oppervlakkig’, ‘dom’, ‘demotiverend’ en ‘beledigend’ was. Zeker gezien de recensies
van Geluksinstructies, die vrijwel allemaal positief waren geweest (zelfs lovend tot
juichend van Rob Schouten in Vrij Nederland, Peter de Boer in Trouw, Arie van den
Berg in NRC Handelsblad, Adriaan Jaeggi in Het Parool, en Tjitske Jansen in La
vie en rose). - Bovendien trof het hem dat de werkbeurzen voor complete dichtbundels
die het Fonds verstrekte danig uiteenliepen: van 7500 euro (o.a. Vrouwkje Tuinman)
tot 50.000 euro (Elly de Waard) en 60.000 euro (Jacques Hamelink). Woudsma
verlangde in dit bezwaarschrift een gedegen motivering van het Fonds en een
gemiddelde werkbeurs van 30.000 euro.
- Het bezwaar werd afgewezen, en ook tijdens een onderhoud met de
‘Bezwaarcommissie’ van het Fonds werd Woudsma in het ongelijk gesteld. Hij bleef
achter met werkbeurs van 10.000 euro op basis van een koele beoordeling, gefundeerd
op twee leesadviezen die radicaal anders waren dan de recensies.
- Ten slotte schreef Woudsma onderstaande brief aan het fonds, gedateerd 30
augustus jl., die hier wordt afgedrukt als proeve van de literaire werkelijkheid in
Nederland anno 2006. Hij wacht nog op antwoord. - BB
WAT VOORAF GING
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[30 augustus 2006]
T.A.V. HET BESTUUR VAN DE STICHTING FONDS VOOR DE LETTEREN, SYLVIA
DORNSEIFFER, ERNST BRUINSMA EN MARTINE BIBO

Stichting Fonds voor de Letteren
Huddestraat 71018
HB Amsterdam
Weesp, 30 augustus 2006
Nu ik, vriendjes, jullie heb geproefd, voorgoed geproefd, vind ik de wereld groot en
boos.
Geacht bestuur,
geachte mevrouw Dornseiffer, geachte heer Bruinsma, geachte mevrouw Bibo,
Hierbij deel ik u mee dat ik de door de Stichting Fonds voor de Letteren aan mij
toegekende werkbeurs van 10.000 euro weiger en het aangevraagde en al
overgemaakte voorschot van 3333 euro terugstort. (Ik ben van plan deze brief pas
te versturen - voor de zekerheid zowel per email als per papieren post - nadat ik het
geld heb teruggestort.)
Ik zal in deze brief zo goed mogelijk proberen uit te leggen waarom ik dit doe.
Kortheidshalve zal ik zo min mogelijk al in mijn eerste bezwaarschrift (d.d. 5 juni
2006) en in mijn tweede bezwaarschrift (d.d. 2 augustus 2006) naar voren gebrachte
argumenten herhalen. [...]
Ik kan mij niet verenigen met het in de ‘nadere motivering’ (d.d. 29 mei 2006)
samengevatte oordeel over mijn meest recente dichtbundel, Geluksinstructies. Bij
uw besluit mij een werkbeurs (van 10.000 euro) toe te kennen hebben weliswaar
verschillende zaken een rol gespeeld, maar dit besluit is toch voor een heel groot
deel op het voornoemde oordeel over mijn laatste bundel gebaseerd.
Ik heb in mijn bezwaarschrift(en) aangegeven dat ik dit oordeel ‘onjuist,
ondeskundig, oppervlakkig, dom, demotiverend en beledigend’ vind en ik heb mijn
oordeel over uw oordeel met argumenten gestaafd. Verder heb ik gewezen op de
grote discrepantie tussen uw oordeel en het oordeel van een aantal gezaghebbende
recensenten (onder anderen Rob Schouten en Peter de Boer).
Ik heb de stellige indruk dat uw ‘lezers’ Geluksinstructies niet begrepen hebben,
niet snappen wat voor soort poëzie ik schrijf (in stilistisch en inhoudelijk opzicht)
en hoe de bundel is geconstrueerd.
Nu kan ik me voorstellen dat sommige auteurs zouden zeggen: ‘Dat oordeel is slechts
het oordeel van drie “lezers” (waaronder twee ingehuurde), en niet het oordeel van
het Fonds. Ik zie dat oordeel los van de werkbeurs die ik van het Fonds krijg.’ - Zulke
auteurs zien het Fonds bij wijze van spreken als een subsidiemachine: je drukt op
een aantal knoppen en er komt (al of niet) een bepaald bedrag uit. Geld is geld, en
met zo'n (nota bene door de auteur zelf aangevraagde) betrekkelijk negatieve ‘nadere
motivering’ valt te leven.
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Het moge duidelijk zijn dat ik het héél anders zie. Afgaande op de samenvatting
in de ‘nadere motivering’ (de oorspronkelijke stukken heb ik niet mogen inzien, dus
ik moet het met deze samenvatting doen) hebben drie ronduit ondeskundige ‘lezers’
mijn bundel gelezen. Zij weten mijn poëzie niet naar waarde te schatten en voelen
geen enkele liefde voor mijn werk.
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Vervolgens is dit oordeel overgenomen door de ‘adviescommissie’ (waarin een van
de drie ‘lezers’ zat). Vervolgens is het oordeel van de ‘adviescommissie’ overgenomen
door het bestuur.
Vervolgens heb ik (in mijn eerste bezwaarschrift) inhoudelijk bezwaar gemaakt
tegen de beoordeling van Geluksinstructies (fijne bundel trouwens, echt een aanrader,
ook leuk om cadeau te doen, en let u eens op het fraaie omslag).
Vervolgens kreeg ik van de tweepersoons ‘bezwaarcommissie’ een brief waarin
alleen op procedurele zaken en op geen enkel door mij naar voren gebracht argument
werd ingegaan.
Vervolgens maakte ik in mijn tweede bezwaarschrift bezwaar tegen de gang van
zaken en verzocht ik u met nadruk nu eens op mijn inhoudelijke argumenten in te
gaan.
Vervolgens werd ik uitgenodigd voor een gesprek met de ‘bezwaarcommissie’.
Dat gesprek heeft inmiddels (op 29 augustus) plaatsgevonden. Ik moet zeggen, en
ik meen dat oprecht, dat ik de heer Bruinsma en mevrouw Bibo zeer vriendelijk en
meelevend vond. Ze stonden mij allerhartelijkst te woord en wisten tal van procedurele
en organisatorische kwesties bijzonder helder uit te leggen.
Maar op mijn inhoudelijke argumenten werd niet ingegaan. De bundel
Geluksinstructies lag op tafel [...], maar waarom eigenlijk? De heer Bruinsma
verklaarde nadrukkelijk dat hij mijn bundel niet gelezen had. (Ik vroeg mij af hoe
mevrouw Bibo en de heer Bruinsma hun nieuwsgierigheid hadden kunnen bedwingen.
Zouden zij nu werkelijk niet willen weten wat voor gedichten die man die zo fel voor
zijn eigen werk opkomt schrijft? Maar dit terzijde.)
Veel erger vind ik het dat mij in het gesprek ook geen uitzicht werd gegeven op
een inhoudelijk gesprek over de beoordeling van Geluksinstructies. Een kritisch
oordeel over het oordeel van de ‘lezers’ is blijkbaar niet mogelijk. Een kritische
vergelijking van het oordeel van de ‘lezers’ met het oordeel van de (voor zover ik
weet) acht recensies van mijn bundel (waarvan zes lovend tot juichend) is ook niet
mogelijk. Een tweede mening (second opinion) aanvragen bij een gezaghebbende
criticus (of een vooraanstaande dichter) is blijkbaar ook niet mogelijk. [...]
Maar dat betekent dat werkelijk, inhoudelijk bezwaar maken helemaal niet mogelijk
is. Dan stopt de communicatie. - Het gesprek met de ‘bezwaarcommissie’ was
vriendelijk - maar tegelijkertijd was het geen gesprek. De commissie en ik spraken
volkomen langs elkaar heen. De commissie sprak een andere taal dan de mijne.
Verder blijf ik, nu ik na het doornemen van het door u opgestuurde jaarverslag Op
weg naar de veertig weet welke auteurs hoeveel geld van u kregen (in 2005), die
10.000 euro (op zichzelf een fantastisch bedrag, daar blijf ik bij!) in verhouding erg
weinig vinden.
Misschien heeft u ook het feit dat ik niet snel dicht in uw beslissing over de hoogte
van mijn werkbeurs meegewogen. (Van 1989 tot 1997 schreef ik Viewmaster, van
1997 tot 2005 schreef ik Gelukinstructies, tijdens de totstandkoming van die laatste
bundel schreef ik ook de gedichten in Filosofie voor de zwijnen.) Maar dat zou ik
dan onterecht vinden. Dat ik langzaam schrijf, zegt niets over de kwaliteit van mijn
gedichten. Bovendien: als ik langzaam schrijf, heb ik eerder behoefte aan een hogere
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maken minder freelance werk te doen en meer tijd aan het dichten te besteden.
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Niet dat ik mezelf een kunstenaar in dezelfde categorie vind, zeker niet, maar is
Anton Webern een mindere componist omdat zijn officiële oeuvre uit 31 werken
bestaat, waarvan het langste een kwartier duurt, een oeuvre waar de goede man 35
jaar aan gewerkt heeft en dat met gemak op 3 CD's past? Natuurlijk niet, Webern is
de grootste klassieke componist van de 20ste eeuw, we mogen hem dankbaar zijn
dat hij soms drie jaar met zes minuten muziek bezig was.
Ik blijf er dus bij dat, gezien de bedragen die dichters van vergelijkbare kwaliteit
krijgen, een werkbeurs van minimaal 30.000 euro in mijn geval alleszins redelijk
was geweest.
Maar de doorslaggevende reden om de werkbeurs te weigeren, is het volgens mij
faliekant onjuiste oordeel over Geluksinstructies.
Denk niet dat mij deze beslissing geen moeite kost. 10.000 euro is voor mij een
enorm bedrag. Het is in feite wat ik, ruwweg, in twee jaar verdien. (En het is twintig
maal het bedrag wat ik tot nu toe met Geluksinstructies heb verdiend.) Niet alleen
zal ik het geld missen, maar ik zag de werkbeurs (aanvankelijk, voordat ik van de
‘nadere motivering’ kennis had genomen) ook als een soort maatschappelijke
erkenning, als misschien een eerste stap uit de freelance-armoede. (Waarbij ik me
goed realiseer dat die ‘armoede’ zeer relatief is, en dat ik vergeleken met miljarden
mensen op deze wereld vreselijk rijk ben.)
Nee, deze beslissing, en dit hele ‘gedoe’ kost mij al maanden veel moeite. Die
zich fysiek vertaalt in dagelijkse pijn in mijn borst. Ik hoop dat de druk nu (geleidelijk
aan?) minder zal worden en uiteindelijk zal verdwijnen.
Ik weet niet of u mijn twee bezwaarschriften aan de ‘lezers’ (Arnoud van Adrichem,
Kurt Snoekx en het niet nader genoemde lid van de ‘adviescommissie’) en aan de
‘adviescommissie’ (Tatjana Daan, Toin Duyx, Atte Jongstra, Menno Lievers en Fleur
Speet, bijgestaan door Maydo van Marwijk Kooy en Erik Vlaminck - de man die u
een beurs van 75.000 euro gaf) heeft laten lezen. Aangezien mijn bezwaarschriften
voor een niet gering deel tegen de ‘lezers’ en de ‘adviescommissie’ zijn gericht, zou
ik het op prijs stellen als voornoemde personen ze ook te lezen kregen. Deze (derde)
brief mogen ze natuurlijk ook lezen.
Ook zou ik het op prijs stellen als u mijn besluit de werkbeurs te weigeren in uw
nieuwsbrief Het Schrijvershuis zou vermelden. Ook een vermelding van mijn besluit
in uw volgende jaarverslag zou ik op prijs stellen.
Mijn gedichten staan mij niet toe uw geld te accepteren. Althans, zolang uw oordeel
over Geluksinstructies niet van tafel is. Want zolang is voor mij die 10.000 euro
‘besmet’ geld. Ik zou het een ondragelijke gedachte vinden een bundel voor een
instelling die mijn werk niet werkelijk waardeert te moeten schrijven (en ook nog
een bedankje in mijn nieuwe bundel te moeten opnemen). Nu ben ik weer vrij, en
kan ik weer voor mezelf en voor de mensheid schrijven. En zonder ‘werkplan’, ik
ben toch een dichter van losse, meestal ‘ongeplande’ gedichten.
Leven is (deels) compromissen sluiten en vuile handen maken. De mens Co Woudsma
is tot op zekere hoogte te koop. Mijn bundel Geluksinstructies is gelukkig ook te
koop. Maar de dichter Co Woudsma is beslist niet te koop.
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Co Woudsma
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Lente in de tuin
Marc Tritsmans
Al wat nu niet
glanst, glimt, flonkert,
zindert, knispert, walmt,
zwelt, barst, knalt,
neuriet, zingt, fluit,
ritselt, ruist, pronkt,
lokt, huppelt, buitelt,
schettert, snatert, dampt,
broeit, bloeit, baltst,
streelt, zoent, kreunt,
zwelgt, steunt, zwijmelt,
neukt, bestuift, bevrucht,
bezwangert, nestelt, broedt,
is gezien.
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Zeeland
Op het strand van Vrouwenpolder
onze lichamen als de naalden van een
kompas: hoofden noord, voeten zuid,
de laatste avondzon nog gulzig
zoekend met onze huid, de zachte,
onmisbare gloed achter gesloten ogen.
En in de duinen roepend de fazanten
en achter ons de zee die onvermoeibaar
op ons inpraat en ons wiegend
inademt, uitademt, inademt
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De verdwijning van de heer Onno
door Frans Stüger
Das ermüdende Gleichmaßder Tage - FRIEDRICH SCHILLER
Op de twee postbakjes en de telefoon na was het bureau van de heer Onno leeg. De
twee postbakjes waren in feite twee op elkaar gestapelde mandjes van gevlochten
aluminium ijzerdraad. Een cadeau van de afdeling hypotheken toen hij daar twintig
jaar had gewerkt. Ook beide mandjes - inkomende en uitgaande post - waren leeg.
Het eerste wat Onno deed toen hij die ochtend achter zijn bureau plaatsnam, was
de twee mandjes een kwartslag draaien, zodat zij wat speelser stonden opgesteld.
Hij wist dat de schoonmaakdienst ze vanavond weer strak in het gelid zou plaatsen,
streng in lijn met de zijkant van zijn bureau. Dat deden ze elke avond. Toch was dat
voor Onno geen reden om ze niet elke ochtend in hun oorspronkelijke positie terug
te zetten.
Met een zucht die Onno langzaam liet ontsnappen, legde hij zijn handen op het
dof glanzende bureaublad. Hij staarde naar de telefoon en overwoog om Langkamp
van afdeling Leningen te bellen, maar hij vermoedde dat Langkamp nog bezig was
met zijn ochtendkrant. Dus schoof hij een la open en dicht. Daarna veegde hij met
zijn rechterhand over het bureaublad om denkbeeldig stof weg te vegen.
Nu pas zag de heer Onno dat het bureau niet volkomen leeg was. Er lag een
paperclip op zijn bureaublad. Het verbaasde hem die paperclip aan te treffen. Een
nalatigheid van de schoonmakers! Met een schok meende hij ineens te doorzien hoe
hij al die jaren in een stille strijd verwikkeld was geweest met de schoonmakers: hun
enige doel was om hem dwars te zitten door steeds zijn postbakjes recht te zetten.
Dat daarmee het eigenlijke schoonmaken van zijn bureau ernstig in het gedrang
kwam, zou hun een zorg zijn. Om zijn vermoeden bevestigd te zien, streek Onno
met een vingertop over zijn bureau. Hij bekeek zijn vinger nauwkeurig, maar niets
wees op een nalatigheid van de schoonmaakdienst; de vettige streep op het bureaublad
had hij net zelf gemaakt.
‘Toch in de gaten houden,’ mompelde hij.
Nu Onno's onderzoek naar de vermeende nalatigheid van de schoonmaakdienst
op niets was uitgelopen, concentreerde hij zich op de paperclip. Met gebogen hoofd
schoof hij de clip naar zich toe en bekeek die aandachtig. Eigenlijk is het een heel
intrigerend voorwerpje, dacht hij. Het zou symbool kunnen staan voor - Onno huiverde
even - het bestaan. Je begint bij punt A en na wat omzwervingen, eindig je op vrijwel
dezelfde plek.
‘Het bestaan,’ fluisterde hij. Hij knipperde even met zijn ogen en fronste zijn
voorhoofd alsof het grote woord plots met vol gewicht op hem drukte. ‘Bijna dertig
jaar nu, alsof er een week voorbij is.’
Hij hief zijn hoofd en liet zijn blik door de kantoortuin dwalen. Kijk, daar zit
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Van Henegouwen. Ooit, na jaren trouwe dienst, gepasseerd door een jonge jurist. En
ikzelf? Toen ik hier kwam stelde ik hypotheekaktes op. Nu zijn het
standaardformulieren, die door een uitzendkracht worden ingevuld. Het enige wat
ik doe, is controleren of er geen fouten zijn gemaakt en ondertekenen, omdat de wet
nu eenmaal vereist dat de akte door een jurist wordt ondertekend. Verder nog vragen?
Onno slikte alsof hij gekweld werd door een pijn in de borststreek.
Een lange tijd keek hij voor zich uit en wierp toen een blik op zijn horloge.
‘Halftien,’ mompelde hij, ‘het kan nog.’
Langzaam, alsof hij aarzelde, kwam hij overeind. Hij sloot de laden af, wierp de
paperclip in de prullenbak naast zijn bureau en verliet, zonder iemand te groeten, de
afdeling.
Toen Onno de wachtkamer van zijn huisarts binnenkwam, vroeg hij: ‘Wie is de
laatste?’
‘Dat ben jij,’ merkte iemand met zijn arm in een mitella op.
Onno forceerde een glimlach en liet zich in een rotan kuipstoeltje zakken. Het
ding kraakte vervaarlijk. Op een ronde salontafel voor hem lagen tijdschriften. Hij
pakte een Arts en auto van enkele jaren terug en bladerde het blad zonder te lezen
door. Nadat hij een jaargang Verstandige voeding had doorgenomen, was hij aan de
beurt.
De arts, Onno schatte hem ergens in de dertig, bood hem een stoel aan. Vervolgens
nam hij zelf plaats achter zijn bureau, legde zijn handen gevouwen voor zich neer
en zweeg langdurig, waarbij hij Onno vriendelijk aankeek.
‘Het gaat niet goed,’ zei Onno ten slotte, ‘kent u de vorm van een paperclip?’
De arts trok zijn wenkbrauwen even op en antwoordde na een kleine stilte:
‘Jazeker.’
‘Dan weet u genoeg.’
De medicus knikte zwijgend. Hij wachtte even, maar toen er van Onno geen verdere
reactie meer kwam, zei hij, terwijl hij zijn hand uitstrekte naar het receptenblok: ‘Ik
zal uw psyche een warme jas geven.’ Op het montere en gladgeschoren gezicht van
de arts verscheen een glimlachje, maar toen Onno niet reageerde, verdween die snel.
‘Houdt u er rekening mee,’ vervolgde de arts, ‘dat de medicijnen uw stemmingen
vervlakken; minder pieken zogezegd maar ook minder dalen, begrijpt u?’
Onno knikte. Hij dankte de arts voor het recept en verliet de spreekkamer.
Bij de apotheker wachtte Onno net zolang tot er geen andere klanten meer waren,
alsof hij preservatieven wilde bestellen. Toen hij eindelijk de enige was, schoof hij
het recept naar het meisje achter de balie. Ze wierp er een korte blik op, keek Onno
onderzoekend aan en draaide zich ineens om. De lijnen van haar lichaam, duidelijk
zichtbaar onder de strakke trui en broek, deden Onno aan zijn vrouw denken toen
zij hem nog niet had verlaten.
‘Ik weet het niet, Onno, maar het is alsof je achter een beslagen ruit staat. Ik zie
je wel, maar je bent er niet.’
Onno kreeg niet de tijd om te vragen: ‘Hoe bedoel je dat?’, want het meisje stond
inmiddels met de medicijnen voor hem.
‘Weest u voorzichtig met autorijden,’ zei ze, terwijl ze hem een vrolijk gekleurd
plastic zakje overhandigde. Onno knikte en verliet de apotheek.
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Eenmaal buiten op de stoep, vroeg hij zich af wat hem te doen stond. Terug naar
kantoor was uitgesloten. ‘Het is gevaarlijk en ongezond werk,’ stelde hij. ‘Laat ik
een wandeling maken, wellicht verkwikt dat de geest.’
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Na wat omzwervingen, kwam Onno in het park terecht. Hij zocht een bank uit bij
het water om op zijn gemak de bijsluiter te lezen. Toen hij eenmaal zat en het papiertje
onder ogen had, ergerde hij zich aan de kleine letters. Met toegeknepen ogen verdiepte
hij zich in de tekst en las wat hem bij het gebruik van deze medicijnen allemaal te
wachten stond.
Een groepje altijd hongerige eenden had zich inmiddels voor hem opgesteld. Hij
glimlachte even naar de eend die vooraan stond. ‘De paperclip is niet goed,’ mompelde
hij, terwijl een zwakke wind door zijn dunne haar streek, ‘maar dit ook niet.’ Ontstemd
gooide hij de pillen in het water. Voordat hij erop bedacht was, stoven de eenden
erop af.
Nu Onno had besloten de medicijnen niet in te nemen, was het alsof er een last
van hem afviel. Hij hoefde niets meer: niet naar kantoor, geen hypotheekaktes te
ondertekenen, vriendelijk te zijn bij de koffieautomaat of te glimlachen naar een
vrouwelijke collega. Ik wilde te veel, dacht hij, een mens heeft niet meer nodig dan
een aangename zon, een vijver en wat vogels.
Hij liet zijn blik over het water dwalen en wilde juist gaan genieten, toen zijn
aandacht door een eend werd getrokken. Er was iets vreemds met het dier aan de
hand; alsof het te diep in het water lag. Toen maakte het beestje slagzij, waardoor
één poot boven het water uitstak en zinloos rondmaaide. Onno keek aandachtig toe
en zag hoe de vogel steeds meer op zijn kant kwam te liggen, totdat het ineens
helemaal omsloeg en met zijn poten omhoog en zijn kop onder water langzaam
wegdreef. Na wat stuiptrekkingen met de zwemvliezen - alsof het dier naar hem
zwaaide - hielden de bewegingen op en dobberde het kadavertje roerloos rond.
‘Het is te laat,’ stelde hij vast.
De rest van de dag bracht de heer Onno op de bank in het park door, ook toen zijn
zon onderging.
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De lege benzinetank van F. Scott Fitzgerald
door Geert van der Kolk
Elke drieduizend mijl ga ik met mijn auto naar de Fordgarage in Rockville, Maryland,
een grote, kleurloze voorstad van Washington. De servicebeurt (olie verversen,
nieuwe filters, remvloeistof controleren, wielen van plaats verwisselen opdat de
banden gelijkmatig afslijten) duurt ongeveer een uur. Er is een wachtkamer met een
koffieautomaat, een televisie en een stapel oude jaargangen van National Geographic
Magazine. Maar ik ga altijd naar buiten en loop hetzelfde ommetje: langs de
showroom met nieuwe Mustangs en Thunderbirds en over de parkeerplaats met
occasions, langs een elektronica discount en dan voorbij een meubelpaleis. Mijn
bestemming is het kerkhof bij St. Mary's Catholic Church. Daar ligt, ingeklemd
tussen de zes rijbanen van Rockville Pike, de vier rijbanen van Veers Mill Road en
het dubbelspoor van de metro, F. Scott Fitzgerald begraven.
Fitzgerald woonde in Hollywood toen hij in 1940 overleed, maar zijn dochter
Scottie was in Rockville op kostschool en zijn vrouw Zelda werd hier in de buurt
een aantal keren verpleegd in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij had ook nog andere
familie van vaderszijde in Maryland. Zelf had hij geen thuishaven aan het einde van
zijn leven. Hij was er financieel slecht aan toe. Zijn boeken werden niet meer verkocht
en het geld dat hij in de jaren van zijn roem had verdiend was verdampt door zijn
extravagante levensstijl. Hij had hoge kosten door de school van Scottie en de
chronische ziekte van Zelda. Hij leefde van het herschrijven van filmscenario's, dronk
te veel en was na een hartaanval ingetrokken bij zijn Californische minnares Sheilah
Graham, die in een huurflat op de begane grond woonde (trappenlopen was hem op
doktersadvies ontraden.)
Voordat zijn lichaam naar Maryland werd getransporteerd lag het een paar dagen
opgebaard in een sjofele rouwkamer in Los Angeles. Slechts de schrijfster Dorothy
Parker kwam even kijken en citeerde een figurant uit Fitzgeralds meesterwerk The
Great Gatsby, dat in 1925 was verschenen. Deze figuur, die ‘owl eyes’ wordt genoemd
vanwege zijn bril, mompelt bij de begrafenis van de hoofdpersoon: ‘The poor
son-of-a-bitch’.
De begrafenis in Rockville van een van de bekendste schrijvers van de jaren twintig
werd alleen door familie en een paar oude vrienden bijgewoond. Aanvankelijk werd
Scott begraven op het nogal armetierige Rockville Union Cemetery, maar in 1975
zorgde de Women's Club of Rockville ervoor dat hij met Zelda een plaatsje kreeg
bij Saint Mary's. Zelda was in 1948 overleden tijdens een brand in haar psychiatrische
inrichting. Ze was in haar kamer opgesloten. Dochter Scottie, die aanvankelijk naar
verhouding een normaal en redelijk gelukkig leven leidde, kwam er uiteindelijk ook
terecht.
Het kerkhof van Saint Mary's is niet erg levendig. De meeste graven zijn stokoud
en ik kom er nooit iemand tegen. Toch ben ik niet de enige die hier af en toe
langskomt. Op Fitzgeralds graf ligt bijna altijd een oud bosje bloemen - verwelkt en
verregend, maar het ligt er. Het bureau voor toerisme, dat net zoals elke Nederlandse
VVV van spookverhalen houdt omdat die gewone dingen bijzonder maken, promoot
de legende dat op het graf vaak attributen van Fitzgeralds Jazz Age worden gevonden:
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een martiniglas, een lege fles gin, een aangebroken pakje sigaretten. Ik heb ze nog
nooit gezien.
Op de grafsteen staat: ‘And so we beat on, boats against the current, borne back
ceaselessly into the past.’ Het is de laatste zin van The Great
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Gatsby en heeft eigenlijk maar weinig met het verhaal te maken. De roman vertelt
hoe Jay Gatsby probeert zijn jeugdliefde Daisy terug te winnen. Hij zou niets liever
doen dan teruggaan naar het verleden, maar in plaats daarvan wordt hij doodgeschoten
als gevolg van een raar misverstand.
Het idee dat de tijd niet van het verleden naar de toekomst stroomt maar de andere
kant op, had Fitzgerald van de Franse proto-existentialistische filosoof Henri Bergson,
die in de jaren twintig in de mode was en de Nobelprijs voor de literatuur kreeg.
Fitzgerald had de bombastische slotzin kunnen weglaten zonder schade te doen aan
zijn boek, maar dat Bergsons theorieën over ‘temps’ en ‘durée’ hem fascineerden,
is goed te begrijpen. Hij schreef romans. Het ging hem om het verband tussen de
drijfveren en het lot van zijn personages. De ervaring van een afzonderlijk mens (het
onderwerp van de literatuur) is heel anders dan die van de mensheid in het algemeen.
De mensheid is op weg van een primitieve oertijd naar een al of niet glanzende
toekomst. Voor een mens die ouder wordt is er steeds minder toekomst en meer
verleden. Je spoelt langzaam maar zeker terug, om Bergsons beeldspraak aan te
houden.
Jay Gatsby spoelt ook letterlijk terug. Hij wordt doodgeschoten in zijn zwembad.
Gatsby is een nouveau riche die op mysterieuze wijze zijn fortuin heeft gemaakt, en
zijn plan om met zijn grote landhuis en zijn wekelijkse buitensporige feesten indruk
te maken op zijn jeugdliefde Daisy is tot mislukken gedoemd. Om Gatsby zijn
bekomst te geven, moet Fitzgerald een ingewikkelde kunstgreep uithalen.
Gatsby houdt nog steeds van Daisy, die intussen al jaren is getrouwd met de
steenrijke Tom. Tom heeft een verhouding met Myrtle, de vrouw van garagehouder
Wilson, die elke drieduizend mijl Toms olie ververst. Ze wonen op Long Island.
Gatsby heeft zijn landhuis speciaal gekocht om bij Daisy in de buurt te kunnen zijn.
Op een middag maken Gatsby, Tom, Daisy en twee vrienden, Jordan en Nick (de
verteller van de roman) een uitstapje naar New York. Ze gaan met twee auto's, de
gele van Gatsby en de blauwe van Tom. Die zegt in een opwelling tegen Gatsby: ik
rij jouw auto wel. Gatsby zegt: ik geloof niet dat ik genoeg benzine heb. Geeft niet,
zegt Tom, en hij tankt onderweg bij de garage van Wilson. Myrtle ziet de auto (de
gele!) vanuit een bovenraam. In New York wordt veel gedronken en ruzie gemaakt.
Gatsby zegt dat Daisy van hem en niet van Tom houdt. Daisy bevestigt dit. Gatsby
gaat een stap te ver en zegt dat Daisy ook in het verleden nooit van Tom heeft
gehouden. Tom protesteert. Daisy raakt in de war. Tom insinueert dat Gatsby op
duistere wijze aan zijn geld is gekomen. Gatsby protesteert. Daisy zegt tegen hem:
ik hou nu van je. Is dat niet genoeg? Nu raakt Gatsby in de war. Tom denkt dat hij
gewonnen heeft en laat Daisy en Gatsby samen terugrijden naar Long Island, in
Gatsby's gele auto.
Intussen vermoedt garagehouder Wilson dat zijn vrouw Myrtle hem ontrouw is,
maar hij weet niet met wie. Ze maken ruzie en Myrtle vlucht naar buiten. Het is nu
avond. De gele auto van Gatsby komt voorbij. Myrtle denkt dat het Tom is en rent
de straat op. De bestuurder van de gele auto herkent haar niet. Hij probeert haar te
ontwijken, maar dat lukt niet doordat er een tegenligger aankomt. De gele auto knalt
tegen Myrtle op en rijdt met volle vaart door.
Myrtle is op slag dood. Nick, de verteller, vraagt later boos aan Gatsby waarom
hij is doorgereden. Gatsby onthult dat Daisy achter het stuur zat, maar dat hij de
schuld op zich zal nemen om haar te beschermen. Garagehouder Wilson gaat eerst
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naar Toms huis, met zijn revolver op zak, omdat hij eerder op de dag Tom in de gele
auto heeft gezien. Tom vertelt hem dat Gatsby de eigenaar is. Wilson schiet Gatsby
dood, en daarna zichzelf. Daisy komt niet naar Gatsby's begrafenis. Ze heeft het weer
goedgemaakt met Tom.
Fitzgerald had een tragische kijk op het leven. In de zomer van 1924, toen zijn literaire
voorbeeld Joseph Conrad overleed, was Fitzgerald in een hotel aan de Rivièra bezig
aan The Great Gatsby. Toen hij het nieuws hoorde, klom hij op zijn balkon en brulde
met wanhopig melodrama over de Middellandse Zee: ‘Conrad is dead!’
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Het stond van tevoren vast dat Gatsby ook dood moest, maar niet omdat hij op
oneerbare manier aan zijn fortuin was gekomen of daarover had gelogen. In de
oorspronkelijke versie van het boek stond niets over de herkomst van Gatsby's geld.
Pas toen zijn redacteur (de legendarische Maxwell Perkins, die ook Ernest Hemingway
en Thomas Wolfe aan de hand hield) daarover mopperde, heeft Fitzgerald, met een
stinkende vleug antisemitisme, de gangster Meyer Wolfsheim ingevoegd. De echte
boosdoeners in het verhaal (Daisy, die Myrtle doodrijdt, en Tom, die Wilson op het
spoor van Gatsby zet) gaan vrijuit en trekken zich terug in hun beschermde wereld
van geld en privilege. Gatsby betaalt duur, niet voor een misdaad, maar voor zijn
illusies. Hij deed alsof hij iemand anders was, alsof hij kon ontsnappen aan zijn
verleden, maar zoals Fitzgerald elders benadrukte: ‘There are no second acts in
American lives.’
De kunstgreep die Fitzgerald nodig heeft om alles in elkaar te passen, zit hem in
het gedoe met de twee auto's en vooral in Gatsby's bijna lege benzinetank. Dat springt
in het oog omdat nergens anders in de roman alledaagse dingen zoals benzine tanken
een rol spelen of zelfs maar genoemd worden. Je voelt Fitzgerald hier denken: ik
heb een prachtig, geheimzinnig personage, een jongeman die zonder geld, opleiding
of connecties begon en met titanische inspanning iets anders van zichzelf wil maken,
iets groots, uit liefde, en daarin bijna slaagt. Hoe draai ik daar een punt aan? Hij moet
dood, maar hoe? Zelfmoord is geen optie. Gatsby is juist gedefinieerd door
ongebreidelde hoop, hoe dwaas ook. Een gewoon ongeluk heeft geen betekenis. De
dood moet verband houden met de andere personages en het thema van liefde en
bedrog. Tom is te blasé en Daisy te verwend en oppervlakkig voor een passiemoord.
Nick en Jordan zijn buitenstaanders. Alleen de garagehouder Wilson komt in
aanmerking. Hoe knoop ik dat aan elkaar? Bij de benzinepomp!
Dit is echt een kunststuk. Als je het boek langzaam leest, kun je duidelijk zien dat
je wordt gemanipuleerd en dat er van alles wringt en kraakt in het plot. Maar toch
krijg je het gevoel van onvermijdelijkheid waarmee je na het lezen van een echte
tragedie zo hulpeloos blijft zitten.
Fitzgerald was vierenveertig toen hij overleed. Hoewel hij nooit in Rockville heeft
gewoond, is hij nu toch een soort ereburger. Bij de lokale historische vereniging kun
je voor een klein bedrag een kopie laten maken van het reeds lang uitverkochte boekje
F. Scott Fitzgerald's Rockville: A Guide to Rockville, Maryland, in the 1920's. Er is
ook een cultureel centrum naar hem vernoemd. En op de gemeentelijke website staat
zijn graf samen met parken en bioscopen gerangschikt onder de kop ‘Entertainment’.
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Als afgesproken
Paul van den Hoven
Ik zeg niet dat ik later pas
begreep hoe alles om me heen
steeds stiller werd en onrustgevender
en dat het altijd gissen blijft op welk moment
je nog de weg naar huis kunt kiezen
en al niet meer, want al verdwaald,
maar wel dat ik het was
die rustig uit het zicht verdween
op doorreis naar het land der levenden,
en dat ik achteraf de plek pas heb herkend
waar ik - zo wij elkaar mochten verliezen zou wachten als een stenen naald.
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Emmy en Dave
door Nan Prüst
Dave liet de laatste slok teruglopen in de fles. Hij keek naar zijn speeksel dat trager
dan de drank naar de bodem zakte. Zuinig doen was belangrijk, je wist maar nooit
wanneer er weer een nieuwe levering kwam. Hij boog voorover en zette de fles in
de vaas naast de bank. De rietstengels schikte hij zorgvuldig eromheen. Daarna deed
hij de tv uit. Een paar minuten zat hij doodstil in het donker.
Eén ding wist hij zeker: hij zou direct ‘ja’ zeggen als ze hem zouden vragen
huurmoordenaar te worden. Ooit zou die dag komen. En als het zover was, zou hij
de beslissing nemen als een man. Zonder met z'n ogen te knipperen en zonder iets
aan wie dan ook uit te leggen. Hij zou er geen seconde over twijfelen om een contract
killer - nee beter nog: een hit man - te worden. Al moest hij er alles voor opgeven.
Deze etage, zijn vrienden, Emmy. Vooral Emmy. Ze zou er kapot van zijn en hem
smeken te blijven. Ze zou hem niet los willen laten en zich nachtenlang huilend aan
hem vastklampen. Maar er zijn nu eenmaal dingen die je moet doen. Als man.
En Emmy moest zich niet aanstellen. Voor hem was het ook niet gemakkelijk. Er
zou een harde tijd volgen. Hij zou zich moeten bewijzen. A life dedicated to great
events changing the world. Die zouden alleen door zijn persoonlijke koelbloedigheid
plaatsvinden. Als hij faalde, was het afgelopen met hem. Als hij slaagde, zou dat
hem eindelijk het respect en het geld opleveren dat hij verdiende. En wie weet wat
hij zo links en rechts nog eens aan neukvoer zou aantreffen. De leuke meisjes gaan
altijd plat voor een pistolero. Dat wist iedereen. Een waarheid als een koe.
Geeuwend rekte Dave zich uit. Een laatste check. Met een paar passen was hij bij
het raam. Hij schoof de vitrage iets opzij. Beneden hem glansde de straat in de regen.
Niets bewoog. Nergens een geblindeerde auto te bekennen. Alles veilig. Tijd voor
bed.
06.39 uur. Nadat hij de wekker had uitgezet, kroop hij onder de dekens. Emmy sliep
door. De geur van make-up. Sinds hij bij haar in bed lag, probeerde ze ook 's nachts
de puisten in haar gezicht te camoufleren. Belachelijk. Alsof ze niet ook op haar rug
zaten. Kennelijk waren die niet belangrijk genoeg, omdat ze die zelf niet zag. Hij
nam zich voor er eens een terloopse opmerking over te maken. Kijken wat ze zei.
Ze had wel een lekkere kont. Daar was hij voor gevallen die eerste nacht. Hij kwam
uit het café en het eerste wat hem aan haar opviel was dat achterwerk. Het was bij
nader inzien ook echt het enige. ‘Zachtjes, anders hoort mijn moeder het,’ had ze
gefluisterd toen ze het die nacht bij haar thuis deden. De muren hadden oren. Nou
en? Hij gunde haar moeder ook wat. Hij kon zich nog herinneren dat hij met de
nodige herrie klaarkwam.
Haar moeder. Shit man, die was soms zo bezopen dat hij het onverantwoord vond
om op hun verdieping kaarsen te branden. Ze was goed voor minstens een fles per
dag. Bacardi. Smerig spul. Echt een wijvendrank.
Hij bracht zijn gezicht vlak bij dat van Emmy. Achter haar oogleden speelde zich
iets af. Haar pupillen bewogen en de wimpers trilden. Het deed hem denken
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aan de hazewindhond die zijn vader ooit had gekocht voor het hondenrennen. Zoals
die op de keukenvloer kon slapen. Vol overgave. Na een paar minuten al begon hij
onder die oogleden met zijn ogen te rollen. Daarna kwam er zoveel onrust in zijn lijf
dat de poten bewogen, alsof hij in zijn droom een flinke sprint trok. Oefenen noemde
zijn vader dat. ‘Het zit hem in zijn bloed, hè. Ze zijn er altijd mee bezig. Een
prijswinner is het, daar zie je het aan.’
Als je hem op zo'n moment wakker maakte, schrok de hond zich kapot en rende
hij blaffend de hele kamer door. Tot een wedstrijd was het nooit gekomen. Op een
middag was het beest door de openstaande voordeur naar buiten geglipt. Dave zag
nog die gestrekte poten langskomen, in twee lange passen was hij weg. Rechtstreeks
onder een vrachtwagen. Plat.
‘Toch niet hard genoeg geoefend,’ had Dave nog tegen zijn vader gezegd.
Zou het kunnen dat honden voorspellende dromen hadden? Dat-ie het altijd al
geweten had van die vrachtwagen en in zijn droom aan zijn lot wilde ontkomen? Hij
had er wel eens met Emmy over gepraat, maar die was niet geïnteresseerd in dat
soort verhalen. Ze wilde alleen weten of het beest geleden had.
‘De hond niet, maar ik wel,’ had hij geantwoord. ‘Tenslotte had ik die voordeur
opengezet.’ Emmy had hem raar aangekeken. Met een mengeling van medelijden
en afschuw en nog wat andere dingen die hij niet kon thuisbrengen.
Hij schoof nu wat dichter tegen haar aan en blies zijn alcoholadem in haar
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gezicht. Emmy had een hekel aan alcohol. Ze dronk niet. Nooit. Shit man, helemaal
nooit niet. Alsof ze hem zijn kegel verweet, draaide ze zich half van hem af. Hij
schoof op de warme plek die vrijkwam. Ze moest vroeg op had ze gisteravond gezegd.
Anders kwam ze te laat op haar werk. Maar hij liet haar graag slapen. Zo vol overgave.
Terwijl de tijd doortikte.
Te laat. Godverdomme, waarom zei ze nooit wanneer ze thuiskwam? Ze was al
halverwege de trap. Aan haar kerkhofhoest hoorde hij in wat voor stemming ze was.
Hij had zich nog zo voorgenomen eruit te zijn voor ze thuis kwam. Aangekleed en
wel. Ontbijttafel opgeruimd en zo. Maar snel opstaan was een probleem. Als hij
overeind kwam, deed zijn maag dat ook. Toch sloeg hij de dekens opzij. Bij die
beweging kwam er zuur omhoog. Niet overgeven. Als hij op de dekens spuugde,
was het huis te klein.
‘Hé Em, ben je er nu al?’ Het klonk lang niet zo onnozel als hij wilde. Misschien
kon hij haar zover krijgen dat ze eerst naar haar moeder ging.
‘Probeer het maar niet, ik ben al bij haar geweest.’
Shit.
‘Liggen blijven, ik kom eraan,’ zei ze, terwijl ze haar jas uittrok.
‘Ik kan best zelf opstaan,’ zei hij.
‘O ja?’ Ze verdween en een tel later kwam ze binnen met een kom lauw water en
een washand. De geur van zeep, hij werd er niet goed van. ‘Ik was mooi op tijd
vanochtend,’ zei ze terwijl ze de washand onder water duwde. Daarna zette ze de
wekkerradio aan. De muziek begon in zijn hoofd rond te stuiteren.
‘Ik ben niet lekker.’ Als bewijs hield hij zijn trillende hand onder haar neus.
‘Is dat wat nieuws? Wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen?’
‘Niks.’ Hij sprak haar liever niet tegen op dit uur. ‘Heb je wat gekocht? Mag ik
al wat?’
‘Straks, eerst dit. Dat weet je.’ Ze waste zijn gezicht, met de natte washand ging
ze onder zijn T-shirt. Lager. Hij deed zijn ogen dicht. Tot ze halverwege zijn lichaam
belandde en lachend zei: ‘En wat hebben we hier?’ Ze tilde zijn slappe ding op en
vouwde haar hand eromheen. Ze boog zich naar hem toe. Mascara, blauwe
oogschaduw. In haar ogen smeulde dat waar hij niets van wilde weten.
‘Ik hou van je, Em,’ zei hij snel. ‘Ik zweer het.’ Hij duwde zijn tong haar mond
binnen. Samen snakten ze naar adem. Hij stopte, wetend dat dit het gevaarlijkste deel
was. De kramp in zijn maag kwam dit keer tijdig tot stilstand. Hij hoefde niet eens
te kokhalzen.
‘Doorgaan,’ zei ze. Ze ging bovenop hem liggen. Hij wrong zijn hand tussen haar
huid en de band van haar broek. Hij aaide met zijn andere hand over de puisten op
haar rug. Ze begon te zuchten, herrie te maken.
En toen het voorbij was, stond hij moeizaam op. Hij vermeed de spiegel boven de
wastafel en kleedde zich langzaam aan.
In de andere kamer vond hij de boodschappentas.
De fles. De Oscar van vanavond. And the winner is.... Hij was nog meer dan halfvol.
Hij voelde een branderige warmte door zijn slokdarm naar zijn maag stromen. Het
trillen was gestopt. Hij zweette. Hij had zich net een paar keer opgedrukt. Lichamelijke
training was belangrijk. Het was nog zeker niet te laat. Batman returns.
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Op de benedenverdieping donderde iets zwaars op de grond, gevolgd door het
gerinkel van flessen.
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‘Wij hebben wat gemeen,’ had Emmy's moeder gisterennacht nog tegen hem geroepen
van onder aan de trap.
‘Wat dan?’
Ze had een lege fles naar hem opgehouden en was weggesjokt.
Em. Murene. Hij wist ook niet hoe hij op dat woord kwam. Ze lag al uren in bed.
Moest vroeg op om op tijd op haar werk te zijn. En op tijd bij hem. Ze had weer in
het midden gelaten of ze boodschappen voor hem zou doen. Dat maakte hem kapot.
Shaken, not stirred. Vanavond had hij een belangrijke beslissing genomen. Hij zou
zichzelf trainen. Hierboven. Het was misschien niet ruim, maar het kon. Hij zou
veranderen in een vechtmachine. Op een dag - sooner than anyone could ever imagine
- zouden zijn kansen keren. Ook al betekende het dat hij undercover moest, dat hij
zich overdag moest voordoen als het lulletje met de bril.
‘Dat heb ik er wel voor over,’ zei hij zacht. Daarna lag de wereld immers aan zijn
voeten.
Een laatste check. Met een paar passen was hij bij het raam. Hij schoof de vitrage
iets opzij. Beneden hem was de straat nat. En leeg. Niets bewoog. Nergens een
geblindeerde auto te zien. Hij pakte de fles en zette die aan zijn mond. Hij moest nog
trainen. Zou nog trainen. Zeker. Straks. Hij ging nog lang niet naar bed.
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Een Europese bruiloft
door Florus Wijsenbeek
Het Nederlandse bedrijf waar ik werk maakt deel uit van een wereldwijd netwerk
van lobbyondernemingen. De voorzitter en oprichter van dat conglomeraat is evenwel
een echte Europeaan. Zijn paspoort is Duits (zoals dat van zijn vader), zijn moeder
is een Belgische, hij is geboren in Italië en hij is schoolgegaan in Engeland (op de
befaamde jongenskostschool Harrow). Daarna was hij - na zijn studie in Engeland
en de Verenigde Staten - medewerker van mijn voormalige collega bij het Europees
Parlement Otto van Habsburg (de zoon van de laatste Keizer van
Oostenrijk-Hongarije), begon een onderneming (die failliet ging) op het eiland Man
in de Ierse Zee, kwam vervolgens te werken op ons kantoor in Den Haag, vanwaar
hij een nieuwe (ditmaal succesvolle) onderneming - samen met een Noorse - startte,
houdt thans kantoor te Londen, trouwde inmiddels een Schotse en woont nu met
vrouw en drie kinderen op een buiten in de Ierse Republiek.
Wij, zijn medewerkers, noemen hem liefkozend ‘PCL’. En soms betwijfel ik of in
ons netwerk van zo'n honderdtwintig consultants - gevestigd in alle vijfentwintig
lidstaten van de EU, in alle kandidaatlanden, Bulgarije, Roemenië en Turkije, benevens
in China, Rusland en de Verenigde Staten - iedereen zijn echte naam wel kent; ‘PCL’
is genoeg voor ons. We praten trouwens over iemand die een oneindige reeks talen
spreekt, zijn embonpoint met trots draagt, geniet van het leven, en ook nog zeer
belezen is. Bovendien kan PCL inspireren en heel mooi vertellen. Zo verhaalde hij
ooit zeer beeldend hoe een en ander in z'n werk ging toen hij destijds vroeg om de
hand van zijn echtgenote. Voor iedereen die iets wil begrijpen van Europa, is dit een
leerzame geschiedenis.
Nadat de toekomende echtelieden het onderlings eens waren geworden, arrangeerde
PCL een onderhoud met zijn toekomstige schoonvader, ook een old-Harrovian. Deze
noodde hem naar zijn club in het centrum van Londen. Aldus betrad PCL niet geheel
zonder spanning de Boodles Club gevestigd aan St James's Street nr. 24, waar ooit
ook Ian Fleming op de ledenlijst stond. Maar in de conversatiezaal heerste de stilte
van het graf; slechts een aantal oude heren zat achter hun krant te dutten (PCL kon
mooi voordoen hoe hun voorname onderkaken langzaam op en neer bewogen).
Geen wonder dus dat niemand op of om keek toen PCL en zijn aanstaande
schoonvader in een hoekje plaatsnamen. Evenmin werd een van de clubleden merkbaar
uit de slaap gewekt toen de vraag klonk waarmee de jonge man aan de oude heer om
de hand van zijn dochter vroeg. Ook de oude heer zelve reageerde nauwelijks
verbaasd, die had dit blijkbaar allang zien aankomen. Hij knikte vaag, en het huwelijk
was beklonken onder de klank van zacht snurkende bejaarde clubleden
De daarop volgende aankondiging van PCL dat de bruiloft in Italië zou gaan
plaatsvinden, leidde evenmin tot verraste reacties. Dat was anders na de opmerking
dat de aanstaande bruid inmiddels in een vergevorderde staat van zwangerschap
verkeerde. Op dat moment, verklaarde PCL plechtig, trok hier en daar een duttend
clublid merkbaar een wenkbrauw op, en zelfs zag hij hier en daar in de zaal ineens
een krant iets naar beneden zakken om de lezer beter zicht op de handvrager te
verschaffen.
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Nog erger werd het bij de onmiddellijk daarop volgende aankondiging van de
aanstaande bruidegom dat zijn toekomstige vrouw, ofwel de dochter van de oude
heer, tevens zou overgaan op het rooms-katholieke geloof. De schoonvader trok
bleek weg en riep toen: ‘Geef mij een borrel!’ Dit leidde tot luide bijval van de
inmiddels geheel wakker geschrokken andere clubleden. Het is die avond nog heel
gezellig geworden in de doorgaans bezadigde Boodles Club.
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De bruiloft vond enkele maanden later plaats in Stresa aan het Lago Maggiore. Stresa
is een echte oude toeristenplaats met vele ietwat vergane kasten van hotels uit het
fin de siècle. Stresa heeft ook een roemruchte historie. Hier werd niet alleen het
Europees landbouwbeleid vormgegeven, maar hier zetelde ook de Republiek van
Salo, het laatste overblijfsel van het fascistische Italië onder Mussolini.
Bij aankomst op vliegveld Malpensa regende het pijpenstelen. Dat zou niet meer
ophouden tot ons vertrek drie dagen later. In Stresa logeerden wij in een ‘hotel aan
het meer’. In principe was er sprake van het hotel, en dan de stoep, en dan de straat,
en dan de parkeerplaats, en dan het plantsoen, en dan de aanlegsteiger en daarna pas
het meer. Bij vertrek was er sprake van het hotel en dan meteen het meer. Alles
daartussen was overstroomd.
Ook de dag van de bruiloft regende het, en flink ook. Gelukkig behoefden de
meeste gasten met hun modieuze garderobes, hun nette schoenen en hun hoeden van
meters doorsnede niet lang door deze zondvloed te lopen: de kerk was pal naast het
hotel, dat voor de bruiloft geheel was afgehuurd.
De kerk zat stampvol met de fine fleur uit gans Europa. Zij keken belangstellend
toe hoe de bruidegom steeds zenuwachtiger op en neer drentelde voor het altaar. De
bruid die in een hotel een paar kilometer verderop verbleef, liet op zich wachten. Dat
komt meer voor, maar dit keer duurde het wel erg lang. Het repertoire van de speciaal
ingevlogen organist was inmiddels twee keer geheel gespeeld en nog was zij niet
verschenen. Langzaam begon enige veeltalige nervositeit de kerk te vullen. Allerlei
officials, zoals de getuigen, waren constant aan het bellen, maar zonder enig zichtbaar
resultaat. De organist was nu overgegaan op deuntjes die minder van doen hadden
met de bruiloft dan met het weer, zoals ‘Raindrops keep falling on my head’ en
‘Singing in the rain’.
Pas later bleek de banale oorzaak. De bruid, haar kind en haar vader zaten in het
deftigste hotel van de streek tussen twee verdiepingen vast in de lift. Het bleek voor
de bruid onmogelijk omhoog te klimmen en zichzelf zo uit haar benarde positie te
bevrijden, mede gezien de peperdure trouwjapon met sleep van enkele meters en
haar twee medepassagiers, waarvan er een nog niet en de ander niet meer kon lopen.
Men diende dus te wachten op de vrijwillige brandweer, en die was onvindbaar want
elders bezig alle ondergelopen kelders leeg te pompen.
Nu ja, toen de brandweerlieden eindelijk ter plekke kwamen en de bruid bevrijdden,
waren ze wel zo galant haar met gillende sirenes naar de kerk te begeleiden. Voor
de bruiloftsgasten, die niet wisten wat er aan de hand was, klonk dit omineus, en de
stemming steeg naar het kookpunt. Maar hierna verliep de dienst verder snel en
efficiënt, inclusief de mis die werd opgedragen door een Vaticaanse prelaat met de
rang van bisschop van een niet meer bestaand diocees. Er was nog slechts één
hapering: de bijbellezing door een schoolgenoot van de bruidegom. Dat was Lord
Donald McDonald of Ben Nevis, de chieftain van de Schotse clan McDonald, en hij
stotterde verschrikkelijk, zoals dat hele nette Britten betaamt. Wat hij had verkozen
te lezen bij deze gelegenheid moet iedereen zijn ontgaan, maar niemand gaf een
krimp terwijl hij zich manmoedig door de tekst worstelde.
Toen de dienst eenmaal was afgehandeld, scheepte het bruidspaar zich, zowaar
op het enige droge moment van de drie dagen durende feestelijkheden, in op de
motorboot van Mussolini zaliger. De overige gasten zouden op een grotere boot met
meer diepgang dan de fascistische vlet van de kerk naar de receptie en het diner in
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het hotel van de bruid varen, maar die kon vanwege de overstroming niet voor de
kerk aanleggen. Zij moesten dus eerst, nu weer door de regen, ettelijke honderden
meters verder lopen, hetgeen toch vele tienduizenden euro's aan Europese couture
lelijk deed verwateren.
Het navolgende diner van negen gangen voor zeshonderd gasten duurde heel lang
en was verspreid over wel acht zalen. De genodigden waren volgens de Europese
rangorde ingedeeld, dus of het ook gezellig was konden de Hollanders in een
achterafzaaltje niet navertellen. Wel besloten we toen al dat we beslist voor de zilveren
bruiloft zouden terugkeren, als die tenminste weer in Stresa gevierd gaat worden,
want zo'n scherp inzicht in een vergulde rafelrand van Europa krijg je slechts zelden.
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Tafel met tulpen
Kees van Domselaar
Dag in dag uit vervolgt zich het verhaal
op de tafel de vaas met tulpen, kijk
ze moeten morgen weg, want ze zijn
mooi geweest en er is geen voortgang
dan deze, die ons redden kan.
We moeten zorgvuldig zijn want liefde
het is een eindige bron en we morsen zo
vanavond, we zijn zeg maar zo waar
gemaakt van stromen en de tijd droogt op.
Wat is het dan, dat men aanzit, een fles
opent, een glas heft onder de wolken
wat is het dan, meer dan het verloop
van een zomeravond, een gesprek
het gebruik van een tafel.
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Oortjeshekken
Het regende en daar liepen we
in de modder van onze voorlopigheid
als een gedicht, dat nog geen richting heeft
maar zich beschrijven laat als een rivier.
We dwaalden langs de zomerdijk
stroomafwaarts gingen schepen
en om ons heen de godgegeven ruimte
aanstormende wolken, lichtpartijen
voortglijdende schaduwen.
Toen kwamen we aan de oever
van de brede rivier en even later
zaten we met koude handen
tussen wind en water
het stipje te bewaren
van ons samenzijn.
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Metro
door Marc den Elzen
Er gaat een Surinaamse vrouw naast me zitten. Ik schuif iets opzij om haar billen
niet te voelen. Ze kijkt voor zich uit. Een vrouw zonder gedachten, denk ik. Een
Marokkaanse jongen met een rugzak leunt tegen het raam. Een Marokkaan met een
rugzak, denk ik. Hij heeft een baardje. Een jongen van twintig met een baardje en
een rugzak. Wat betekent dat? Moet ik opstaan, weggaan?
Ik kijk naar buiten. Een metro vol zwijgende mensen. Misschien doet hij het wel
expres. Lopen met een rugzak. Misschien moet ik hem aanspreken. Vragen: wat zit
er in die rugzak? Kan ik dat doen? Of wil hij alleen maar kijken hoe de mensen
reageren, hoopt hij dat iemand de politie belt. Dat er stennis komt. En dat aan vrienden
vertellen. Lachen joh! Misschien moet ik uitstappen en een andere metro nemen.
De deuren gaan open en ik stap de metro uit, het perron op. Shit, straks kom ik te
laat op mijn werk. Ik had moeten gaan fietsen. Of de auto moeten nemen. Ik stel
mezelf gerust: de jongen met de rugzak was verdacht. Echt verdacht. Ik stap opnieuw
een metro in en ga naast een meisje met halflang donkerblond haar zitten. Een
studente. Een mooi meisje.
Jezus, weer een Marokkaanse jongen met een rugzak. Is het dezelfde? Nee,
onmogelijk. Deze heeft geen baardje. Dit kan geen toeval zijn. Een gecoördineerde
actie. Een actie in Rotterdam. Dat spreekt tot de verbeelding. Dat willen ze op hun
visitekaartje hebben. De jongen kijkt me even aan. Er is geen spoor van twijfel, van
zenuwen. Er is geen druppel zweet dat langs zijn slapen loopt. Hoe gedraagt zo
iemand zich? Hoe is iemand in de minuten voor zijn dood? Kijkt hij nog even naar
buiten? Denkt hij aan zijn moeder? Of droomt hij van de ravage die hij zal aanrichten...
Ik kijk met een schuin oog naar het meisje. Begin twintig. Nu nog mooi. Straks
een doodgewone vrouw. Dat is later. Nu is een Marokkaanse jongen met rugzak de
realiteit.
Vijf conducteurs stappen de metro in. Twee blijven bij de deuren staan. De anderen
beginnen met vragen. O Jezus! De Marokkaanse jongen, denk ik. Zal hij zichzelf nu
tot ontploffing brengen? Hij heeft vast geen kaartje. Misschien vlucht hij de metro
uit. Een vroegtijdige ontploffing. Dood wegens geen kaartje. Ik voel in mijn jaszak.
Ik schrik en voel in mijn andere zak. Dan in mijn broekzak. Niets, helemaal niets,
verdomme. Hoe kan dat? Mijn portemonnee... Die heb ik nog. De Surinaamse vrouw.
Zou zij mijn strippenkaart hebben gejat? Maar hoe? Een dikke Surinaamse vrouw
die je met haar billen aanraakt en die met haar hand even in je jaszak komt.
Ook de jongen met de rugzak voelt in zijn zakken. Zoekt hij zijn strippenkaart, of
zoekt hij zijn ontsteking? Moet hij aan een touwtje trekken en gebeurt het dan? Ergens
midden in een tunnel. Onbereikbaar. Niet in paniek raken, denk ik. Eerst mijn
strippenkaart: waar is mijn strippenkaart? Het blonde meisje? Maar die heeft een
OV-jaarkaart. Als zij nu naast me zou zitten met haar billen tegen me aan... Waarom
doet zo'n meisje dat niet even. Heel even, tegen een man in pak met aktetas maar
even zonder strippenkaart.
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De metro stopt plotseling middenin de tunnel. ‘Dames en heren,’ zegt een stem, ‘we
moeten even wachten op een andere metro die nog op het perron staat.’
Dit kan niet, denk ik. Er is iets gebeurd. De jongen met de rugzak houdt zijn handen
in zijn jas. Een aanslag? Een tweede op deze dag. Het is dus toch een gecoordineerde
actie. Het leven was ooit mooi en overzichtelijk. Het leven was ooit een meisje van
zestien.
‘Zoekt u iets?’ vraagt de studente. Jezus, wat een leuke stem.
‘Ja, mijn strippenkaart. Ik kan hem niet vinden.’
‘Vervelend.’
‘Ja, heel vervelend. Ik weet niet wat ik moet doen.’
‘Wachten. U krijgt een boete.’
Ik probeer net als zij te glimlachen. U krijgt een boete. U. Ik ben een oude man
geworden. Dit meisje weet het. Een bejaarde man die zijn kaartje kwijt is. Ze praat
met mij om me gerust te stellen. Ik ben niet meer interessant. Moet ik daar wakker
van liggen? Een vrouw, kinderen. Dat wil een man, toch? Ik heb nergens over te
klagen. Mijn vrouw is één keer per week aantrekkelijk. Een vertrouwd en warm
lichaam.
Oh god, daar is de conducteur. ‘Uw plaatsbewijs,’ zegt hij.
‘Ja,’ zeg ik, ‘ik ben hem kwijt. Ik heb afgestempeld. Maar ik kan hem even niet
meer vinden.’
‘Heeft u een identiteitsbewijs bij u?’
‘Ik heb afgestempeld.’
‘Uw identiteitsbewijs.’
De jongen met de rugzak laat een strippenkaart zien. Hij wel. Heeft hij die van
mij gestolen? Maar hoe dan? Het meisje... Maar hoe kan dat meisje dat hebben
gedaan?
‘Ik heb mijn rijbewijs bij me,’ zeg ik.
Ik pak mijn portemonnee.
‘Ik heb echt betaald. Ik heb er geen baat bij om niet te betalen. Ik heb een auto. Ik
rijd nooit zwart. Waarom zou iemand als ik zwartrijden?’
De conducteur antwoordt niet en begint te schrijven. Ik merk opeens hoe stil het
om me heen is en richt mijn blik op de jongen met de rugzak. Hij is iemand die
zwartrijdt. Hij doet dat. Niet ik. Met een rugzak in de metro staan. Om halfnegen 's
ochtends. Deze jongen heeft geen baan. Hij is een flierefluiter. Of iets ergs. Minstens
een terrorist.
Ik moet mijn adres en postcode geven.
‘Kunt u me zeggen waarom u zwartreed?’
‘Ik reed niet zwart,’ zeg ik. ‘Ik ben mijn kaartje verloren. Ik zat net in een andere
metro. Daar moet het gebeurd zijn.’
‘Hier is een bewijs. U krijgt over enkele dagen de bon thuis gestuurd. Dank u
vriendelijk.’
De man loopt weer verder.
‘Zo,’ zegt het meisje lachend, ‘u rijdt nooit zwart?’
‘Ja,’ zeg ik. ‘Ik betaal. Ik betaal altijd als ik met de metro ga. Jij toch ook?’
‘Ja, ik ook. Maar u zegt wel dat andere mensen niet betalen.’
‘Dat zeg ik helemaal niet.’
De metro beweegt weer. Piepend.
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‘Maar u denkt het wel. U denkt dat andere mensen zwartrijden.’
‘Helemaal niet,’ zeg ik. ‘Zoiets denk ik niet.’
‘Ik zou zwartrijden,’ zegt de jongen met de rugzak. ‘Toch?’
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‘Helemaal niet,’ zeg ik. ‘Ik denk het van niemand.’
‘En toch zei u het,’ zegt de jongen. ‘Waarom zou ik zwartrijden? Ik.’
‘Ik heb een baan,’ zeg ik. ‘Ik heb genoeg geld. Ik heb geen reden. Arme mensen
hebben een reden.’
‘Arme mensen kunnen de boete niet betalen. U kunt het risico nemen.’
‘Sorry,’ zeg ik en sta op. ‘Ik wens hier niet over te discussiëren.’
‘Daar ligt uw strippenkaart,’ zegt de jongen met de rugzak en hij wijst naar de
grond.
‘Verrek,’ zeg ik. ‘Conducteur! Ik heb mijn strippenkaart gevonden.’
Triomfantelijk stap ik op hem af.
‘Mijn strippenkaart.’
‘Sorry,’ zegt de conducteur, ‘maar die kan u ook van een ander hebben gehad.’
‘Hij was getuige,’ zeg ik en wijs naar de jongen met de rugzak. ‘Hij zag mijn
strippenkaart toen ik opstond. Hij moet uit mijn zak gevallen zijn.’
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‘Het spijt me. Ik heb de bon uitgeschreven.’
‘Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik heb hem gevonden. Hij zag het. Toch, je zag
het toch?’
De jongen glimlacht. ‘Je zag het toch?’ vraag ik opnieuw.
Hij zegt iets in een vreemde taal en een andere jongen begint hard te lachen.
‘Zeg iets,’ reageer ik geprikkeld. ‘Je praat Nederlands. Net praatte je Nederlands.’
‘Ik niet begrijp,’ zegt de jongen. ‘Ik Marokko.’
‘Je kan Nederlands,’ roep ik kwaad. ‘Je zag die kaart. U’ - en ik richt me op de
studente - ‘U zag het ook.’
‘Ich verstehe dich nicht,’ antwoordt het meisje. ‘Entschuldigung.’
Een aantal mensen lacht. Besmuikt. Dich, denk ik, nu is het dich. Of zou ze het
niet weten.
‘Kom op zeg!’ zeg ik. ‘Je praatte net Nederlands. Jij ook.’
‘Was sagen Sie? Ich verstehe es nicht.’
‘Verdomme!’ snauw ik. ‘Je begrijpt me heus wel.’
Het meisje staat op en glimlacht. Een doodnormaal Nederlands meisje. De metro
remt af en de deuren gaan open.
‘Ik heb mijn strippenkaart,’ zeg ik weer tegen de conducteur. ‘U ziet toch dat ik
een strippenkaart heb.’
‘Dat zie ik.’
Ik stap achter hen de metro uit. De jongen en het meisje verlaten ook het voertuig.
Wat willen ze? Waarom achtervolgen ze me? Ik had iets moeten zeggen, ik had al
eerder iets moeten zeggen. Dit is mijn land niet meer. De solidariteit is weg. Misschien
had hij die strippenkaart allang zien liggen. Ja, hij heeft hem zien liggen en wachtte
af wat er ging gebeuren. Een sadist. Een Marokkaanse sadist. Een terrorist in de dop.
De conducteurs gaan bij elkaar staan en de man die me beboet heeft steekt een
sigaret op. Waarschijnlijk reden ze vroeger zelf zwart. Tegen deze mannen valt niets
te beginnen. Ze voeren regels uit. Hoe kan iemand in een pak en met een aktetas
zwart rijden? Hoe kan een man die opgroeiende kinderen heeft zoiets doen? Ik ben
een voorbeeld. Ik wil mijn vrouw en kinderen en alle anderen laten zien hoe het
hoort. Afstempelen. Gewoon afstempelen. Voor mijn jongens. Voor de maatschappij.
Maar ik ben een roepende in de woestijn.
‘En?’ zegt het meisje. ‘Bent u nu verdrietig?’
‘Zag jij hem liggen?’ zeg ik zachtjes tegen de jongen met de rugzak. ‘Zag jij hem
al liggen?’
‘Misschien,’ antwoordt hij.
‘Ja of nee?’
‘Misschien wel, misschien niet. U schrok toen u me zag. Toch? U dacht dat ik iets
in mijn rugzak had. Toch?’
‘Jongeman,’ zeg ik, ‘ik stel een vraag.’
‘U denkt dat ik een terrorist ben met mijn rugzak. Maar ik kom van mijn ouders.
Mijn moeder heeft mijn was gedaan.’
‘Ik hoef dat niet te weten. Ik geloof dat meteen. Natuurlijk ben je geen terrorist.’
‘U bent teleurgesteld,’ zegt het meisje.
‘Waarom ging je opeens Duits praten?’
‘Omdat ik daar zin in had. Ik had daar gewoon zin in. Ik dacht: laat ik de mensen
aan het lachen maken.’
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‘De mensen aan het lachen maken!? Je maakte mij belachelijk. Ik een man die hard
werkt. Die zorgt dat jij studiefinanciering krijgt.’
‘Ik verdien zelf. Ik ben een callgirl. Hier is mijn nummer. Als je troost zoekt.’
Uit haar jaszak pakt ze een kaartje en ze glimlacht opnieuw.
‘Tot ziens,’ zegt ze en loopt weg.
De Marokkaanse jongen loopt met haar mee. Hij wil onze meisjes afpakken, denk
ik. Onze blonde meisjes. Onze blonde callgirls. Terwijl zijn zusje met een sluier over
straat moet lopen. Die Marokkaanse jongen heeft het gedaan, hij zag de kaart liggen
en zei niets. Goddomme, wat moet er van dit land worden.
Buiten draaien het meisje en de jongen zich om en kijken naar me. Ze lachen en
zwaaien even.
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De acacia
door Loes Claerhoudt
Het huis was te groot voor hen. De keuken, de eettafel, zelfs de ijskast was
Bourgondisch van formaat. Maar Harold en Lies waren gelukkig met hun boerderij
diep in Frankrijk. Nee, Harold had geen hulp willen meenemen. Deze week verzorgde
hij zijn invalide vrouw liever alleen.
De tuin was voor Lies een feest. Doordat ze altijd stil zat, had ze alle tijd om goed
te kijken. Waar Harold de rolstoel ook neerzette, het uitzicht was even mooi. De
reusachtige acacia naast het huis spreidde zijn takken beschermend boven haar uit.
Ze zat heerlijk in de schaduw en zag in de verte het bamboebos, dat de tuin begrensde
en mysterieus maakte. In de acacia huisden spechten, die de hele dag herrie maakten.
Als groene spechten zingen, lijkt het of ze je uitlachen. Midden op het grasveld stond
een stenen boog. Het was alsof de Romeinen er bezig waren geweest, maar in
werkelijkheid had de eigenaar overtollig bouwmateriaal op elkaar gestapeld. Zo was
ook de vijver ontstaan.
De boerderij maakte deel uit van een landgoed. Het hoofdgebouw had een plat
dak, omringd met grijze zuiltjes. Ooit had Lies een schilderij gezien met ongeveer
zo'n dak. Maar de lucht met dreigende wolken was haar het meest bijgebleven. Ze
moest er steeds aan denken. Deze week was de hemel hoofdzakelijk strakblauw.
Hollandse gezinnen hadden bezit genomen van het landhuis en veel geld en energie
gestoken in hun eigen appartement. De een omdat hij verliefd was geworden op de
plek, de ander als verstandige investering.
In de zomer ontmoetten de families elkaar steevast met een barbecue op het dak
met de zuiltjes. Harold en Lies waren ook uitgenodigd. Het samenzijn zou
plaatsvinden op de laatste dag van hun vakantie.
Ze was vijfentwintig jaar, mooi en blond. Ze hadden het gevoel elkaar al jaren te
kennen in plaats van vier maanden. Harold had haar toegelaten in zijn huwelijk. Tot
zes jaar geleden waren Lies en hij gelukkig geweest. Maar toen sloeg het noodlot
toe. Lies bleek ziek te zijn. Ongeneeslijk. Ze zou ledemaat voor ledemaat volledig
verlamd raken, tot de dood erop volgde.
De eerste jaren daarna waren nog in redelijke harmonie verlopen. Totdat de ziekte
haar tol begon te eisen. Nu lagen haar armen werkloos in haar schoot en het lopen
ging zo moeizaam dat Lies was aangewezen op een rolstoel. Harold moest haar
helpen met eten, wassen en aankleden. Niets bleef hem bespaard, zelfs niet haar gang
naar het toilet.
Het lichamelijk contact was uitsluitend nog functioneel en vervulde hem steeds
meer met weerzin. Harold probeerde dit gevoel te onderdrukken door afstand te
nemen. Hij keek haar niet meer aan en zuchtte onwillekeurig als Lies om hulp vroeg.
Na het werk ging hij naar het café en 's avonds laat ook nog maar even. Lies sliep
dan toch.
Daar had hij haar ontmoet. Ze gaf hem alles wat hij al zo lang node miste. Warme
armen om zijn hals, borsten tegen zijn huid, zoete aanrakingen die hem opwonden.
Onbezorgdheid en nieuwe kansen. Ze gaf hem bergen energie.
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Deze week zou een bijzondere worden. Dat voelde Lies al voordat ze uit Holland
vertrokken. Ze dacht aan iets moois. Dat Harold haar iets groots moest opbiechten,
had ze totaal niet verwacht. Terwijl ze het achteraf natuurlijk best had kunnen weten.
De afstand had ze haarfijn voelen groeien.
Ze was er eerst verdrietig om geworden, daarna boos. Ze had geprobeerd erover
te praten maar een ontwijkend antwoord gekregen. Ten slotte was ze blij geweest
met zijn afwezigheid. Liever geen vent dan een chagrijnige.
De avond was helder en warm. De acacia stond wijds en indrukwekkend in de
schemering. De spechten lachten toen hij het haar vertelde. Dat hij het meisje vier
maanden kende en regelmatig met haar sliep. Dat hij van haar hield en zij van hem.
Maar dat hij Lies nooit in de steek zou laten. Harold vroeg haar om begrip en ruimte
voor deze relatie.
In de dagen die volgden, leken Lies en Harold de hoofdpersonen in de film van
Bergman die ze vroeger samen hadden bekeken; een psychologisch drama vol heftig
wisselende emoties. Boosheid, ontreddering, afkeer, toenadering en praten, eindeloos
praten. Deze week misschien wel meer dan al die jaren ervoor.
Eten deden ze niet veel en enkel omdat het moest. Maar de wijn scherpte hun geest
en bracht hen uiteindelijk tot elkaar. Lies kreeg begrip voor de man, die haar nu al
jaren zag aftakelen. Ze zag zichzelf soms zitten in de spiegeling van een ruit. Half
onderuitgezakt, haar armen flinterdun en haar benen juist opgezet. Ze liep als een
chimpansee, maar dan wel een kreupele. Nee, niet bepaald meer mooi en opwindend.
Harold zag er nog goed uit. Lies zag hem zoals ze hem vroeger had bekeken, maar
nu door de ogen van het meisje en wist dat ook zij verliefd zou worden. Ineens besefte
ze dat deze passie een kans moest krijgen.
Het plan ontstond uit liefde. Hij wilde Lies, zijn lieve Liesje, niet onnodig kwetsen
maar ook zijn vriendin niet laten gaan. Zij gunde hem een nieuwe toekomst en daarin
was voor haarzelf geen plaats.
Lies stelde zich voor hoe het zou zijn, na hun thuiskomst. Harold zou het meisje
regelmatig zien. Lies zou haar omgeving moeten uitleggen dat ze vrijwillig haar man
aan een ander gaf. Wie zou haar begrijpen? Het meisje wilde natuurlijk steeds meer,
misschien wel een kind.
Lies bedacht dit alles, kijkend naar de acacia. Om de stam te omarmen moest je
met zijn drieën zijn. Honderden jaren hield hij nu stand en wie weet hoeveel
wanhopige mensen zich al tegen hem hadden aangeworpen.
‘Als je me nu in deze vijver gooit, dan zijn we overal vanaf,’ zei ze als grapje. Het
water stond maar dertig centimeter hoog, maar Lies zou niet kunnen opstaan en dus
verdrinken. ‘Dan moet ik je duwen en dat is moord - verdwijn ik levenslang de bak
in!’ Harold zei het opgewekt, want hij zag er de humor wel van in.
Terwijl hun blikken door de tuin dwaalden, hoorden ze het gelach van de spechten.
Alsof die wisten wat er omging in de twee mensen, daar beneden. En ook wat komen
ging. Voor het eerst die week betrok de lucht.
Het werd een vreemde exercitie. Harold duwde zijn vrouw over het grote grasveld.
Een heftig onweer had takken van de boom geslagen. Het herinnerde Lies aan de
vergankelijkheid van alles, zelfs van deze reus.
Die vallende takken hadden hun fantasie geprikkeld. Stel dat Lies onder de
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acacia had gezeten en een stronk op haar hoofd gekregen. Haar nek zou zijn gebroken;
een snelle en milde dood. Je zou het kunnen ensceneren, maar hoe? Harold brak niet
zomaar een grote tak af. En hoe moest die vervolgens op het hoofd van Lies komen?
Harold zou zijn vrouw eerst moeten doodslaan en dat kon hij niet. Aanvankelijk was
het een lacherig spel dat ze speelden. Maar dat vrolijke doofde langzaam uit en
maakte plaats voor een desperate vastbeslotenheid.
Het bamboebos had smalle stammen, die dicht op elkaar stonden. Je kon er
nauwelijks tussendoor lopen, laat staan er een rolstoel doorheen duwen. Het bos was
daardoor niet geschikt voor hun plan.
Ze gingen onder de Romeinse poort door. Die stond er stevig bij; er zou nooit zo
maar een blok steen afvallen. Hetzelfde gold voor de muren die de tuin omsloten.
Bijna hadden Harold en Lies het dwaze plan opgegeven, toen ze plotseling voor
een betonnen bassin stonden. Deze plek hadden ze nog niet eerder gezien. De ronde
bak was wel vier meter diep en er stond een flinke laag water in. Het grasveld liep
schuin af en was erg ongelijk. Een ongeluk was hier mogelijk. Lies' stoel kon op
drift raken en in het bassin vallen. Daar hoefde verder niemand bij te zijn.
Harold keek om zich heen en zag in de verte het dak met de stenen zuiltjes. De
lucht was weer opgeklaard. Al snel was het plan gemaakt, grondig doorgenomen en
glashelder. Dit was beter dan wegkwijnen, en dapperder dan pillen.
Lies had er vrede mee. Nog nooit waren zij en Harold zo met elkaar verbonden
geweest. Ze hadden gepraat, gehuild en gelachen. Alle markante momenten uit hun
huwelijk gememoreerd. Ze hadden de laatste avond gevreeën. Het was goed zo; Lies
was klaar.
Doodstil moest ze zitten. De rolstoel stond vlak naast het bassin, ietwat schuin
met een voorwiel tegen een zware steen. Ze wachtte op het teken; een zwaaiende
Harold temidden van getuigen die op zijn onschuld konden zweren. Dan zou Lies
zich afzetten en achterover vallen, het bassin en de dood in.
Ze zag in de verte het dak met de zuiltjes waar de bewoners van het landhuis zich
verzamelden voor de barbecue. Lies had zich geëxcuseerd; ze had er niet eens kunnen
komen.
Harold leek het er best naar zijn zin te hebben. Af en toe keek hij in de richting
van de tuin. Hij zag haar zitten, zij keek naar hem.
‘Jammer dat je vrouw er niet bij kan zijn,’ zei iemand. Harold knikte instemmend,
terwijl hij in de verte de eerste donderslagen hoorde en de spechten hem uitlachten.
Niet eerder had de lucht boven het landhuis zó geleken op die van het schilderij.
Wolken joegen steeds dreigender langs de hemel; het onweer zou niet lang meer op
zich laten wachten.
De acacia stond in zijn volle omvang voor haar. Nu pas zag Lies dat de tijd hem
er niet mooier op had gemaakt. Vreemd afgebroken takken staken grillig alle kanten
op. Plotseling was de boom niet meer imponerend maar straalde alleen nog wanhoop
uit. Lies vond dat hij maar meteen met haar moest vallen. Dit drama zou hem dan
bespaard blijven.
Daar! Lies zag Harold's hand omhoog gaan. Dit was het moment. Ze voelde geen
angst, sloot de ogen terwijl ze haar voet tegen de steen duwde. De rolstoel kwam
achterwaarts in beweging. Lies zag niet dat Harolds andere hand ook
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omhoog ging. Niet als teken maar als een wanhopige poging het evenwicht te bewaren.
Had hij te nonchalant tegen de balustrade geleund, of kwam het door die plotselinge
bliksemflits onmiddellijk gevolgd door een hevige donderslag. Zeker is slechts dat
het dak met de zuiltjes tien meter hoog was.
Er daalde een grote vredigheid over Lies terwijl de rolstoel vaart kreeg. Ze hoorde
de spechten lachen en daarna een klap. ‘Godzijdank,’ dacht ze, ‘de acacia valt ook.
Ik ga niet alleen!’
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Slapen met een krokodil
Over de traditionele Kerewe-liederen uit Tanzania
door Emma Crebolder
De ruim 600 bladzijden tellende roman Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka,
Ntulanalwo na Bulihwali (‘De heer Myombekere en zijn vrouw Bugonoka, hun zoon
Ntulanalwo en dochter Bulihwali’) die de Tanzaniaanse schrijver Aniceti Kitereza
(1896-1980) in 1980 publiceerde, is een van de opmerkelijkste boeken die Afrika
heeft voortgebracht. Het is een kunstig amalgaam van een familiegeschiedenis,
traditionele liederen en alle andere bekende orale literaire genres. Het boek is zo
behalve een roman ook een cultuurhistorisch monument geworden waarin het erfgoed
van het Tanzaniaanse eiland Ukerewe is vastgelegd.
Op dit eiland in het Victoriameer had de auteur zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog teruggetrokken nadat hij zijn baan had verloren bij een Italiaanse firma
in Mwanza, na Dar es Salaam de tweede stad van Tanzania en gelegen aan het meer.
In zijn nieuwe woonoord ontdekte Kitereza dat veel kennis van de oude cultuur bij
de jeugd aan het verdwijnen was, en dit deed hem besluiten die kennis op schrift te
stellen. Dit was ongebruikelijk in een verder nog bijna geheel op oraliteit gerichte
samenleving van Tanzania (toen nog Tanganyika), en ook nog eenvoudiger bedacht
dan gedaan in een land met 124 stamtalen. Kitereza was opgegroeid met als
moedertaal het Kerewe, en de eerste versie van zijn boek schreef hij dan ook in die
taal (hij had vroeg in de twintigste eeuw als een van de eerste Tanzanianen op een
missieschool leren schrijven).
Nadat het lijvige werk in 1945 in een zeer beperkte oplage was verschenen, volgde
een veertig jaar durende poging om het boek in een toegankelijker taal gepubliceerd
te krijgen. Op zeker moment in de jaren zestig begon Kitereza de tekst zelf te vertalen
in het Swahili, dat bij de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 was uitgeroepen
tot de nationale taal van het land. Gelukkig voor hem behoren het Kerewe en het
Swahili tot dezelfde Bantoetaalfamilie.
Kitereza schreef de vertaling van zijn magnum opus met de hand in schoolschriften,
zittend op een erfje naast zijn hut. Uit zijn nagelaten brieven, die ik in een oude kist
heb teruggevonden, kon ik zijn lange queeste naar ruimere verspreiding van zijn
werk reconstrueren. Het is een verhaal vol tegenslagen, zoals het verloren gaan van
een meegegeven manuscript, de reumatische handen die hem het werken bijna
onmogelijk maakten, het vergeefse wachten op antwoorden uit de wereld van buiten.
Dramatisch was dat de hoogbejaarde Kitereza stierf, terwijl het eerste exemplaar van
zijn uiteindelijk in Dar es Salaam gepubliceerde boek op het postkantoor op hem lag
te wachten. Later verschenen (soms verkorte) Engelse, Duitse en Franse vertalingen
van het werk.
Wie de roman nu leest met westerse ogen, wordt getroffen door de onvoorstelbare
wijdlopigheid ervan en door een geringe mate van reflectie, de afwezigheid van
psychologisering en de eendimensionaliteit van de karakters in de lopende tekst. Het
aardige is echter dat deze zaken in allerlei vormen wel aanwezig zijn in de traditionele,
van generatie op generatie overgeleverde liederen die in het boek zijn opgenomen
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als deel van het literaire materiaal. De liederen lopen over van al het menselijke en
van poëtische kracht.
In de roman zijn diverse liedtypen vertegenwoordigd, zoals lofzangen,
arbeidsliederen, roeiliederen, bruiloftsliederen. De belangrijkste aspecten om het
liedtype te bepalen zijn: 1 - De aanleiding van het lied; 2 - Het instru-
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ment waarmee het lied muzikaal wordt begeleid; 3 - de taal waarin het lied wordt
gezongen; 4 - Het geslacht van de zanger (man of vrouw). Maar om welk type het
ook ging, bij het zingen werd elk facet ervan geritualiseerd, elk detail moest kloppen,
want elke kleine verandering kon onzichtbare krachten in een fatale beweging zetten.
Volgens het lokale geloof was er immers wel één goddelijke Schepper, maar die was
te groot om te bereiken, te onnoembaar om aan te roepen, of er offers aan te brengen.
Alleen de kleinere goden, zoals Mugasa, de god van het meer, kon men met een lied
goedgunstig stemmen. Maar het lied moest dan wel ten gehore worden gebracht
volgens de traditie en door een topzanger, een kunstenaar die zo meeslepend kon
zingen dat zelfs Mugasa zijn golven tot stilstand bracht om beter te kunnen luisteren.
Een zanger beschikte over een groot repertoire en hij had de vrijheid een lied te
kiezen dat bij zijn gemoed paste, en waarmee hij het publiek kon verheffen. Het
publiek zong het refrein of had andere middelen om de voorzanger aan te moedigen.
Hier volgen wat voorbeelden van deze traditionele Kerewe-liederen die werden
vastgelegd door Kitereza in zijn roman (de vertaling is uit het Swahili door E.C.).
Het eerste voorbeeld is een loflied op het herstel van de harmonie. Er zijn veel mensen
bij elkaar gekomen om de terugkeer van een echtgenote te vieren. Het
huwelijksconflict is opgelost, en bij zo'n situatie hoort een lied. Een man zingt het
en begeleidt zichzelf op de enanga, een citer met zeven snaren. Jongens dansen
aanminnig en vloeiend op de tonen van het lied.
Mijn Nakazenze, oh, roemrijke Nakazenze!
Hoe je loopt, verbazingwekkend, roemrijke Nakazenze!
Hoe je baadt, verbazingwekkend, roemrijke Nakazenze!
Mijn Nakazenze, oh, Nakazenze met haar gasten!
Zij volgt het pad langs het meer, roemrijke Nakazenze!
Zij is mijn gast, welk geschenk zal ik haar geven?
Zij komt in prachtige kleding, oh, roemrijke Nakazenze!
Met ons tweeën baden, doorluchtige Nakazenze!

De zanger laat zijn stem dalen, en zingt: ‘Zenze, Zenze, Zenze, Zenze, Zenze, Zenze,
oh.’ De toehoorders klappen en vallen bij: ‘Pwapwa, pwa, kabatu, pwa!’
Een tweede voorbeeld betreft ook een loflied, maar dan op de koning. De aanleiding
is een geslaagde olifantenjacht. Lang geleden werd de kennis van de jacht op olifanten
naar het eiland gebracht vanuit de naburige stam op het vaste land, die het Sukuma
spreken, en het lied is dan ook in deze taal. Door een paar mannen van de stam is
een olifant gedood. Nu willen zij de ivoren slagtanden als eregift aan de koning
schenken. De aanvoerder schminkt zijn gezicht en lichaam met roet, rode aarde en
witte kalk. Hij ziet er als een angstaanjagende dodenschim uit. De trommels van het
koninklijk paleis klinken op volle kracht om de mensen uit de omgeving bij elkaar
te roepen. De aanvoerder begint met ingehouden stem dit loflied op de koning te
zingen, begeleid door de ebipumpuli, een kleine trommel:
Wij bevinden ons hier in de eerbiedwaardigste woonstede.
Wij bevinden ons bij de Regenmaker,
Op de plaats van alle mildheid en tegelijk alle gestrengheid.
We bevinden ons bij de zetel van recht en oordeel,
Waar oneindig veel woorden van recht gesproken worden.
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Wij bevinden ons op de plek van de grootste vrijgevigheid.
Wij bevinden ons bij de meest volmaakte van gestalte,
Die van het land der Hayas tot het Zibaland woont.
Wij bevinden ons niet onder gierigaards van het soort
der nkonangumba- of namuku-vogels,
die hun kinderen niets gunnen.
Vandaag, mijn medemensen, zijn wij aan het Hof van een man,
die vrijgevig geschenken uitdeelt.

Het gezang gaat verloren in de aanmoedigingskreten van de verzamelde menigte:
‘Hooo!
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Keyekeye! Keyekeyekeye!’ De zanger vervolgt bij wijze van intermezzo met een
loflied op de naburige eilanden:
Wie spijzigt op het eiland Nafuba?
Wie spijzigt op het eiland Gwanengo?
Wie spijzigt op het eiland Gemitaro?
Wie spijzigt op het eiland Sozihe?
Wie spijzigt op het eiland Busyengere?
Wie spijzigt op het eiland Irugwa?
Wie spijzigt op het eiland Lyamonde?
Wie spijzigt op het eiland Lyamagunga?
Wie spijzigt op het eiland Kamasi?
Wie spijzigt op het eiland Kalwenge?
Wie spijzigt op het eiland Mafunke?
Ik vraag jullie: Wie zal daar spijzigen?
Het zijn de wormen in de aarde,
wanneer daarin een mens ligt.

En weer wordt zijn zang overstemd door de juichkreten van de massa. Pas na een
tijdje kan hij doorgaan met het zingen van zijn loflied op de koning:
Niets geurt heerlijker dan de gerechten in het paleis!
De gerechten van de Regenmaker verspreiden een heerlijke geur!
Bij de oude koning Kankombya verspreidden zij heerlijke geur!
Bij de oude koning Katobaha I verspreidden zij heerlijke geur!
Bij koning Kahana verspreidden zij heerlijke geur!
Bij koning Mihigo verspreidden zij heerlijke geur!
Bij de koningsdochters Kogire en Nansato verspreidden zij heerlijke geur!
Bij de koningsdochters Mutaye en Bwizura verspreidden zij heerlijke geur!
Daar, waar zij je een verscheurde koeienhuid voorzetten en je zegt, het zal het ekikoba-dessert
zijn.
Daar, waar zij je een bot voorzetten en je zegt, het zal het ensyomoro-toetje zijn.

De koning krijgt de slagtanden aangeboden, en de jagers worden ruimschoots van
slachtvee voorzien. Tot laat in de avond branden de vuren en wordt het vlees
verorberd.
Het derde voorbeeld is een roeilied. Bij roeiliederen was de voornaamste functie
van het lied om de inspanning van de roeiers draaglijk te maken (zij gebruikten
daarvoor ook hasjiesj maar liederen werden hoger aangeslagen). Meereizende of
aanwezige hoogwaardigheidsbekleders beloonden de zanger rijkelijk. Men was
geroerd, en het moreel der roeiers steeg, zodat de reizigers sneller en veiliger reisden.
Dit lied komt voort uit de reizigers zelf: een van hen is een vader die op eilanden
in het meer drie familiebezoeken moet afleggen om toestemming te vragen voor het
huwelijk met een bruid om wier hand hij voor zijn zoon heeft gedongen. Om de
roeiers aan te moedigen, en om de god van het meer gunstig te stemmen heft hij zijn
lied aan terwijl de roeiers en andere passagiers bijvallen:
VOORZANGER:

Ndelembi, yee! Jij, Ndelembi!
ALLEMAAL:
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Mm! Ze is een heerlijke vrouw!
VOORZANGER:

Ndelembi, yee! Jij, Ndelembi!
ALLEMAAL:

Mm! Ze is een heerlijke vrouw!
VOORZANGER:

Ndelembi, yee! Jij, Ndelembi!
ALLEMAAL:

Mm! Ze is een heerlijke vrouw!
VOORZANGER:

Ndelembi, oh ons kind!
ALLEMAAL:

Oh! Hee! Oh! Hee!
VOORZANGER:

Geef de toestemming,
het kind uit te huwelijken!
ALLEMAAL:

Ndelembi! Geef toestemming,
het kind uit te huwelijken!
VOORZANGER:

Ndelembi, oh ons kind!
Geef toestemming,
het kind uit te huwelijken!
ALLEN:

Ee, hee! Ee, hee! Ndelembi!
Geef toestemming,
het kind uit te huwelijken!

In de boot varen ook een hoogwaardigheidsbekleder en zijn vrouw mee. De volgende
zanger gaat rechtop staan in de boot, en begint te zingen om het gezag te prijzen:
Haya, haya, haya, haya! Jullie getrouwde mannen!
Dit water breekt niemand de botten!
Jij, boot met de naam Nyacheyo, wieg je kinderen,
opdat ze de gevaren van het meer doorstaan,
opdat ze aan land komen en bij de koning geraken,
op de plaats van de Regenmaker!
Daarheen, waar de ijver van de bijen heerst,
waar oneindig veel taaluitingen zijn,
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waar de koninklijke vrede heerst,
waar een onoverzienbare mensenmenigte is verzameld,
waar het hoogste gerechtshof zich bevindt.
Daarheen, waar uit de huiden die de vrouwen dragen
allerlei welriekende geuren opstijgen,
waar men zich de tanden poetst,
waar de tanden altijd wit glanzen!
Haya, haya, jullie mansvolk!
Vandaag nog zullen jullie door zoveel pracht overdonderd worden.

Dan een bruiloftslied. Het wordt gezongen door vrouwen:
Yahoo! Hooyee
Wij brengen haar mee.
We hebben haar niet achtergelaten, yee!
Hooyee! Hooyee!
(Allen antwoorden hierop)
Dit is de bruid,
ze is met olie gezalfd, yee!

Ondertussen hebben de vrouwen van de familie van de bruidegom zich voor de deur
opgesteld, en zingen een lied om de bruid gerust te stellen:
VOORZANGERES:

Ee! Het kind is alleen.
KOOR:

Ze is nog zo speels.
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VOORZANGERES:

Ze houdt van kasave.
KOOR:

Ze is nog zo speels.
VOORZANGERES:

Ze houdt van banaantjes.
KOOR:

Ze is nog zo speels.
VOORZANGERES:

Ze houdt van aardappelen.
KOOR:

Ze is nog zo speels.

Als het huwelijk is voltrokken, zingen de vertrekkende gasten nog het volgende lied,
dat langzaam wegsterft als zij huiswaarts keren:
De zelfzuchtige man, oh moeder,
heeft mijn kinderen van mij afgenomen!
De gekke man, oh moeder,
heeft mij geschopt!
Als ik dat had geweten, oh moeder,
zou ik me niet aan hem hebben laten uithuwelijken!
Het is beter dat ik de kinderen achterlaat
en naar mijn ouders terugkeer!
De lucht van oude mensen, oh moeder,
hij is ranzig!
En de lichamen van oude mensen, oh moeder,
lijken op hagedissen.
Met een oude man slapen, oh moeder,
lijkt op het slapen met een krokodil!
De lucht uit de okselholte van een oude, oh moeder,
brandt als vuur in je neus.

Tenslotte een bijzonder lied over Nakulinga, een mythisch persoon die lang geleden
groot onheil over het eiland bracht.
Het noodlot van Nakulinga, mensen!
Het noodlot van Nakulinga, mensen!
De reus van Bururi, mensen!
De reus van Bururi, mensen!
Hij werd door de blanken gebracht, mensen!
Door de blanken uit Europa, mensen!
De blanken hebben geen vrienden!
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Hun vriendschap is de stok!

Hoewel het lied erg oud moet zijn, is het bijna verleidelijk in de reus die ‘door de
blanken werd gebracht’ een aankondiging te zien van de enorme Nijlbaars die met
rampzalige gevolgen in het Victoriameer werd uitgezet bij wijze van
ontwikkelingshulp!
Duidelijk is dat de liederen enerzijds de formalistische structuur van de orale cultuur
weerspiegelen, maar anderzijds een grote poëtische kracht hebben en bovendien ook
een vorm van maatschappelijke en menselijke reflectie, die we in de roman van
Kitereza zo node missen. De drogerende litanie van herhaling en opsomming wordt
steeds doorbroken met humoristische omdraaiingen en relativerende terzijdes. In dit
perspectief blijken de liederen in de schriftloze Kerewe-cultuur niet alleen een
bindende rol voor de gemeenschap te hebben, maar ook nog een functie als
intellectuele spiegel van de samenleving te vervullen.
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[Bericht van Daan vanuit de loopgraven]
# # # BERICHT VAN DAAN VANUIT DE LOOPGRAVEN # # # ‘IK HOUD
STAND, VOLG MIJ’ # # # ‘NIETS VAN WAARDE IS GRATIS; DE HOOGSTE
BIEDER WINT’ # # # ‘EEUUH... HELP!’

Vanaf volgende maand: hoe dappere Daan Schrijvers als laatste verdediger van het
vrije woord de loopgraven van zijn zelfrespect verdedigt, slechts bewapend met een
beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de gelouterde journalist pur sang
op de rand van zijn pre-pensioen. Enerverende episodes vol drama, wanhoop, tragiek
en onverbloemde ondergangsstrategieën. Zal Daan als trotse hoofdredacteur van
AOW.NXT erin slagen stand te houden temidden van het intellectuele inferno van de
totale krantenoorlog die hem omringt?
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binnenkant voorplat

[708]
[Medewerkers]
- geboren in 1956. Beeldend kunstenaar, dichter zonder
woorden en wereldkampioen kookperformance, alsmede voorzitter van de
stichting ‘Een graf voor Marinus van der Lubbe’.
FREDIE BECKMANS

- geboren in 1972. Publicist. Recentste publicatie
Osma's Grot (2005). Ontving o.m. de Amsterdamse Media Prijs en de prijs
Journalist voor de Vrede 2005/2006.
MOHAMMED BENZAKOUR

MARK BOOG - geboren in 1970. Dichter en schrijver. Voor zijn De encyclopedie

van de grote woorden (2005) werd hij onderscheiden met de VSB-Poëzieprijs
2006.
- geboren in 1966. Freelance journalist, eindredacteur, schooljuf,
vertaler, stadsdeelraadnotulist. Publiceerde eerder proza in Hollands Maandblad.
ILSE BOS

M.C. BRANDS - geboren in 1934. Emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan

de Universiteit van Amsterdam en voormalig wetenschappelijk directeur van
het Duitsland Instituut Amsterdam.
MEGCHEL J. DOEWINA

- geboren in 1950. Werkzaam in de gezondheidszorg.
Publiceerde eerder o.m. in Tirade, De Tweede Ronde en Lust & Gratie. Van
haar hand verschenen de romans Paso Doble (1987), Huize Avondrood (1988)
en de bundel De Vliegende Hollander en andere verhalen (1990).
GERARD VAN EMMERIK - geboren in 1955. Schrijver. Publiceerde o.m. de romans

Micha's koorts (1998), De Stemmen (2001) en De verzachters (2005).
- geboren in 1970. Recentste bundels: Alle goeds (2001), Het
ging over rozen (2002). In 2005 verscheen Scooterdagboek en in 2006 Het beste
en de rest met zijn keuze uit eigen werk.
INGMAR HEYTZE

- geboren in 1946. Directeur van de Bibliothek für
Zeitgeschichte en hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Stuttgart.
Momenteel is hij fellow aan het Netherlands Institute of Advanced Studies
(NIAS) te Wassenaar.
GERHARD HIRSCHFELD

- geboren in 1948. Senior researcher bij het NIOD te
Amsterdam. Zij publiceerde o.m. De dochter van een gazan. Carry van Bruggen
en de Nederlandse samenleving (2006).
MADELON DE KEIZER
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MARGRIET DE KONING GANS - geboren in 1942. Studeerde Nederlands te Leiden.

Was o.m. werkzaam als redactrice. Ontving de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs Essayistiek 2006.
- geboren in 1942. Journalist bij Elsevier en
ex-diplomaat. Publiceerde o.m. de roman De Zaakgelastigde (1994) en met
René van Rijckevorsel Verre Vrienden (1997).
FREDERIK PHILIP KUETHE

- geboren in 1960. Maakt beelden, ontwerpt voor de openbare
ruimte en illustreert boeken. Ontwierp o.a. de VSB Poëzieprijs. Publiceert poëzie
in Hollands Maandblad.
IRIS LE RÜTTE

- geboren in 1943. Dichter, schrijver, journalist. Publiceerde
o.m. de dichtbundel De Glazen school (2001), alsmede de roman De
hongergoochelaar (2006).
GUUS LUIJTERS

- geboren in 1978. Architect, beeldend kunstenaar en dichter,
Publiceerde in o.m. Krakatau, Rottend Staal en Lava. Won Poetryslams in Den
Haag (2004) en Eindhoven (2005).
ARNOUD RIGTER

- geboren in 1970. Beeldend kunstenaar en illustrator.
Studeerde aan de Royal College of Art in Londen. Publiceert bijna dagelijks
nieuw werk op www.babettewagenvoort.com.
BABETTE WAGENVOORT
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Deze maand
Er is iets zonderlings met de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november 2006.
Op de een of andere wijze lijkt het me twijfelachtig of het voor toekomende generaties
helemaal duidelijk is waarover ze precies gingen. Nu ja, laat ik gewoon toegeven
dat het althans voor mijzelf duister is gebleven. We konden gaan stemmen, maar wat
waren we nu aan het kiezen? Anderzijds is het misschien niet heel verwonderlijk dat
deze vraag restte na weken van programma's, campagnes, mediadebatten en
opiniepeilingen. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn (of waren, tegen
de tijd dat u dit leest) de fractieleiders van de drie grote partijen immers deel van een
generatie die na 1955 is geboren. Anders gezegd: ze zijn politiek, cultureel en
intellectueel gevormd in het moderne onderwijs. Elk op hun eigen wijze zijn ze dan
ook niet rijk begiftigd met ideologische overtuigingen, en tevens weten ze alledrie
zorgvuldig de schijn te vermijden dat hun bezigheden zijn gefundeerd op een culturele
ondergrond of intellectuele oriëntatie.
Of dit te betreuren valt, is niet zeker. Moderne politici zijn in hun opgewekte
gebrek aan diepgang in elk geval een getrouwe afspiegeling van hun generatie, en
de ideologische, culturele en intellectuele traditie die voorheen zo zwaar om hun
partijen hing, was vaak genoeg louter lariekoek en naargeestige windhandel.
Bovendien: als de geschiedenis iets leert - en ik betwijfel of zij dit doet - dan is het
dat culturele bagage doorgaans niets anders is dan de slechte smaak van anderen.
Desalniettemin is er duidelijk wat veranderd in de Nederlandse politiek. Ik geloof
dat met het vertrek van Jeltje van Nieuwenhoven al weer enige tijd geleden de laatste
volksvertegenwoordiger met een abonnement op een literair tijdschrift (in haar geval
Hollands Maandblad) is verdwenen uit het parlement. Het feit dat de nieuwe lichting
politici ijverig weblogt (dus ditjes en datjes publiceert op het internet) en actief is in
webcommunities (zoals ‘hyves’) vermag de schijn van modieuze oppervlakkigheid
niet te verminderen.
Ik bedoel dat letterlijk. Ik geloof geenszins dat moderne politici daadwerkelijk zo
oppervlakkig zijn als ze zich presenteren, maar dat zij hun houding hebben aangepast
aan de moderne tijdgeest. Ik bedoel dan de schizofrene tijdgeest die enerzijds de
politiek vernauwt tot mediagehijg over wie stijgt of daalt in opiniepeilingen en die
zich anderzijds na elke opiniepeiling wentelt in essays over de stand van de natie. Ik
bedoel de gespleten tijdgeest die enerzijds de politiek samenvat in journalistieke
ironie over uitglijders, en anderzijds elke struikeling laat volgen door opiniestukken
over de identiteit van onze samenleving. En misschien bedoel ik wel de tijdgeest die
zo snel het woord tijdgeest in de mond neemt, omdat dit modieuze en oppervlakkige
woord de schijn van intellectualiteit wekt.
Ik benijd de huidige politici niet. Onze samenleving wordt gekenmerkt door
onverzoenbare krachten: de cultus van simpelheid, de zucht naar verdieping, de
neergang van eruditie, het verlangen naar duiding, de teloorgang van bescheidenheid,
het hunkeren naar moraliteit, het snakken naar populariteit alsmede de ondergang
van alles wat ons tegen het voorgaande zou kunnen beschermen. Misschien is het
tijd dat iemand in Den Haag weer een abonnement neemt op een literair tijdschrift.
- BB
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Vrouwe Grammatica geeft les
door Fredie Beckmans
Aan een muur in mijn atelier hangen tien zwepen en aan elk van die zwepen hangt
een label met daarop een letter. Samen vormen die letters het woord ‘GRAMMATICA’.
Bedoeld is: Grammatica, de achtste der negen middeleeuwse muzen van de vrije
kunsten. Is het een wonder dat juist zij in de mythologie als attribuut een zweep heeft
meegekregen en dat zij in de schilderkunst steevast voorkomt met een karwats in
haar hand? Neen, dat is geen wonder, en niemand hoeft dan ook verbaasd te zijn dat
naast die tien zwepen een schilderij hangt van Leopold von Sacher-Masoch. Het is
een portret dat ik maakte na een even zonderlinge als leerzame ontmoeting in absentia
met de naamgever van het masochisme.
Ik hoef u niet te vertellen dat Sacher-Masoch in 1836 werd geboren als zoon van
een politiecommissaris te Lemberg, dat toen binnen de grenzen van het
Oostenrijks-Hongaarse Rijk lag, maar dat thans onder de naam Lwiw in de Oekraïne
verkommert. In zijn aderen vloeide Sloweens, Spaans en Boheems bloed, zodat hij
een typische multiculturele Oostenrijker van zijn tijd was. Na een leven als hoogleraar
geschiedenis en later succesvol auteur van vele romans - die werden bewonderd door
Victor Hugo, Émile Zola, Henrik Ibsen en Koning Ludwig II van Beieren - stierf hij
in 1895 te Lindheim, niet ver van Frankfurt am Main. Hij had de naam van zijn
moeder, Masoch, vastgeplakt aan die van zijn vader en het ‘von’ had hij gekregen
toen hij als beroemd schrijver in de ridderstand was verheven.
Sacher-Masochs bekendste roman is Venus im Pelz (‘Venus in bont’; 1870), dat
deel uitmaakt van de cyclus ‘Das Vermächtnis Kains’ waarin hij allerhande vormen
van liefde beschreef. In 1886 - het jaar waarin Sacher-Masoch op het hoogtepunt
van zijn faam verkeerde en onder meer in Le Figaro werd geroemd - zou de psychiater
en neuroloog Richard von Krafft-Ebing in zijn baanbrekende Psychopatia Sexualis
op basis van Masochs leven en werk de term ‘masochisme’ introduceren voor
lustbeleving aan vernedering en pijn (zoals hij in hetzelfde werk het ‘sadisme’ zou
noemen naar De Sade).
Krafft-Ebing sloeg de spijker op de kop mag men zeggen: Masoch was behoorlijk
geobsedeerd door afranselingen en vernederingen. In Venus im Pelz laat de
hoofdpersoon zich met graagte fysiek en psychisch kleineren, en zelf liet hij zich
met genoegen dagelijks ‘auspeitschen’ door zijn geliefde vrouw Aurora Rümelin
(die onder het pseudoniem Wanda von Dunajew proza publiceerde en als Wanda
bekend is geworden). Ze wilde hem dat genoegen wel doen, maar toen hij vervolgens
nog advertenties plaatste om een partner voor haar te zoeken, liep het huwelijk stuk.
Later huwde hij zijn secretaresse en met haar schijnt hij gelukkig geweest te zijn.
Waar zijn liefde voor de zweep vandaan kwam, is niet duidelijk, maar als kind was
Masoch getuige geweest van het pak slaag dat een gravin had uitgedeeld aan haar
man, die haar boudoir had betreden toen zij daar met een ander bezig was.
Sacher-Masoch was overigens een vriendelijke man, hij rookte niet en dronk
evenmin. Maar hij was geen doetje: hij vocht in de oorlog tegen Italië en werd
onderscheiden wegens moed. Bovendien schetste hij als een der eersten een realistisch
beeld van het leven van de joden in Oost-Europa en vocht tot aan zijn laatste snik
tegen het antisemitisme in het keizerlijke Duitsland. Toch identificeren we zijn naam
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vandaag voornamelijk met onderdanigheid, bondage en zweepslagen, en niet langer
met de talrijke successen die hij oogstte met

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

4
zijn romans die hij schreef onder de pseudoniemen Charlotte Arand en Zoe von
Rodenbach. Gelukkig is er recent sprake van een soort literaire herwaardering van
Sacher-Masoch, die bijvoorbeeld uiting kreeg met de eer die hem ten deel viel toen
in het kader van het cultuurfestival Graz-Kulturhauptstadt 2003 de
‘Sacher-Masoch-Torte’ naar hem werd vernoemd.
Het is gezien de kunstwerken aan de muur van mijn atelier misschien niet zo vreemd
dat ik zelf een kleine, doch niet onbetekenende rol heb gespeeld in deze
herwaardering. Dit geschiedde toen ik lang voor het cultuurfestival in Graz reisde
naar Lindheim en daar stuitte op het huis van Sacher-Masoch. Neen, laat ik het eerlijk
toegeven: ik was op bedevaart. Na wat getreuzel en gedrentel - het leek wel of ik
voor het eerst bij een liefje op bezoek ging - begaf ik mij naar de voordeur van het
langgerekte huis. Net daarvoor had ik iets verderop nog een kilo kersen langs de weg
gekocht in de hoop daarmee de in mij joelende adrenaline wat te laten zakken. Ik
was al een paar keer langs de blinde muur van het huis aan de straatkant voorbij
gelopen en had het naamplaatje van de vroegere bewoner gezien, en na enige tijd
hield ik het niet meer uit: ik wilde mezelf een bezoek aan mijn innig geliefde niet
ontzeggen.
Zo kwam het dat ik aanbelde bij het vroegere woonhuis van Sacher-Masoch. Een
knappe jongen van nog geen twintig jaar opende de deur. Ik stotterde dat ik op
doorreis was en het naamplaatje van de beroemde bewoner op de muur had zien
hangen. De jongen glimlachte meewarig en zei dat met mijn komst nu reeds - het
was half juni - het gemiddelde van twee bezoekers per jaar was gehaald. Toen wees
hij naar de tuin en zei dat daar ergens zijn oma rode bessen aan plukken was, die zou
me wel te woord staan.
Twee bezoekers per jaar, ik kon mijn geluk niet op. Maar toen aarzelde ik even:
zou zijn oma wel weten waar het mij om ging? Zou ik tegenover haar de domme
spelen of zou zij zulks doen tegenover mij, was nu de vraag. In de tuin stond een
oude vrouw met twee krukken tussen de bessenstruiken en keek mij verwonderd aan.
Kende ze mij, vroeg ze wantrouwend. Nee, nee, ik ben een bezoeker, zei ik als
begroeting, uw kleinzoon heeft mij gestuurd, ik kom uit Holland, Amsterdam, u zou
me alles kunnen uitleggen. Aah, zei ze schel, mijnheer komt voor de heksentoren.
Nou, u mag wel doorlopen, achter de bomen daar staan de resten.
Mooi, ze speelde het spel goed, ze hield me voor de gek. Natuurlijk kwam ik niet
voor de heksentoren. Maar ze gaf geen krimp. Als u zelf even naar de heksentoren
loopt, zei ze, want ik ben niet meer zo goed ter been zoals u ziet, en dan komt u
daarna terug en kan ik u er alles over vertellen. Luttele seconden later stond ik tussen
de verweerde resten van wat een molen of een toren van een stadsmuur had kunnen
zijn, en ik aarzelde weer een kort moment. Op het huis had ik zo-even nog een torentje
met klok gezien. Een klok zonder wijzers. In de schilderkunst betekent een klok
zonder wijzers dat de tijd stil staat. Maar ik wilde niet dat de tijd stilstond, ik wilde
het huis van Sacher-Masoch in.
In de tuin ging het oude vrouwtje gewoon door met het verzamelen van rode bessen
in haar mandje. Ze lachte en zei dat ze wel begreep dat ik zo'n plek wilde zien waar
vroeger heksen werden verbrand. Ik moest echter wel begrijpen dat een heks in een
gesloten cilinder ‘rein faktisch’ (dat betekent ‘in werkelijkheid’) nooit kan worden
verbrand. De toren was immers een cilinder die van boven dicht was en als je in het
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midden daarvan heksen ophangt en onderin een vuur stookt, dan verbranden die
heksen echt niet. Ik verbaasde me niet zozeer over haar verhaal als wel over haar
expliciete natuurwetenschappelijke kennis inzake gesloten cilinders en dat je daarin
geen mensen kunt verbranden.
Nu was het mijn beurt. Zonder mededogen drong ik mezelf aan haar op. Ik kwam
voor de familie Sacher-Masoch die hier in Lindheim zou hebben gewoond, riep ik
iets te luid in haar gezicht. Ze slaakte een zucht en vertelde toen opgewekt dat
mevrouw Sacher-Masoch samen met een dienstmaagd in de heksentoren elke week
de was had gedaan. Niet in het huis maar in de heksentoren, want daar had een enorme
wastobbe gestaan. Die oude vrouw

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

5

keek me daarna lachend aan door haar zware zwarte hoornen bril met borrelglaasjes,
en we wisten allebei dat ze me voor de gek hield. Maar ja, wie stuurde hier wie. Wie
haalde uit deze ontmoeting het optimale genot. Het was een riskant spel van geestelijke
geseling en verbale vernedering.
Voorzichtig vroeg ik of Leopold von Sacher-Masoch hier echt had gewoond. Ja,
hier wel, zei ze tot mijn opluchting zonder aarzeling. Door de keuken en een gang
liep ze met mij een langwerpige en opmerkelijk donkere woonkamer in. Grote vleugel,
veel boekenkasten en in het midden een gietijzeren zuil. Bijna guitig zei ze dat de
heer Sacher-Masoch zich daar aan die zuil altijd liet vastbinden en dan mocht zijn
vrouw hem met een hondenzweep ‘auspeitschen’. Ze had er wel eens aan gedacht
om bij een dierenwinkel een partij hondenzwepen aan te schaffen (die zijn in Duitsland
blijkbaar nog te koop, dacht ik) en ze als originele Masoch-zwepen aan toeristen te
verkopen.
Maar ja, voegde ze eraan toe, u bent de tweede bezoeker aan ons huis dit jaar. Ik
stoor me er niet aan, maar het loopt niet echt storm. U komt uit Amsterdam, dan bent
u toch ook in een Sodom en Gomorra opgegroeid. Net zoals mijnheer Sacher-Masoch,
maar ik moet u zeggen: zijn vrouw heeft hem hier helemaal van zijn seksverslaving
afgeholpen. Ik bedoel zijn laatste vrouw... Zijn eerste vrouw, Wanda, was een sloerie
die hem het slechte pad op heeft gedreven. Die vernederde hem, ze sloeg hem, ik
wil er niet meer over vertellen. Dat kunt allemaal in zijn boeken lezen.
Mijn oren klapperden. De oude vrouw met haar mandje vol bessen had voor zichzelf
een verhaal gemaakt om het in haar ogen onverdraaglijke gedrag van de vorige
bewoner aanvaardbaar te maken. En nu wilde ze haar rationalisaties aan mij
opdringen! Het liefst had ik haar woordenstroom ter plekke gestopt, maar er bleek
geen weg terug: de volgende twee uren waren helemaal voor haar. Ze liep leeg en
ik voelde dat mijn masochistische lievelingsschrijver mij wederom werd afgepakt,
zoals Krafft-Ebing dat ook al had gedaan.
Die arme Masoch! Hij was schrijver van historische romans, maar bij zijn Venus
im Pelz was hij in zijn eigen fictie gaan geloven. Sterker nog: hij ging er naar leven.
Onder het seksueel niet al te verwende publiek van die tijd werd het boek een
wereldhit, maar het succes had een keerzijde: nota bene een landgenoot kluis-
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terde Masoch voor altijd aan zijn eigen fantasieën. Zo versmolt een nog levende
schrijver met een seksuele pathologie die voortaan zijn naam zou dragen. Hetzelfde
gebeurde met de Sade, maar die had er minder last van want hij was al dood. Het is
zeker dat Sacher-Masoch behoorlijk schrok van het gebruik van zijn achternaam als
label voor een seksuele perversiteit, maar ja, het boek liep goed en was hij niet zelf
ook aan het versmelten met zijn eigen verhaal?
Zo dwaalden mijn gedachten in alle richtingen af, terwijl ik twee uur lang naar de
ditjes en datjes van mevrouw zat te luisteren. Zij wijdde breedvoerig uit hoe een
jonge student medicijnen uit Londen was overgekomen om de waanzinnig mooie
laatste vrouw van Masoch, genaamd Hulda Meister te bestuderen, hoewel die niks
met perversiteiten van doen had. Op een foto heb ik haar wel eens gezien: een mollig
moppie die zelfs door een Engelse student niet knap genoemd zou worden. Deze
bessenmevrouw had er een handje van steeds iets anders te zeggen dan datgene
waarvoor ik kwam!
Langzaam begon het gevoel boven te drijven dat mevrouw iets verborg. Een
gesloten cilinder is niet geschikt om mensen in te verbranden - maar misschien dan
wel om iemand te vergassen? Gerookte heksen, vergaste joden. Sorry hoor, maar ik
moest er opeens aan denken omdat ze uitvoerig zeverde over Sacher-Masoch als
vriend van het dorp en de gehele omgeving, en hoe hij allerlei apparaten zoals
microscopen schonk aan scholen in de omgeving van Lindheim. En toen opeens
floepte ze het eruit: Hij was een filosemiet. Wat? vroeg ik geschokt. Filosemiet? ‘Ein
Judenfreund,’ knikte ze.
Godallemachtig, mijn lievelingsschrijver werd hier Judenfreund genoemd. Of
begreep ik de vrouw verkeerd? Nee, ze bedoelde er niets mee. Hij had zich toch door
rijke joodse vrienden financieel laten ondersteunen, dat wist iedereen. Zij had het
zelf in de Völkischer Beobachter gelezen. Mevrouw had er geen moeite mee zichzelf
te verraden, of haalde ze alles door elkaar? Wie waren er nou in de oorlog fout
geweest en wie pervers, of was het precies andersom? Wie stuurde wie? Oh nee, riep
ze toen uit, het had niet in de Völkischer Beobachter gestaan, want die foute krant
las ze helemaal niet.
Ik was verzeild in een duistere Duitstalige chaos hier, maar gelukkig bleef ik helder
en liet haar begaan. Ja, vertel maar door, bessenmevrouwtje, ik heb alles onder
controle. Ik laat mijn eigen positie niet doorschemeren en heb een klein
opvouwzweepje in mijn regenjas voor noodgevallen. Ze babbelde rustig verder. Hier
in het plaatsje Lindheim is hij door zijn laatste vrouw genezen van zijn perversiteit,
beklemtoonde ze opnieuw, onze jodenvriend en dan ook nog één van de eersten die
zich eind 1800 in Duitsland liet cremeren, het zat al in zijn bloed. Moet u nagaan
mijnheer, zijn vrouw en dochters hadden de urn op de schoorsteenmantel staan maar
na een aantal jaren werd de urn opgeslagen in een schuurtje hier om de hoek. De
schuur werd opgeruimd en de urn kwam in het kasteel achter die heg te staan. En
het kasteel is toen afgebrand. - Ashes to ashes, zei ik kordaat. Ze grinnikte: ja
werkelijk, zoals u het zegt staat het in de Bijbel. Ik ken geen plek in de Bijbel waar
men as verbrandt, maar ik was nu te achterdochtig geworden om haar tegen te spreken.
Na twee uur verscheen haar zoon ten tonele en gooide me gelukkig zonder veel
ceremoniële beleefdheid het huis uit. Anders was ik maar blijven hangen.
Opgesodemieterd, zag je hem denken, van jouw soort krijgen we elk jaar wel een
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stuk of twee gasten hier. Masoch heeft zoveel goed gedaan voor de buurt hier, scholen
en zo ondersteund bijvoorbeeld, en dan komen mensen zoals jij hier zijn reputatie
door het slijk halen. Je zult het wel niet begrijpen, zei hij terwijl hij me hijgend
voorging naar de deur, maar ik ben bezig voor zijn honderdste sterfdag een postzegel
bij de Duitse post te regelen.
Op de stoep in het schelle licht wenste ik de man veel geluk met zijn poging een
postzegel tere ere van Sacher-Masoch het licht te laten zien. Zoiets is echt masochisme
met elan.
Die postzegel is er ondanks mijn aansporing niet gekomen. Maar het kan geen toeval
zijn dat na mijn bezoek aan zijn huis Graz in 2003
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als Culturele Hoofdstad van Europa Sacher-Masoch eerde met een grote
overzichtstentoonstelling over ‘het masochisme in de hedendaagse kunst’. Ik was
uitgenodigd mee te doen aan deze tentoonstelling, die helaas veel weg had van een
pornografische show over het sadisme (Oostenrijkers zijn meesters in het verwarren
van genres). Toegang onder de 18 jaar was verboden. Veel opengesperde en verstijfde
geslachtsorganen die werden afgerost. Ik kroop in een hoekje en wilde hier helemaal
niet zijn en er niets mee te maken hebben. Op mijn T-shirt stond een palindroom: Ai
masoch cosa mia - ‘Hee, Masoch is mijn ding, blijf er af’. Met daarboven mijn portret
van Sacher-Masoch. Ik voelde me doodongelukkig.
Tijdens het kunstenaarsetentje na de opening ben ik bij Helmut Newton aan tafel
gaan zitten en floot hem de ‘Haydn Variationen’ van Brahms in de oren. Die melodie
kon Sacher-Masoch ook uit zijn hoofd fluiten. Een paar weken later reed de beroemde
fotograaf van het onerotische bloot zich op tachtigjarige leeftijd met zijn auto te
pletter tegen een stoeprand en stierf. Een omstander had hem fluitend achter het stuur
zien zitten.
Ik geloof evenmin dat het toeval is dat een jaar later, in 2004, Elfride Jelinek de
Nobelprijs voor literatuur kreeg. Zij kreeg die prijs vooral vanwege haar bekendste
roman, De Pianolerares. De kern van dit uitgesproken masochistische boek is dat
de pianolerares haar leerling een brief schrijft waarin ze laat weten dat hij alles met
haar mag doen wat hij maar wil. De leerling laat zich dat geen twee keer zeggen, en
niets kan hem meer tegenhouden. In Venus im Pelz is ook sprake van een contract
waarin een man zijn geliefde vraagt al het denkbare met hem te doen, behalve
vermoorden, met als enige voorwaarde dat hij daar dan een paar momenten per dag
over mag schrijven.
Hier ligt de kern van het masochisme bloot. Niet het je laten slaan, niet de geseling
is de essentie, maar het zo sterk zijn dat je een ander kunt dwingen jou te straffen.
Zo wordt ook mijn ontmoeting met die oude besjesvrouw begrijpelijk! Zij heeft me
uiteindelijk urenlang toch het verhaal verteld dat ik wilde horen, en niet het verhaal
dat zij me wilde vertellen. In de vernedering toont zich de meester!
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Ten dode!
Mark Boog
Ten dode! Nu of nooit!
De blik in de aanslag, de verdommenis tegemoet
of de verveling.
Wie zich uitschrijft zonder geldige reden is verwijtbaar.
Onder luid gejuich vallen brieven op de deurmat.
En jij: gereed om te sneuvelen?
Aan te nemen dat het lot ons zal sparen
is nog het verstandigst.
Een wijs man, ik.
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Daar
Daar: de slaap!
Aal aan patrijspoort voorbij.
Zeeslang van verschrikkelijke afmetingen: minuscuul,
een monsterlijk, ongrijpbaar wezen dat de kaken sluit
om water, dat verhongert een mythe, brullend in vergeten verhalen.
En zo dobbert de duikboot, kabbelt de zee,
zo trommelen de golven met hun knokige vingers
op de gietijzeren platen die aan elkaar genageld
het niets omhullen dat wij zijn, en dat wij zoeken te verliezen.
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Omcirkeld, aangewezen
Wij, omcirkeld, aangewezen,
branden - tot tevredenheid van de brander kort maar hevig. Een vonk op het tapijt,
gesmoord, een vals en tergend walmen: uit.
Maar ons aanschouwen van het haardvuur,
ons warmen van de handen: ook niet alles.
Als varkens wachtten wij, klaar om onze
welbekende intelligentie eindelijk tentoon te spreiden.
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Twee romans over de moderne oorlog
door Margriet de Koning Gans
Slaughterhouse Five, or The Children's Crusade: A Duty-Dance With Death uit 1969
van Kurt Vonnegut geldt als een van de belangrijkste anti-oorlogsboeken van de
moderne tijd. De fragmentarisch opgebouwde en tussen diverse genres meanderende
roman schildert - tegen de achtergrond van het bombardement op Dresden, waarbij
waarschijnlijk 35.000 inwoners in de vuurstorm omkwamen - de queeste van
hoofdpersoon Billy Pilgrim dwars door de tijd op zoek naar de zin van het leven.
Zijn zoektocht staat uiteraard model voor de dwalingen van elk individu in het
onbegrijpelijke, vijandige en niets ontziende universum. Of, zoals op de achterflap
van mijn editie van het boek staat: ‘Billy Pilgrim's odyssey reflects the mythic journey
of our own fractured lives as we search for meaning in what we are afraid to know.’
Hoewel de roman in de VS behoort tot de 100 meest via gerechtelijke procedures
aangevallen werken van de twintigste eeuw, het vooral aanvankelijk door diverse
bibliotheken en scholen werd geweerd, en nog in 1982 voor de Supreme Court de
‘geschikheid’ ervan (tevergeefs) werd betwist, had het immens succes en kreeg het
vrijwel ogenblikkelijk na verschijnen de status van een klassiek werk. Door dit boek
zijn twintigste-eeuwse Amerikanen niet alleen massaal in aanraking gekomen met
moderne romantechnieken uit de popcultuur maar ook met het destijds nog weinig
bekende bombardement op Dresden, en in meer abstracte zin met iets dat steevast
ver van hun bed gebeurt: moderne oorlogvoering.
De invloed van dit boek op het Amerikaanse geestesleven was - en is nog steeds
- groot. In de Verenigde Staten is zelfs voor kinderen een verkorte editie verschenen
met tekeningen en een verklarende woordenlijst op elke bladzijde, zodat ze er op de
basisschool al kennis mee kunnen maken. De gedachte daarachter werd wellicht
mede gevoed omdat Vonnegut zijn roman als ondertitel The Children's Crusade
heeft meegegeven, een verwijzing naar de kinderkruistocht uit 1212, waarvoor volgens
de (overigens grotendeels fictieve) overlevering heel jonge kinderen geronseld werden
voor de oorlog tegen de ‘bezetters’ van de heilige stad. Dat het boek tot in alle poriën
van de Amerikaanse samenleving is doorgedrongen, blijkt ook uit het overweldigende
succes van de film die er in 1972 naar werd gemaakt door regisseur George Roy Hill,
en uit de zeer frequent terugkerende verwijzingen ernaar in latere films en literatuur.
Zo voert Francis Ford Coppola in zijn Apocalypse now, zijn filmepos over de
Vietnamoorlog uit 1979, een luitenant met de naam Bill Kilgore op, naar Vonneguts
romanfiguren Billy Pilgrim en Kilgore Trout. Die laatste is een sciencefictionschrijver
die regelmatig in zijn oeuvre opduikt, onder andere in Slaughterhouse Five. Deze
Kilgore Trout is de bedenker van de buitenaardse Tralfamadorians, die de
hoofdpersoon Billy Pilgrim steeds met hun ruimteschip komen ophalen als de
herinneringen aan het bombardement van Dresden hem te machtig worden.
Coppola's Bill Kilgore (fabelachtig gespeeld door Robert Duvall) vervult een
macabere heldenrol bij de verwoesting vanuit de lucht van een Vietcong-gehucht in
de Mekong Delta. De verwijzing naar het bombardement van Dresden wordt nog
versterkt doordat Kilgore opdracht geeft om tijdens de aanval Wagners Walkürenritt
(het bekende begin van de derde acte van Die Walküre) over het slagveld te laten
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schallen om zijn manschappen de noodzakelijke stoot adrenaline en overmoed te
bezorgen. Na afloop van de slachting probeert
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Kilgore hen af te leiden door ze in de delta te laten surfen, en te doen alsof dat een
verzetje van dezelfde orde is.
Deze vermenging van extreme oorlogssituaties met de banaliteit van het alledaagse
is een typische verwijzing naar een favoriete stijlfiguur van Vonnegut. Opmerkelijk
is verder dat door de muziek van Wagner deze aanval op het Vietcong-dorp in
Apocalypse Now als twee druppels water lijkt op de homerische zangen waarin Harry
Mulisch in Het stenen bruidsbed (1959) het bombardement van Dresden bezingt.
Beide krijgsdaden lijken dan wel heroïsch, ze zijn even laf als zinloos, omdat ze
zonder duidelijke relevantie voor de oorlog en tegen weerloze burgers worden
uitgevoerd. Je zou bijna denken dat Coppola behalve de roman van Vonnegut
eveneens die van Mulisch heeft gelezen.
Slaughterhouse Five werpt ook zijn schaduw over de verwerking in romanvorm van
de oorlogen van onze tijd. Zo handelt de (eveneens fragmentarische en door de tijd
heen springende) bestseller Extremely loud & incredibly close uit 2005 van Jonathan
Safran Foer over een jongetje dat bij de aanslag op de Twin Towers op 11 september
2001 zijn vader verliest, maar op de achtergrond speelt het bombardement van
Dresden ook een belangrijke rol, als tweede verhaallijn. De grootouders van het
jongetje komen uit Dresden. Zij hebben alles en iedereen in de vuurzee verloren en
zijn als oorlogsslachtoffers naar New York gekomen om een nieuw leven op te
bouwen. Het jongetje kent alleen zijn grootmoeder. Zijn grootvader bleek niet de
moed te kunnen opbrengen een gezin te stichten nadat hij zijn zwangere geliefde in
Dresden had verloren, en ging terug naar Europa toen zijn nieuwe vrouw toch in
verwachting bleek.
Foer had allerlei gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog als achtergrond voor
de grootouders kunnen kiezen, maar Dresden komt als spiegelbeeld van de gebeurtenis
op 9/11 het meest in aanmerking. Allebei zijn het luchtaanvallen op een stad, en van
alle luchtaanvallen die de Verenigde Staten elders in de wereld hebben uitgevoerd,
is Dresden de eerste stad vanwaar overlevenden in Amerika terecht hadden kunnen
komen. Voor Hiroshima en Nagasaki (of Hanoi) geldt dat niet of in veel mindere
mate. Met de keuze voor Dresden is de link naar Slaughterhouse Five, or The
Children's Crusade gelegd. De relatie speelt zich op allerlei niveaus van Extremely
loud & incredibly close af, en in allerlei gradaties - de verstrengeling is veel
omvangrijker en complexer dan in de Nederlandse recensies is opgemerkt - maar
Foer aarzelt niet haar ook zeer expliciet te verwoorden.
Dat doet hij bijvoorbeeld als de grootouders na de aanslag op de Twin Towers
gedwongen worden hun zwijgen te verbreken. Zij hebben nooit met elkaar kunnen
praten over wat hun is overkomen in Dresden, en door dat zwijgen is hun huwelijk
stukgelopen. Bij de aanslag van 9/11 verliezen zij hun zoon en komt het trauma van
Dresden in volle hevigheid terug. Dit is het moment waarop zij elkaar voor het eerst
echt spreken. Omdat het grote verdriet en lijden al die jaren verdrongen is geweest,
behelpt de grootmoeder zich met de woorden en herinneringen van Billy Pilgrim, de
hoofdpersoon van Slaughterhouse Five.
Hier haakt Foer in zijn Extremely loud & incredibly close aan bij het spel met de
tijd dat Vonnegut in zijn roman speelt. Met name bij de beroemde scène waarin Billy
Pilgrim naar een oorlogsfilm kijkt. Hij draait hem terug om hem nog eens te zien en
beschrijft dan de beelden in omgekeerde volgorde. ‘The formation flew backwards
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over a German city that was in flames. The bombers opened their bomb bay doors,
exerted a miraculous magnetism which shrunk the fires, gathered them into cylindrical
steel containers, and lifted the containers into the bellies of the planes.’ - De
vliegtuigen vliegen vervolgens achteruit naar de landingsbaan en verdwijnen in de
hangars, worden uit elkaar gehaald in de vliegtuigfabriek en gereduceerd tot
grondstoffen die weer in de grond gestopt worden. De Amerikanen leveren hun
uniformen in en worden weer schoolkinderen.
Billy bedenkt dat Hitler op die manier ook weer tot een baby gereduceerd kan
worden. Als je zo doorgaat wordt iedereen weer een baby, en zo verdwijnen de
generaties na elkaar totdat we terug zijn bij de eerste mensen,
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Adam en Eva. Maar zover loopt zijn film niet terug. (De verwijzing naar Hitler en
Adam en Eva is overigens in de schoolboekjesversie van Slaughterhouse Five
geschrapt.)
Er is nog een andere scène uit de roman van Vonnegut die de grootmoeder uit
Extremely loud & incredibly close helpt om bij haar herinneringen aan Dresden terug
te komen. Dat is in het sciencefiction-gedeelte de passage waar de ruimtewezens
Billy voorhouden: ‘Ignore the awful times, and concentrate on the good ones.’
Het spel met ruimte en tijd dat Vonnegut zo bedreven speelt in Slaughterhouse
Five duikt in Extremely loud & incredibly close opnieuw op tegen het einde van de
roman. Daar besluit grootmoeder haar kleinzoon een brief te schrijven. Ze wil hem
een paar dingen meegeven om over zijn verdriet heen te komen. En ze wil hem vooral
zeggen dat ze van hem houdt, voordat ze wéér door de geschiedenis wordt ingehaald
en alles ongezegd zal blijven. Ze beschrijft een droom, maar het is een droom die
zich achterstevoren afspeelt. In haar droom gaat ze door de seizoenen heen terug
naar 13 februari 1945, het bombardement van Dresden. ‘In my dream, all of the
collapsed ceilings re-formed above us. The fire went back into the bombs, which
rose up and into the bellies of planes whose propellers turned backward, like the
second hands of the clocks across Dresden, only faster.’
Haar droom gaat nog verder: ‘In my dream, painters separated green into yellow
and blue. - Brown into the rainbow. Children pulled color from coloring books with
crayons, and mothers who had lost children mended their black clothing with scissors.’
En anders dan bij Billy Pilgrim loopt de droom nu wel helemaal terug tot het begin
der tijden: ‘At the end of my dream, Eve put the apple back on the branch. - The tree
went back into the ground. It became a sapling, which became a seed. - God brought
together the land and the water, the sky and the water, the water and the water, evening
and morning, something and nothing. - He said, Let there be light. - And there was
darkness.’
Deze consequentie, dat de hele schepping in een zwart gat verdwijnt, gaat haar
evenwel te ver. Ze wil blijven bij de laatste mooie herinnering, die nu pas voor het
allereerst terug komt. Het is de herinnering aan haar zusje Anna, met wie ze de avond
voor het bombardement in bed lag. Tegen wie ze de volgende ochtend had willen
zeggen hoeveel ze van haar hield. Maar tegen wie ze nooit meer iets kon zeggen. Dit wil ze haar kleinzoontje duidelijk maken, en hij begrijpt haar beelden, want hij
kent The Children's Crusade in de schoolboekjesversie.
En op dit punt smelten Extremely loud & incredibly close en Slaughterhouse Five,
twee grote romans over de moderne oorlogen, tezamen. Dankzij 9/11 komen
grootvader en grootmoeder weer bij elkaar, en krijgt het jongetje een grootvader
terug als remplaçant voor zijn verdwenen vader. De kleinzoon lijkt op Anna, die
grootvaders zwangere geliefde was. En met een beetje hulp van Slaughterhouse Five
kunnen de hoofdpersonen van Extremely loud & incredibly close hun leven zo goed
en zo kwaad als dat gaat, weer oppakken.
Net als wij lezers wellicht, want deze boeken slagen erin iets te bieden wat alleen
grote kunst kan bieden: ‘They reflect the mythic journey of our fractured lives as we
search for meaning in what we are afraid to know.’
Soms heeft zelfs een achterflap het bij het rechte eind.
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Thunderbirds are Go
Mark Haddon Vertaling Ingmar Heytze*
Het eiland van de miljardair-filantroop
was van plastic en zijn prachtige machines
waren maar speelgoed. Goed, er waren momenten
dat de kleuren feller werden, als we scherp stelden
op een kop thee of een vluchtende kudde
antilopen. Dan leek alles echt.
Maar het waren shots uit andere films,
die al snel werden vervangen door bomen en luchten
die bomen en luchten imiteerden, maar nooit overtuigend.
We beleefden onze korte avonturen en rustten
bij het zwembad, terwijl de buitenlandse slechterik,
onze Nemesis, zijn wonden likte in zijn grot in de bergen.
Wij vulden de hemel met straaljagersporen.
We trotseerden de steekvlam en vlogen de geraakte jet
naar huis. Wij hielden het hoofd koel en iedereen werd gered.
Nu is alles echt. Deze bungalow. De vroege trein.
We maaien het grasveld, roken een sigaret
en wachten op een telefoontje dat niet komt.

Thunderbirds are Go
The island of the billionaire philanthropist
was made of plastic and his wonderful machines
were only toys. True, there were moments
when the colours brightened as we cut away
to focus on a tea cup or a herd of antelope
in flight, and everything seemed real.
But they were shots from other films,
rapidly replaced by trees and skies
which looked like trees and skies but never quite rang true
We had our brief adventures then relaxed
beside the pool, while in his mountain lair
our nemesis the foreign villain licked his wounds.
We filled the sky with vapour trails.
We braved the flaming rig and nursed the stricken jet
back home. We held our nerve and everyone was saved.
Now everything is real. This bungalow. The early train.
We mow the lawn and smoke a cigarette
and sit here waiting for the call that never comes.
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De Feiten
Om eerlijk te zijn, werkte de dwerg in een gokhal
en droeg een orthopedische schoen. De lelijke zussen
waren geen familie, niet eens vrouwen, laat staan dat
ze ook maar enige interesse hadden voor de prins.
De lelijke bibliothecaresse zag er beter uit met haar bril
op, de bom was niet uitgerust met een tijdmechanisme
en toen de in beslag genomen landbouwtruck over
de tot op heden onvoltooide brug schoot, dook
hij met de neus naar beneden in het ravijn.
Door de explosie stierf zowel de knappe sheriff
als zijn lieve, maar achterlijke rechterhand, Bob.

The Facts
In truth, the dwarf-worked in a betting shop
and wore an orthopaedic shoe.
the ugly sisters were neither sisters nor, indeed, women,
nor were they remotely interested in the prince.
The plain librarian looked better with her glasses on,
the bomb had not fitted with a clock
and when the requisitioned farm-truck shot
the as-yet-uncompleted bridge it nose-dived
into the ravine and blew up
killing both the handsome sheriff
and his lovable but stupid sidekick, Bob.
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Eindnoten:
* Met dank aan Robert Dorsman voor zijn vertaaladviezen
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Kommaneuken
door Megchel J. Doewina
De geest is een wankel karretje voor gedachten. Het laadvermogen is beperkt en al
te vaak valt de bagage ordeloos over de rand. Het blijft zo behelpen met ons
redeneervermogen, en hoe goed onze bedoelingen ook zijn, of hoe torenhoog onze
pretenties, de kans op ontsporing is altijd aanwezig. Redeneerfouten begaat iedereen:
je maakt ze zelf, je hoort ze van een ander, je ziet ze ontstaan in ieders hoofd en je
leest ze op papier. Dat laatste is misschien wel het meest teleurstellend. Zelfs als we
onze redeneringen woord voor woord kunnen teruglezen, overwegen en corrigeren,
verdwalen we toch steevast in het moeras van uitglijders, miskleunen, flaters en
fouten. Geen mens is te groot voor een lapsus, maar hier rijst de vraag: mag een
schrijver ze ook op papier maken? Het antwoord is: liever niet.
Op de een of andere manier hoop je van een schrijver dat hij boven zijn materie
staat, dat hij de wereld die hij schept geheel in zijn macht heeft, dat hij weet wat hij
doet en dat hij slimmer is dan jij. Dat is toch niet zoveel gevraagd. Daarom ben je
teleurgesteld als Sándor Márai in het begin van zijn roman Gloed over zijn
hoofdpersoon beweert dat die zo'n hekel heeft aan exacte getallen, terwijl diezelfde
hoofdpersoon wel precies het aantal passen kent (17) dat hij in zijn woonvertrek kan
zetten, omdat hij ze elke keer opnieuw telt. En daarom ben je zelfs ontgoocheld als
Kees van Kooten een verhaal schrijft over een vrouw die komt roddelen bij kennissen
en dan vraagt of ze al weten dat ‘P. met G.’ is en dat ‘L. met B.’ is en dat ‘S.K. heeft’,
waarop de kennissen geschrokken informeren of ‘S. met de een of andere K. is, of
dat S.K. hééft’, want zij zouden zo niet weten wat erger is. Als lezer voel je meteen
dat hier niets van klopt, want mensen duiden in het dagelijkse spraakgebruik hun
wederzijdse kennissen nimmer met initialen aan. Kennissen vragen of je al weet dat
Simone Karel (of Kees) heeft ingepalmd, dan wel of Simone ‘K’ heeft. Kennissen
verwarren nimmer de gevreesde ziekte met Kees of Karel.
En wat te denken van de roman Eerst Grijs Dan Wit Dan Blauw (1991) van
Margriet de Moor. Op pagina 58 van deze overigens fraaie roman loopt hoofdpersoon
Erik over de Oude Zeestraat terug naar huis, nadat hij zaken met de politie heeft
afgehandeld. Hij is 's ochtends per auto vertrokken en onderweg even aangegaan
bij het huis van zijn vriend, om te ontdekken dat die diens vrouw om het leven heeft
gebracht. Afijn, politie bellen, mee naar het bureau, verklaring afleggen enzovoort.
En dan? Dan loopt hij dus over de Oude Zeestraat, waaraan de woning van zijn vriend
ligt met daarnaast nog steeds zijn eigen auto, terug naar huis. Dat kan niet. Dat mag
niet. Dat doet niemand. Je laat je auto daar niet zomaar staan! Wel eerst de lezer
inpeperen dat de hoofdpersoon met de auto op stap gaat en je er dan met zo'n Jantje
van Leiden van afmaken, dat is zonderling schrijversgedrag.
Een kennis gaf mij The Power and the Glory van Graham Greene en ik beloofde
hem het boek helemaal te lezen. Helaas, dat is niet gelukt. Direct in het begin van
de roman gaat het al mis als over een dranklustige priester wordt gezegd: ‘De cognac
was al lang uitgewerkt...’ - en dan wat verderop in dezelfde alinea, over dezelfde
priester: ‘[...] begon hij te bidden, wat hees en onduidelijk door de cognac’. Er is dus
niets uitgewerkt - en dat geldt ook voor mijn wantrouwen jegens dat boek. Lees dan
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eens één keer iets van Connie Palmen, bedelde dezelfde kennis, die mijn weerzin
tegen Greene had opgemerkt, en hij duwde me De Vriendschap (1995) in handen.
Ik begon vol goede moed, maar moest even slikken toen op bladzijde 303 het
kernthema van het boek door de auteur kort maar krachtig als volgt werd
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gepresenteerd: ‘Zonder lichaam geen geest en geen geest zonder lichaam.’
Als je zoiets leest, dan begrijp je ineens waarom wijsbegeerte in Nederland in feite
zelden boven de koude grond uitkomt. Het inzicht is blijkbaar serieus bedoeld als
hegeliaanse dialectiek, maar er staat in deze Palmenwijsheid gewoon twee keer
achtereen exact hetzelfde. Een kwestie van grote onverschilligheid. Het hele werk
van Palmen is ervan doordrenkt.
Of neem deel 2 van Het Bureau, waarin Voskuil als gebruikelijk werkt volgens
het procédé van telkens afgeronde, korte scènes, die eindigen met een cliffhanger,
een intrigerende opmerking, een incident, een onverwachte ontwikkeling, ingrediënten
die de nieuwsgierigheid moeten prikkelen en zo de lezer naar het volgende fragment
tillen. Op pagina 254 vraagt juffrouw Bavelaar of ze Maarten even kan spreken over
een collega, de reeds geïntroduceerde Surinamer Stanley Graanschuur. Dat kan, maar
nog niet meteen. Op pagina 256 wordt de episode afgesloten, doordat Maarten haar
herinnert aan haar verzoek. ‘O ja, Graanschuur,’ zegt ze, ‘daar had ik eens met u
over willen praten, maar liever niet hier.’ Aha, denkt de lezer, die het zwarte zaad al
om de juffrouw heen ziet vliegen. ‘Liever niet hier, maar waar dan eigenlijk wel,’
vraagt diezelfde lezer zich ruim 300 bladzijden verder af als hij het boek heeft
dichtgeslagen, want aan de hele kwestie wordt geen woord meer vuil gemaakt.
Juffrouw Bavelaar kan aan de klif blijven hangen tot zij een ons weegt.
Gelukkig verschijnen er ook aardige boeken van Nederlandse auteurs. Een daarvan
is Renate Dorresteins Verborgen gebreken (1996). Het is vol bravoure met de haar
zo eigen weergaloze vaart geschreven. Er is echter één bezwaar, namelijk dat een
inspecteur van Scotland Yard met overweldigend succes wordt wijsgemaakt dat het
gezochte jongetje Ivatuq, dat als meisje verkleed door hem wordt aangetroffen,
inderdaad een meisje is, zodat niemand bang hoeft te zijn dat hij het mee zal nemen.
Sterker nog, de inspecteur van Scotland Yard blijkt wel ongelooflijk oliedom. Als
hij vraagt, doelend op het gelispel van Ivatuq: ‘Wat zegt zij?’, krijgt hij van Ivatuqs
‘ontvoerster’ per ongeluk ten antwoord: ‘Hij herkent die reus daar, ziet U wel?’ Oeps!
Het hart schiet je naar de keel en blijft daar zitten, totdat blijkt dat deze dodelijke
vergissing geen enkel gevolg heeft!
Hier hang een levensgroot ‘hij’ in de lucht, en niemand die erom maalt. Het
intelligente zusje van Ivatuq niet. De ‘ontvoerster’ zelf niet. En de inspecteur van
Scotland Yard, ongetwijfeld getraind op het signaleren van de kleinste ongerijmdheid,
gepokt en gemazeld in de technieken van het derdegraads verhoor, al helemaal niet.
Hij is op zoek naar een ontvoerd klein jongetje, maar blijft de argeloosheid zelve ten
overstaan van een merkwaardig uitgedost even klein meisje, dat door ‘haar’ volwassen
begeleidster met ‘hij’ wordt aangeduid.
Maar goed, je zit koud halverwege het boek en hebt dus nog een hele tijd goede
hoop dat het een list is van de inspecteur, die straks plotseling met een uitgebreid
arrestatieteam op de stoep zal staan om Ivatuq mee te nemen. Maar de hoop verflauwt
gaandeweg en sneeft ten slotte in desillusie. Van Dorrestein is bekend dat ze haar
romans tachtig keer integraal herschrijft, dus tenzij het toeval wil dat zo'n scène in
de allerlaatste ronde pas werd toegevoegd, kan er geen sprake van een verborgen
gebrekje zijn. Het is een inconsistentie, een ongerijmdheid in het universum van deze
roman. ‘Ach,’ zult u zeggen, ‘laat toch, de geboeide lezer valt het niet op, critici zien
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überhaupt nooit iets, dus wat zal jij je druk maken.’ Maar ik vind het zo jammer.
Zo'n boek is verloren voor mij.
Een laatste voorbeeld wat de literatuur betreft komt uit het verhaal ‘De Receptioniste’
van Arnon Grunberg, dat hij schreef voor Vrij Nederland (31 december 2005). De
jonge vrouw Raina zoekt contact via een dating site op Internet. Ze doet dat
weloverwogen onder de schuilnaam ‘Maria75’ en plaatst er geen foto bij. Na tientallen
e-mails over en weer met ene Sandyman, waarbij zij haar werkelijke naam niet
prijsgeeft, komt het tot een ontmoeting in een café. Na wat wachten - beide partijen
zijn op het afgesproken tijdstip aanwezig, maar
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kennen elkaar noch hun echte naam - komt haar date op haar afgestapt en vraagt:
‘Maria75?’ Sandyman blijkt een Chinees.
Er volgt enige conversatie, waarbij Raina zich in stilte afvraagt of ze hem haar
echte naam moet vertellen, of dat ze het bij Maria75 moet laten. Vervolgens maakt
ze zich alsnog boos over zijn Chinees-zijn. Dat had hij toch wel eerder mogen
vertellen. ‘Wat vertellen?’ vraagt hij. En dan barst ze los: ‘Wat vertellen? Wat
vertellen? Jij geen Nederlands spreken? Je hebt me veertig e-mails geschreven, had
je niet in een van die e-mails kunnen zetten, hé Raina, by the way, ik ben een fucking
Chinees?’
De ander kijkt haar verbijsterd aan en de lezer kijkt verbijsterd met hem. Hoe had
die fucking Chinees in godsnaam moeten weten dat zij in werkelijkheid Raina heet?
Ik denk dat dit soort onzorgvuldigheden voortkomt uit een merkwaardige miskenning
van de lezer door schrijvers en redacteuren. En die miskenning (of is het minachting?)
lijkt des te epidemischer bij de schrijvende journalistiek. Zo verscheen ooit (op 24
juli 1998 alweer) in NRC Handelsblad een paginagroot artikel van Bas Heijne over
twee Tibetfilms, ‘Kundun’ en ‘Seven Years in Tibet’, die op dat moment een groot
publiek trokken.
Heijne schreef: ‘Zowel Kundun als Seven Years in Tibet zijn (sic! MJD) hedendaagse
Hollywood-films. Dat betekent dat het verhaal het moet hebben van dramatische
tegenstellingen, niet van drama. De personages hebben het hoofd boven water te
houden, ze worden geplaagd door krachten van buitenaf, maar hun innerlijk wordt
niet verscheurd.’ - Dat staat in de eerste kolom. Drie kolommen verder lezen we dit:
‘[...] maar wat Seven Years in Tibet gunstig onderscheidt van de wezenloze kitsch
van Kundun is dat het conflict zich binnen het personage afspeelt. [...] In Kundun is
geen sprake van een innerlijk conflict.’
De cursiveringen zijn van Heijne. Volgens zijn betoog spelen de conflicten in
‘Seven
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Years’ zich uitsluitend buiten de personages af (‘hun innerlijk wordt niet verscheurd’),
terwijl volgens hetzelfde betoog de film zich juist onderscheidt doordat het conflict
zich binnen de hoofdpersoon afspeelt.
En wat te denken van de volgende redenering, geschreven door niemand minder
dan dominee H.M. Kuitert, eveneens in de NRC: ‘Een veel grotere verrassing, voor
de gewone bijbellezer, is de discrepantie tussen wat Paulus zelf over zijn leven vertelt
(met name in de brief aan de Galaten) en het relaas daarover van Lucas in
Handelingen. Volgens de traditie is die Lucas dezelfde als de Lucas van het evangelie.
Die was - daarover heerst overeenstemming - een tijdgenoot van Jezus, maar stelde
zijn evangelie samen toen er overal reeds christelijke gemeentes waren, ongeveer
80/90 na Christus. Ook het boek Handelingen stamt uit deze tijd, dus de Lucas die
tijdgenoot was van Paulus (de arts Lucas), kan het boek Handelingen niet geschreven
hebben.’
Ik kan zo'n tekst vijf keer overlezen, woordjes schrappen of erbij verzinnen, peinzen
over een mogelijk ontbrekende schakel in de redenering tot ik scheel zie - allemaal
activiteiten die talrijke stukken in krant of weekblad tegenwoordig standaard van de
lezer eisen -, de conclusie dat Lucas, tijdgenoot van Paulus (die zelf, aldus Kuitert,
pas op het toneel verschijnt als Jezus al enkele jaren dood is) het boek Handelingen
niet geschreven kan hebben, bereik ik niet.
Voor scheepsrecht een derde voorbeeld uit De Volkskrant. Michaël Zeeman besprak
in het literatuurkatern Cicero (3 maart 2001) de ‘Travelling Theory’-these van Edward
Said (de opvatting dat theorieën worden ontwikkeld in een bepaalde context, maar
dat, als ze gaan ‘reizen’ door tijd en ruimte, ze hun intellectuele elasticiteit verliezen
en instrumenten van macht en betekenisgeving worden). Zeeman betoogde dat Saids
theorie intussen haar eigen lot heeft ondergaan, in die zin dat ze de door haar
beschreven Werdegang van elke theorie, namelijk van sprankelend en origineel naar
oudbakken en clichématig, zelf heeft volbracht. Degenen die nu nog schermen met
die Travelling Theory zijn ‘academische halftalenten en wetenschappelijke dagloners’.
Idem verging het volgens Zeeman Saids eigen twintig jaar oude theorie over de
Oriënt als negentiende-eeuwse ideologische ‘schepping’ van het westen, welke
aantijging door hem destijds rijkelijk werd onderbouwd met voorbeelden uit de
westerse literatuur en intussen dan ook is verworden tot een muf en dof cliché.
Maar hoe illustreer je die muffe dofheid nou het treffendst? In Zeemans ogen zo:
‘[...] er is geen nijvere promovenda in de literatuurwetenschap of onderzoekster in
de vrouwenstudies meer te vinden of ze heeft zich het lexicon van Said eigengemaakt
en past het naar hartelust toe op om het even welke manifestatie van cultuur in Azië,
Afrika of Oceanië.’
Precies een week later wijdt dezelfde criticus, aan de vooravond van de
boekenweek, op de voorpagina wederom van de literatuurbijlage Cicero, een groot
artikel aan de populariteit van de ‘allochtone’ auteurs in Nederland en hekelt daarin
hun door het boekbedrijf gecultiveerde exotische status. Wat oprecht begon is immers
volgens Zeeman: ‘[...] uitgelopen op een luidruchtig feest van het exotische. In het
gedruis is het inzicht verdwenen dat het met dat exotische gaat om een traditionele
vaderlandse en in wezen kolonialistische projectie en dat het onderwerp daarvan, de
literatuur, zich niet aan dergelijke fratsen zou moeten storen.’
Met dit inzicht herhaalt Zeeman haarfijn de theorie over de Oriënt van Said. Die
theorie dus, waarvan hij zelf zegt hondsberoerd te zijn, omdat er geen nijvere
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promovenda in de literatuurwetenschap of onderzoekster in de vrouwenstudies meer
te vinden is, of ze heeft zich het lexicon van deze Said eigengemaakt, om het naar
hartelust toe te passen op alles wat los en vast zit.
‘Je bent een muggenzifter,’ zo krijg ik dikwijls te horen, ‘een kommaneuker, een
frutselende wriemelaar op de vierkante nanometer, een op het infantiele af
geobsedeerde taalpurist.’ En ja, ik moet toegeven: ik ben schuldig op alle punten.
Maar wat wilt u dan? Wilt u dat dit soort onzin altijd maar onweersproken blijft?
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In Santiago
door Frederik Philip Kuethe
Maria Angelica Roger hield het portier van haar oude Ford voor mij open. Op de
achterbank zaten twee keurige dames met grijs haar. ‘Mijn tantes,’ zei ze. Zij was
mij bij mijn hotel in het hartje van Santiago de Chili komen ophalen. Ik knikte de
dames glimlachend toe, en hoopte dat de lichte teleurstelling niet van mijn gezicht
te lezen was.
Het was zaterdagavond 6 oktober 1988. De dag na de nacht waarop meer dan de
helft van de Chilenen het wegsturen van hun president Augusto Pinochet uitbundig
had gevierd. Ik bedoel de nacht dat Maria Angelica mij feilloos uit de menigte had
geplukt. Zij werkte bij een reisbureau en daar had ik met haar een leuk contact gehad.
Nu vroeg ze mij of ik met haar ‘De Dans van het Nee’ wilde dansen. Het ‘Nee’ tegen
Pinochet wel te verstaan.
Santiago was wekenlang scherp verdeeld geweest tussen aanhangers van het
ja-kamp en supporters van het nee-kamp. Dat schisma scheurde de samenleving zo'n
beetje doormidden. Het ging zo ver dat toen ik mijn terugvlucht bij de Braziliaanse
vliegmaatschappij Varig wilde boeken, Maria Angelica botweg zei dat daarvan geen
sprake kon zijn. De Varig-vertegenwoordigers in Chili waren van het ‘Ja’, zei ze vol
verachting. Aanhangers van Pinochet. Ze ging nog liever de baan op dan die lui de
provisie op mijn ticket te gunnen.
Ik aanvaardde haar uitnodiging om te dansen. En zo draaiden wij samen met
duizenden andere paren rondjes over het asfalt van de boulevard Bernardo O'Higgins.
In mijn geheugen dansten we op de wijs van de ‘Vogeltjesdans’ maar zeker daarvan
ben ik niet meer. Wel weet ik zeker dat Maria Angelica verrukt naar mij opkeek. Ik
begreep wel dat die verrukking alles van doen had met de overwinning van het ‘Nee’
en niet zozeer met mij, maar dat kon me niet schelen. We zweefden in trance door
de uitzinnige menigte, en zij was zo verhit van het dansen dat een rossige haarlok
tegen haar voorhoofd was vastgekleefd. Toen ik met de buitenkant van mijn hand
die haren weer op hun plaats streek, voelde ik dat er niet veel meer nodig was om
als een baksteen voor Maria Angelica Roger te vallen.
Wanneer het om hun moeder en vreemde mannen gaat, ruiken kinderen het gevaar
bijna altijd. Want juist op dat moment van de naderende baksteenval maakte een
meisje van een jaar of tien zich los uit de mensenzee op het trottoir, trok aan de jurk
van Maria Angelica en riep: ‘Mama, mama, wanneer gaan wij nu eindelijk naar
huis?’
Maria Angelica had zich lachend uit mijn omarming los gemaakt en mij voorgesteld
aan haar dochter Hortensia. Moeder en dochter waren daarna snel vertrokken om
nog een paar uur te slapen. Het was kwart over vier in de nacht. Plotseling stond ik
zeer alleen te midden van honderdduizenden feestende Chilenen.
De volgende dag had ik hoofdpijn en een naderende deadline voor het stuk dat ik
voor Elsevier moest schrijven. Ik had dan ook nog even min of meer tegengesparteld
toen Maria Angelica belde met de uitnodiging om de overwinning bij
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haar thuis te komen vieren. Maar na het derde telefoontje capituleerde ik. Toen ik 's
avonds in haar auto stapte, zei ze: ‘Het wordt leuk, er komen veel vrienden en familie.’
De japonnen van de tantes ritselden. ‘Ja, leuk,’ zei ik.
De stad was tot rust gekomen, zij het dat alles nog steeds onverlicht was. Uit het
duister doemde de enorme kuip van het Nationale Stadion op. Twee dagen eerder
had dat als een enorm stembureau gediend; in 1973 tijdens de putsch tegen Salvador
Allende als een gigantische openluchtgevangenis. Duizenden van Allendes
medestanders werden er bijeengedreven, en velen daarvan zijn nooit meer teruggezien.
Maria Angelica vertelde van de populaire zanger Victor Jara, die om de moed erin
te houden Venceremos, het strijdlied van het Volksfront had aangeheven. Hij werd
onmiddellijk doodgeslagen. Hij moet geweten hebben hoe het zou aflopen. Net als
Allende, die zichzelf tijdens de putsch een kogel door het hoofd joeg.
‘Mijn zwager zat in hetzelfde vak als Jara,’ zei Maria Angelica. ‘Hem hebben ze
ook vermoord. Enkele dagen later werd er door een onbekende bij vrienden van ons
opgebeld dat hij ergens langs de spoorlijn lag. Onthoofd. Mijn man is er toen in
vermomming naar toe gegaan.’
Het bleef een tijdje stil. Toen legde een van de tantes een hand op mijn schouder
en zei: ‘Kijk, dit heb ik voor u meegebracht, een galoche.’ Ik voelde haar knokige
vuist afdalen over mijn borst. Zij stopte een gebreid pantoffeltje, ongeveer vijf
centimeter lang, in mijn hand. ‘Ik maak ze om de uren te doden, anders doden de
uren mij,’ zei de oude vrouw giechelend. ‘Het zijn de nationale kleuren van Chili en
Frankrijk, rood-wit-blauw.’
‘En van Nederland,’ mompelde ik aangedaan, terwijl ik even in die benige klauw
kneep.
De man van Maria Angelica, Alfonso, bleek nog niet thuis te zijn. Hij was architect
en, zoals de Belgen zeggen, met een baksteen in de maag geboren. Alfonso had hun
huis van witte steen zelf gebouwd. De kleine tuin werd deels door een pergola
overwelfd. Het minuscule blauw geschilderde zwembad was nog zonder water.
Maar ook zonder Alfonso zouden we niet alleen zijn, zoveel was wel duidelijk.
Er waren al zo'n veertig vrienden, die reeds in verregaande staat van vrolijkheid
verkeerden. De meeste aanwezigen behoorden tot de Socialistische Partij van Chili,
die na de dood van Allende vanuit de gevangenis werd geleid door Clodomiro
Almeyda, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. De tantes hadden in een hoek
van de tuin onder de klimop plaatsgenomen en zouden verder de gehele avond geen
vin verroeren. De rest van het gezelschap praatte, danste, dronk en lachte des te
enthousiaster. Ik praatte, danste, dronk en lachte mee, hoewel ik niet kan verhelen
dat mijn ogen steeds Maria Angelica zochten. Zij danste die avond in heel wat
mannenarmen.
Ondertussen werd ik aangeklampt door een leraar geschiedenis die memoreerde
hoe schitterend hij het vond dat in Nederland van een aantal officiële gebouwen de
vlag was uitgestoken na het bekend worden van de uitslag van het referendum. Ja,
riep ik zo enthousiast ik kon, hoewel ik voelde dat ik voorlopig niet meer van hem
verlost zou raken.
Terwijl Maria Angelica met weer een andere man langs zweefde, greep ik naar
het raarste verhaal dat ik in voorraad had over mijn verblijf in Chili. Ik vertelde de
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geschiedenisleraar van mijn gemankeerde rendez-vous met Yves Montand, hier in
Santiago.
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Wie voor een weekblad werkt, bevindt zich per definitie altijd op het traagste schip
van het konvooi. Dat was toen niet anders dan nu in het internettijdperk. Televisie,
radio en de dagkrant zouden mij voorgaan in de verslaggeving van het referendum.
Als weekbladjournalist was ik dus als altijd bezig een eigen benadering te zoeken
om te voorkomen dat de lezer mijn o zo kostbare artikelen met een geeuw ongelezen
naast zich neer zou leggen.
Ik was een week voor het referendum aangekomen in Santiago en ik had toen
toevallig gelezen dat Yves Montand de volgende dag in Santiago zou arriveren. Ik
ben van de generatie die nog is opgegroeid met Franse chansons, en nooit helemaal
is gebogen voor de Angelsaksische greep naar de macht in de wereld van de populaire
muziek. Op mijn eerste langspeelplaat stonden twaalfliedjes gezongen door Yves
Montand. Zoals daar waren het onsterfelijke ‘Feuilles Mortes’, het vrolijke ‘Rue
Lepic’ en het breed uitwaaierende ‘Les Grands Boulevards’.
Nu ik erover nadenk, is die eerste plaat misschien wel de mooiste van alle platen
en cd's die ik ooit heb bezeten. In elk geval behoort Yves Montand van kindsbeen
af tot mijn absolute favorieten. De herinnering aan ‘Les Grands Boulevards’ en het
feit dat Santiago ook grote met platanen omzoomde boulevards kent, brachten me
op het idee Montand te vragen of hij een uurtje met mij over een van de avenues
wilde wandelen, terwijl ik zijn overpeinzingen over Chili, over de wereld en over
het leven zou optekenen. Dat was een mooie invalshoek voor een weekblad!
Het kleine hotel waar hij logeerde was snel gevonden. Maar nu drong de vraag
zich op hoe laat en op welke manier ik hem zou kunnen benaderen. Ik koos voor een
telefoontje om half acht in de ochtend. Dan was hij waarschijnlijk wakker, maar nog
niet meegesleurd door zijn programma. Verder was ik tot de
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conclusie gekomen dat het noemen van mijn naam, die van mijn blad en die van mijn
land gegarandeerd tot een echec zou leiden.
Ik moest dus iets anders verzinnen. Nu draagt Yves Montand op diezelfde plaat
het gedicht ‘Barbara’ van Jacques Prévert voor. Het gedicht gaat over een eenmalige
ontmoeting van een man en een vrouw op een regenachtige dag in de havenstad
Brest. Franse brok-in-de-keel-tragiek, die mij steevast tot tranen roerde. Ik vatte het
plan op om zo gauw ik Montand aan de lijn kreeg hem zonder nadere introductie de
beginregel van dit gedicht toe te fluisteren. Misschien zou hij aangenaam verrast zijn
en mijn navolgende verzoek om een interview honoreren. Als dit niet zo was, had
ik tenminste eervol verloren.
Toen ik klokke 7.30 uur belde, was ik kipzenuwachtig en voelde me een idioot.
Maar de portier van zijn hotel verbond mij zonder vragen snel door. Met een zucht
die ik uit duizenden herkende nam Montand op. ‘Rapelle-toi Barbara, il pleuvait
sans cesse sur Brest ce-jour-là,’ hoestte ik stotterend door de hoorn. Het bleef even
stil aan de andere kant, en toen klonk zijn doorrookte bas als uit een oneindige diepte:
‘Cher Monsieur, laissez-moi dormir tranquillement s'il vous plaît.’
Zonder verdere plichtplegingen hing hij op. In mijn witte badjas van het hotel
stond ik te trillen op mijn benen. Napoleon na Waterloo. Ik had verloren, en niet eens
eervol.
Diezelfde middag kreeg ik echter een onverwachte revanche. Bij een
lunchbijeenkomst in een literair café waar je over de hoofden kon lopen bleek de
chansonnier en filmacteur ook aanwezig. Ik schraapte mijn laatste restje moed bij
elkaar, baande me een weg naar hem toe en verontschuldigde me voor de absurde
weksessie van die ochtend. Ik vertelde ook wat mijn bedoeling was geweest. ‘O, was
u dat,’ zei Montand met een grijns. Hij vertelde dat hij graag alsnog met mij een
wandeling over de alamedas, de grote boulevards van Santiago, had gemaakt. Maar
helaas, de helikopter die hem naar Valparaiso zou brengen stond al klaar. In
Valparaiso wachtte de weduwe van Allende hem met een kopje thee.
Zelf was ik al aan het begin van de week naar Valparaiso gereisd om godbetert
een hommage aan Pinochet mee te maken. Ik had hem trouwens al een keer eerder
in het echt gezien. Dat was eind november 1975 ergens langs een autoweg buiten
Madrid. Op die dag werd het stoffelijk overschot van generalissimo Franco
overgebracht naar de Vallei van de Gevallenen. Augusto Pinochet Ugarte was het
enige staatshoofd dat aanwezig had willen zijn bij die macabere plechtigheid. Vlak
voor de limousine van de Amerikaanse vice-president Nelson Rockefeller, schoot
zijn auto in een flits voorbij. Ik herinnerde mij eigenlijk alleen de purperen kleur van
zijn cape en dat zijn lievelingsliedje ‘Lili Marlene’ was.
Op de Plaza Mayor in Valparaiso was het koud geweest. De witte confetti die van
de balkons op de menigte van ongeveer tienduizend mensen neerdaalde, gaf een
suggestie van sneeuw. Het publiek bestond veelal uit leden van de kleine burgerij
en opgeschoten jongeren. Voor het gebouw van de Intendance van de Marine stond
een grote eretribune. Op een verhoging speelde een in het roze gestoken militaire
kapel cumbia's en lijzig klinkende strijdliederen.
Ik was niet erg welkom.
‘U hebt geen enkel recht om hier te zijn’ beet een oudere dame mij geheel
ongevraagd toe. ‘Als dit Rusland was dan hadden ze u al lang weggesleurd,’ viel een
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in het zwart geklede man haar bij. ‘Met u praat ik niet,’ snauwde hij, hoewel ik hem
niets had gevraagd.
Uiteindelijk stapte, omringd door een legermuseum aan generaals, de man
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de tribune op om wie het allemaal was begonnen. Volkslied, gejuich. De generaal
was in burger, zijn vrouw Lucia Hiriart de Pinochet droeg een grijs mantelpakje en
glimlachte wezenloos. Een hysterische studente en de gouverneur van de Vijfde
Regio bewierookten hen in hun toespraken. Terwijl zij het woord voerden, stond
Pinochet herhaaldelijk op en hij hief dan zijn armen omhoog alsof hij de hemel wilde
stutten. Zijn geprononceerde gebit, de schuinstaande ogen en zijn permanente grijns
verleenden hem het aanschijn van een haai die een paardenmop savoureert.
Toen hij zelf het woord nam, hield hij zijn standaardverhaal over het alom loerende
marxisme-leninisme en over de zegeningen van zijn ‘democratische orde’.
Zegening was vast niet het eerste woord dat opkwam bij de betogers die in de week
voorafgaand aan de volksstemming elke middag probeerden op te trekken naar La
Moneda, het paleis van Pinochet aan het Plein van de Constitutie in Santiago. De
groen-witte pantservoertuigen van de politie - zorrinos, stinkdieren genoemd kwamen steevast in actie en wierpen muren van traangas op. Tegen half negen 's
avonds werd het echt onaangenaam. Om de demonstranten angst aan te jagen en de
politie de vrije hand te geven, deden de autoriteiten op dat uur in de hele stad het
licht uit. De wereld werd dan verengd tot zwaailichten en het geluid van
waterkanonnen en neerdalende wapenstokken. Of erger.
Op een zekere avond liep ik omstreeks dat uur een eindje met de demonstranten
mee. Mijn kleren waren al spoedig doorweekt van het water uit de zorrinos en het
traangas brandde in mijn ogen. Het werd hollen voor de politie uit. Plotseling werd
ik met tientallen anderen een zwart gat binnen geduwd.
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Onmiddellijk daarna ratelde een rolluik omlaag. Toen de stroomtoevoer weer was
hersteld, bleken we in een lokaal te zijn waar twee dozijn flipperkasten paarsig licht
verspreidden en belletjes nerveus rinkelden. De bedrijfsleider van de speelhal had
ons willen helpen.
Terug in mijn hotel stond ik in de lift met Kerry Kennedy, de dochter van wijlen
Robert Kennedy. Kerry en ik hadden samen al eens een kopje koffie gedronken. Zij
werkte voor een mensenrechtenorganisatie uit Boston. ‘Je vader zou trots op je zijn
geweest’, had ik boven mijn dubbele espresso gezegd. Ik kon mijn tong wel afbijten,
zo'n slappe tekst! In die lift, drijfnat en rillend van de kou, overwoog ik serieus om
Kerry te vragen mij te helpen met het uittrekken van mijn doorweekte hemd en me
dan lekker warm te rossen. Maar na die eerdere dooddoener durfde ik me geen misstap
meer te veroorloven
Voor de Chilenen telt de betovering van het woord. Juanito de schoenpoetser bij wie
ik elke morgen even neerstreek om samen een sigaar te roken, over het leven te praten
en mijn schoenen te laten poetsen, droomde ervan een groot schrijver te worden.
‘Kunt u zich dat voorstellen van een ongeletterd iemand als ik?’ Ja, dat kon ik wel.
Van het geld wilde hij dan naar Spanje reizen om zijn grootmoeder in Malaga te
bezoeken. Hij liet mij een blocnote zien volgekrabbeld met uitspraken die hem
getroffen hadden. Het eerste citaat luidde: De enige werkelijke figuren zijn de figuren
die wij verzinnen - Oscar Wilde.
Terwijl in de tuin van Maria Angelica de lege drankflessen steeds wilder in het lege
zwembad werden gekeild, en zij zelf nu geheel uit mijn blikveld was verdwenen,
wilde de geschiedenisleraar met zijn zwarte baardje per se weten wat ik van de dichter
Pablo Neruda vond. Ik had die vraag kunnen verwachten. ‘De verering van Neruda
maakt dat de Chilenen zich gelukkig voelen met zichzelf,’ sneerde de Argentijnse
journalist Jacobo Timerman ooit niet geheel ten onrechte. Zelf kon ik de idolatrie
onmogelijk navoelen. Als er een Nobelprijs zou bestaan voor de meest overschatte
dichter, zou Neruda hoge ogen gooien, dunkt me. Ik word mateloos verveeld door
zijn lyrische gehijg over ruisende bergbeekjes en de groene lendenen van de heuvels.
Maar goed, hij was ook nog diplomaat en communist, dus had alles mee voor een
interessant leven. Wat moest ik dan nog mopperen?
Dit vertelde ik niet aan de geschiedenisleraar. Het was tenslotte zijn avond. Ik
redde mij eruit door oprecht lovend te spreken over Neruda's autobiografie Confi
eso que he vivido, ‘Ik beken, ik heb geleefd’. Neruda beschrijft daarin hoe hij als
jongen van vijftien jaar op een ongezadeld paard de tocht van duizenden kilometers
vanaf de zuidpunt van Chili naar de hoofdstad had gemaakt. Op zekere avond kwam
hij terecht in een afgelegen huis waar twee oude Françaises, die uitsluitend de beste
Franse wijnen dronken, in een eeuwigdurend gesprek met elkaar gewikkeld leken.
De jonge Pablo werd er door het keukenmeisje ingewijd in de liefde.
De leraar herinnerde zich die passage maar al te goed. Ik van de rest van de avond
des te minder.
Bij het eerste ochtendlicht reed Maria Angelica mij terug naar het hotel. De tantes
waren al lang naar bed. Toen ik vroeg of ze nog iets uit mijn minibar wilde drinken,
zei ze stralend: ‘Waarom niet? Ik ben niet altijd van het “No”.’
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Ongeschreven brief
Iris Le Rütte
Gedachtewolken,
schaduwflarden over de papieren vlakte.
Woorden vluchten in zonsverduistering,
het spoor bijster, de kelen gesnoerd.
Een laatste ritseling
van vallende restletters,
gaten borend diep
in de sneeuw
waar wit
eeuwigheid
is.
Neem mij, licht,
in je handen,
met je ogen op.
Smelt mijn schaduw
van dit vlak:
hier staat alles, alles
wat ik je wil zeggen:
neem mij in je op.
Neem mij,
mij,
jij
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Versteend
Mijn straat ligt vragend omgedraaid.
Een geur vlucht vreemd bekend voorbij,
waaiert uit als wiegend wier, hangt
in stolsels stil, stokt
in de aderen van mijn herinnering.
Straatstenen werpen zich hakkelend voor de wielen van
vandaag. Mensen lachen hollen
rollen door dansen
rondom hun glazen wereldbollen.
Het stotterkind spreekt steeds
stekeliger. Iedereen verstaat hem.
Hij redt.
Ik gons rond in jampotglas
vacuüm gezogen. In mijn voorhoofd
ligt een vrucht
versteend.
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Over het hek
door Ilse Bos
Om de dierentuin staat een hek. Dat weet iedereen. Daarbinnen staan weer andere
hekken, veel andere hekken. Daar is het een dierentuin voor. En aan de buitenkant
van het buitenste hek is de stad, waar de mensen wonen. Die weten door het hek
waar de stad ophoudt en de dierentuin begint.
Langs dat hek liep Maarten. Het was een zomernacht, de lucht was helder en zacht,
de laatste tram kwam bijna leeg voorbij, de stoffige bladeren boven Maartens hoofd
ritselden in de lauwe zomernachtwind, en daarna werd alles nog veel stiller dan
daarvoor. Hij neuriede zacht, zoals studenten doen die net een kamertje in de stad
hebben bemachtigd en de avond hebben doorgebracht met het drinken van witbier
op een terras vol andere jongens, waarvan er één, met de rare maar leuke naam Wiep,
even een hand op Maartens bovenbeen had gelegd en later, om de hoek, ook nog
onderaan zijn rug, of misschien wel bovenaan zijn billen. Zo'n nacht was het.
Maarten was dan ook niet heel erg verbaasd toen hij Wiep uit de verlichte
tramdeuren zag springen, met zijn witte T-shirtje en beige broek, en hij wist meteen
weer hoe Wiep rook toen ze daarstraks om de hoek hun telefoonnummer op elkaars
hand hadden geschreven. Daar, natuurlijk had Wiep hem al gezien, en hij glimlachte
op een manier die, wat Maarten betrof, alleen maar kon betekenen: we lijken wel
gek, dat we afscheid hebben genomen met alleen telefoonnummers, terwijl we ook
gewoon nu, deze zomernacht...
Ze liepen elkaar tegemoet, Maarten glimlachte een beetje vaag om zich heen omdat
hij niet wist waar hij kijken moest, maar ze stonden uiteindelijk tegenover elkaar en
Wiep gaf Maarten meteen een kus. Zo. Toen leunden ze om beurten met hun rug
tegen het hek en veerden dan weer terug en draaiden om, en zoenden, en zoenden,
en Maarten dacht: deze mond, deze handen, deze zomernachtwind. Wiep beet zachtjes
in zijn oorlel, toen Maarten ver weg achter het hek, maar heel duidelijk, een tijger
hoorde brullen. Het was of de warme wind even ging liggen.
Maarten pakte twee spijlen van het hek beet, één links en één rechts van Wiep, en
drukte zich zo tegen Wieps lichaam aan. Dit was, voelde hij, wat zijn ouders wisten
dat hij zou gaan doen in de stad, en even duizelde het hem, dat hij nu alles kon doen
wat hij wou, alles, dat hij nu, nu, dwars door Wieps T-shirt heen kon bijten in zijn
schouder, en dat dat nog maar het begin was van wat hij doen kon.
Daar hoorde Maarten de tijger opnieuw brullen, het leek wel dichterbij, en hij rook
nu duidelijk, op een vleugje wind, een geur van mest uit verre landen.
‘Mijn kamer is vlakbij,’ fluisterde Maarten, maar Wiep zei: ‘Mmm’, want die
begon weer met zoenen, zo dat Maarten helemaal niets meer kon zeggen, ze dreven
per kus op de nachtwind, ze waren er bijna niet meer.
Toen brulde de tijger voor de derde maal, en Wiep keek Maarten aan. ‘Zullen we
eroverheen klimmen?’ zei hij ineens, met een knik naar het hek en weer met die
glimlach die Maarten tot diep in zijn buik zo verwarmde dat er nooit meer
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een nee uit zijn mond zou komen, alleen nog maar ja en ja en ja, nu, en tot in het uur
van onze dood.
Hij keek wel even naar de punten op het hek, zat zijn broek niet te strak? Te laat,
Wiep zette al twee handen onder zijn billen, onder elke bil één, en zei ‘hop’, en
Maarten kon twee punten grijpen, een voet boven op het hek zetten en zich optrekken,
hij zat gehurkt op het hek, fluisterde nog, ‘en jij dan’, maar Wiep knikte dringend.
En Maarten landde met een bons aan de andere kant, tussen de dorre bladeren en de
struiken. Wiep slingerde zichzelf over het hek, hij kent dit, dacht Maarten, hij heeft
dit vaker gedaan.
Wiep trok Maarten mee, de dierentuin was donker en Maarten zag iets wat hij nooit
geweten had, dat de dieren 's nachts veel aanweziger zijn dan overdag. Daar was de
lama, hij spuugde niet, maar hij keek wel, met grote glanzende lamaogen. En daar
waren de zebra's, bij elkaar met hun kont naar dezelfde kant, als koeien in de regen,
hun strepen zoveel witter dan overdag en Maarten wist het nu zeker: zebra's zijn
zwart met witte strepen, en niet andersom.
‘Ze kunnen ons niks maken. We kunnen hoogstens gearresteerd worden,’ zei hij
tegen Wiep en die kneep hem even in zijn hand en zei stoer: ‘Ach ja. Laten we naar
de tijger gaan.’ En dat warme steeg weer op in Maartens buik, hij voelde weer de
wind, er waren sterren boven hen, en een grote bleke maan. ‘Naar de tijger, ja,’ zei
hij.
‘Dit,’ zei Wiep, ‘is nou de tijger. En dit, tijger, is nu Maarten.’
‘Aangenaam,’ zei Maarten bedeesd. De tijger liep schokkerig heen en weer in zijn
kooi, met opgetrokken lippen en spieren die op verscheuren stonden. Het was een
grote tijger, en hij brulde plotseling zo hard dat Maarten verschrikt om zich heen
keek. Maar Wiep drukte hem tegen het hek voor de tijgerkooi en pakte hem heel
stevig beet, een hand tussen zijn benen, dit is het, dacht Maarten koortsachtig, dit,
hier en nu, hij zou zich niet laten kennen, hij pakte Wiep nog veel steviger beet en
ritste zelfs diens gulp open, zo, daar. Dat zou Wiep leren, en inderdaad, die ritste
Maartens truitje los, de tijger ademde hoorbaar in zijn kooi, en, wacht maar, Maarten
liet zelf zijn trui op de grond vallen en trok Wieps T-shirt met een ruk over diens
hoofd, pak aan. Warme nachtlucht aan hun huid, de tijger gromde, we zijn twee
jongens, dacht Maarten, ja, zo gaat dat dus.
‘Dag jongens,’ zei de dierenbewaker. Hij zei het zacht, maar duidelijk, en de tijger
was opeens heel stil. Wiep trok snel zijn hand uit Maartens broek. Maarten raapte
het T-shirt en truitje van de grond. ‘Rennen?’ dacht hij, maar hij zag de grommende
hond, die kort was aangelijnd, aan zo'n riem die je met één beweging los kunt haken.
Maarten voelde hoe Wiep zich na de eerste schrik vermande. ‘Dag lieve
dierenbewaker,’ zei hij opgewekt. Het was een grote, blonde dierenbewaker in een
kakiuniform. Hij lachte niet. ‘Jullie gaan met mij mee,’ zei hij.
Hij gebaarde dat ze hem moesten volgen. Wiep en Maarten keken elkaar aan, Wiep
haalde zijn schouders op en grijnsde, en ze liepen achter de brede bewakersrug aan.
De dierenbewaker rammelde met een sleutelbos en opende de deur van de gang
achter de tijgerkooi. En - waarom zijn we niet weggerend, dacht Maarten - hij deed
het slot weer zorgvuldig achter hen dicht.
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Maarten en Wiep zaten naast elkaar op een bankje achter de tijgerkooi. De tijger had
zich omgedraaid en loerde naar hen door de tralies. De dierenbewaker
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nam tegenover hen plaats op een metalen klapstoel, grommende hond naast zich, en
keek hen met zijn ellebogen op de knieën aan.
‘Dit, jongens, heb ik al zo vaak meegemaakt,’ zei hij. ‘Jullie dachten zeker dat dit
nooit eerder was gedaan? Jullie dachten zeker, laten we iets origineels doen, laten
we over het hek klimmen, dan hebben we morgen een mooi verhaal voor in de
collegezaal?’
Wiep en Maarten zwegen, de bewaker keek hen langdurig aan.
‘Jullie dachten zeker, wat kan ons gebeuren, een lullige boete, een berisping,
nietwaar. Zo is het ook, zo is het ook. En het is zo'n mooie zomernacht, wie wil er
dan naar binnen, niemand toch, zo'n prachtige nacht, al worden de dieren er wat
onrustig van. De tijger vooral.’
De dierenbewaker stond op en begon heen en weer te lopen, de hond op zijn hielen.
Een meter verder, achter het hek, liep de tijger grommend mee.
‘Voor de tijger is het toch al niet gemakkelijk hier,’ zei de dierenbewaker, ‘en dit
soort nachten herinnert hem eraan dat hij uit een land komt waar geen hekken staan.
En in dit soort nachten komen dan ook nog van die jongens als jullie over het hek
om elkaar te zoenen, niet dat ik daar iets op tegen heb, heus niet, maar denk eens aan
die tijger, alleen in zijn kooi op een warme zomernacht.’
De dierenbewaker stond nu stil, de hond en de tijger zwegen, en Maarten merkte
dat zijn hand vochtig was geworden in die van Wiep. Suffig luisterde hij naar de
bewaker, die overschakelde op een docerende toon: ‘Tijgers zijn niet gebouwd op
gevangenschap. Onderzoekers uit de hele wereld hebben zich met dat probleem
beziggehouden. Maar dat leidt allemaal tot niets. Ga maar kijken in Berlijn of
Barcelona. Suffe, afgestompte beesten zijn het.’
De bewaker boog zich nu een beetje voorover naar Wiep en Maarten. ‘Ik
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voor mij denk dat gevangen tijgers zich gewoon vervelen. Wat wil je, de hele dag
in zo'n kooi en als enig vreten hapklare brokken. Dat is verveling. Daar heb ik geen
wetenschappelijk onderzoek voor nodig, jongens, wat jullie?’
Maarten wist niet wat, maar Wiep schraapte zijn keel, en zei: ‘Waar wilt u naartoe,
meneer?’
‘Ik blijf hier, jochie, ik wil nergens naartoe. Ik wil alleen maar zeggen dat ik jullie
niets kwalijk neem, helemaal helemaal niets. Ik ga geen boete geven die jullie van
je studiebeursjes toch niet kunnen betalen, nietserdeniets, maak je geen zorgen. Is
het jullie opgevallen hoe levendig deze tijger hier brult? Hij loopt niet steeds hetzelfde
rondje, hij schudt niet met zijn kop, hij kijkt nog echt naar je als je voor zijn kooi
gaat staan.’
De bewaker zweeg even en keek hen beurtelings aan. ‘Hij weet nog, lieve jongens,
dat jullie, als het erop aankomt, prooidieren voor hem zijn, prooidieren en anders
niets.’
Maarten stond geschrokken op en trok Wiep mee omhoog. ‘Wat wilt u daarmee
zeggen, meneer?’ vroeg Wiep.
‘Alleen maar, lieve jongen, dat we het hek om de dierentuin natuurlijk wel wat
hoger hadden kunnen maken, maar dat we het misschien helemaal niet erg vinden
dat er soms van die jongens als jullie overheen klimmen. Een tijger hou je alleen in
vorm door hem af en toe van een levende prooi te voorzien, zo is dat nu eenmaal,
dat is de natuur. Zo is het en niet anders.’
De bewaker liep naar de deur en sloot hem snel, achter de staart van de grommende
hond. Wiep en Maarten hoorden de sleutel in het slot en toen een mechanische klik.
O shit. Dat was de kooideur die opensprong. De tijger kwam meteen naar buiten. Hij
kent dit! dacht Maarten verstijfd. Hij heeft dit eerder meegemaakt! En hij zag uit zijn
ooghoek de grote rode brandslang aan de muur waarmee straks de vloer zou worden
schoongespoten, nadat, nadat.
De tijger kwam dichterbij, hij leek wel twee keer zo groot als daarnet. Maarten
had Wieps hand vast, ze schuifelden hand in hand achteruit, en toen ze niet verder
achteruit konden, zonken ze samen op het bankje neer. De tijger had zijn lippen nu
opgetrokken, zijn spieren gespannen, hij kwam nog steeds dichterbij.
‘O Jezus, O Jezus,’ piepte Wiep. Maarten sloot zijn ogen. Hij dacht dat hij
flauwviel. Hij rook de tijger nu heel dichtbij.
Toen voelde hij iets zwaars en warms in zijn schoot. Maarten schokte van angst
en keek naar beneden. Het was de kop van de tijger, hij had zijn ogen dicht en gromde
zachtjes. Met zijn neus duwde hij licht tegen Maartens buik. Het leek wel, het leek
wel of de tijger spinde.
‘Doe je truitjes maar weer uit,’ hoorden ze de dierenbewaker zeggen. ‘Hij houdt
wel van lieve jongens als jullie.’
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Brief aan Jan-Peter Balkenende
door Mohammed Benzakour
Excellentie, - Onlangs hebt u een stapel brieven gebundeld tot een boek. Dat is mooi;
wij zijn een natie van bundelaars, en wat mij betreft kan er niet genoeg gebundeld
worden. In een van uw ‘geloofsbrieven’ doet u uw beklag bij de heer Harry Mulisch.
U meent dat Nederlandse intellectuelen tegenwoordig onvoldoende ‘geëngageerd’
zijn en geen bijdrage ‘meer’ leveren aan ‘het maatschappelijke debat’. Maar is Harry
Mulisch niet dat heerschap wiens engagement reeds drie decennia geleden is
ingewisseld voor pontificale entrees op het jaarlijkse Boekenbal en voor
zelfgeorganiseerde huiskamerconferenties tijdens welke de journalistieke goegemeente
uitgelegd krijgt waarom de Nobelprijscomité dit jaar opnieuw de plank heeft
misgeslagen?
U zegt: geen bijdrage ‘meer’. Dat suggereert dat het vroeger anders was. Zeker,
vroeger waren de dingen anders, hier en daar zelfs beter (of slechter). Maar ja, toen
was een dubbeltje nog een dubbeltje en hadden we Indië. En de VOC, weet u wel.
Toch is het een abuis om te denken dat dit land vroeger blaakte van intellectueel
debat en engagement. Ik ben een stuk jonger dan u, maar als mij gedurende mijn
dertigjarige inburgeringcursus (aangevuld met canonboeken waarin Menno ter Braak
en Eddy du Perron schitteren door afwezigheid) over dit land één ding duidelijk is
geworden dan is het dit: politiek is politiek, intelligentsia is intelligentsia - and never
the twain shall meet. Waar in Frankrijk en Engeland het politieke establishment van
oudsher de krant 's morgens bibberend openslaat uit vrees voor een of andere J'accuse,
is in dit land ‘intellectueel’ zowat een schuttingwoord.
Nederlandse burgers oproepen uit hun veilige rijtjesbastions neer te dalen met het
verwijt dat ze te weinig engagement vertonen, is als een bajes binnenstormen en
brullen: ‘Hé mannen, waarom laten jullie je zo weinig buiten zien!’ De enkele ziel
die volgzaam neerdaalt, loopt regelrecht de goot in: geen intellectueel zal hij vinden.
Om misverstanden te voorkomen: het is een royaal voorrecht in een land te wonen
waar premiers oproepen tot debat, heus! In mijn land van herkomst wordt nooit tot
iets opgeroepen - tenzij tot het gebed of tot de gedwongen staatscollecte. Of, via
geheime circulaires, tot het ondergronds opsluiten van deze of gene cartoonist.
Niettemin smaakt uw oproep wrang. De huidige maatschappij die mede door uw
toedoen is geschapen, is zelfs voor beginnende intellectuelen een nachtmerrie. Wij
leven in een dierenpark waar elk hersenspinsel een parel is voor de door commercie
tot volgzaamheid gedresseerde zwijnenmassa. Zolang de nationale bekommernis
zich beperkt tot Lingo en ander Hilversums vermaak, is elke poging tot serieuze
kritische expressie of tot filosofisch c.q. literair engagement gedoemd te eindigen
als volksattractie in de kleefdraden van een praatprogramma.
Onlangs nog zag ik u op de tv aanschuiven bij Jeroen Pauw en Paul Witteman,
die om mij onbekende reden steevast worden aangekondigd als ‘de twee kannonen
van onze journalistiek’. U liet zich door knuffelallochtoon Ali B. de oren wassen
betreffende uw slobberige opstelling inzake het Midden-Oosten. U zat erbij en keek
ernaar. Zo ook de twee journalistieke kanonnen, die toen maar weer opnieuw hun
programma onderbraken voor een lollige ‘zap-service’ met de tekst ‘I did not have
sex with her’.
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Hoe tekenend voor de stand van het land. Ik begrijp uw heimwee naar
intellectualiteit, hoezeer die heimwee op drijfzand berust. Zolang het gros van de
scholieren denkt dat Multatuli een enge ziekte is, hebt u mijn stem bij de komende
verkiezingen - misschien. Op naar de Gouden Eeuw!
Uw Mohammed Benzakour

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

34

De zee de zee de zee
Guus Luijters
Stralend stil met zacht gekras
van muizen de volle maan laat
zich niet zien en druiven
zijn als kersen dwars
wie zo de zee beziet
is boot en peddel tegelijk
*
De dagelijkse satelliet
speurt wandelende
oceaan wij oliën
onze wonden slaan
dubbel gade en bewaken
zo de wederzijdse dood
*
De rede klinkt maar tranen
tranen zingt het water
dat schandelijke schelpen
lauw de roze diepten wast
de golven lopen door het tij
en raken een voor een aan later
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Iets aardigs
door Gerard van Emmerik
Zes uur voor zijn dood werd Sam gewekt door zijn antwoordapparaat.
‘Schat?’ Blikkerig schalde haar stem door de slaapkamer. ‘Ben je thuis?’
Hij wachtte.
‘Schat?’
Zijn moeder klonk zoals vroeger, toen ze nog niet speelde buiten adem te zijn.
Alsof ze zijn gedachten raadde, vervolgde ze: ‘Hé, ik voel me heel goed. Net of ik
niet ziek ben. Bel me terug, ja?’
Snel nam hij op. ‘Eindelijk!’ riep hij. ‘Zei ik het niet? Dat het overgaat? Ik zei het
toch?’
‘Dat zei je,’ antwoordde ze. ‘Geef je les vandaag?’
‘Het is zondag.’
‘Had je al plannen met Judith?’
Even overwoog hij zijn ‘Ze heet Mirjam’-snauw, maar het werd: ‘Vandaag niet.’
‘Weet je, ik had opeens zo'n behoefte aan natuur. Mits je niks anders hebt. Eerlijk
zeggen want...’
‘Kalm nou. Waar wil je heen?’
‘Een bos, een groot, echt bos.’ Ze leek te aarzelen. ‘Sorry, je sliep nog, ik hoor
het aan je.’
‘Mis, ik ben al uren op.’
Geruisloos schoof hij het rolgordijn omhoog. Beneden op de parkeerstrook gooiden
hoofddoekmeisjes elkaar een bal toe. Een dag om te vieren dat ze ophield de stervende
moeder te spelen.
‘Ik kom eraan,’ zei hij.
‘Of zal ik Hanna vragen? Die heeft al vaker...’
‘We maken er een feestje van. Je voelt je goed, wat moet je dan nog met Hanna?’
Die engel des doods, wilde hij eraan toevoegen, maar Hanna was zo'n beetje haar
enige kennis. Een oud-ballerina die uit liefhebberij zieken bezocht en folders over
euthanasie op tafel achterliet.
‘Oké, een feestje.’ Ze schraapte haar keel. ‘Doen we.’
Terwijl hij zich scheerde overdacht hij haar woorden. Net of ik niet ziek ben...
Opgewekt, haar stem was die van lang geleden, als er visite was en hij rond moest
gaan om handjes te geven, spierballen te tonen. Want hij was haar prins. De knapste,
de liefste, de sterkste. Soms beweerde ze dat hij een geschenk was. Niet van God,
die was verzonnen. Nee, gewoon een geschenk na een weekje Portugal, en een hotel
met een receptionist die haar had meegenomen naar een strand dat geen enkele andere
toerist te zien kreeg. Toen ze weer thuis was, groeide hij in haar buik.
Haar alles was hij. Al had ze hem vorig jaar voorgesteld op zoek te gaan naar een
eigen flat. ‘Welke bink woont op zijn dertigste vrijwillig thuis?’ had ze gevraagd.
‘Nou?’
‘Ik!’ had hij geroepen. Waarna ze waren overgeschakeld op Indiaans, hun taaltje
in lastige situaties.
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‘Ik fijn vinden thuis.’
‘Jij niet eigen leven willen opbouwen?’
‘Ik eigen leven hebben.’
Tot ze opeens streng had gezegd: ‘Toch is het beter.’
Inmiddels rook hij naar douchecrème, zijn donkere haar glansde. Hij belde Mirjam.
‘Helaas,’ zei hij tussen twee slokken cappuccino door. En hij vertelde over het feestje.
Dat zijn moeder opknapte.
‘Sam...’
‘Ja?’
‘Bereid je voor.’
Ze klonk onecht, net die instant-cappuccino. ‘Ik snap het wel en daarom maak ik
me zorgen.’
Wat snapte ze? Hij wist wel wat hij niet snapte: dat hij haar nog verdroeg.
‘Ben je er nog?’ zei Mirjam.
‘Ik bel je vanavond, schatje,’ zei hij. ‘Ze wacht.’
Toen hij vijf uur en 18 minuten voor zijn dood het parkeerterrein van de flat
opscheurde, wachtte ze op de bank naast de ingang, met op schoot een reistas. Een
magere, donkerharige vrouw in een glimmend rood jack. Om hem te pesten wuifde
ze langzaam, als een bejaarde prinses.
Hij hielp haar met instappen, hoewel dat onnodig was, ze kon het best zelf. Even
kneep hij in haar schouder, botten voelde hij, door het jack heen.
‘Waar is die bagage voor nodig?’ vroeg hij opgewekt. ‘Gaan we picknicken?’
‘Zoiets, ja.’ Ze stak een sigaret op. Pas sinds haar zogenaamde ziekte rookte ze.
De tas zette hij op de achterbank. ‘Wat zit erin dan? Champagne?’
‘Geen proletenspul, zeg. Een feestje, weet je nog?’ Ze glimlachte. ‘Vacqueras.
Let's go.’
Zodra hij de ringweg opdraaide, zei ze: ‘Nu moet ik eerst iets kwijt. Het gaat
tegenwoordig te vaak over mij. Terwijl ik dat zelf niet wil...’ Ze staarde naar haar
handen. ‘Het zou vervelend zijn als je aan me terugdenkt als... noem eens wat,
egocentrisch...’
‘Terugdenkt? Voorlopig valt er niets terug te denken.’ Hij grijnsde. ‘Je voelt je
goed. Vanaf vandaag wordt het elke dag beter. Wedden?’
‘Gaat het toch weer over mij.’
‘Je ziet er ook goed uit,’ zei hij snel. ‘Je bent een paar kilootjes aangekomen.’
Ze lachte geluidloos. ‘Min drie. Nou, vertel jij eens iets.’
Ze zette haar zonnebril op en vuurde een reeks vragen af. Kwam hij uit met de
huur? Wanneer ging hij met Judith samenwonen? Hoe liepen de taallessen? Interessant
hoor, grammaticales geven aan Oost-Europese boksers.
Hij antwoordde kortaf. Misschien omdat hij gewend was dat het over slapeloze
nachten ging, over striemende buikpijn, nieuwe pillen of wat dan ook. Het soort
dingen voor hun dagelijkse telefoontje. Dingen die langzamerhand geruststellend
waren geworden.
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Blijkbaar werd ze moe, eerst mompelde ze vanachter haar te grote zonnebril nog ‘ja’
als hij iets zei over de berkenbossen of de herfstkleuren, maar steeds vaker zweeg
ze.
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‘Wou je terug?’ vroeg hij. Kwart over drie, inmiddels waren ze een uur onderweg.
‘We kunnen die Vaqueras ook thuis opdrinken.’
‘Thuis?’
‘Bij jou,’ corrigeerde hij zichzelf.
‘Eigenlijk is het de bedoeling,’ zei ze op kalme toon, ‘dat je me er zo meteen uit
laat.’
‘Moet je plassen?’
‘Nee,’ zei ze, ‘ik moet dood.’
Onwillekeurig duwde hij het gaspedaal dieper in. ‘Ik niet begrijpen.’
Een pooslang was er alleen het zoemen van de motor. Toen zei ze: ‘Wist je dat
oudjes in Tibet die gaan hemelen worden achtergelaten op een idyllisch plekje in de
natuur?’
‘O ja?’ antwoordde hij zo neutraal mogelijk. ‘Door wie? Het politbureau?’
‘De kinderen. Uit respect.’
‘Hou op. Trouwens, wat nou hemelende oudjes? Je bent vierenvijftig.’
‘Vijfenvijftig.’
‘Je voelt je beter. Net zei je nog dat...’
‘Stop daar maar. En dan...’
‘Dan wat?’
‘Dan nemen we afscheid. En neem ik mijn drankje.’
‘Ach, wat zit erin?’ vroeg hij, alsof het om een nieuw soort energiedrankje ging.
‘Ik weet het niet precies,’ zei ze. ‘Ik weet alleen dat het werkt.’
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‘Hoe kom je eraan?’
‘Ik heb beloofd niks te verraden.’
Die kutengel des doods, dacht hij.
‘Ik niet vinden leuk idee.’
‘Probeer het te begrijpen, oké?’ Ze deed haar zonnebril af. ‘Je weet hoe het verder
gaat. Wachtkamers, scans, coma. Voor jou ook niet prettig.’
Hij bleef strak naar het wegdek staren. Tocht streek via het zijraampje langs zijn
nek.
Ze schraapte haar keel. ‘Hoe is het met Judith?’
‘Mirjam heet ze.’
‘Sorry.’ Ze legde een hand op zijn knie. ‘Waarom ken ik haar niet? Ik heb zo vaak
gevraagd of ze...’
‘Binnenkort komt ze mee. Zeg maar wanneer. Morgen?’
‘Heb je nou eindelijk een foto?’
‘Sorry, weer niet bij me,’ loog hij.
Toen ze hem na de verhuizing belde met een verhaal over een flauwte in de
supermarkt en nu in het ziekenhuis, waar de artsen iets in haar buik hadden gevonden
dat er niet in thuishoorde, had hij geroepen: onzin, wij zorgen wel dat je beter wordt.
Wat weten die streekdoktertjes? Wij vinden er wat op!
Waarna hij internet had afgespeurd, en medicijnen uit Mexico liet overvliegen.
Hij had haar meegenomen naar een blinde jonge vrouw in een nieuwbouwwijk, die
haar borsten bevoelde en commandeerde dat ze voortaan 's ochtends aan iets leuks
uit haar jeugd moest denken, wat ze ook braaf een paar weken had gedaan. Zoals ze
ook trouw de Incapillen had geslikt, de biodynamische erwten, de wortels, tien,
honderd kilo winterwortels, tot haar huid oranje kleurde. En toen ze desondanks bleef
afvallen, had hij gezegd: ‘Oké, dan doe je die chemo.’
De loofbossen gingen over in dicht naaldwoud. Bij een kruising stond in de berm
een bord, met eronder een knipperende pijl naar rechts, wegrestaurant Cherish.
Hij controleerde zijn horloge. Half vijf. ‘Lijkt je dat wat?’ Hij draaide zijn hoofd
naar haar toe.
‘Straks een drankje daar?’
‘Nee,’ zei ze, ‘dat lijkt me helemaal niks.’
Toch sloeg hij af. De weg slingerde omlaag. Hij neuriede. Iets drinken. Afleiding.
‘Wat doe je?’
‘Terug via het dal.’
‘Waarom?’
‘Mooie route. En je vindt het vast leuk om...’
‘Nee, ik vind het vast niet leuk om wat dan ook.’ Ze kneep venijnig in zijn dij.
‘Omdraaien.’
Hij minderde vaart, en gehoorzaamde.
‘Daar,’ zei ze na een poosje, ‘dat zandpad, en dan stop je op een fraai plekje...’
‘Het dal was beter. Veel idyllischer.’
‘Mag ik dat misschien zelf bepalen?’
Hij gaf geen antwoord.
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‘Alles gaat mis. Ik was er al bang voor. Had ik toch maar Hanna gevraagd.’
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‘Ja. Dan weet je zeker dat het mis gaat.’
Ze zweeg. Toen hij opzij keek, knipperde ze met haar ogen. Hij trok een tissue uit
de doos, die Mirjam op het dashboard had geïnstalleerd toen neuken in de auto nog
spannend was.
‘Je moet me helpen...’ Ze snoot haar neus. ‘Ik heb jou ook altijd geholpen.’ Ze
klonk als een kind dat pas ophoud met jammeren als het zijn zin kreeg.
‘Ik kan ook van het balkon af, zoals die man van tien hoog. Wil je dat? Moet ik
dat dan doen?’
Hij zei niets. De huismeester van haar flat was met een schoonmaakploeg een dag
bezig geweest de sporen uit te wissen maar bij een bepaalde lichtval was er nog een
vlek zichtbaar op het parkeerdek.
Ze schudde haar hoofd. ‘Sorry.’
Hij parkeerde op een open plek in het bos.
‘Oké...’ Hij draaide het sleuteltje om. ‘En nu?’
Ze raakte zijn wang aan. ‘Nog wat praten, de wijn... En daarna nemen we afscheid.’
Voor het eerst die middag leek ze zich werkelijk te ontspannen. ‘Dan rij jij naar huis.
Help eens, ik krijg dat ding weer niet los.’
Hij klikte haar riem open.
‘Loop je nog een eindje mee?’
Hij knikte. Hij moest grijnzen om het absurde van alles. Hoe stelde ze het zich
voor? Wat ging ze zeggen, straks? Nou, tot ziens?
Vroeger liep ze op een stoere manier, nu schuifelde ze over het bospad. Hij deed
of het hem niet ergerde; hij neuriede, rende rondjes om haar heen, schaduwbokste
tegen een groepje dennen.
‘Jezus.’ Ze bleef staan. ‘Mijn tas!’
‘Ik haal hem.’
Terwijl hij zich terughaastte naar de wagen trilden zijn handen, alles aan hem trilde.
Ook al was het een spel, hij moest opletten dat er niet toch iets misging.
Hij griste de tas van de achterbank en inspecteerde de inhoud. Een bibliotheekboek
over ademhalingstechnieken, de Vaqueras, twee plastic bekers, kurkentrekker. En
verder cashewnoten, haar mobiel. Onderin nog een flesje, etiketloos. Hij hield het
tegen het licht. Een gele vloeistof. Hij kon het wegsmijten. Natuurlijk kon hij dat!
Hij schroefde de dop los. Het rook zoetig, naar modieus fruit, mango of zo. Weg
ermee. Elke ernstig zieke had recht op zo'n drankje. Zij niet. Zij was niet ziek.
Ze zat op een bemoste zwerfkei. Glimlachend nam ze de tas van hem aan. ‘Dit was
de bedoeling. Die rust. Overweldigend. Kijk, zie je hem?’
Boven de heuvels aan de overzijde van een dal zweefde een rode luchtballon. In
de mand eronder bewoog iets of iemand.
‘Leek me altijd zo spannend, in zo'n ding,’ zei ze.
‘Wat let ons?’ Hij schoof naast haar op de kei. ‘Ik neem morgen vrij...’
Ze leek hem niet te horen. ‘Wil je?’ Ze schudde een paar glanzende cashews in
zijn hand.
Hij dacht aan het zomerkamp van een eeuw geleden. Een helverlichte zaal met
lange rijen keurig opgemaakte bedden. Ze had hem een zak pinda's toegestopt. ‘Hier,
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voor vanavond.’ Ze was mooi, zijn moeder. Een mooie, stoere vrouw. ‘En nu niet
meer zo sip kijken. Dat weekje is zo voorbij.’
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Hij was mee teruggelopen naar buiten. Eerst vond ze het nog grappig. ‘Hé, gezellig,’
had ze gezegd, ‘ga je me uitwuiven?’ Toen ze zich bij het hek naar hem toeboog en
zei: ‘Nou, nog een knuffel dan, de laatste’ had hij haar pols omklemd. ‘Los,’ fluisterde
ze. ‘Toe nou, schat, los.’ Andere jongens keken zwijgend toe hoe de mouw van haar
jasje scheurde en zijn nagels diep in haar vel drongen. Een voor een moest ze zijn
vingers lospeuteren. ‘Goed,’ had ze ten slotte gezegd, ‘kom maar weer mee dan.’
Ze stak een sigaret op, hij beet een cashew doormidden.
‘Op de eettafel,’ zei ze, ‘ligt een lijst met dingetjes waar je aan moet denken. Het
meeste is geregeld. Ik heb de spullen zoveel mogelijk geordend en de huur per oktober
opgezegd.’
‘Wanneer deed je dat?’
‘Wanneer deed ik wat?’
‘Die lijstjes.’ Hij probeerde te grijnzen. ‘Als we zaten te bellen?’
Ze keek weg. ‘Ervoor of erna. Maak jij de wijn open?’
Ze gaf hem de kurkentrekker.
‘Gaat het lukken, denk je?’ vroeg ze.
Hij zweeg.
‘Beloof me dat je straks Mirjam belt. Je moet vanavond niet alleen zijn.’ Ze nam
een slokje wijn. ‘Ik maak je van streek, hè?’
Hij haalde zijn schouders op.
‘Er valt weinig spannends op te biechten. Geen geheime bankrekening. En je vader
is je vader.’
Op zijn zesde verjaardag kwam ze met foto's van een gebruinde man in een wit
jasje, witte broek, witte schoenen. ‘Muis, raad eens wie dit is,’ zei ze.
Eerst dacht hij: die detective uit Miami Vice. Waarna ze vertelde over haar vakantie
in Portugal.
Hij miste niemand die hij niet kende.
Ze hield hem haar lege glas voor. ‘Lekker. Goed op dronk.’
Hij knikte.
‘Laten we stoppen.’
‘Waarmee?’
‘Hiermee.’ Hij stond op. ‘Zullen we gaan?’
Ze verroerde zich niet.
Hij trok aan haar arm. ‘Kom.’
‘Au.’ Ze kromp ineen.
‘Sorry.’ Zijn stem sloeg over.
‘Geeft niet.’ Ze raakte zijn neus aan. ‘Was ik oké?’ Ze fluisterde. ‘Als moeder,
bedoel ik. Heb ik je niet teveel...’
‘Nee, alles was oké.’ Hij tuurde naar een punt vlak boven haar ogen.
Ze kwam moeizaam overeind en sloeg een stakerige arm om zijn middel.
Hij maakte zich voorzichtig los uit haar omhelzing. Als hij iets voelde, wist hij
niet wat het was.
‘Zorg goed voor jezelf.’ Ze was nauwelijks te verstaan.
Hij moest haar nu door elkaar rammelen. Een klap geven en schreeuwen: ophouden!
Maar hij zei: ‘Jij ook.’
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‘Daar ben ik al volop mee bezig.’ Ze liet zich weer op de kei zakken. ‘Ga je weg?’
Het leek geen vraag. Haar mond werd streng.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

41

Doe ik, wilde hij zeggen, maar op dat moment ging zijn mobiel.
‘Hallo?’ zei hij.
‘Een hele goede middag, meneer Sam’ antwoordde een meisjesstem met een
zangerig accent. ‘U spreekt met Anna...’ Ze leek te aarzelen. ‘Anna Obrovská, van
de dinsdagklas?’
Pas na zijn ‘ja’ wist hij wie ze was. De Poolse. Ze zat altijd vooraan.
‘Het spijt me dat ik u bel in de weekend.’
‘Geeft niet,’ zei hij.
‘Mag ik u vragen nog een keer de verschil tussen perfectum en imperfectum?’
Hij zette koers naar de struiken verderop en probeerde woorden te vinden.
‘Snap je?’ beëindigde hij zijn betoog.
‘Ja...’ zei ze aarzelend.
Hij draaide zich om. Honderd meter van hem vandaan zat zijn moeder
ineengedoken op de kei.
‘Nou, tot dinsdag dan,’ zei hij.
‘Ja, tot dinsdag en dank u wel.’
Hij liep terug naar de kei. ‘Dat was Mirjam. Je krijgt de groeten.’
Ze knikte. ‘Hier, neem mijn mobiel ook. Vooruit, neem hem, ik ga nu echt niet
meer bellen.’
‘Hou hem. Voor als je je bedenkt.’
‘Ik bedenk me niet.’
‘Gooi hem dan maar weg.’
Ze stopte het toestel terug in haar tas. ‘Wat ik nog vergat,’ zei ze langzaam,
‘waarschuw morgen de politie. Zij kunnen me ophalen. Eigenlijk zou het moeten
gaan zoals in Tibet.’
Hij vroeg niets, hij wachtte.
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‘De familie snijdt het lichaam in stukken.’ Ze staarde naar haar handen. ‘Om de ziel
te bevrijden. Als de ziel niet wegkan, wordt het een kwelgeest.’
‘Dat kunnen we niet gebruiken, nee,’ zei hij zo kalm mogelijk.
Intussen rommelde ze in haar tas. ‘Verdomme...’ Ze hield het lege flesje omhoog.
‘Zat er wat in?’
Ze keek hem boos aan. ‘Iets om te ontspannen. Niet dat het echt nodig is. Het had
geholpen.’
‘Nou, dan toch maar terug naar de auto?’
Ze verroerde zich niet. ‘Dag lieverd,’ zei ze, ‘ík ben weg.’ Ze zuchtte twee-,
driemaal.
Geen gewone zuchten waren het. Methodische, uit een bibliotheekboek. Ze leek
nog iets te willen zeggen, ze bewoog haar armen, daarna kneep ze haar ogen dicht,
alsof ze zich schrap zette.
‘Wat is er?’ vroeg hij. ‘Gaan we?’
‘Nee,’ zei ze, ‘alleen ik.’ Ze mompelde nog iets onverstaanbaars en sloot haar
ogen. Opnieuw begonnen haar armen te bewegen, vertraagd ditmaal. Haar huid werd
grijs.
‘Mama, alles in orde?’ Hij schrok van zijn stem.
Haar glimlach was wazig, alsof ze hem niet herkende.
Hij moest iets zeggen, iets als: zo keek je toen je dronken was. Weet je nog? Met
kerst? Maar hij zweeg en omklemde haar hand, die droog aanvoelde en langzaam
afkoelde.
Voorzichtig trok hij haar magere lijf rechtop.
‘Ik ga een stukje lopen,’ zei hij.
Ze reageerde niet. Haar ogen waren zwart en leeg.
Dennennaalden knerpten onder zijn zolen, een spinnenweb kleefde tegen zijn
voorhoofd, sneller liep hij, steeds sneller, minutenlang rende hij zonder te struikelen.
Toen hij stopte, in een dicht woud, plakte zijn shirt aan zijn rug. Hij moest iets roepen,
haar naam. Het werd een hijgend: ‘Mama’, dat tegen een muur van kaarsrechte
stammen kaatste.
Er kwam geen antwoord. Alleen de wind en een ruis in zijn oren.
Via een stenig pad bereikte hij een plateau. Schuin boven hem zweefde de ballon
voorbij. Vanuit het mandje zwaaide de enige passagier, een jongen met blond,
wapperend haar.
Iets weerhield hem ervan omlaag te kijken, maar ten slotte deed hij het, tussen
zijn wimpers door, eerst naar de snelweg, dan naar rechts, naar de boomkruinen, en
uiteindelijk naar een rode stip, op een open plek tussen het groen. Zelfs nadat hij
ontelbaar vaak ‘beweeg’ fluisterde, bleef de stip roerloos.
87 minuten voor zijn dood begon hij aan de terugtocht. ‘Het is niet echt,’ zei hij
hardop. Ze wachtte, een sigaret in haar hand, schuldbewust lachend, en daarna bood
ze haar excuses aan.
Die hij niet zou accepteren.
Niet meteen, in elk geval.
Toch draaide hij zijn hoofd weg toen hij de kei naderde.
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De auto was leeg. Hij leunde tegen het portier. ‘Ik ga,’ riep hij met een schelle
stem. Hij begon te tellen, steeds trager, tot 100, toen stapte hij in en startte de motor.
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Links flitsten akkers voorbij, rechts was dicht struikgewas. Het nieuws bracht een
verslag van onlusten, ergens in Azië. Tibet, dacht hij. Kinderen, in opstand tegen dat
klotengedoe van hun ouders.
Bij de volgende kruising zou hij keren. Voor het misging. Voor ze ging zwerven
door het bos en haar heup brak. Maar toen er een kruising opdoemde, gaf hij gas.
Een halfuur voor zijn dood reed hij onder een versierde boog door, het nagenoeg
lege parkeerterrein van restaurant Cherish op. Hij wachtte met uitstappen.
Voor de ingang van een bouwwerk dat op elk ander wegrestaurant leek stond in
het namiddaglicht een slungelige jonge ober in een rood colbertje. Hij maakte een
praatje met een paar bejaarden die er schandalig gezond uitzagen. Telkens als de
jongen omhoogkeek, volgden de bejaarden zijn voorbeeld.
‘Ik ga naar binnen.’ Sam zei het hardop. ‘Ik ga naar binnen, neem een borrel... en
dan haal ik je op.’ Maar in plaats daarvan rookte hij een Marlboro uit een pakje dat
ze in de auto had achtergelaten.
Inmiddels blokkeerde een tiental mannen in rode colberts de ingang. Zij wezen
omhoog.
Een kwartier voor zijn dood belde hij haar 06. Haar stem vroeg iets aardigs in te
spreken na de piep. Hij vloekte, en probeerde Mirjam. Ook een voicemail. Toen de
engel des doods, die meteen opnam.
‘Ach,’ zei ze. ‘Is het voorbij?’
‘Is wat voorbij?’
‘Sam... Toe nou.’
‘Ze voelt zich beter.’ Hij stotterde. ‘Veel beter. We hebben net een maf spel gedaan
in het bos...’
‘Huil je?’
Uit zijn keel kwam een geluid dat op een lach leek. ‘Nee,’ riep hij, ‘ik huil niet.’
Iets warms had zich in zijn hoofd genesteld, iets gloeiends. ‘Als het mis is...’
‘Wat dan, lieve jongen?’
‘Dan sla ik je helemaal kapot. Begrepen, kutwijf?’
Hij verbrak de verbinding, en belde opnieuw zijn moeder.
‘Spreek iets aardigs in na de piep.’
Acht minuten voor zijn dood controleerde hij zijn gesprekkenlijst. Niks. In het
zwakkere licht waren de heuvels donkere vlakken. Ergens daar schuifelde ze door
het bos. Of ze zat nog op haar kei en tuurde omhoog, zoals de menigte bij het
restaurant die joelde en klapte.
Pas toen zag hij de ballon. Een reusachtige bol, roerloos boven het rieten dak van
het restaurant. In de mand danste en gilde de jongen die hem had toegewuifd. Voor
hij het wist stond hij tussen de gezinnen, de bejaarden, de honden.
‘Gaat het wel goed?’ vroeg een stem naast hem.
‘Ja,’ zei hij opgewekt, maar toen hij opzij keek, staarde de vrouw die bij de stem
hoorde naar de mand, 10 meter boven hen. De jongen hing over de rand en trok idiote
gezichten. Zijn armen en schouders maakten ongecoördineerde bewegingen.
‘Die gaat springen,’ zei iemand. ‘Zou dat erbij horen?’
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De toeschouwers vielen stil. Intussen klom de jongen op de rand van de mand en
schoof zijn spijkerbroek tot over zijn knieën omlaag.
Sams laatste minuten begonnen met druppels. Regendruppels leken het, warme,
dampende druppels, een hele stroom die over een zingend meisje werd uitgestort.
Abrupt ging haar gezang over in gehuil.
‘Pis!’ riep een vrouw. ‘Hij pist!’
De menigte week uiteen. Twee mannen riepen: ‘Klootzak, we killen je’, waarna
de jongen een zandzak omlaag slingerde, die zonder iemand te raken uiteenspatte
op de tegels voor Sams voeten.
‘Caspar!’ Op het terras voor de ingang klapte een kale man in zijn handen. ‘Cas...
Stoppen!’
De jongen dook terug in de mand.
De man praatte met de omstanders. Sam ving flarden op. Zwakbegaafd. Geen
wind, hoogtevrees.
‘Ik heb anders weleens gehoord dat je daar geen last van hebt in zo'n ding,’ zei
een van de obers. ‘Hé, hij komt nu toch omlaag, geloof ik.’
De mand kwam langzaam, met schokjes dichterbij.
In zijn allerlaatste minuut besloot Sam haar nogmaals te bellen.
Op een rustig plekje bij zijn wagen begon hij het nummer in te toetsen, toen er
een schaduw over hem heen gleed.
Iets raakte zijn achterhoofd. Een harde tik. Hij lag ineens op het asfalt van de
parkeerplaats, en keek recht omhoog, niet omdat hij dat wilde maar omdat hij niet
anders kon. Vlak boven hem schommelde de mand. De ballonjongen hing over de
rand en staarde hem aan. Brede lippen, bange grijns.
Hoofden bogen zich over hem heen. Er werd aan zijn schouder getrokken.
‘Niet doen,’ zei iemand. ‘Niet aanraken. Wachten tot de ambulance...’
Hij probeerde zich op een zij te draaien.
Om hem heen werden de dingen doffer. Zijn hand, die de mobiel omklemde. De
steentjes op het nog warme asfalt. De bomen. De mand. Kabels.
‘Ik hier.’ Sams laatste woorden.
Alles zweefde weg. Alles. Zelfs haar stem. De stem die hem zes uur geleden
gewekt had. En die nu zei dat hij een bericht moest inspreken.
Iets aardigs. Na de piep.
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De dag zonder begin
Arnoud Rigter
een onthaande kraai
een nasmeulend kussen
een derdegraads herinnering
deze ochtend hoeft niet meer
geblust te worden

*
een explosie op de zon,
heeft een kracht van zo'n
1.000.000.000.000.000.000 kg ontploffend dynamiet
maar op een kindertekening zie je dat helemaal niet

*
mijn tranen
hebben tenminste
elkaar nog
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Nederland en W.O. I
Een discussie inzake M.C. Brands ‘De grijze verf van de historici’
(Hollands Maandblad 705/706 - aug./sept. 2006: 23-27)
MADELON DE KEIZER SCHRIJFT:

In 1997 poneerde de Amsterdamse hoogleraar
Moderne Geschiedenis Maarten Brands in een lezing op het NIOD op de hem zo eigen,
uitdagende wijze met kracht de stelling dat ‘de betekenis’ van de Eerste Wereldoorlog
in Nederland sterk werd onderschat. Daardoor was volgens hem de Nederlandse blik
op de gehele Europese geschiedenis van de twintigste eeuw ernstig getroebleerd.
Hier was het de Tweede Wereldoorlog die de visie op de twintigste eeuw bepaalde,
terwijl dat in grote delen van Europa juist met de Eerste Wereldoorlog het geval was.
Daar besefte men dat die veel meer een echte breuk in de Europese geschiedenis was
geweest.
Als nu eens ‘voldoende’ aandacht zou uitgaan naar de Eerste Wereldoorlog, ging
Brands voort, zouden wij Nederlanders eindelijk eens een ‘realistischer’ perspectief
op de twintigste eeuw krijgen. Dan pas zouden wij in staat zijn de Tweede
Wereldoorlog, de Koude Oorlog en ‘de problemen waaruit die grote conflicten zijn
ontstaan in historisch perspectief beter te doorgronden’. Dan ook zouden we het
Europa van onze tijd beter begrijpen. Kortom: Nederland moest nodig van die obsessie
met de Tweede Wereldoorlog af.
Over de respons op zijn stelling behoefde Brands zich niet te beklagen. Het
onderzoekinstituut van de Tweede Wereldoorlog bij uitstek, het NIOD, onderschreef
zijn opvattingen van harte. Het instituut was zich in de tweede helft van de jaren
negentig fundamenteel gaan bezinnen op zijn wetenschappelijke taak. Sterker nog:
het had met het oog daarop Brands uitgenodigd om over deze thematiek te praten.
In 2000 was het nieuwe onderzoeksprogramma gereed, dat ruimte schiep voor een
thematische en chronologische verbreding van het onderzoeksveld. Voortaan zou de
studie van de Tweede Wereldoorlog zich bewegen binnen een geschiedkundig
perspectief op de gehele twintigste eeuw. In hetzelfde jaar ging eveneens een vierjarig
onderzoeksproject van start over de ervaring van de Eerste Wereldoorlog in de
Nederlandse cultuur. Diverse publicaties van het NIOD sloten bij deze koerswijziging
aan. Ook buiten het NIOD mag trouwens de vraag naar de betekenis van de Eerste
Wereldoorlog voor politiek en samenleving in Nederland zich al een aantal jaren in
een groeiende belangstelling verheugen.
Het is daarom opmerkelijk dat Brands in het Hollands Maandblad van deze zomer
(augustus/september - nr. 705/706) zijn stelling herhaalt, waarbij hij zich gepikeerd
erover beklaagt dat zijn betoog in het afgelopen decennium niet is begrepen, ja, het
belang ervan is weggewuifd. Anno 2006 geeft hij echter aan zijn betoog een nieuwe
draai. Het onderzoek naar de betekenis van de Eerste Wereldoorlog blijkt wel te
bestaan, maar zou ernstig aan het ontsporen zijn. In plaats van alle aandacht te richten
op de gruwelijke geschiedenis ‘aan de echte fronten’, aan de ‘feitelijke
krijgsgeschiedenis’ houdt men zich bezig met zoiets slaps als ‘het thuisfront’. Aan
dat euvel van ‘demilitarisering’ lijdt in de ogen van Brands niet alleen het NIOD. Ook
Duitse historici maakten zich aan die volgens hem onterechte
‘perspectiefverschuiving’ schuldig. Hier tekent zich, meent hij, een ‘belangrijke
historiografische controverse’ af.
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Op deze visie valt echter wel het een en ander af te dingen. Allereerst bestaat er,
zoals Brands heel goed weet, in Frankrijk en Engeland niet minder dan in Duitsland
aandacht voor het ‘home front’. Dat heeft alles te maken heeft met het alomvattende
karakter van de Eerste Wereldoorlog in die landen. De veronderstelde strikte scheiding
tussen strijdveld en thuisfront blijkt ook in dit buitenlands onderzoek op alle terreinen
van de samenleving onhoudbaar. Of wil Brands de klok terugzetten en terugkeren
naar de militaire geschiedenis van weleer?
Ten tweede getuigt het betoog van Brands van een opmerkelijk beperkte opvatting
van ‘de betekenis’ van de Eerste Wereldoorlog (die in zijn ogen blijkbaar vooral
militair en machtspolitiek is). Dat wringt vooral waar hij zelf met grote instemming
historici (buitenlandse uiteraard) citeert die een veel bredere - namelijk de grenzen
van de oorlog-
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voerende naties overschrijdende - opvatting van het belang van die catastrofe huldigen,
zoals G.M. Trevelyan die schreef dat het geloof aan het liberalisme en de vooruitgang
nu voor eens en altijd had afgedaan.
Ten derde huldigt Brands een erg statische opvatting van het verschijnsel collectieve
herinnering. Volgens hem zou de perspectiefverschuiving van Duitse historici van
het front naar het thuisfront verklaard moeten worden uit het feit dat de verschillende
Europese naties er een verschillende collectieve herinnering aan de beide
wereldoorlogen op nahouden. Duitsland en Rusland kenden zwaardere verliezen in
de Tweede dan in de Eerste Wereldoorlog. Voor Frankrijk en Groot-Brittannië gold
het juist andersom. En in de Nederlandse collectieve herinnering en in het Nederlandse
geschiedbeeld speelt de oorlog geen enkele rol, aldus Brands, want er waren immers
helemaal geen doden te betreuren geweest. Met andere woorden, ook al hielden
Nederlandse historici zich nu nog zo veel met de Eerste Wereldoorlog bezig, nooit
zou men hier te lande kunnen gaan inzien dat niet de Tweede, maar de Eerste
Wereldoorlog ‘de kaarten in Europa [had] geschud’ - neutraal als ons land in die
oorlog was geweest en geobsedeerd als het nu eenmaal was door de Tweede
Wereldoorlog.
Collectieve herinnering is echter geen statische entiteit maar een menselijk maaksel,
zwaar onderhevig aan de tand des tijds. Onze ‘obsessieve’ herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog (die overigens zeker niet alleen in Nederland de blik heeft verengd)
maakt bijvoorbeeld (vooral sinds 1989) plaats voor een meer ‘Europese’
geschiedschrijving. Daarin kwam niet toevallig juist toen de Eerste Wereldoorlog
sterker dan voorheen centraal te staan. In het kielzog daarvan beweegt zich ook al
het nieuwe onderzoek naar de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor de
Nederlandse politiek en samenleving - en moet trouwens ook Brands' eigen betoog
uit 1997 worden geplaatst. Ook al gezien het feit dat dit universitaire onderzoek nauw
aansluit bij elders in Europa opgezette onderzoeksprojecten is de conclusie van
Brands dat het Nederlandse beeld van de twintigste eeuw fundamenteel afwijkt van
dat van onze buurlanden en dat wij daardoor een minder goed ‘begrip van de wereld’
zouden hebben volstrekt uit de lucht gegrepen.
Dit zijn allemaal zaken die Brands zelf natuurlijk heel goed weet. Vraag blijft dus
wat hem bewoog zijn verhaal van tien jaar terug opnieuw uit de kast te halen.
Construeerde hij deze zogenaamde ‘belangrijke historiografische controverse’
misschien alleen omdat hij zijn Duitse collega Gerhard Hirschfeld op zijn nummer
wil zetten, die onlangs bij een Amsterdamse promotie het betoog uit 1997 ongetwijfeld
ironisch ‘de mythe van Maarten Brands’ noemde?
GERHARD HIRSCHFELD SCHRIJFT: Waar Maarten Brands gelijk heeft, heeft hij gelijk:

de Eerste Wereldoorlog vormt het begin van een tijdperk van wereldwijde historische
omwentelingen. Wat begon als een Europees conflict liep uit op een mondiale
catastrofe. De Eerste Wereldoorlog leidde tot de ondergang van drie grote
mogendheden - Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het Osmaanse Rijk - en effende
voor de VS het pad tot wereldmacht. Hij lag ten grondslag aan de Russische Revolutie
en aan de wereldwijde opkomst van het communisme. Het Italiaanse fascisme en
het Duitse nationaal-socialisme zouden zonder de Eerste Wereldoorlog ondenkbaar
zijn. Destijds al ervoer men - ook de Duitsers - deze oorlog als de ‘Grote Oorlog’:
‘Der Grosse Krieg’, ‘The Great War’, ‘La Grande Guerre’, ‘Velikaja Vojna’.
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Wat de oorlog in de ogen van tijdgenoten pas echt ‘groot’ maakte, was het feit dat
de Eerste Wereldoorlog zich binnen de kortste keren ontwikkelde tot een
geïndustrialiseerde massaslachting, waarin miljoenen als menselijke offers van een
oorlogsmoloch mechanisch werden vermalen als in een ‘mensenabattoir’ (Wilhelm
Lamszus). Uit die willekeur van het massale sterven ontstond een nieuwe
onverschilligheid tegenover het menselijke leven, die na de oorlog verschrikkelijke
consequenties had voor Europa. De totalitaire systemen van de jaren twintig en dertig,
met hun verachting voor het individu, met hun krankzinnige technocratische visioenen
- inclusief massamoord - waren rechtstreekse gevolgen van de willekeur ten aanzien
van leven en dood in deze oorlog. De generaals van alle partijen lieten immers
operaties uitvoeren waarbij het ‘opofferen’ van honderdduizenden soldaten koel
werd ingecalculeerd. Hun strategie kwam neer op ‘maximum slaughter at minimum
expense’, zoals Bertrand Russell het samenvatte. Precies met deze observaties begint
het recent verschenen Die Deutschen an der Somme,
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1914-1918. Krieg, Besatzung, Verbrannte Erde (red. Gerhard Hirschfeld, Gerd
Krumeich, Irina Renz - Essen 2006). Dit boek over de bloedigste maar in Duitsland
nu geheel vergeten veldslag uit W.O. I zoekt in zekere zin ook naar een antwoord op
de vraag die Maarten Brands in zijn polemische essay bezighoudt: wat herinneren
wij ons en waarom willen we vergeten?
Het is een geschiedkundige gemeenplaats te constateren dat Nederland de directe
ervaringen van de Eerste Wereldoorlog bespaard is gebleven. Hetzelfde geldt echter
ook voor het feit dat een publiek discours in Nederland over neutraliteit en identiteit
van hun land nauwelijks iets van doen had met de door Brands aangehaalde
‘oorlogservaring’ van soldaten en burgers in de direct getroffen landen (dit is onlangs
nog door de Amsterdamse historica Ismee Tames uiteengezet in haar dissertatie
Oorlog voor onze gedachten. Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse
publieke debat, 1914-1918). - Toch leefden de Nederlanders tussen 1914 en 1918
niet op een eiland van gelukzaligheid, ook al werd de directe waarneming van de
oorlog (de ellende van de Belgische vluchtelingen, de gevolgen van de zeeblokkade,
bevoorradingsproblemen, maatschappelijke radicalisering etc.) vaak meer ‘gevoeld’
dan feitelijk ‘ervaren’. Van betekenis waren in deze jaren - daar wijst Brands terecht
op - vooral ontwikkelingen op het terrein van de binnenlandse politiek (zoals het
einde van de jarenlange Schoolstrijd, hervorming van het kiesrecht), die voor de
Nederlandse samenleving een pacificerende en stabiliserende rol speelden. Dat
Nederland bovenmatig ‘profiteerde’ van de wereldbrand, is overigens geenszins
vanzelfsprekend (ondanks het feit dat in enkele economische sectoren, zoals de
landbouw, enorme winsten werden behaald dankzij de oorlog). Voor zo'n conclusie
ontbreekt nog steeds wetenschappelijke onderbouwing. Anderzijds is het opmerkelijk
dat Brands geen woord wijdt aan de economische en politieke effecten van de Eerste
Wereldoorlog op de Nederlandse koloniën (vooral Nederlands-Indië). Het is duidelijk
dat niet alleen door een heroriëntering van de koloniale handel (met Japan en de VS)
de economische relatie met het ‘moederland’ ten nadele van Nederland veranderde,
maar ook dat het politieke landschap in Indië zelf drastisch omsloeg als gevolg van
de revolutionaire ontwikkelingen in Europa (vanaf nu werd het kernthema de eis
voor zelfbestemming).
Ongetwijfeld heeft Nederland op grond van de speciale positie in de jaren
1914-1918 ‘een beslissende wissel van de moderne geschiedenis van ons continent’
gemist (zoals Brands schrijft). Maar geldt datzelfde mutatis mutandis niet ook voor
andere landen (zoals de Scandinavische landen en Zwitserland)? Hebben die landen
en hun bevolking uit hun afzijdigheid van de ‘Grote Oorlog’ dezelfde conclusies
getrokken als de Nederlanders? Hier zou vergelijkend onderzoek overeenkomsten
en verschillen aan het licht moeten brengen. Ik denk dat daarbij niet in de laatste
plaats de politieke en de culturele omgang met de ervaringen van de Eerste
Wereldoorlog na 1919 doorslaggevend is geweest. Mocht er al iets hebben bestaan
als een ‘Nederlandse Sonderweg’ ten aanzien van W.O. I, dan zou de oorsprong
daarvan wel eens minder kunnen liggen in de ervaringen tijdens de oorlog dan in de
(veelal door morele rigiditeit bepaalde) debatten tijdens het interbellum. Dat
moraliserende perspectief op de buitenwereld heeft overduidelijk sporen nagelaten:
zowel in de reactie van talrijke Nederlanders op de bezetting tijdens de Tweede
Wereldoorlog als ook in de Nederlandse debatten en controverses over oorlog,
bezetting en collaboratie na 1945.
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Helaas doen Maarten Brands neerbuigende opmerkingen over de recente
internationale ontwikkelingen op het gebied van de geschiedschrijving van de Eerste
Wereldoorlog afbreuk aan zijn tot nadenkende stemmende uiteenzettingen over het
buitensluiten van de ‘Grote Oorlog’ uit het nationale geheugen van de Nederlanders.
De veranderende opvattingen in het historisch onderzoek sinds het midden van de
jaren 1980 (meer aandacht voor o.a. mentaliteitsgeschiedenis en het dagelijks leven)
heeft absoluut niet geleid tot een nieuwe orthodoxie van de ‘zachte onderwerpen’
(thuisfront, rol van de vrouwen, oorlogservaringen etc.). Op dit punt vergist Brands
zich duidelijk. Het gebruik van ‘alledaagse’ historische bronnen (dagboeken,
veldpostbrieven, foto's) is absoluut noodzakelijk om de sociale groepen aan het woord
te laten wier bijzondere oorlogservaringen anders verborgen zouden blijven. Het
karakter en de betekenis van de Eerste Wereldoorlog als een in toenemende mate
‘totaal’ wordende geindustrialiseerde massaoorlog kunnen simpelweg
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niet op een adequate manier worden onderzocht en beschreven wanneer delen van
de maatschappij en van beschikbare bronnen simpelweg worden genegeerd. Overigens
zijn de (allang niet meer zo nieuwe) historiografische ontwikkelingen heel goed te
verenigen met meer traditionele militaire en oorlogsgeschiedschrijving (zoals Brands
kennelijk voor ogen staat) - sterker nog, ze kunnen gewoon niet zonder. Mocht de
nieuwe cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog hier of daar wat al te
gechargeerd zijn geformuleerd, dan is er altijd nog de zuiverende kracht van de
historische wetenschap, die bij elke generatie historici voor de noodzakelijke correcties
heeft gezorgd - maar uiteraard ook voor de nodige verrassingen.
Vertaling: Gerrit Bussink
M.C. BRANDS ANTWOORDT:

1) ‘Wil Brands de klok terugzetten en terugkeren naar
de militaire geschiedenis van weleer? (die in zijn ogen blijkbaar vooral militair en
machtspolitiek is)’, luidt de retorische vraag van Madelon de Keizer. Nee natuurlijk
niet. Het einde van een aantal multinationale rijken, de Russische Revolutie,
beginnende dekolonisatie, de eerste stenen voor een Joodse staat in de Arabische
wereld, de opkomst van Japan, de VS als wereldmacht, en nog zo wat: is dat niet
genoeg om te laten zien dat door W.O. I de wereld op zijn kop werd gezet? Is dat
alleen maar machtspolitieke of militaire geschiedenis? Het is evident dat door deze
ontwikkelingen Europa er niet stabieler op werd, en dat ook het Midden-Oosten
revolutionair veranderde. Inzicht in de problemen die deze instabiliteit op mondiale
schaal veroorzaakten, daar gaat het om. Studie van het homefront (voedseltekort,
vrouwenarbeid e.d., hoe belangrijk ook) biedt weinig inzicht in de grote gevolgen
van de ‘Urkatastrophe’.
2) Dan mijn blijkbaar ‘statische opvatting van het verschijnsel collectieve
herinnering’. Maar is het achteraf aanpraten van ‘herinneringen’, al dan niet collectief,
een zinvolle bezigheid? Zou men zich hiervoor in de geschiedwetenschap niet net
zozeer moeten hoeden als in de psychiatrie? Denk aan de onzinnige hetzeachtige
discussie over de moord op Armeniërs in 1915. De historische context van het
Ottomaanse rijk tijdens W.O. I ontbreekt hierbij volledig. Dit soort plotselinge
discussies - zonder enig historisch kader - zouden kunnen worden vermeden indien
er iets meer kennis zou bestaan over de omwentelingen die W.O. I teweeg heeft
gebracht.
3) Dan de zinsnede ‘De Tweede Wereldoorlog die overigens zeker niet alleen in
Nederland de blik heeft verengd’. Wordt een euvel minder erg als het door meer
partijen wordt gedeeld?
4) En ten slotte: werd deze zogenaamde ‘belangrijke historiografische controverse’
door mij geconstrueerd? Zie de noot bij mijn stuk waarin ik Hirschfeld zelf citeer:
‘So sind etwa zwischen der Geschichte der Schlachten und der Geschichte der
Frauenarbeit im Krieg die Abstände derart gross, dass wir mittlerweile Gefahr
laufen, die Gesamtheit des Weltkriegs zu verlieren.’ Ik herhaal mijn vraag: wat weegt
hier het zwaarst?
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RECTIFICATIE
Daan Schrijvers betreurt het dat de volgende zaken verkeerd in de
pers zijn gekomen:
1) Er is géén sprake van oorlog in krantenland, doch slechts van
ongeorganiseerde ongeregeldheden van een kleine groep
aandeelhouders.
2) Daan S. bezit géén granaatwerper, doch alleen voor huiselijk gebruik
een Stinger met stootloze vuurmond.
3) De gratis krant AOW.NXT die onder hoofdredactie van Daan S. zal
gaan verschijnen is géénszins gratis, maar kost klauwenvol geld.
4) Mr. Apax wil AOW.NXT in het geheel niet reeds voor verschijnen
van de hand doen, doch slechts de opties verzilveren voordat de gratis
krant klauwenvol geld gaat kosten.
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binnenkant voorplat

[709]
[Medewerkers]
NICOLAS DINGS - geboren in 1953. Beeldend kunstenaar; maakt beelden, werken

op papier en monumentale opdrachten in de openbare ruimte. Exposeert in
musea en galeries in binnen- en buitenland en laat zich inspireren door de
beeldtaal van de vroege renaissance.
- geboren in 1971. Schrijver en columnist. Zijn recentste
roman is Tirza (2006). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de F. Bordewijkprijs
en tweemaal de AKO-literatuurprijs.
ARNON GRUNBERG

- geboren in 1970. Recentste bundels: Alle goeds (2001), Het
ging over rozen (2002). In 2005 VERSCHEEN O.M. Scooterdagboek en in 2006
Het beste en de rest met zijn keuze uit eigen werk.
INGMAR HEYTZE

ENNE KOENS - geboren in 1974. Schreef o.a. voor het RO Theater en haar eigen

muziektheatergroep Het Paleis voor Volksvlijt. Ontving in 2004 de Hollandse
Nieuwe Toneelschrijfprijs. Begin 2007 verschijnt haar debuutroman.
- geboren in 1958. Musicoloog en publicist. Schreef
onder meer Stravinsky in de spiegel van zijn tijd (1994) en Zwanenzangen;
klassieke componisten en de dood (2001).
EMANUEL OVERBEEKE

BAS VAN PUTTEN - geboren in 1965. Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort

(2001), Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). Presenteert tevens een
autorubriek voor de televisie.
- geboren in 1970. Debuteerde in 2005 met de bundel Geef
mij een wonder die werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. Schuwt ook
de poetry slam niet.
ALEXIS DE ROODE

- geboren in 1982. Studeerde biologische psychologie te
Maastricht. Won in 2004 de schrijfwedstrijd Write Now! Maastricht en in 2006
de Hollands Maandblad Schrijversbeurs (Proza).
ANKE SCHEEREN

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

het Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
MARIA STAAL -

geboren in 1960. Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Publiceert regelmatig in HM. Begin 2007
verschijnt haar roman Probeer het mortuarium.
- geboren in 1974. In 2004 verscheen haar dichtbundel
Vitrine en in 2005 haar roman Grote acht. Ontving de Hollands Maandblad
VROUWKJE TUINMAN
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Schrijversbeurs 2003-2004 (Poëzie) en het C.C.S. Crone Stipendium 2005.
Voorjaar 2007 verschijnt haar nieuwe bundel Vitrine.
- geboren in 1915. Schrijver, dichter, tekenaar en hematoloog.
Werd o.m. onderscheiden met de P.C. Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs
(1996). Recent verschenen van hem o.a. Tweede verschiet (2003), Het andere
heelal (2005), Misschien tot morgen (2006) en De mooiste gedichten uit Hollands
Maandblad (2006), met tekeningen van Iris Le Rütte (zie elders in dit nummer).
LEO VROMAN
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Deze maand
Deze maand meldde de krant dat Nederlanders zichzelf de gelukkigste inwoners van
Europa achten. Dit was de uitkomst van een onderzoek door de Europese Unie naar
geluksbeleving in de lidstaten. De opdracht voor de studie was gekomen van de
Europese Commissie in het kader van een diepgravende toetsing van de mentale
gesteldheid der Europeanen. Brussel is immers vastbesloten om een brede strategie
op te zetten tegen de geestelijke noden in de Oude Wereld.
Zo'n bericht is om talrijke redenen tamelijk deprimerend, en misschien ook wel
enigszins verontrustend. In de eerste plaats verraadt het bij alle betrokkenen - degenen
die het onderzoek verrichten, degenen die zich laten onderzoeken, degenen die over
het onderzoek berichten - een tragisch gebrek aan besef van de verknoping van
menselijke existentie en menselijk tekort. Daarnaast verraadt het bij alle betrokkenen
een armoede aan kritisch vermogen om oninteressante vragen en triviale antwoorden
uit de weg te gaan, of dan ten minste terug te deinzen voor de banaliteit van het geluk.
Tevens verraadt het de zucht tot bemoeienis met het persoonlijke geestesleven door
een supranationale overheid die zowel ondraaglijk als lachwekkend is. Bovenal
verraadt het echter een opmerkelijk vertekend zelfbeeld bij de Nederlanders.
Ik wil uw blijkbaar zonnige humeur geenszins bederven, maar deze studie wijst
er eens te meer op dat het geluksgevoel van deze natie veeleer te beschouwen is als
een collectieve pathologie dan als natuurwetenschappelijke feitelijkheid. Dat 83
procent van de Nederlanders bij het EU-onderzoek antwoordde dat ze zich ‘gelukkig’
voelen (terwijl slechts 42 procent van de Letten en 48 procent der Italianen zulks
meldde) duidt maar op één ding: zelfs in de geluksbeleving is de Nederlander een
volkomen conformist en verslaafd aan consensus.
Het aardige is dat zodra iemand van buiten naar Nederland kijkt dit conformisme
al snel veel opvallender blijkt dan nationaal geluk. Waarschijnlijk is precies dat de
boodschap van Ian Buruma's Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh
and the Limits of Tolerance. Dit werk is met gemak een van de interessantste boeken
van het afgelopen jaar, en niet alleen vanwege de irritatie waarmee het in Nederland
werd ontvangen, maar vooral vanwege de beschaafde maar pijnlijk scherpe autopsie.
Het boek schetst geenszins de gelukkigste natie in Europa, maar een verkrampte
samenleving die lijdt aan dwangmatig conformisme (ja, juist ook in die vermoeiende
collectieve hipheid) en een bijzonder schraal intellectueel klimaat.
U hoort mij hierover niet klagen, en zelfs is deze kwaal af en toe goed voor een
glimlach. Zoals wanneer Buruma's diagnose onbedoeld maar des te pregnanter wordt
bevestigd door een opiniebijdrage in NRC Handelsblad waarin door twee academici
wordt betoogd dat ‘we’ meer zelfspot ‘moeten’ hebben, daar dit een ‘teken van
beschaving’ is. Nu zijn de woorden ‘we’ en ‘moeten’ dermate zonder zelfspot, dat
men ze zelden in de kolommen van Hollands Maandblad zal tegenkomen. Dit blad
pretendeert dan ook niet dat het weet wat beschaving is, noch wat geluk is. Hier is
het genoeg indien men elkaar het recht gunt onbeschaafd en ongelukkig te zijn.
Zolang men dat maar in stilte praktiseert. - BB
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Postscriptum
door Bas van Putten
Over mijn moeder heb ik veel geschreven. Ik schreef over de verschrikkelijkste
periode van haar leven, haar finale van ziekte en dood. Acht maanden lang heb ik
haar bijgestaan omdat mijn vader, opgesloten in een egomaan verdriet over zijn
aanstaande verlies, niet naar behoren voor zijn vrouw kon zorgen.
Ik bezocht haar dagelijks; ik liet mijn vader opnemen toen zijn psychotische
depressie een bedreiging werd voor hem en haar; ik liet de ambulance komen toen
ze met een longontsteking in het ziekenhuis moest worden opgenomen; in de pauzes
tussen apotheekbezoeken, scènes met mijn vader en telefonades met zorginstanties
door voerden we lange, diepgaande gesprekken met elkaar. Ik had het beste met haar
voor, dacht ik. Ik moest tenslotte ingrijpen. Ik moest haar beschermen tegen de gekte
van mijn vader. Dat kan zo zijn. Alleen heb ik haar nooit gevraagd of ze gelukkig
was, en of ik dat geluk bevorderde door te doen wat ik deed; mijn vader straffen voor
veel meer dan de manier waarop hij haar behandelde.
Beide vragen heb ik tot voor kort, inmiddels meer dan twee jaar na haar dood,
ontweken. In de nood van het ogenblik deden zich andere, urgentere problemen voor
die ik ter plekke moest oplossen om te voorkomen dat het drama van mijn ouders
verder escaleerde dan strikt nodig.
Nu zoek ik naar een antwoord. Ik moet dat doen. De geschiedenis laat me niet los;
de onrechtvaardigheid van haar vroege dood en de razende teleurstelling over mijn
vader hebben me vergiftigd. Dat komt niet alleen door wat ik heb gedaan, maar ook
door wat ik heb nagelaten; door wat ik beiden, met de beste bedoelingen en bij vol
bewustzijn, met mijn nalatigheid heb aangedaan. Haar toen ze nog leefde, hem na
haar dood. Haar heb ik met mijn ingrepen in hun bestaan de stuipen op het lijf gejaagd;
hem heb ik, niet a priori met de beste bedoelingen, als man gedemoraliseerd en koud
gemaakt.
Dit is geen schuldbekentenis. Dit wordt een analyse.
Ik ging de hamvraag uit de weg, denk ik, omdat ik in die laatste fase zelf het
antwoord dacht te weten. Hoe kon mijn moeder ooit gelukkig zijn geweest? Keer op
keer werd haar kleine, vreedzame planeet uit zijn baan geworpen, en keer op keer
greep het haar meer aan dan ze - weerloos maar manmoedig als ze was - zou hebben
toegegeven. Ze werd ontwricht door de angst dat mijn jongere broer het in de grote
wereld niet zou redden. Door mijn onbeheersbare temperament, mijn somberheid.
Door de breuk met haar vader, die haar huwelijk onder vuur nam toen het naar de
normen van die tijd dankzij mijn komst al onvermijdelijk was geworden. Het was
de vader die haar had verboden naar het conservatorium te gaan en de taxatiefout
later ongedaan probeerde te maken door haar, inmiddels dertig jaar en moeder van
twee kinderen, alsnog tot een muziekopleiding te verleiden; een knieval die
gedeeltelijk de beloning was voor alle offers die ze hem gebracht had, maar nog meer
te maken had met de gefnuikte ambities die hij, maniakale streber als hij was, op zijn
getalenteerde dochter projecteerde.
Ze greep de kans en volgde - hoe ironisch - onder ouderlijke dwang haar roeping,
van meet af aan ondermijnd door een volledige betrekking in het on-
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derwijs en twee explosieve zoons die haar uit handen glipten. Het regime van zaken
plus privé putte haar zo uit dat ze twee jaar niet kon werken. Thuis was, toen mijn
moeder eenmaal overspannen thuis zat, de situatie voor een kind niet meer te volgen.
Soms zag ik haar als jongetje van tien in huilen uitbarsten. De dag daarop gingen we
dan maar weer ergens uit logeren, omdat mijn vader blijkbaar dacht dat hij ons beter
van haar weg kon houden. Dat ik zo weinig specifieke herinneringen aan mijn ouders
heb, is omdat er hele stukken uit mijn jeugd zijn weggeretoucheerd. Als kind van
zes logeerde ik opeens maandenlang bij mijn grootouders. Ik dacht toen dat dat was
omdat mijn ouders verhuisden. Maar er was weer eens oorlog ergens, wist ik veel.
Toen alles weer normaal leek werd ze driftig, altijd driftig. Het was een drift die
niets bevrijdde, die verzwijgt wat hij loost. Een uitdrukken als bijproduct van
onderdrukken. Haar explosies leken op de driftaanvallen die ik als puber ook kreeg,
de aanvallen van iemand die zich niet kan uiten; de drastische, onvoorspelbare
stemmingswisselingen van een overbelast gemoed dat nog geen woorden heeft voor
wat en hoe het voelt. Haar drift was ongericht verzet tegen een vader en een
echtgenoot, tegen twee jongens die toch beter tien jaar later hadden kunnen komen;
de mijne richtte zich per ommegaande tegen haar, die me met haar krachtdadige
rechtlijnigheid verbood wat haar thuis ook verboden was, die elke gelegenheid tot
zelfontplooiing toetste aan de eis van intellectueel of muzisch rendement.
Televisiekijken, strips lezen, in bandjes spelen, uitgaan, dronken worden, intiem
verkeer met paarsharige meisjes uit het punkmilieu; de taboes hoopten zich op. Haar
angst en vaders onzichtbaarheid voedden samen een woede die sinds mijn puberteit
bepalend werd voor mijn doen en laten.
Ik heb thuis deuren ingetrapt, mijn kleine broer bijna de hersens ingeslagen. Als
ik schreef, en ik schreef al vroeg, dan was het om te moorden. Er was altijd spanning,
altijd die atmosfeer van naderend geweld. Ik was van jongs af aan doordrenkt met
onbehagen.
Heel lang heb ik gedacht dat ik een min of meer normale jeugd had, in die zin dat
het overal zo toeging als bij ons. Buiten de deur nam ik als kind aanvankelijk
uitsluitend waar wat ik van thuis al kende; dat vaders je niet horen, vrouwen
onvoorspelbaar zijn, dat er altijd iemand aan de poten van je stoel zaagt, dat de
buitenwereld een mijnenveld is en dat volwassenen in een besloten universum leven,
waarin een kind pas welkom is zodra het heeft gezien aan welke regels het zich dient
te houden. Pas nadat ik ook gezinnen had ontdekt waar iedereen in vrede met elkaar
verkeerde, begreep ik dat het bij ons thuis misschien niet liep zoals het hoorde.
Ons huis steunde op rotte fundamenten. In de familiekring waren er mensen, mijn
opa op de eerste plaats, die vonden dat het nooit gebouwd had mogen worden; ik
registreerde niet begrijpend maar voorvoelend wat ze dachten. Er was een moeilijk,
onbespreekbaar huwelijk, overschaduwd door het veto van mijn opa en een
onverenigbaarheid van karakter die mijn moeder dertig jaar voor man en kinderen
verborgen wist te houden tot ze er maanden voor haar dood over begon te praten, en
dan alleen omdat ik doorvroeg tot ze knapte. De ziekte stond symbool voor een
bestaan dat ze op een handvol essentiële punten niet met ons had willen delen, een
bestaan dat haar mentaal had ondermijnd zoals de kanker haar fysiek te gronde richtte.
Ze zag, te laat, dat ze veel dingen liever anders had gedaan. Er kwamen bekentenissen.
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Ja, misschien zou ze wel zijn gescheiden. En ja, misschien zou ze ook dat vreselijke
onderwijssysteem eerder vaarwel hebben
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gezegd, dat haar terroriseerde met efficiency-operaties en idiote
functioneringsgesprekken over haar ‘frontale stijl van lesgeven’ of haar ‘committment
aan de onderwijsvernieuwing’, uitgevonden door de brekebenen die van onze
maatschappij een schitterend gecamoufleerde dictatuur hebben gemaakt.
Het was een leven van geheime strijd geweest tegen gevreesde wanorde, ook tegen
ons, en van de pogingen die strijd te overleven in de overtuiging dat de vlucht
ondenkbaar was. Had ze geloofd dat ze ontsnappen kon, dan was ze weggelopen.
Maar ze geloofde dat niet, omdat ze het niet durfde te geloven. Het leven was nu
eenmaal zo, het kon niet anders. Deserteren betekende: de orde prijsgeven. Ze hield
de boel bijeen uit angst dat wij, mijn broer en ik, buiten haar zelfbegrensde territorium
zouden ontsporen. Ze trok zich terug in de muziek. Haar Bach was een burcht, een
privédomein waarin ze niemand toeliet. Daar heerste echte orde. Ze vond het vreselijk
als iemand in de kamer kwam wanneer ze speelde.
Toen ze ziek werd en mijn vader alle wanhoop naar zich toetrok, wilde ik haar
redden, want ik zag hoe ze leed. Ik was vaak kwaad op haar geweest. Kwaad omdat
ik niks mocht, kwaad omdat ze geen idee had wie ik was. In bepaalde opzichten had
ik haar misschien meer te verwijten dan mijn vader. Dat dilemma had ik opgelost
door haar, toen ik voor mededogen oud genoeg was, meer als een zusje dan als
moeder te beschouwen, als iemand die het minder handig speelt dan grote mensen.
Het hielp. Ze werd vertrouwelijker, vrijer, avontuurlijker dan ze was toen ze de
moederrol nog dacht te moeten spelen. Ik was intens op haar gesteld geraakt toen ik
haar beter leerde kennen, en ik in die merkwaardige combinatie van doortastendheid
en onmacht, intelligentie en hardleersheid, scherpte en zelfverblinding iets leerde
zien waar ik mijn voordeel mee kon doen; een genetische spiegel waarin ik, als ik
durfde, ooit flarden van mijn eigen, ontregelde persoonlijkheid zou herkennen.
De vraag is wat ik wilde redden. Niet haar geluk, al was dat ook omdat ik dacht
dat dat voor zieken een gepasseerd station is. Wat ik dacht te redden was haar eer,
gedefinieerd in overeenstemming met mijn zin voor rechtvaardigheid. Ik wilde laten
zien wat het betekent om een daad te stellen. Ik zag een man zijn plicht verzaken
door zichzelf tot slachtoffer te maken, ten koste van mijn moeder. En het was
uitgerekend ook de man die ons geleerd had flink te zijn. Het werd me rood voor
ogen. Ik nam wraak zoals ze zelf misschien gedaan had, als ze het gedurfd had. Ik
dacht dat ik Florence Nightingale was. Maar ik was de engel der wrake.
Terwijl ze doodging, voerde ik in haar bijzijn oorlog met mijn vader. Het is niet
voor te stellen hoe ze onder dat gevecht moet hebben geleden. Ik weet dat ze zich in
die laatste maanden aan mijn broertje vastklampte, dat zijn onschuld bewaarde door
zich niet met de affaire te bemoeien. ‘Weet je wat ze tegen me zei,’ zei hij: ‘Jij bent
de enige die hier normaal doet. Ik word gek van je broer.’ Voor mij heeft ze die
wanhoop tot het laatst verborgen gehouden. Ik denk dat ze - terwijl ik met een door
kwaadheid aangevuurde, bijna psychopathische exactheid de verborgen gebreken
van mijn vader aan het licht bracht - met iemand een geheim wilde bewaren. Dat
kon alleen met mijn broer, die geen partij koos. Die trots heb ik van haar geërfd.
Ik heb haar nooit naar haar geluk gevraagd. Ik pretendeerde tegemoet te komen
aan haar noden, pretendeerde te begrijpen wie ze was. Ze was een slim, onmachtig
zusje dat ik wilde helpen. Omdat ik het kon. Omdat ik wilde bewijzen dat ik mijn
zieke vader binnen 24 uur in een inrichting kon praten. Het werden er 25. Tel uit je
winst.
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Ik wist niets. En ik wilde niet alleen helpen; ik wilde ingrijpen. Hoe had ik kunnen
weten wat een zieke voelt? Hoe dacht ik haar geluk te kunnen dienen met een
hanenstrijd? Ik heb alleen de vrome leugens van haar wereldbeeld ontmaskerd, wat
geen kunst was - ze lagen na decennia van participerend observeren voor het oprapen.
Ik heb haar willen laten zien: je vent deugt niet, hij heeft een leven lang voor held
gespeeld en was het niet, je had moeten ingrijpen, je had meer op je strepen moeten
staan. Ik liet haar zien hoe verwoestend moraal is, de moraal waarmee we waren
opgevoed, en ik verwoestte die moraal door er mijn vader mee te vellen. Ik dacht
dat ik gelijk had. Ik dacht dat ik het goede wilde en het juiste deed. Het was veel
minder en veel meer. Ik wilde dat de waarheid zegevierde; de waarheid dat mijn
vader had gelogen over zijn standvastigheid, mijn ouders over de duurzaamheid van
hun verbintenis, hun oudste zoon over zijn acceptatie van een opvoeding. Misschien
is dat gelukt. Maar het heeft, haar in de eerste plaats, ons allemaal alleen verdriet
gebracht. Van dat gezin is niets meer over en dat zou ook zo zijn geweest als mama
het had overleefd.
De waarheid is voor boeken. Leven doe je anders. Pragmatischer, behoedzamer.
Achteraf denk ik dat mijn moeder dat misschien wel beter zag dan ik, maar in de
habitus zo ver was doorgeslagen dat de deugd tot nood werd. Ten slotte: dat ik haar,
bewuster dan ik dacht, hardhandig heb geconfronteerd met de gevolgen van die keus
voor slikken en stikken. Ik had veel oude rekeningen te vereffenen. Ik zou nooit meer
slikken. Ik wilde brullen, tieren, wreken dat ons intieme universum er van beven
zou. Nu kon het echt, dankzij mijn alibi: haar leed.
Misschien heb ik haar geluk niet gewild. Misschien omdat ik heb gezien dat het
al buiten ons bereik lag. Ze dacht dat je geluk kon vinden, vrede of wat ook, door
jezelf te beheersen. Zelfbeheersing, dat was alles. Niet feesten, niet zuipen, niet leven.
Oppassen. Kijk, heb ik laten zien, dit komt ervan; het streven verkeert in zijn
tegendeel. Alles, alles hebben jullie kapotgemaakt met die zelfbeheersing, met jullie
onmacht om de bijwerkingen van het poldermodel in de hand te houden. En uit
revanche slacht ik vader af, net goed.
Ik heb de crisis rond mijn zieke moeder volwassen geregisseerd. Maar mijn
motieven waren kinderlijk. Daarom heb ik mijn moeder in de laatste weken van haar
leven niet meer durven vragen of ze ooit gelukkig was geweest. Het antwoord was
waarschijnlijk ‘nee’ geweest. En als ze het had gedurfd, zou ze mij de schuld hebben
gegeven.
Als ik aan mijn moeder denk, voel ik verdriet. Verdriet om haar einde. Verdriet
omdat niet de gehechtheid aan haar, maar een dieper liggend persoonlijk motief me
heeft gebracht tot de karaktermoord op mijn vader; het was de moord op een milieu
waarvan hij met zijn slappe knieën door een samenloop van afschrikwekkende
omstandigheden het symbool werd, hoewel ook zij dat was en nauwelijks minder,
net als ik. Verdriet, omdat ik het met mijn agressie eerder voor haar heb verergerd
dan verlicht. In alle nuchterheid moet ik vaststellen dat ik een emotioneel gemankeerd
mens ben. Maar in plaats van dat te wijten aan milieufactoren, kan ik ook zeggen
dat ik, juist omdat ik weet waardoor ik ben geworden wat ik ben, zelf een grens had
moeten trekken, vooral ten aanzien van mijn vader. Niet mijn vader was de oorzaak
van de woede die zich zo fataal tegen hem richtte. Die woede was er al, hij miste
alleen een doelwit. Mijn vader heeft hem over zichzelf afgeroepen door als mens te

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

falen. Dat hij er het slachtoffer van werd is even logisch, even terecht als
onrechtvaardig.
Eén keer vroeg ik haar: Hoe voel je je? Het was geen gekke vraag. Zelf ging
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ze dood. Vader zat al bijna in een paviljoen te Castricum, onder het vergeelde
bladerdek van een in theorie rustgevend bos; hij deed al vreselijk zijn best om het
zover te laten komen.
Een beetje melancholisch, zei ze. Niet verdrietig. Meer verbaasd. Soms lig ik op
de bank wat uit te rusten. Dan zie ik vogels vliegen, ver en hoog. Daar denk ik aan,
aan vogels. Ik kan het niet goed uitleggen, besloot ze. Het zijn gevoelens die je
blijkbaar krijgt als je de pijp uitgaat. Gevoelens die je nog niet kende. Wanhoop is
het niet en vrede is het ook niet. Wat ik erover heb te zeggen is gelul. Misschien
moest ik er liever over zwijgen.
Wat kon ik verder voor haar doen?
Muziek dan maar.
Een maand na het vonnis gaf de Amerikaanse violiste Hilary Hahn een recital in
Arnhem. Op het programma, onder meer, de Tweede Partita van Bach, die met de
Chaconne. Ze kon nog lopen, drinken, eten, spelen en luisteren. Dus kocht ik twee
kaarten. Mijn vader ging niet mee; die kon, zoals hij zei, geen muziek
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meer verdragen. De lafaard, zei mijn moeder. Een grote vent, die zich verstopt achter
een boom. Ze was al ver heen.
Het was anderhalf uur rijden. Onderweg praatten we onophoudelijk, terwijl ik
hoopte dat de reis maar niet vergeefs zou zijn. Als iemand doodgaat, moet er goed
gestreken worden. Ik wist dat Hahn het kon. Haar opname van de partita's had ik
thuis. Gekocht in Montpellier, een paar vakanties terug. Met mijn vrouw. We draaiden
de cd op weg naar ons vakantiehuis. En hoorden wat ik aan de ogen van de violiste
al gezien had: een manische begaafdheid, eindeloos.
Ik kon haar niet meer bieden dan een ander.
De zaal was vol. Eerst Mozart, ook mooi. Daarna de ene stem die namens allen
sprak, in een d-moll dat flonkerde en glansde als C-groot. Hahn schonk muziek uit
als een maan die licht werpt op de ranke waterwegen in een duister landschap:
levenslijnen. Tussen de delen was het donker. Ik zag mijn moeder huilen in dat
donker, stil en veel.
Na afloop zei ze; dit was het mooiste concert dat ik ooit heb meegemaakt.
Het was ook het laatste.
De reis was niet vergeefs geweest. Ik zag iets eeuwigs in haar ogen, eeuwig zestien.
Mijn vader heeft me later opgebiecht dat ze na thuiskomst nog een halve nacht
over die levenslijnen heeft gesproken. En dat het veel voor haar betekend had, dat
werk.
Dat mag zo zijn. Maar het heeft niets geholpen. Ze is dood. Maar ach, daarover
gaat muziek: de eeuwige herhaling van de boodschap dat niets eeuwig is. Natuurlijk
moet je daarvan huilen. Want de dood is een feit.
Toch was mijn moeder daar in Arnhem wel gelukkig, denk ik. Geluk is even geen
gesodemieter, met muziek erbij.
Je moet pragmatisch zijn. Zij was het, toen ze doodging. Ze musiceerde, roerloos
aan de vleugel, tranen wegmasserend met een vorm van orde. Ik voerde oorlog, waar
zij speelde. Bach.
Haar meenemen naar Arnhem, dat is het enige wat ik in termen van
geluksbevordering tijdens haar ziekte goed gedaan heb. Het geweld, hoe
onvermijdelijk het ook leek, had ik haar moeten besparen. Ze moet hebben gevoeld
wat het te maken had met haar.
Ik heb me via hem op haar gewroken, en via haar ten slotte op de nederige kleinheid
die ons driftig stampend, over alles zwijgend, tot elkaar veroordeelde. Ik heb het
zonder god gedaan, als eigen rechter. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen.
Ik ben niet bang geweest, niet nederig, heb confrontaties niet ontweken. Dat is
vooruitgang. Alleen, er is niemand gelukkiger van geworden. Dit is geen
schuldbekentenis. Ik sta voor wat ik heb gedaan. Dit is een analyse. Maar geluk is
zwijgen en partita's horen, beetje janken, verder niks.
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Een klaaglied
Wanhoop en kind
Arnon Grunberg
Haar vader heeft de FBI gebeld
toen ze op vijftienjarige leeftijd
een fotograaf van zevenenveertig
mee naar huis nam, een goede
fotograaf, wat er met hem gebeurd is
weet niemand de FBI is ook niet meer
wat ze geweest is haar vader was
een bokser maar aan zijn kinderen
zit hij nooit de doodstraf voor pedo
is feitelijk een lichte straf als je denkt
aan het kind en de jonge jaren en
hoe moeilijk het is binnen te dringen
zegt de bokser in zo'n kind
die pijn dat bloed die verloren
jeugd en alleen al daarom is
de doodstraf niet zo'n gek idee
maar toen is haar oom een broer
van de bokser een politicus
in Albany opgepakt omdat hij
aan meisjes had gezeten van zes
en zeven soms ook acht en negen
maar nooit veel ouder dan tien
en toen moest de bokser toen
zei de bokser toen liet de bokser
het aan iedereen die het maar
weten wilde weten en ook hen
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die het niet weten wilden
dat hij principieel bleef
maar de FBI is ook niet meer
is misschien wel nooit
dus toen deed bokser het zelf
op een ochtend ging hij
naar zijn broer hij belde aan
vrouw van broer deed open
bokser vraagt is mijn broer thuis
ja zegt vrouw broer is thuis
broer loopt naar deur zegt
hallo tegen bokser hoe
gaat het en met de kinderen
bokser haalt zijn pistool
en schiet broer die niet van
kinderen afkon blijven
zo door het hoofd één kogel
en het was gedaan daarvoor
ben je bokser om te zorgen
dat er geen kogels verspild
worden geen kogels en
geen woorden maar kinderen
de bokser heeft zichzelf toen
meteen aangegeven want tijd
moet je niet verliezen en het kind
zijn kind danste inmiddels
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naakt natuurlijk helemaal naakt
zo naakt als een kind kan zijn
als je dochter kan zijn zo naakt
als toen ze geboren werd
en zo danste ze en danste ze
danste ze want het kind
oh wanhoop en kind
oh wanhoop en vlees
oh wanhoop en vader
en tiet en bil en vader
oh wanhoop en coke
en vader en tiet en bil
en reet, oh wanhoop
dans toch voor ons
je bent zo mooi
zo lekker zo jong
zo geil en fris en strak
oh wanhoop dans toch
voor ons en voor ons
en voor hen en ons en hen
want alleen jij wanhoop
hebt de eeuwige jeugd
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Systeem!
Leo Vroman
voor Mara v.d. L.
Systeem! Wat ik dan van Je wil?
Troost voor ons bestaan, als voor verdriet,
en besta Jij zelf wel of niet
maakt geen verschil.
Het zijn de kleinere systemen
als Jouw evenbeelden, want
ik wil de meest onwillige plant
soms in mijn armen nemen.
Ach Mara, microscopisch zijn de daden
binnen wat ik wetenschappelijk poog
te zien van wat ik dagelijks na het baden
zo liefhebbende afdroog.
Gek op het leven en dan toch alsof
mij het sterven niet zo veel kan schelen
zolang mijn uitgepaarde stof
de regenwouden nog mag strelen,
een vaag orgaan van liefdevol Systeem
voor wie naar mij wil zoeken
een wasem van verwaaide hoop
waar ik te gretig deel aan neem
desnoods als uitgestorven boeken
nog tweedehands te koop.
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Aandenkens
door Vrouwkje Tuinman
Zodra ik de cijfers heb ingetoetst, weet ik dat ik de koffer van iemand anders heb
meegenomen. Ik sluit de mijne altijd af met het cijferslot. De code is de geboortedatum
van mijn vader, maar dan achterstevoren. Niet te kraken. Maar vanavond werkt hij
niet. De koffer is ook net iets donkerder dan de mijne. Ik zie het duidelijk nu ik beter
kijk dan daarnet aan de lopende band. Ik probeer 00000. Het slot klikt open.
Op internet vraag ik een vermissingformulier aan voor mijn bagage. De bijlage die
me wordt gemaild, bevat een lijst met veelvoorkomende koffers. Veelvoorkomend
en ook veel vermist. De mijne staat in de top drie. Donkerblauw van een tint waar
je niets op ziet. Middelgroot. Lichtgewicht kunststof, stevig maar flexibel. Handvaten
boven en aan de zijkant, en een trolleyhendel. Het merkje, uiterst beschaafd, is bijna
onzichtbaar: Adventure. Je moet er een naam aan geven.
Deze koffer heet Leisure. Vrije tijd. Iemand heeft zojuist een week, twee weken,
vrije tijd gehad. Aan de inhoud te zien eerder korter dan langer. Slechts twee paar
schoenen liggen bovenin de koffer. Sandaaltjes met dunne gouden bandjes, en
hooggehakte uitgaansschoenen. Deze vrouw heeft per dag misschien enkele honderden
meters gelopen. Naar het strand. Plof, plof, daar vallen de sandaaltjes naast het ligbed
in het zand. Vele uren later terug naar het appartement, en dan 's avonds trippelend
naar een restaurant. Hoewel, trippelend, de hakken zijn mij zeker twee maten te groot.
Ik wankel door de kamer. Even wennen.
Misschien heb ik mijn vakantie in hetzelfde complex doorgebracht als zij. Een
minibusje reed ons van het vliegveld naar het vakantiepark. Een stuk of zes witte,
slaperige hoofden rolden hun koffers naar de receptie. Daar kregen we de sleutel van
wat tijdelijk ons huis zou zijn. Er lagen witte tegels op de vloer; je kon precies horen
wie er boven en naast je thuis waren. Er stonden twee eenpersoonsbedden, drie stoelen
en een tafel. Er waren twee pannen en een waterkoker, en voor drie mensen elk een
vork, een mes en een lepel. Ik stelde me voor hoe moeders met kinderen van 's
ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig zouden zijn met afwassen en opruimen. Zelf
deed ik de hele week met de keukenvoorraad. Als de schoonmaaksters geweest waren,
stond de vaat verwijtend op de kookplaat. Toch heb ik pas de laatste ochtend
afgewassen.
Deze vrouw was niet alleen. In een plastic zak vind ik bikini's en twee keurig
opgevouwen herenzwembroeken, maat L. Ik spreid ze uit over de bank. Elke soort
kleding zit apart in een eigen plastic zak: luchtige zomerbroeken, jurkjes, ondergoed,
vestjes voor als het 's avonds kouder wordt, sjaals, shirtjes en hemdjes. Twee
nachthemden met kantjes aan de boorden had ze bij zich. Ondanks de grote schoenen
hebben we ongeveer dezelfde maat. Ik pas een jurkje aan en voel me plotseling
minder zwaar, bruiner dan ik ben geworden. De verwarming kan best een paar graden
hoger. Ik loop naar de thermostaat.
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Elke ochtend haalde ik harde Duitse broodjes bij de supermarkt aan het eind van de
straat. Een voor het ontbijt, een voor de lunch. Ik at op dezelfde tijden als thuis. 's
Ochtends las ik boeken op mijn balkon. In de middag ging ik wandelen in de bergen.
Na het eten keek ik televisie. De laatste avond ben ik uit eten gegaan. Er was behalve
mij niemand in het restaurant. De ober vroeg me iedere vijf minuten of alles naar
wens was. Buiten werd het langzaamaan vloed. Pas bij mijn tweede koffie kwamen
er andere mensen binnen.
De onbekende vrouw van de net iets donkerder koffer heeft aandenkens bewaard
van haar reis. Bonnetjes van het huren van een strandbed, rekeningen van restaurants
(Indiaas, vis, Italiaans), niet-verstuurde ansichtkaarten, een foldertje van een
zeeaquarium en wat schelpen. In een doosje zitten een paar grote donkerrode zaden
en een stekje van een cactus. Zorgvuldig is de wond verpakt in vochtige watten. Ik
moet nog ergens tuinaarde hebben.
Op het formulier vul ik in wat er in mijn verdwenen koffer zit. Boeken. In deze zitten
er maar twee, felgekleurde pockets van populaire schrijvers. Ze is niet ver gekomen:
in een van de titels komen de vette zonnebrandvingers maar tot pagina 45. Zelf had
ik zes boeken ingepakt. Allemaal uit. Het zwaarste, dikste exemplaar had ik
gereserveerd voor in het vliegtuig, dat zit nog in mijn handbagage. Ik vul de
aankoopbedragen van de boeken in. Gelukkig bewaar ik altijd alle bonnetjes. Ik weet
precies wat mijn wandelschoenen waard zijn, de pyjama's, mijn korte broek en
zonnebril. Lastiger wordt het bij de toiletspullen, het aantekenboek met gedachten
over het landschap, de lokale thee die ik als souvenir kocht. Wat zijn die waard?
In de Leisure-koffer vind ik een grote fles met de naam Hypnôse erop. Zelf draag ik
nooit parfum. Voorzichtig spuit ik een wolkje in de lucht. Ik ruik het luchtje van de
truitjes en sjaals, maar dan net een beetje anders, minder broeierig. Vanille. Iets
oosters. De zon. Ik spuit nog een keer, op beide polsen. De natte plekjes druk ik
achter mijn oren, in mijn hals. Het past wel bij me. Beter dan bij haar.
De wasmachine draait als ik een dagboek vind. Er is nog niet veel in geschreven.
Het ronde handschrift gaat tot de datum van gisteren. Die ochtend vertelt het over
een romantische avond met urenlang dansen. Over spijt dat de vakantie alweer voorbij
is, over de hoop dat het thuis zo heerlijk zal blijven tussen haar en Peter. Die Peter
zal wel op de fotorolletjes staan die als laatste uit de koffer tevoorschijn komen.
Het formulier vraagt me waarom ik niet direct op de luchthaven mijn vermissing heb
gemeld. Ik aarzel, vul dan in dat ik een afspraak had om afgehaald te worden en dus
geen tijd. Ik onderteken en lik de envelop dicht. De droger maakt pufgeluiden terwijl
ik mijn haar was, douche, mijn nagels knip, het bed opmaak. Mijn nieuwe nachtpon
zit als gegoten. Voor het slapen gaan lees ik hoe mijn vakantie is verlopen.
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Mozart anno 2006
Terugblik op een jubileumjaar
door Emanuel Overbeeke
Mozart behoort tot het type kunstenaars dat zich ook wel redt zonder jubileum. Hij
is uniek, dit in tegenstelling tot twee andere muzikale jubilarissen wier geboorte ook
in 2006 werd gevierd, Joseph Kraus (1756-1792) en Juan Arriaga (1806-1826).
Hoewel er het afgelopen jaar diverse cd's zijn verschenen met composities van deze
collega-wonderkinderen (Kraus staat ook wel bekend als ‘de Zweedse Mozart’),
zullen beiden ondanks de extra aandacht het volgend jaar waarschijnlijk net zo
onbekend zijn als het vorig jaar. In vergelijking met hen heeft Mozart veel minder
behoefte aan nieuwe aandacht, maar het zal niemand verbazen dat hij van de drie in
2006 verreweg de meeste publicaties toebedeeld heeft gekregen. Die stapel geschriften
bevat aanzienlijk meer herhalingen dan de handvol over de andere twee, naar dat
weerhoudt de auteurs er niet van hun liefde voor Mozart opnieuw en ten overvloede
aan het papier toe te vertrouwen.
De meest recente publicaties over de jubilaris, zoals Mozart and his operas (London
2006) van David Cairns, Mozart (Oxford 2006) van Julian Rushton en Mozart; the
early years 1756-1781 (New York 2006) van Stanley Sadie, hebben au fond weinig
nieuws gebracht maar weerspiegelen veeleer de huidige consensus over zijn muzikale
betekenis. Die luidt dat Mozart bovenal een operacomponist was, wiens ware roeping
pas naar buiten kwam vlak voor zijn 25ste verjaardag. Daarvoor was hij ‘slechts’
een uitzonderlijk begaafde componist die worstelde met de opgelegde conventies;
daarna bleek hij een genie dat conventies naar believen bruuskeerde of bevestigde.
Mozarts leven en werk, daarover schijnt iedereen het wel eens te zijn, weerspiegelen
de spanning tussen een genie en een aristocratische samenleving die weliswaar gistte
maar nog niet fundamenteel ter discussie stond. Zijn composities sluiten enerzijds
aan bij de scherpe sociale gelaagdheid van een standenmaatschappij (vooral dan zijn
vroege kerkmuziek en zijn latere pianoconcerten), maar wijzen anderzijds ook op
een nieuwe, meer egalitaire cultuur met een prille middenklasse (vooral dan zijn
kamermuziek, die geldt als symbool van de gebildete bourgeoisie). De grondslagen
voor deze visie op Mozart zijn al te vinden in de oude standaardwerken over hem,
zoals Mozart in Wien, 1781-1791 (München 1986) van Volkmar Braunbehrens, The
Classical Style; Haydn, Mozart, Beethoven (London 1971) van Charles Rosen, en
Mozart and the Enlightenment; Truth, Virtue and Beauty in Mozart's operas (London
1992) van Nicholas Till.
Inmiddels is de spanning tussen de kunstenaar en de maatschappij waarin hij leeft
een open deur en blijkt de romantische mythe van het autonome genie even naïef als
de soms mechanische kijk op cultuur van sociaal-economisch ingestelde historici.
Veel interessanter lijkt het om de stelling naar voren te brengen dat juist mindere
muzikale goden in Mozarts eeuw - zoals Joseph Kraus, Antonio Salieri, Josef
Myslivicek en Georg Benda die zeer veel succes hadden - typerender waren voor de
periode waarin ze leefden dan hun geniale tijdgenoot.
Het is misschien even interessant om de huidige massale belangstelling voor
Mozart eens te vergelijken met de ongekende populariteit die Dimitri Sjostakowitsj
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de laatste vijfentwintig jaar geniet. Welke overeenkomsten en welke verschillen heeft
de adoratie van de oude Mozart met die voor ‘de hedendaagse Mozart’, zoals de
Russische componist niet zelden wordt genoemd? Ook de Rus was in
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2006 jubilaris - zijn honderdste geboortejaar werd ruimschoots gevierd - en dat is
niet de enige overeenkomt met de Oostenrijker. Ze waren beide als musici actief op
vele terreinen, profileerden zich beide (deels) in dezelfde genres (de symfonie en het
strijkkwartet), hielden beide van de opera en moesten ook beide werken in een
omgeving met duidelijke artistieke voorschriften. Die kwamen voor allebei zowel
van hogerhand als van lagerhand (bij Mozart eerst de kerk, daarna de markt).
Een tweede overeenkomst onthult misschien veel eigentijdse motieven achter de
Mozartverering. Beide componisten waren ‘classicisten’: de opbouw van hun frasen
is veelal voorspelbaar, het metrum domineert het ritme, het harmonische ritme volgt
de structuur van zinnen en melodieën, er is een duidelijk tonaal centrum, de luisteraar
weet op vrijwel elk moment in de compositie waar hij zich bevindt in de architectuur
van de compositie. Vandaar dat Mozart zeer geliefd is bij vele luisteraars die oprecht
niet houden van de twintigste-eeuwse muziek waarin zo dikwijls wordt gebroken
met al deze traditionele eigenschappen van ‘klassieke’ muziek. Vandaar dat
Sjostakowitsj kon worden geafficheerd als ‘modern en toch toegankelijk’ en populair
werd bij een publiek dat in feite met de avant-garde niets kon of wilde beginnen.
Precies dat classicisme onderscheidt Mozart trouwens van een andere jubilaris in
het muzikale jubeljaar 2006, Robert Schumann (die overleed in 1856). Ook al schreef
deze een handvol zeer geliefde werken, zoals Kinderszenen en Frauenliebe und
-Leben, zijn succes was altijd meer een succès d'estime dan een massaal succes bij
de liefhebbers van klassieke muziek. Schumann heeft bijvoorbeeld nooit het succes
gehad dat Sjostakowitsj had met zijn Vijfde symfonie en zijn Jazz-suites. Zelfs zijn
overbekende Pianoconcert mist de toegankelijke, extraverte puls van veel muziek
van de Rus. Daarvoor was de romanticus - ondanks al zijn kwaliteiten - te zeer
introvert en eerder uit op vervoeren dan opzwepen.
Toch kan niet zo maar gezegd worden dat Sjostakowitsj inderdaad Mozarts nazaat
is. Het unieke van Mozarts werk is dat het een probleemloze relatie had met alle
maatschappelijke standen. Dat gold ook voor hemzelf. Mozart kon hij zowel
uitstekend verkeren met patriciërs als even overtuigend de boerse proleet uithangen.
Van dat laatste is zijn in moderne ogen tamelijk remmingloze omgang met seksualiteit
een voorbeeld, en vele Mozart-liefhebbers hebben zich generaties lang verbaasd over
het feit dat een componist van goddelijke muziek zich als mens zo ongegeneerd plat
kon gedragen. Tegenwoordig weten we echter dat dit in onze ogen ‘aardse’ (waarmee
men bedoelde ‘lage’) gedrag in Mozarts tijd en omgeving volstrekt normaal werd
gevonden en absoluut niet werd opgevat als uiting van gebrek aan beschaving.
In zijn werk was Mozart beslist geen proleet. Hij kende de muziekcultuur van de
lagere standen en schroomde niet bij gelegenheid klanken uit de ‘hoge’ en uit de
‘lage’ cultuur naast elkaar te plaatsen in één compositie. Een voorbeeld daarvan is
de Serenade KV 287 waarin hij een recitatief in opera seria-stijl meteen laat volgen
door een volkse melodie bij de tekst ‘de boerin heeft haar kat verloren’. De meest
spectaculaire confrontatie is te vinden in Don Giovanni (aan het slot van de eerste
acte) waarin op een gemaskerd bal diverse standen tegelijkertijd dansen op
verschillende ritmen. Dit deed Mozart uitermate geraffineerd, want als hij citeerde
uit de volkscultuur imiteerde hij wel de taal, maar niet het esthetische gehalte.
Sjostakowitsj kon daarentegen soms wel uiterst smakeloos schrijven. Sinds zijn
populariteit geldt die ruwheid als ‘expressief’, maar voordien aarzelde men niet het
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gebrek aan niveau bij de naam te noemen. De dirigent Kyrill Kondrasjin, een van de
grootste vertolkers van de symfonieën van zijn landgenoot, dirigeerde eind jaren
zeventig de Achtste symfonie bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest en tijdens
een repetitie riep hij bij een passage in het derde deel luidkeels uit: ‘Dit moet klinken
naar rotte vis!’ Toen het orkest inzette, tikte hij af en verklaarde dat de vis nog niet
stinkend genoeg klonk. Waar bij Mozart de muzikale straatklanken met raffinement
worden gebruikt, is bij Sjostakowitsj de directheid van
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expressie nauwelijks meer dan een rechtvaardiging voor grofheid en gebrek aan stijl,
zoals oorverdovend blijkt in zijn Lady Macbeth, in zijn filmmuziek en in zijn Elfde
symfonie.
Mozart is zo geliefd bij een breed publiek juist omdat zijn klassieke muziek op
een subtiele wijze zo dicht staat bij de populaire muziek. De musicoloog Peter van
der Merwe heeft in zijn Roots of the classical (Oxford 2004) deels terecht gesteld
dat hoe meer de klassieke muziek trouw blijft aan haar populaire wortels, des te
populairder ze is, en hoe meer zij zich daarvan vervreemdt, des te meer zij verwordt
tot een vruchteloos muzikaal getto. Van der Merwe gaat hier wel voorbij aan het
aspect van muziek dat altijd en overal het belangrijkste is: de kwaliteit. Nu lijkt
‘kwaliteit’ een ondefinieerbaar en glibberig begrip, maar in het licht van de
receptiegeschiedenis van kunstwerken wordt het al aanzienlijk minder ongrijpbaar.
De beste muziek is zowel begrijpelijk vanwege haar wortels, als onbegrijpelijk
vanwege haar uitdagende onconventionaliteit, zowel bevattelijk vanwege de tradities
die erin klinken als intrigerend om haar uitzonderlijkheid. Die combinatie stelt de
beste kunst in staat om een receptiegeschiedenis door te maken waarin latere
generaties steeds nieuwe aspecten ontdekken en steeds opnieuw getroffen blijven
door de frisheid ervan.
Mozarts muziek is hiervan een schoolvoorbeeld. Het succes van zijn werk tijdens
zijn leven, zeker in zijn eerste jaren als vrij scheppend kunstenaar in Salzburg, bewijst
dat Mozart appelleerde aan de conventies van een breed publiek en tegelijk die
gewoonten grondig tegen het licht hield. Zijn strijkkwartetten en pianokwartetten
stonden bijvoorbeeld te boek als moeilijk en hadden een slechte naam in de eerste
decennia na zijn dood, toen een eenvoudig muzikaal idioom voor veel componisten
en toehoorders de norm was.
Als men de receptiegeschiedenis van Mozarts muziek moet samenvatten met één
formulering, dan is dat de vruchtbare spanning tussen het muzikale keurslijf van de
populaire muziek (de klassieke stijl heeft in veel opzichten haar basis in de taal van
de volkse opera
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buffa) en de culturele verlangens van de elite en de meer complexe muziek van de
‘hogere cultuur’. Mozart is niet de Sjostakowitsj van de achttiende eeuw, hij is de
beste introductie tot de hogere cultuur van de huidige en elke vroegere tijd. Mozarts
kunst is tegelijk zeer formeel en uiterst indringend. Cairns doelt hier waarschijnlijk
op, als hij in zijn schitterende Mozart and the operas schrijft over Le nozze di Figaro:
‘In dit werk kon Mozart het begripvolle maar illusieloze inzicht samenballen dat
hij had van vrouwen en van mannen, van hun liefden, hun jaloezie, hun ambities,
hun woedes, hun verlangens en hun seksuele begeertes. Hij zag hen tegelijkertijd als
vertegenwoordigers van hun stand en status maar ook als aparte individuen, hoewel
ze versmolten waren in de complexe dans van het menselijk bestaan. (De ritmen van
deze dans lopen door de gehele partituur.) Dit is het aspect dat Figaro tot een waarlijk
revolutionair werk maakt, nog afgezien van alle politieke en maatschappelijke vragen
die het oproept. Hier had muziek voor de eerste keer de middelen gevonden om de
intermenselijke relaties van levende personen gestalte te geven, de gevoelens en
passies van echte mensen - van meesters en knechten - zoals die ontstaan in hun
reacties op het leven, elk sprekend in zijn eigen karakteristieke idioom, maar allen
existerend in een echte wereld, die betoverd is maar herkenbaar, aangenaam maar
vol gevaar.’
Mozartkenners zullen tegenwerpen dat Mozarts muziek door sommige tijdgenoten
wel degelijk werd afgedaan als ‘een oorlogsverklaring aan de goede smaak’. Hiermee
is echter niet gezegd dat Mozart geen smaak had. Die tijdgenoten zagen niet hoe
Mozart bij alle luim alles, letterlijk elke trivialiteit, een aura gaf van schoonheid.
Hier ligt het cruciale verschil met Sjostakowitsj: een triviale aanleiding hoeft niet te
leiden tot een triviaal niveau. Mozart schreef met Le nozze di Figaro een opera over
seks waarin juist de speelse, subtiele omlijsting de primaire gevoelens hun kracht
geeft, maar staat mijlenver van Sjostakowitsj' Lady Macbeth die gedeeltelijk over
hetzelfde handelt en waarin de liefde expliciet en onverhuld wordt bedreven.
Stravinsky typeerde dit niet voor niets als ‘provinciaal realisme’ en een criticus sprak
zelfs van ‘pornofonie’.
In beide opera's is het ritme van de dans - wellicht van de daad - cruciaal, maar
het ‘provinciale’ van de Rus is het bewuste gebrek aan spanning tussen het ritme van
een fysieke handeling en de culturele uitwerking ervan, terwijl bij Mozart die spanning
het werk zijn kracht verleent. Sterker nog: die spanning slaat een muzikale brug over
de kloof tussen ‘lage’ en ‘hoge’ cultuur - en aldus ontstaat een tijdloos meesterwerk.
Zelfs de meest schijnbaar nonchalante ‘wegwerpmuziek’ die Mozart schreef, zoals
zijn Duitse dansen voor feesten en Serenades en Divertimenti voor
openluchtmanifestaties, bevestigt wat hij op 28 december 1782 in een brief aan zijn
vader schreef over zijn Pianoconcerten KV 413-415:
‘Ze houden het midden tussen te licht en te zwaar. Ze zijn zeer briljant en
aangenaam voor de oren, uiteraard zonder te vervallen in het inhoudsloze. Hier en
daar zullen alleen de kenners bevrediging krijgen, maar ook de niet-kenners zullen
ermee tevreden zijn zonder te weten waarom.’
In dit perspectief brengt een vergelijking tussen de oude Mozart en ‘de hedendaagse
Mozart’ een fundamenteel verschil aan het licht. De bewonderaars van de Rus, zoals
Valeri Gergiev en Theodore van Houten (die met zijn afgelopen jaar verschenen
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Dmitri Sjostakowitsj 1906-1975; een leven in angst het eerste, direct in het Nederlands
geschreven boek over deze componist vervaardigde), doen fervente pogingen hem
te verheffen van een componist die goed was omdat hij de stem vertolkte van een
onderdrukt volk tot een tijdloze componist die bovenal bewondering verdient om de
kwaliteit van zijn kunst. De bewonderaars van Mozart schuwen juist niet hun held
rigoureus als kind van zijn tijd te bezien. Zij zijn er zeker zijn dat hun idool zowel
die tijd als elke tijd, alsmede elke poging tot inlijving bij cultuurpolitieke doeleinden,
soeverein overstijgt. Dit is het grootste verschil: Sjostakowitsj heeft wel een jubileum
nodig, Mozart niet.

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

21

Laatste woorden
Alexis de Roode
Op de rand van een dag
van afwaswater betrad ik
razend mijn huis, bijkans
de deur uit de sponning rukkend
met het grimmig besluit
de tijd te verkrachten.
In mijn handen droeg ik
een bloedende bijl van liefde
waarmee ik de hele dag ordners had geslacht.
Een groot instrument voor een klein werk.
Van de nulde naar de negende kring
in een denkmoment of twee.
Tot ik de stille kamer betrad.
Nergens school in mijn huis een dag.
Nergens lag onder mijn tapijt
een uur te verbleken. Verloren,
verloren evenmin. Baksteen,
muurverf, alles zweeg mij toe.

*
Verrassing! De muren klapten opzij
en daar sprong een klein heelal tevoorschijn.
Mijn avond schudde zijn kraaienveren af
en bleek een dieppaarse fazant,
zoals ik er eens drie droomde,
plus een groene. Ikzelf was Papageno,
mijn verenkleed gloeide rood
onder een hyperintelligente zon.
Alles in mijn huurhuis.
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Anders kijken. Kom. Anders kijken
naar voorbije tijd, tot die zich keert.
Voren trekken in het zwarte gewelf
met de stalen tanden van de denkhark.
Zeggen: er werd geleefd, er was
daar wel degelijk aanwezigheid.
Wat verloren is, alsnog schenken
aan niemand, aan iedereen, aan
mijzelf. Alles vrijheid noemen wat slijt,
en voorzichtig mijn geraamte likken
als een roze schelpje in het zand.

*
Kom dan, oude heks,
zegen mijn kleine lieve kraai voor
ik hem door de wolken omhoogwerp,
voor hij lange tijd op weg gaat
van het blauw naar het zwart,
voorbij het laatste brokje steen,
dierbaar silhouet dat dieppaars
oplost in de nacht, speldenprik,
onzichtbaar, onhoorbaar
krassend naar kleine lichtjes
die stadig verschuiven.
Kraai, ga de nacht in
en kras mijn boodschap
als je god ziet, zing hem
zo mooi je kunt.
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Was je succesvol?
Alleen nu.
Was alles treurig en duurde het te lang?
Alleen nu.
Was je gelukkig, had je eerder willen sterven?
Alleen nu.
Was je een moordenaar, een koning of een hoer?
Alleen nu.
Was je stof of licht?
Alleen nu.
En zwarte spiegels. En blauwe lucht.

*
Ik zag je zitten in een trein
die gleed door Hollands landschap,
en het landschap was je zelf.
Ik zag dat je koeien maakte,
weiden, elke grashalm
was anders maar werkelijk.
Ik zei: wondermachine
ben je, je bent een zeer
zeer grote tovenaar mijn lief.
De grootste die je in dit leven
zult tegenkomen.
En je lachte als de Boeddha,
maar je ogen dreven al.
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Een goeie jongen
door Anke Scheeren
‘Ik wil iets met mijn handen doen,’ had ik gezegd tegen het meisje van het
uitzendbureau. Het meisje had me vanachter haar computer meewarig aangekeken.
Het was mijn vaders idee geweest. Ik kon niet de hele dag thuis blijven rondhangen.
Dat was niet goed voor me. Ik moest maar iets met mijn handen gaan doen. Als je
met je handen werkte, stond je hoofd even stil. Zei mijn vader.
‘Ben je een zorgend type?’ had het meisje gevraagd. Een zorgend type? Ik had
mijn schouders opgehaald. Wat een rare vraag aan een toekomstige fabrieksarbeider.
Want dat was wat ik wilde: werken in een lawaaiige montagehal vol stugge mannen
in blauwe overalls. Maar ik besefte dat die kans verkeken was toen het meisje van
het uitzendbureau me vroeg of ik ‘iets’ had met oudere mensen.
- Zodra mevrouw W. mijn witte poloshirt ziet met het blauwe logo van
Zorg op Maat, gaan haar schriele wenkbrauwen omhoog. Haar teleurstelling is
duidelijk merkbaar als ze zegt: ‘Je bent een jongen.’ Het huis van mevrouw W. staat
vol met kneuterige porseleinen beeldjes van heiligen en dieren - vooral vogels lijkt
ze leuk te vinden. Al die beeldjes moeten worden afgestoft. Ze geeft me een geel
doekje. Als ik het eerste beeldje van de televisie pak, hoor ik mevrouw W. achter
mijn rug mompelen: ‘Als ik geweten had dat je een jongen was...’ Het is een wit
beeldje van twee duiven met twijgen in de bek en wijd uitgeslagen vleugels.
MAANDAG

Het waaide hard toen. Het meisje hield twee plastic zakken vast die in de wind
klapperden als hysterische dikke duiven. Maar het opvallendste was haar manier van
lopen: ze liep alsof ze bij elke stap over een slootje probeerde te springen. Dat vond
ik grappig. Toen ze dichterbij kwam, zag ik dat ze een mooi meisje was, met
meisjesborsten, en blauwe meisjesogen, en een meisjesneusje. Dit meisje is als
duizend meisjes tegelijk, zei ik tegen mezelf en ik stelde me voor hoe zij haar duizend
gezichten dicht bij de mijne zou brengen en hoe, op het moment dat ze mij allen
kusten, de plastic zakken uit haar handen schoten en naar onpeilbare, blauwe luchten
verdwenen... Ik had dit allemaal nog maar nauwelijks gedacht of ze zei ‘hoi’ tegen
me. Zomaar. In het voorbijgaan. Tegen de tijd dat ik ‘hoi’ terugschreeuwde, uitzinnig
en wanhopig tegelijk, was zij alweer vijf slootjes verder.
Mevrouw W. zegt binnen een halfuur drie keer dat als ze geweten had dat ik een
jongen was, dan... Drie keer maakt ze de zin niet af. Ik word er een beetje gek van.
Ik ben blij als ze naar de keuken loopt om koffie te zetten.
Op een mahoniehouten bijzettafeltje staat Maria in een lichtblauw gewaad. ‘Heb
ik jou al gehad?’ fluister ik. Ze is zo groot als een tube tandpasta. Ik leg mijn hand
rond haar middel en pak haar op. Met de punt van mijn stofdoek raak ik haar neusje
aan.
‘Geloven ze bij jou thuis in iets?’ had ze gevraagd terwijl ze het glanzend kale hoofd
van een boeddha streelde. In de winkel klonk panfluitmuziek en de lucht was vol
van wierook. Oranjebloesem of zoiets.
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‘Officieel zijn we katholiek,’ zei ik, ‘maar we doen er weinig aan. Met kerst gaan
we naar de nachtmis.’
‘Mijn ouders geloven in helemaal niets,’ zei ze misprijzend, waarna ze het beeldje
achteloos in haar tas stak. ‘Dat is ook niet leuk.’ Ik knikte, maar mijn gedachten
waren bij het Chinese winkelmeisje. Had ze iets gemerkt? Ik durfde niet haar richting
uit te kijken.
‘Zo'n hostie schijnt te smaken als een oud toastje. Is dat echt zo?’ vroeg ze. Ze
haalde een balletje uit een houten kistje en rolde ermee in haar handpalm.
‘Het gaat wel,’ zei ik. Ze legde het balletje terug. Op dat moment keek ik naar het
Chinese meisje, dat rustig zat te bladeren in een tijdschrift. Kennelijk wekten wij
niet de indruk winkeldieven te zijn.
‘Misschien was ik wel non geworden. Als mijn ouders tenminste in iets hadden
geloofd. Denk je niet dat ik een goede non zou zijn geweest?’ Ze keek me aan met
zulke vragende en hoopvolle ogen dat ik onmogelijk nog ‘nee’ kon zeggen. Ze lachte.
Ze lachte als duizend meisjes tegelijk.
Toen we terug waren bij onze fietsen, drukte ze de boeddha in mijn hand.
‘Nu moet jij iets voor mij stelen.’
- Mevrouw S. vertelt me dat ze maar voor vijf procent kan zien. Ze kijkt
me door haar brillenglazen recht aan en zegt geamuseerd: ‘Ik zie jou niet hoor! Ik
zie jou niet.’ Ik glimlach terug, al is dat schijnbaar niet nodig. Ik volg mevrouw S.
naar de keuken. Ze gebaart naar de tegelmuur bij het fornuis en zegt: ‘Kijk, zie je
die spetters?’ Ik kijk naar de witte tegels, maar ik kan geen spetter ontdekken.
‘Het valt wel mee,’ probeer ik nog, maar mevrouw S. schudt al haar hoofd en
lacht: ‘Nee, ik ben een knoeier hoor!’ Het wordt me duidelijk dat ik in de
seniorenwoning van mevrouw S. spetters, stofhopen en vlekken moet verwijderen
die voor vijfennegentig procent zijn ingebeeld.
Op de keukentafel heeft mevrouw S. een groot glas sinas voor me neergezet en
twee boterkoekjes op een schoteltje. Of ik wil oppassen met kruimels, vraagt ze
voordat ze terug naar de woonkamer schuifelt en mij alleen laat. Even hoor ik flarden
van orkestmuziek, dan gaat de deur dicht. De keukenklok tikt. Ik breek een van de
koekjes in tweeën, een grote kruimel springt langs het schoteltje op tafel. Meteen
voel ik de heldere ogen van mevrouw S. weer op mij rusten. ‘Ik zie jou niet hoor! Ik
zie jou niet!’ Ik neem de kruimel tussen duim en wijsvinger en houd 'm op ooghoogte
tegen het zonlicht alsof het een diamant is. Op het raam bewegen rode vleugeltjes.
Als ik opkijk, zijn ze verdwenen. Weggevlogen? Ik denk er niet verder over na.
Verder nadenken is net zo nutteloos als harder proberen te ademen. Ik leg de kruimel
op het schoteltje. Ik drink sinas. De keukenklok tikt. Het leven is best simpel.
DINSDAG

Ik had er zesentwintig geteld. Zij dertig. Vanaf mijn bed keken we naar de
lieveheersbeestjes die over de buitenzijde van het raam kropen. Het was een ware
plaag dit voorjaar.
‘Ik ben een keer verliefd geweest op een jongen die eieren tegen mijn raam gooide,’
zei ze.
Grootmoedig slikte ik mijn teleurstelling in (er was een andere jongen geweest)
en ik zei: ‘Leuke jongen.’
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gooien.’
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‘Waarom deed hij dat?’
Ze haalde haar schouders op.
‘Opgestookt door vriendjes van hem. Ze hadden mij uitgekozen, omdat ze wisten
dat ik hem leuk vond.’ Ik trippelde met mijn vingers over het blote reepje huid tussen
haar spijkerbroek en topje. Ze zei: ‘Kinderen zijn wreed.’ Dat beaamde ik. Ik liet
mijn hand onder haar topje langzaam naar boven kruipen.
‘Ik heb jou uitgekozen,’ zei ze toen, waarbij ze ‘ik’ en ‘jou’ beklemtoonde.
‘En ik heb jou uitgekozen,’ zei ik. Ik was nu bijna bij haar borsten...
‘Nee,’ zei ze als een boze kleuterjuf, ‘ik heb jou uitgekozen.’ Ook goed, dacht ik.
Als ik maar naast je mag liggen. Ik voelde de rand van haar beha. Ze duwde mijn
hand weg. Zachtjes, maar beslist. Als een verslagen leger droop ik af en ging op mijn
rug liggen.
‘Wat doe je?,’ vroeg ze.
‘Ik dacht dat...’
‘Gekkie.’
WOENSDAG - De ramen van mevrouw B. zijn ook aan de binnenkant vies. Mevrouw

B. rookt de hele dag door van die kleine sigaartjes. Terwijl ik de ramen lap, druipt
de rook als een gelig bruine substantie naar beneden.
In de pauze drinken we koffie met veel suiker. Mevrouw B. vertelt over alle ziektes
die ze in haar leven overwonnen heeft. Eén keer valt het woord ‘borstamputatie’,
waarop ik haar heel strak blijf aankijken. Vooral niet omlaag.
‘En waar denk je dat mijn man aan gestorven is?’ vraagt ze dan ineens opgewonden.
‘Een insectenbeet! Dat geloof je toch niet?!’ Ik schud mijn hoofd alsof ik het inderdaad
niet geloof.
‘Eén beet en de arme schat zat helemaal onder de bulten. Hij was net een
krentenbol! Echt waar! Ik hem elke avond van top tot teen insmeren met zo'n speciale
zalf. Geloof me, jeuk is erger dan pijn...’
Mevrouw B. trekt haar gezicht in een grimas. Ik vermoed dat ze haar arme man,
de krentenbol, weer voor zich ziet.
‘Nou ja,’ zegt ze - ze stelt haar blik opnieuw scherp op mij - ‘dat heb ik dus twee
weken lang gedaan, die zalf, maar hij werd er niks beter van. Toen is hij met een
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee dagen later was hij dood.’ Ik knik.
Doodgaan aan een insectenbeet, knap lullig.
‘Je verwacht het gewoon niet, hè?,’ zegt mevrouw B. met een verslagen glimlach.
Nee, je verwacht het niet. Een insectenbeet. Een vrachtwagen. Zwijgend kijken we
door de schone ramen naar buiten.
Ik telde er vandaag vijftien. Zij zeventien. We hadden haar spijkerbroek uitgetrokken
en mijn T-shirt. ‘Verder gaan we niet,’ had ze gezegd. Ze drukte haar oor tegen mijn
borst en ik probeerde mijn hart zo beheerst mogelijk te laten bonzen. Waarschijnlijk
hoorde ze nu iets dat in de wereldliteratuur steevast wordt beschreven als ‘boemboem’,
maar dat in werkelijkheid nog het meeste klonk als ‘kedoengeloengkedoengeloeng’,
maar dat ziet er natuurlijk niet uit als je het opschrijft.
‘Heb ik je al eens verteld dat er een vermoeden van rampspoed om mij heen hangt?’
Ze hief haar hoofd op en keek me met lieftallig opgetrokken wenkbrauwen aan.
‘Volgens mij valt dat wel mee hoor,’ antwoordde ze droogjes.
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me gezegd. Madame La Porte. Eigenlijk heette ze gewoon mevrouw Poort, maar zo
mochten we haar niet noemen. Madame La Porte deed aan handlezen en tarotkaarten.
Ze stond 's middags een keer in haar achtertuin een sigaret te roken toen ze mij zag.
Ik kwam net terug van school. Toen zei ze dat er een vermoeden van rampspoed om
mij heen hing. Ze zei het op zo'n achteloos toontje alsof ze vertelde dat het morgen
ging regenen.’
‘Shit man, wat heb je toen gedaan?’
‘Ik zei tegen haar: “Ach madame La Porte, zolang het bij een vermoeden blijft...”’
‘Je liegt,’ grijnsde ze en ze legde haar harde, warme hoofd terug bovenop mijn
hart. Kedoengeloengkedoengeloeng. Natuurlijk had ze gelijk.
- Iedereen raakt wel eens wat kwijt - zeker oudere, vergeetachtige
mensen. De ellebogen van mevrouw G. rusten op het bureau, de handen in een
halfslachtige bidstand. Als de beschuldiging klopt, zegt ze, dan ben ik nog niet jarig.
Ik ben driehonderdvierenzestig dagen in het jaar niet jarig, denk ik, dus die kans is
inderdaad aanzienlijk. Ik noem het een ongelukkig toeval; zij niet.
‘Het gaat hier om de goede naam van onze zorgverlening die nu mogelijk
onherstelbaar beschadigd is’. Ik knik. Mogelijk onherstelbaar beschadigd, ik kon
DONDERDAG
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het niet beter zeggen. Mevrouw G. kijkt naar me alsof ze iets vies ruikt. Volgens mij
wil ze doordringend kijken.
‘Ik neem dit zeer serieus,’ zegt ze. ‘Diefstal wordt niet getolereerd.’
‘Dat begrijp ik,’ zeg ik kalm.
Als ik het administratiekantoor van Zorg op Maat verlaat, voel ik mij licht. Zo.
Ontzettend. Licht. Ik beweeg mij onder een glazen stolp waar lieveheersbeestjes aan
de buitenkant overheen kruipen. Het zijn er te veel om te tellen. Hun rusteloze
roodzwarte lijfjes krioelen in een bel om mij heen en omhullen mij met stilte. Blind
loop ik over straat. Of misschien zie ik nog voor vijf procent. Net genoeg in elk geval
om mijn weg terug naar huis te vinden. Terug naar Maria.
Ze zei: ‘Nu moet jij iets voor mij stelen.’ Ze lachte. Ze lachte als duizend meisjes
tegelijk. Ik hoefde alleen maar te antwoorden: ‘Natuurlijk steel ik iets voor jou. Zeg
maar wat je wilt.’ Ik hoefde alleen maar haar hand vast te pakken en nooit meer los
te laten. Maar ik hield haar niet vast. Ik sputterde dat ik betrapt zou worden. Ik had
nog nooit iets gestolen. Haar blauwe ogen hadden mij aangekeken met een
vernietigende spot. ‘Wat ben je toch een goeie jongen,’ was het laatste dat ze zei.
Daarna fietste ze weg.
Als ik thuiskom, loop ik direct door naar mijn kamer en ga op bed liggen. Voorzichtig
pak ik Maria bij haar enkels vast, breng haar als een microfoon naar mijn mond en
fluister: ‘Geloven ze bij jou thuis in iets?’ Maria kijkt me onaangedaan aan. Ik plaats
haar porseleinen voetjes op mijn borst - ze weegt haast niks - en probeer haar buik
aan te raken. Daar: tussen broekrand en topje. In opperste concentratie beweeg ik
mijn hand omhoog. Ik wil dat ze mijn hand dadelijk wegduwt. Ik ben al bijna bij
haar borsten, maar er is totaal geen verzet. Ik laat mijn hand slap terug naar beneden
vallen. Maria valt om. Ik sla mijn armen om haar heen en druk haar hoofdje hard
tegen mijn borst. Hier, hoor je dat? Hoor je ‘kedoengeloengkedoengeloeng’? Hoor
je mijn hart, Maria? Hoor je het? Maria...?
Ik krijg geen antwoord.
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Tot tranen geroerd
door Bastiaan Bommeljé

Het jaar 2006 werd in literair opzicht uiteindelijk toch nog interessant. Hoe vaak
gebeurt het dat in één jaar zowel de Libris Literatuur Prijs als de AKO Literatuurprijs,
die beide het beste boek van het jaar beogen te bekronen, wordt gewonnen door een
werk dat tevens op de shortlist staat van De Gouden Doerian, de prijs voor de
allerslechtste roman van het jaar? Welnu, dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurde
wel in 2006. Het overkwam de romans Waar was je nou? van K. Schippers (winnaar
Libris Literatuur Prijs) en De bekoring van Hans Münstermann (winnaar AKO
Literatuurprijs).
Over wat dit zegt over het huidige Nederlandse literaire landschap durf ik niet na
te denken. Maar het stemt wel tot nederigheid wanneer men de zo frontaal botsende
juryrapporten over beide boeken naast elkander leest. De leden van de diverse jury's
waren immers veelal literaire titanen, en hun beoordelingen zijn het derhalve waard
om nader onder de loep te nemen.
De jury van de Libris Literatuur Prijs bestond uit Guusje ter Horst (burgemeester
van Nijmegen, voorzitter van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, en bestuurslid van het Holland Festival), Hans Maarten van den Brink
(schrijver en columnist voor Vrij Nederland), Bart Keunen (hoogleraar Vergelijkende
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Gent), Daniëlle Serdijn
(literatuurcriticus voor Het Parool) en Wim Vogel (literatuurcriticus voor het
Haarlems Dagblad).
De jury voor de AKO Literatuurprijs bestond uit Prinses Laurentien (voorzitter
van de Stichting Lezen & Schrijven), Jos Borré (recensent van De Standaard),
Johan De Haes (redacteur VRT), Elsbeth Etty (recensent NRC Handelsblad en
jury-junkie), Rob Schouten (recensent Trouw, Vrij Nederland en eveneens
jury-junkie) alsmede Wim Sanders (winnaar van de quiz ‘De avond van het boek’
2005).
De jury voor De Gouden Doerian 2006 bestond uit Fabian R.W. Stolk,
(universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht,
lid dagelijks bestuur Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur; voorzitter bestuur
Stichting Genootschap Gerrit Achterberg); Doris Grootenboer (neerlandica,
publiceert in Folia Civitatis, Utrechts Nieuwsblad, Vrij Nederland, De Groene
Amsterdammer alsmede NRC-Handelsblad, en jurylid van de AKO-literatuurprijs
1995), Qruun Schram (farmaceut, lezer) en Adriaan Jaeggi (schrijver, dichter,
oudredacteur Uitgeverij Thomas Rap en De Bezige Bij).
Dit zijn allen honorabele personen, en ik ben hier om hun inspanningen te prijzen.
Zij zijn mensen met een mening, en zij zijn niet te bescheiden die mening
onomwonden te verkondigen. Zo meende de Doerian-jury dat de roman Waar was
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je nou? van K. Schippers een uitgesproken ‘slecht boek’ was, neen sterker, het betrof
‘een berg van baarlijke nonsens’ vol ‘schier autistisch, oeverloos gebabbel’ - kortom,
het ging hier om een roman ‘zonder samenhang’ die ‘aan alle kanten hermetisch
dichtgespijkerd’ was met proza dat louter diende ‘om de loze ruimtes in het verhaal
af te dichten’. De Libris-jury vond daarentegen dat het boek ‘laat zien wat een roman
op zijn best vermag’ en dat het ‘niet alleen voorbeeldig is binnen de literatuur maar
ook voor andere disciplines’, neen sterker nog, het betrof hier ‘een hoogtepunt in het
unieke oeuvre van K. Schippers’ - kortom, dit was een roman die ‘in ieder opzicht
de moeite waard’ was.
De Doerian-jury dacht daar geheel anders over. Die zag vooral een boek met een
‘hoog
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leutergehalte’, veel ‘zouteloosheid’, alsmede onverteerbare ‘stijlbloemen’,
‘taalklonters’ en ‘slonsformuleringen’, terwijl het werk ook nog eens werd bevolkt
door ‘eendimensionale, onderling inwisselbare personages’. Bij de Libris-jury was
men juist verrukt over de ‘vingervlugheid’ van Schippers, waardoor er in het boek
‘nauwelijks verschil tussen taal en muziek leek te bestaan’ en vaak ‘uit de confrontatie
van klankkleuren en registers weer een verrassende, nieuwe harmonie’ ontstond met
‘een volstrekt eigen ritme’, dat de lezer ‘soepel maar onontkoombaar’ door het verhaal
voerde.
Geen wonder wellicht dat de Doerian-jury concludeerde dat Waar was je nou?
‘vanaf de half-zachte titel’ een ‘doelloos’ boek is, terwijl de Libris-jury meende dat
ze te maken had met een roman die veruit ‘het beste uit de oogst van het afgelopen
jaar’ was.
Wie denkt dat dit contrasterende opvattingen zijn, kan z'n hart ophalen met de
juryrapporten over De bekoring van Hans Münstermann. De Doerian-jury kon
slechts weinig waardering opbrengen voor deze roman, die in haar ogen ‘volkomen
ongeloofwaardig’ is en drijft op ‘een mager vertelperspectiefideetje’. De AKO-jury
werd echter door hetzelfde boek tot lyrische loftuitingen geïnspireerd: ‘dít is het waar
literatuur om draait, alleen zó, in deze bewoordingen, met déze stijlmiddelen, mét
deze intensiteit kun je een tijdperk, een levensgevoel, een generatie, een individu
met al zijn tegenstrijdige emoties verbeelden.’ Niet voor niets werden ‘de vrouwelijke
leden van de AKO-jury tot tranen geroerd’. Nu, tot tranen geroerd was de
Doerian-jury geenszins; die meende juist dat de auteur in zijn boek voornamelijk
bezig is ‘de lezer vele pagina's lang lastig te vallen’ en dat ‘in de uitvoering’ van de
roman alles steeds ‘fout gaat’.
Dat zag de AKO-jury volkomen anders; die meende een boek gelezen te hebben
‘over de beloftes die de moderniteit te bieden heeft en de onmogelijkheid daarvan
te profiteren. - Actueler kan bijna niet.’ Sterker nog, stipuleerde de AKO-jury: ‘Als
we Marianne, de moeder van de hoofdpersoon een hoofddoek om zouden doen (die
ze waarschijnlijk ook droeg) en haar in haar krappe bovenwoning tot gek wordens
toe zien tobben met haar zeven kinderen en haar gefrustreerde echtgenoot, zitten we
in één klap middenin onze huidige tijd.’ De Doerian-jury bleek niet in gelijke mate
onder de indruk. Die repte van ‘een naïeve heldin’ die weliswaar een ‘micro-zondeval’
heeft beleefd ‘maar verder een volkomen oninteressante, asgrijze’ figuur blijft.
Doch de AKO-jury was - bij monde van Elsbeth Etty - niet te stuiten; deze roman
was een meesterwerk, zoveel stond wel vast: ‘De bekoring is een pijnlijk maar tegelijk
prachtig boek dat - zoals het oude Marianne-lied - in essentie gaat over innerlijke
vrijheid en de pijn die het kost om die te verwerven. - Hulde daarvoor.’ Hiervan was
de Doerian-jury minder overtuigd; die mopperde dat ze slechts ‘een kabbelend
stroompje van magere invallen en triviale observaties’ had gelezen inzake
‘overzichtelijke besognes en overpeinzingen’ waarvoor in de roman au fond ‘geen
enkel excuus of aanleiding’ was te vinden.
Welaan, zult u willen weten, wat leert deze choc des opinions ons nu over de boeken
in kwestie? Ik aarzel daaromtrent, maar neig ertoe te denken: niets. Misschien leren
de juryopvattingen iets over de mate waarin literaire juryleden zichzelf serieus nemen,
of over de mate van hun persoonlijke identificatie met het onderwerp van een roman
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(zo zijn Etty en Schouten van de AKO-jury precies van de Amsterdamse jaren
zestig-generatie die in De bekoring wordt beschreven). Doch wellicht maken deze
juryrapporten bovenal iets duidelijk over de vage grens tussen stellige literaire
opvattingen en lege literaire rituelen. Inmiddels rest voor de onbevangen lezer slechts
de vraag: hoeveel juryrapporten kan een literatuur eigenlijk verdragen voordat ze
wordt gesmoord in een overdosis?
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Blikschade
door Enne Koens
Het is ochtend. Dit is een kleine stad, maar toch een stad, er zijn meer dan tien
winkels. Met zijn voeten in een vlakte klimt de stad omhoog uit de nevel. De stad is
in afwachting van de dag. De vlakte ligt stil als diep water. In de stad wordt koffie
gedronken uit plastic bekertjes. Pas op: de koffie in deze stad is verschrikkelijk. Hij
is werkelijk niet te zuipen. Toch drinkt iedereen elke dag koffie. Er wordt geroerd
met plastic roerstaafjes. Van die roerstaafjes met drie gaatjes in de iets bredere
onderkant. Wie heeft die roerstaafjes uitgevonden? Er moet iemand zijn die deze
staafjes bedacht heeft en er patent op heeft aangevraagd. Wil degene die patent op
die staafjes heeft alstublieft nu opstaan en zich bekendmaken? Overal in de stad roert
iedereen zijn koffie met zo'n staafje. Zelfs zwarte koffie wordt geroerd met zo'n
staafje. Omdat het heel aangenaam roeren is. Tijdens het roeren kun je kijken en
misschien zie je iemand om iets tegen te zeggen, om te vragen hoe het gaat, te
informeren naar de betrouwbaarheid van de garage om de hoek.
In het stille kantoor achter het café tel ik de kas. Ik laat de bankbiljetten tussen mijn
vingers doorglijden. Mijn man zet koffie voor me neer.
‘Hannah, wat wil je eten, wat wil je drinken, wat wil je doen vandaag?’ Hij wil
me aan het lachen maken, maar dat lukt hem niet. De boekhouding is nog niet af. De
vuilnis staat niet buiten. ‘Goed dan, maar daarna kunnen we de stad in lopen, toch,
we kunnen naar de boten kijken?’
Ik knik. In mijn binnenste heb ik vleugels voelen slaan. Er is een nieuw soort
wachten begonnen. Dat niet ver reikt. Misschien een halfjaar, misschien iets minder
nog. Te lang om te kunnen overzien, zodat je je wel moet schikken in het wachten,
als in een nieuwe staat van zijn. Ik ben, want ik wacht. Te tijdelijk en te veranderlijk
om te willen beheersen. Een nieuw soort hopen ook. Er gaat een nieuwe tijd beginnen,
misschien een betere.
Natuurlijk lopen we straks naar de boten. Als de boekhouding bijgewerkt is en de
vuilnis op straat gezet. We lopen met verende passen, dribbelen om elkaar heen,
pesten, proberen, wachten, lachen en delen kussen uit met ongekende gulheid. We
zien de mensen niet die links en rechts passeren. Die zich haasten bij het posten van
hun brieven, bij het inparkeren, die hun doden begraven, hun kinderen ophalen (ja,
die zien we juist weer wel, we zien overal moeders en vaders met vers ingestopte
kinderhoofdjes tegen de net opgekomen kou), maar we zien geen tranen omdat we
ons vandaag niet voor kunnen stellen wat huilen is. We hebben ook wel eens gehuild
natuurlijk, maar vandaag zijn we vergeten wat het is omdat het ons onvoorstelbaar
lijkt dat iemand op een dag als deze zou willen huilen.
Mijn man staat op de brug. Hij kijkt niet om zich heen. Hij ziet het grijze water
niet, de wolken die zich haasten. Hij praat over hoe het verder moet. Over nieuw
personeel. Over hoe hij alles zal regelen. Dat ik minder moet gaan werken. Dat het
kind niet altijd in het café... Dan wijst hij. ‘Kijk dat bootje,’ zegt hij. ‘Kijk. Wij
zouden echt gelukkig zijn op zo'n bootje. We zouden elke dag... Zie je ons al zitten?
Hannah. Jij aan het roer, ik aan de schoten. Wat denk je? Dat
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zou...’ Ik lach om zijn gebaren. Ik laat mijn wangen langs zijn stoppels glijden. Ik
ben gelukkig als hij praat. Ik zie geen boot, die boot maakt mij niet uit, ik wil dat hij
blijft praten. Dat hij praat zoals hij cd's draait. ‘Nu deze, deze vind jij mooi, moet je
horen... Vind je mooi? Ja? Maar dan vind je deze ook mooi.’ Dat hij met diezelfde
handen als waarmee hij wijst de cd weer uit het apparaat haalt, op zijn hoesje gooit
en een nieuwe pakt om ergens in het midden van iets op te zetten. ‘Dit stukje, dit,
moet je horen.’ Ik hoef alleen maar te lachen. Als ik lach, kijkt hij alsof hij een
cadeautje krijgt. Hij weet niet waarom ik lach, hij houdt zijn hoofd schuin alsof hij
nadenkt terwijl hij kijkt hoe ik lach. Maar het lachen zelf maakt hem gelukkig, want
hij tilt me op, op de brug, tilt me hoger, rond mijn middel en lacht met me mee.
Als je te veel hoopt op geluk, voel je al dat het zich honend omdraait. Alsof hopen
op geluk een vorm van hoogmoed is. In het achterhuis zijn de gordijnen gesloten.
Een uur geleden nog was alles goed. Een uur geleden nog wachtten wij, hoopvol
lonkend naar de toekomst. Een uur! Eerst huil ik uit verzet. Dan huil ik uit ongeloof.
En daarna huil ik om het wachten. Niet te hard, zodat het wachten het niet zal merken.
Ik moet het wachten te vriend zien te houden. Ik moet hem smeken om de goede
afloop. Ik zit en wacht. Mijn handen liggen op de lichte bolling van mijn buik. Mijn
man cirkelt om me heen in de uren. Iemand moet ons vertellen dat het geen zin meer
heeft.
De dokter komt en zegt: ‘Misschien is het maar beter zo, want ongezonde of zelfs
invalide kinderen, je weet het niet, die krijgen geen gelukkig leven. Het is de natuur
die hier bepaalt, niet wij.’ Al bijna strekt hij een vinger naar de lucht om er mee te
kunnen zwaaien over dat niet alles maar te koop is. Ik kijk hem aan en als ik kon,
zou ik hem met mijn tanden kapotscheuren. Wie is het die daar zo over mijn kind
praat? En wat weet hij ervan? De dokter laat het zwaaien achterwegen. In plaats
daarvan toont hij zijn hulpeloze handen. Hij kan hier geen recepten schrijven, niet
zijn plastic handschoenen aandoen voor onderzoek. Mijn man schreeuwt dat hij toch
iets moet doen. De dokter pakt maandverband uit zijn koffer en legt het op tafel. ‘Dit
is alles wat ik doen kan.’ Mijn man slaat de watten van de tafel en wijst naar de deur.
De dokter gaat.
Mijn hele lichaam houdt zijn adem in. Niets mag veranderen. Geen zuurstof voor
mijn cellen. Laat geen nagel zich tot groeien zetten, niet nu. Laat geen huidschilfer
breken. Geen bloed. Geen tranen meer. De watten liggen buiten mijn bereik op de
grond terwijl ik bloed.
In de blik van mijn man zie ik de onomkeerbaarheid. ‘Het gaat niet goed,’ zegt
ik. Hij knikt. Hij wist het al. ‘Nee,’ beaamt hij. Het gaat niet goed.
Mijn hele lichaam vormt zich tot een plank die tegen wil en dank het leven uit me
perst. Mijn man verzamelt doeken voor het bloed. Mijn pijn laat hem richtingloos
rennen.
Dan zitten we met een visje in onze handen. Het visje heeft een kleine staart, een
heel groot hoofd. Zijn handjes heeft het tegen zijn borst geplakt. Zijn beentjes
opgetrokken. En in zijn doorschijnende rug loopt de kleinste ruggengraat. Hij mag
niet bekeken worden. Op dit visje mogen geen ogen rusten. Zijn vel is glad en paars.
Hij had in het donker moeten blijven. Met het kijken van zijn ouders is hij geboren
en sterft hij een tweede keer. Dit is zijn definitieve vorm. Zo zullen we hem
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onthouden. Dit glibbervisje. En met zijn onaffe lichaam laat hij zien dat niet hij onze
dromen is, maar wij zelf onze dromen zijn.
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Nog steeds ruist buiten het verkeer. De school gaat uit. De lucht is vol met
kinderstemmen. Nog steeds is in het café de koffie vers en de klanten ad rem. De
marktkramen worden ingepakt. De groenten voor een prikkie weggedaan.
Mijn man staat op. Verzamelt doeken. Stopt ze in de was. Ik sta op en leg het visje
op de tafel. Er is nog geen verdriet. Nog geen gemis. Het is wachten op wanneer het
verlies in de dagen gemerkt zal worden. Ergens. In de wasmand met bebloed
ondergoed, of op de plank met babykleren? Maar de ergste plek om verlies te vinden,
zal in de ogen van mijn geliefde zijn, maar dat weten we nog niet. Mijn lichaam is
haast opgelucht. Alsof het van een last verlost is. Ik hoor de geluiden van de stad.
Alles is er nog. Alles is doorgegaan zonder te merken dat er iets mist. En ik moet
volgen, weet ik.
‘En nu?’ vraagt mijn man. En nu. Dat is een goede vraag. We staan in de kamer.
De doeken in de wasmand. Op tafel ligt het visje, ongelofelijk alleen te zijn. Ja. ‘We
halen de schep, we rijden naar een plek.’ Ik wikkel het visje, het is nog warm, in
wc-papier en in een plastic zak.
De mensen op straat hebben haast. Lopen voorbij. Wij staan stil in ons portiek.
Uit de tijd gevallen. Op schoot in de auto kan ik mijn handen om de zak vouwen
zoals eerst om mijn buik.
Het lijkt alsof de hemel openscheurt en al haar hemelwater over ons uitstort. Zover
we kunnen kijken zien we strepen in de lucht. Planten liggen stukgeslagen tegen de
grond.
Op de vlakte staan we met een schep. Twee zwarte silhouetten, de lijnen van onze
regenkleding loopt wijd uit omlaag, de schep rust tegen de grond als in
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een kindertekening. Mijn man graaft een gat. De grond is hard. Hij zweet. Hij hakt
en duwt stenen opzij. We hebben haast. Nu ons kind er is, hebben we haast om het
weg te brengen, om het neer te leggen en achter te laten. We voelen ons bekeken op
de vlakte met onze vreemde taak.
Het water valt omlaag zoals het kind gevallen is. Alles valt omlaag, behalve wat
leeft en de kracht heeft zich op te heffen. Onder onze regenpakken ademen onze
lichamen, aangeraakt door de dood, maar springlevend. Niemand ziet ons staan. De
hele wereld kijkt opzij.
Na een week ben ik terug in het café. Als ik de deur opendoe, kijken de gasten op,
als ze me zien, wordt het stil. Om me heen hangt nevelig verdriet, niemand durft iets
te zeggen. Trouwens als ze iets zeggen, zeggen ze verkeerde dingen, dus laat ze hun
mond maar houden. Ik sta in de deuropening. Ik begrijp het. Ik begrijp hun angst, ik
begrijp het verkeerde dingen zeggen. Ik wil zeggen dat ik het begrijp, maar ik zet
koffie. Ik houd mijn mond. Als ik mijn mond open zou doen, zou het zijn om te
kotsen. Ik zou alles onder kotsen. Kikkers en padden zouden mijn mond verlaten om
met hun natte voeten door de kots te kletsen. Ik zou kotsen van woede. Woede omdat
er iemand is geweest die niet de tijd heeft gekregen om maar één woord te vormen.
Het heeft niet de tijd gekregen en ondertussen heeft iedereen doorgepraat. Ik heb een
week lang naar het geroezemoes geluisterd daarachter en ik heb begrepen dat er niets
veranderd is. Ik zou kotsen van verdriet. Mijn man staat achter de bar. Hij heeft
gewerkt deze week. Ik heb hem horen lachen met de klanten. Elke keer dat hij lacht,
is een emmer kots.
‘Hoe gaat het?’ vraagt iemand. Ik kijk hem aan. Ik zie de angst strijden met de
moed om door te vragen. ‘Goed hoor,’ zeg ik. Mijn man haalt opgelucht adem. Of
denk ik dat maar? Elke keer als hij opgelucht ademhaalt, wil ik hem middenin zijn
gezicht kotsen.
Ik zie de wanhoop in de ogen van mijn man die mijn verdriet op waarde leert
schatten. Hij staat klaar met zevenduizend doekjes, maar ik verslind zijn doekjes. Ik
kauw ze moeiteloos weg. Eén voor één. Gele, blauwe, roze. Ik eet ze op als hij niet
kijkt. ‘Waar zijn mijn doekjes,’ huilt hij. ‘Ik ben mijn doekjes kwijt.’ Maar ik heb
ze allang verteerd en ben alweer vergeten dat ik ze op heb. Dat was lief al die doekjes,
herinner ik me vaag. Uiteindelijk vindt hij nog één doekje ergens in een hoek. En hij
is maar met dat doekje in de weer terwijl hij zelf moet huilen. Ik zie hem wel huilen
en wil mijn handen wel uitstrekken, maar ik begrijp zijn lachen niet en geloof zijn
tranen niet. Als ik hem aankijk met al mijn goede wil, zie ik soms een nu even niet,
een heel even rustig nu, een laat me even bijkomen. En ik begrijp dat, dus ik verstop
mijn tranen, vergetend dat verstopte tranen dubbel tellen.
De dingen die gedaan moeten worden liggen op stapeltjes op mijn bureau. Door de
ramen zie ik het verstrijken van de dagen. Ik wil het raam openvouwen en roepen:
wacht op mij, ik zit hier nog, jullie moeten wachten, heel even. De mensen zullen
stilstaan, misschien uitleggen waar ze naartoe gaan, ze zullen wijzen in de richting
van hun doel, bij wijze van verontschuldiging voordat ze doorlopen: ik ben even...,
ik moet even..., ik heb haast, morgen misschien. Hoe moet ik duidelijk maken dat er
geen tijd te verliezen is voor verdriet dat langer duurt dan jaren?
‘Gaat het goed?’ De mensen willen dat ik zeg dat het al iets beter gaat. De
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mensen kijken oprecht vragend en moet ik nu de woorden herhalen die ik vond hand
in hand bij het ingetogen sterven. Moet ik vertellen over die onaffe handjes en die
kleine ruggengraat? Ik weet het niet. Ik vraag me af wat die woorden nu nog zeggen.
Of ze iets duidelijk kunnen maken. Of ze ook maar iets van waarheid in zich dragen.
‘Zo klein was het,’ zeg ik. ‘Zo klein.’ Maar ik weet al niet meer wat die woorden
moeten zeggen. Want als die woorden het gebeurde moeten samenvatten, dan is dat
te weinig.
Dus loop ik naar de vlakte waar het koud geworden kind ligt. De steen op het graf
is het punt op mijn netvlies waarop ik me richt. De steen op het graf maakt kringen
in diep water. Ik huil.
‘Liefje, je bent niet alleen hè.’
Mijn man zit achter het bureau, hij heeft gewacht. Hij draait zich om op zijn stoel,
in het schijnsel van het licht. Hij heeft het bureau opgeruimd, de boekhouding
bijgewerkt, zelfs de vuilnis staat buiten. Hij tilt me op en draagt me naar het grote
bed. Hij schuift me onder de dekens. Trekt mijn kleren uit. Kust mijn voorhoofd,
wrijft mijn koude handen.
‘Ik zal altijd voor je zorgen, dat weet je toch?’
Ik knik.
Mijn opgewarmde wangen gloeien. Ik heb genoeg gehuild.
‘Alles komt goed, liefje, ook als alles zo blijft als het nu is,’ zegt hij. ‘Als dit het
is, is het meer dan genoeg.’
‘Ja,’ zegt ik. Als dit het is, is dat meer dan genoeg.
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Zilvernitraat
Mark Haddon Vertaling Ingmar Heytze
De doden lijken zo authentiek, poserend
naast stoommachines in hun praktische jassen
met hun liedjes en hun kennis van paddenstoelen.
Maar zij waren net als wij, ijdel over het model
van hun snor en hun zondagse schoenen.
Zij droomden evengoed over het donkere huis.
Ergens thuishoren is meer iets voor paarden.
Thuis is altijd vroeger. De labrador, toetjes
uit de oven, de lange tafel in de boomgaard met Pasen.
Ondertussen zitten wij vast aan deze kant
van het raam. Wij kijken naar dode bladeren
die drijven in het verlaten pierebad en denken
aan die winter toen er zoveel sneeuw lag dat we
een grot van blauw licht bouwden, midden op het gras.

Silver Nitrate
The dead seem so authentic, posing beside
traction engines in their practical jackets
with their folk-songs and their knowledge of mushrooms.
But they were just like us, vain about the trim
of their moustaches and their Sunday shoes.
They, too, had the dream about the dark house.
Belonging is for horses. Home was always
in the past. The Labrador, baked puddings,
the long table in the orchard at Easter.
Meanwhile, we're stuck on this side
of the glass, watching dead leaves turn
slowly in the abandoned paddling pool,
remembering that winter when the snow
was so thick that we built a cave
of blue light in the centre of the lawn.
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Zwart
Je bent verrast wanneer je ontdekt dat de hel
hetzelfde huis is dat je negen jaar hebt bewoond.
Twee oranje roestvlekken onder de keukenkranen,
de zingende vogels in de tuin, dat bloemetjesgordijn.
Maar je bent niet thuis. Je bent niet eens in de buurt.
Die vuist nat vlees in je borst blijft je daaraan
herinneren. De seconden tikken weg, zo langzaam
als het bevroren tijdperk voordat het kind
de rode motorkap van de slippende auto raakt.
Je steekt een Marlboro op aan de verkeerde kant.
Buiten zwemmen winkelend publiek en werklui
door de dag als dolfijnen, onnozel, niet beseffend
hoe ze het doen, die stomme, onbetaalbare truc
die jij vroeger ook kon. De telefoon gaat. De rook
van je sigaret danst zijn kleine, giftige ballet.

Black
It comes as a surprise to find that hell
Is the same house you've lived in these nine years.
Two orange stains beneath the kitchen taps,
birdsong in the yard, those floral curtains.
But you're not at home. Not by a long way.
That fist of wet meat in your chest
will not let you forget. The seconds pass,
as slow as that frozen age before the child
hits the red bonnet of the skidding car.
You light a Marlboro from the dog-end
of the last. Outside, shoppers and workmen
swim through their day like dolphins, ignorant
of how they do this stupid, priceless trick
you once knew. The phone rings. Your cigarette smoke
does its poisonous little ballet.*)

*) Met dank aan Robert Dorsman voor zijn vertaaladviezen
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The Hemingway way
door Maria Staal
Joe belt. Het is altijd Joe die belt. Zelfs vlak na de breuk tussen Jimmy en mij is hij
contact blijven zoeken. We hebben het nooit over wat er misging. Het gaat over
kookboeken, over de kinderen en over onzin. Hij vertelt iets over Terrence, Jimmy's
Schotse terriër van vroeger.
Hij zegt: ‘Jimmy hield van dieren.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘hij behandelde mij tenslotte ook graag als een beest.’
Mijn scherpe toon is voor Jimmy bedoeld.
We vallen stil.
Gek, waarom zegt Joe eigenlijk: ‘Jimmy hield van’ in plaats van: ‘houdt van’?
Ik informeer naar Jimmy's gezondheid en weet meteen: het is mis.
‘Hij is nogal ziek, Maria.’
Misschien dat je, zodra je weet dat je nogal ziek bent, rare dingen gaat doen. Je sloopt
je bedrijf. Je ontslaat iedereen, jaagt het geld erdoorheen. Een zaak leegroven lukt
het beste als je geen geweten hebt en een duur vriendje. Natuurlijk vertel je niemand
over je ziekte. Zo heeft Jimmy het gedaan.
Hij is afgevallen. Niet dramatisch. Het maakt zijn hals langer, zijn bewegingen
vloeiender. Zijn huid glanst, hij heeft in de zon gelegen. Hij geeft me een hand. Zo
voel ik hoe ver het al is, hij ziet geen kans een ferme handdruk te geven; de vingers
voelen al broos aan; harder knijpen en er breekt iets.
Dit is z'n villa, ten zuidwesten van Hongkong, op een heuvel. Idyllisch, geen spoor
van de dood in de bloesems van de kersenbomen. Hij draagt een zwartzijden coltrui
op zijn merkjeans. Hij schenkt thee in Wedgwood. Heel even tekenen zijn
schouderbladen zich door de stof af.
Hij vertelt dat zijn kinderen op bezoek zijn geweest.
‘Wel leuk,’ zegt hij, ‘maar ze begonnen steeds over hun moeder. Eerlijk gezegd
hoopte ik dat ze wat meer trekjes van mij zouden hebben. Hun moeder had me van
die zwangerschap moeten vertellen, dan had ik eerder hun vader kunnen zijn. Wat
kan ik nu nog doen? Ik heb altijd kinderen willen hebben maar wist het niet van
mezelf. Iedereen wil toch wel kinderen? Wil jij dan geen kinderen, Maria, ooit?’
Ik informeer naar Victor, het verschrikkelijke vriendje, zo achteloos mogelijk,
want die verdween de eerste dag van de chemokuur. Dat weet ik van Joe.
‘Weinig meer van gehoord.’
Hij zegt het zonder bitterheid. Ik denk: die duikt vanzelf op zodra er iets te verdelen
valt.
Dit komt te laat. Er valt niets op te helderen of uit te praten. Ik was woedend. Kan
hem alleen maar zien als iemand die mij heeft beschadigd. Hij steekt een dun sigaartje
op. Ja, Jezus, waarom niet?
Of ik iets voor hem wil doen. Hij kijkt langs me heen terwijl hij rook uitblaast,
hoopt zo een direct ‘nee’ te vermijden. Hij heeft een probleem waar al-
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leen ik bij kan helpen. Hij begint omslachtig iets uit te leggen dat ik daarna kan
samenvatten in één zin. Hij heeft niets meer om mee te schieten.
‘Niks meer? Jij hebt toch genoeg?’ probeer ik tijd te winnen. Zenuwen maken
mijn stem hoog. Hij schudt z'n hoofd. Een beetje droevig. Shit. Jimmy zit zonder
zijn Arminius, zijn Walther, zijn Tanfoglio.
‘Tja,’ zegt hij met een dun lachje, ‘het gebeurde terwijl ik in het ziekenhuis lag.
Robert en Joe hebben net zolang gezocht tot ze alles hadden: de patronen, mijn
vergunning...’
Mocht ik nog gedacht hebben dat ik hier was omdat hij me miste, of dat je door
kanker verandert... Ik moet gewoon iets voor hem ritselen. Zoals altijd.
‘En je zakenvriendjes dan, zoals de Triade-jongens in Peking? Kunnen die niets
regelen?’ Het klinkt geïrriteerder dan ik wil.
Hij glimlacht: ‘Die gunnen mij geen snelle dood, Maria.’
We zwijgen beiden. Ik weet wat er komen gaat.
Hij zegt glimlachend: ‘Jouw pistool, en dan: poof! the Hemingway way.’
Hij kijkt mij afwachtend aan. Er komen woorden in mij op die, als ik mijn best
doe, lacherig genoeg zullen klinken om de spanning te breken: flatgebouw, springen
(met salto), polsen, snijden (niet met zakmes uit Hongkong), spookrijden (in de Lotus
van Victor). Maar ze zijn onbruikbaar voor hem. Voor hem is er maar één manier.
Niemand begrijpt dat beter dan ik.
Wat staat hij nou met die theepot in zijn handen? Kijk dan, hij beeft niet, ziet er
goed uit. Alles is nog zó ver weg. Dat zeg ik hem.
Hij zegt ‘Ja’, zet de theepot neer en begint over de flagstones van dit terras, hoe
moeilijk die goed te leggen zijn op bosgrond. Na een halfuur wordt hij moe. Ik sta
op, hij geeft een hand.
‘Come again, Maria.’
Ik beloof het zonder hem aan te kijken.
Utrecht is ver weg van Jimmy. Je vult je leven hier met dingen. Echte dingen. Voor
gedachten is geen tijd.
Martin en ik bezoeken een makelaar. Ik vind werk als secretaresse bij een
advocatenkantoor en ga met de kat van de buren naar de dierenarts. De buren zijn
op vakantie en dieren waar ik op moet passen worden altijd ziek of lopen weg.
‘Hij wil niet eten.’
‘Heeft u de knobbel bij haar staart niet gevoeld?’
‘Het is niet mijn kat.’
‘Maar als u haar alleen maar aait, zo, over de rug, dan zit hier toch onmiskenbaar
een gezwel.’
Hij kijkt alsof ik kom van een eiland vol dierenbeulen, die bloedrode cocktails
drinken onder plastic palmen. Hij heeft bijna gelijk en ik vind het best.
Er zijn nog meer knobbels te voelen.
‘Een kwestie van drie, vier weken. Ze krijgt pijn. Dan moet u komen, dan laten
we haar inslapen.’
Voorzichtig schuift hij de poes in de mand en sluit het deurtje.
Ik wil naar Hongkong, ik moet naar Hongkong. Ik kan niet. Ik zit met de zieke kat
tot de buren terug zijn. Nog een week. Gebruik die week. Denk na, Maria. Hoe krijg

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

je een pistool bij Jimmy. Mijn GLOCK komt de grens niet over, geen koeriersdienst
of vliegvelddouane trapt daar tegenwoordig nog in.
Ik probeer mezelf te dwingen een oplossing te verzinnen. Er komt niks in me
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op. Shit, wacht! De Sphinx! Er ligt nog altijd een Sphinx in een kluis in Islamabad!
Dat pistool waarmee ik nog een avontuurtje beleefde in de Margalla Hills toen ik op
Jimmy's vriend wachtte. Ik heb de kluissleutel nog.
Kan Jimmy reizen? Jimmy zou het wapen zelf moeten ophalen in Islamabad. En
dan daar blijven. En daar het pistool gebruiken. Zwitsers vakmanschap, die Sphinx,
niks mis mee, doet het altijd. ‘The Hemingway way’ met levenslange garantie.
Maar als hij per se in Hongkong wil doodgaan, hebben we wéér een probleem.
Hij kan dan alleen via de Khunjerab Pas ongezien China bereiken. Die tocht is te
zwaar voor hem, dat overleeft hij nooit!
Ik lach hardop om deze gedachte. Jimmy die niet voortijdig mag bezwijken, zodat
hij zich een kogel door zijn kop kan jagen uit een pistool dat is gesmokkeld uit een
land waar je voor zoiets een nekschot kan krijgen. Alles is timing.
Er was een tijd dat wij onze hand niet omdraaiden voor een transport over de
Khunjerab Pas. Kisten vol Kalashnikovs, FIM-92 Stingers en ander speelgoed
passeerden moeiteloos de grens dankzij onze macht, onze invloed, ons smeergeld,
Jimmy's aanzien en mijn reputatie. Nu gaat het om één klein godvergeten rotpistooltje
dat straks eindigt op het bureau van één miezerige, kleurloze ambtenaar. En dat
pistooltje gaat nergens heen. Omdat Jimmy nu Koning-Zonder-Land is en ik een
gewone burger.
Zou nu echt niemand uit het nachtcircuit van Hongkong aan Jimmy een pistool
willen leveren? Nee. Niet als de grote bazen het verboden hebben. Dan kan hij nog
geen nagelschaartje krijgen. Fuck! Ik moet zelf gaan, dat is de enige oplossing. Ik
moet daar een wapen op de kop tikken en dat Jimmy brengen. Maar ik wil niet met
zijn dood in verband gebracht worden. Niemand mag ook maar vermoeden dat ik
hem daar ontmoet. En mijn vingerafdrukken moeten daarna overal weg.
Ook als hij zelf het schot lost zal zijn familie mij als moordenaar zien. Ik zal Joe
missen. Hij is meer vriend dan Jimmy ooit is geweest. Joe is de man die je nodig
hebt, maar kiezen doe je voor Jimmy. Zo is het altijd geweest.
Ik draai Jimmy's nummer in Hongkong, maar leg meteen weer neer. Het is daar
nacht. Ik moet gaan slapen. De kat hijst zich op bed en vouwt uiterst traag haar stijve
poten onder zich.
Midden in de nacht wil de kat naar buiten. Daarna lig ik wakker. Ochtend in
Hongkong. Ik zoek een trui en dikke sokken en kruip in een hoek van de bank met
de telefoon. Bij Jimmy gaat hij over. Acht keer. Tien keer. Niemand neemt op. Het
rinkelen stopt. Ik check het nummer. Draai nog eens. Het is daar half negen. Jimmy
drinkt koffie om exact half negen. Altijd. Shit, wat nu weer? Zal ik Joe bellen?
Die neemt meteen op. Hij klinkt zorgelijk als ik zeg dat ik geen gehoor krijg.
‘Wat bedoel je met “Jimmy is weg”?’ vraag ik.
‘He seems to be gone. He didn't show up for treatment at the clinic.’
Ik probeer ons gerust te stellen: ‘Geen paniek, je kent hem toch? Jimmy verdween
zo vaak. Moest je achteraf geen vragen over stellen. Waarschijnlijk is hij goed genoeg
om er even tussenuit te knijpen. Hij is gewoon aan de rol. Dat is toch positief?’
We kletsen nog wat, hangen op. Ik ben niet bezorgd. Zeer beslist niet bezorgd. En
die trip naar Hongkong is mooi van de baan. Zo. Back to not caring.
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De buren vinden hun poes zo mager geworden. Ik leg het uit. Ik hoop dat ze het
begrijpen. Hij pakt de onaangebroken blikjes aan, zij neemt de kat voorzichtig op.
Hij trekt met zijn elleboog mijn deur dicht. Zonder een woord.
Ik ben een onmisbare secretaresse. Mijn baas is een lul met een streepjespak en een
foute designbril. Op een ochtend staat er op mijn bureau een vaas tulpen in de weg.
Hij zegt dat het secretaressedag is. Hij vraagt hoe mijn vroegere baas liet merken dat
hij tevreden was.
Ik antwoord weloverwogen: ‘Hij gaf me een Sphinx.’
Hij doet zijn kin van: ‘o’, alsof hij weet wat dat is. Hij kent het woord ‘sfinx’ alleen
in verband met ‘piramides’ en van vakantieplannen die nooit doorgingen.
Ik sta voor mijn slaapkamerraam, het is donker en laat. Ik ben nooit meer moe. In
de tuin van de buren brandt een fakkel. De buurman graaft een kuil iets groter dan
een poes. Hij steekt plakken klei af die hij netjes stapelt naast het gat. Mijn ogen
zoeken naar iets in een dekentje of naar een schoenendoos met een staartpunt eruit.
Ik denk na over huisdieren. Misschien neem ik ooit een vogeltje. Of een piranha.
Ik vind dat ik leuk bezig ben bij dat advocatenkantoor. Martin vindt het ook.
‘Mooi!’ zegt hij als ik zeg dat ik mij nog nooit zo rustig heb gevoeld.
‘Leuk!’ als ik over een valkparkiet begin, ‘of zullen we aan een baby gaan werken?’

Hollands Maandblad. Jaargang 2006 (698-709)

42
Jezus, wat moet ik zeggen? Mijn hormonen doen raar, want ik heb vaak hoofdpijn.
Het begint 's morgens als ik opsta en houdt aan tot ik in slaap val. Niet elke dag,
maar wel vaker dan vroeger.
Ik bel Joe niet meer. Niet uit onwil, maar het tijdsverschil zit in de weg, geloof ik.
Ik had graag antwoord gekregen op een vraag die ik mijzelf allang niet meer stel.
Die vraag vindt zijn weg naar mijn brein op momenten dat ik huil om een slecht
liedje of een tv-serie vol mislukte liefdes. Waarom ben ik goddomme nooit
uitgenodigd voor Jimmy's begrafenis of crematie?
Ik kan niet geloven dat hij nog leeft. Het is acht maanden geleden dat ik bij hem
was, op zijn heuvel.
Acht maanden geleden dat ik weigerde hem te helpen. Hij is daarna even
weggegaan, teruggekomen en heeft natuurlijk tegen zijn familie gezegd: ‘Eén ding
weet ik nu wel zeker: Maria wil ik er niet bij.’
Is het zo gegaan? Ik stel mij een lange doodsstrijd voor, vol visioenen over hoeveel
sneller en pijnlozer het had kunnen gaan met het wapen van een vriendin... nee, als
ik Jimmy was, zou ik mij onder geen beding hebben uitgenodigd voor de
rouwplechtigheid.
Ik verhuis met Martin naar een woning in een nieuwbouwwijk. Geen cafés of
smartshops om de hoek, maar een kinderboerderij. Als ik 's morgens in het donker
naar mijn werk fiets, kan ik acht kilometer lang een tekenfilmserie volgen over de
hoofden van de kinderen heen, sommige nog in pyjama, andere klaar voor school,
huiskamer na huiskamer, het toestel overal op dezelfde plek op dezelfde zender.
Als Joe belt, is zijn stem helder. Zo godvergeten helder. Hij verontschuldigt zich, ik
ook, het hoort erbij, we praten snel, door elkaar, we moeten hier doorheen. Hij wil
zeggen: Jimmy is overleden.
Daar belt hij over. Ze weten het niet. Jimmy is nog altijd spoorloos. De familie
zoekt al maanden.
Ik vloek om mijn snelle ademhaling te temperen.
‘Kom naar Ontario, Maria, en help ons.’
‘Heeft hij dan geen briefje achtergelaten?’ vraag ik. ‘Voor jullie moeder, voor
Victor?’
‘Nee, niets.’
‘Heeft Anthony via zijn bank al een creditcardspoor getraceerd?’
‘Ja, Jimmy heeft wat er nog was in één keer opgenomen. Naar schatting een bedrag
van rond de miljoen, via Luxemburg en Beijing.’
Shit, gokgeld. Buiten de zaak om ‘heel’ gehouden. Had hij mijn pistool dan
misschien toch voor andere dingen nodig? Ik zeg niets tegen Joe. Ik beloof hem
morgen terug te bellen.
Ik neem vrijaf. Martin vraagt wanneer ik ga. Overmorgen. ‘Voor de laatste keer,’
zeg ik, ‘waarschijnlijk.’ Had hij dan echt gedacht dat het over zou zijn? Hij schudt
zijn hoofd en vraagt: ‘Doe je dit uit schuldgevoel of omdat je hem wilt vinden?’
Wat maakt het uit!
Hij zegt zacht: ‘Niets’ en trekt mij tegen zich aan. Ik ben verbaasd. Hij meent het.
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Scarborough, Toronto, Jimmy's vader en moeder. De broers hebben geprobeerd
Jimmy te vinden. Zijn creditcards zijn weg, zijn paspoort. Via de apotheek weten ze
dat hij al twee maanden geen pijnremmers meer heeft. Ze hebben Victor opgezocht,
in Thailand, maar die had al lang niets meer gehoord. De liefde was waarschijnlijk
al bekoeld voor de zaak failliet ging.
Er is een schuld van tien miljoen. Niemand weet wie die gaat betalen. Anthony
schat dat Jimmy een miljoen dollar op zak heeft, geld zwart als pek. Mortuaria of
ziekenhuizen benaderen is zinloos als je niet weet wáár. De politie noemt dit geen
vermissing, maar vandaag is hij exact zes maanden vermist. Als je dat kunt zeggen
van iemand die niet gevonden wil worden. Want daar mag je nu wel van uitgaan.
Jimmy has left the building. Met genoeg geld om onzichtbaar te zijn. En om duizend
pistolen van te kopen.
Ik snap waarom ze mij er zo lang buiten hebben gehouden. Ik weet hoe dat werkt
met Chinezen. Altijd in eigen kring je problemen oplossen. Ze moeten wanhopig
zijn. Ik ben de enige die de weg kent naar die schemerwereld waar Jimmy zich
schuilhoudt. Als hij nog leeft. Als, als, als.
Zijn broers willen niet weten waarom hij dit heeft gedaan. Ik moet hem ophalen
en afleveren. Meer niet. Ze schamen zich. Omdat ze mij ermee lastigvallen. Daarom
zorgen ze dat ik aan het eind van de dag met Joe aan het meer kom te zitten. Aan
hem de eer mij te smeken mezelf in een wespennest te steken.
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Of ik naar Beijing wil gaan: Sung Mah van Planeco benaderen en de bazen van de
Triade.
Ik zal dat doen.
Joe zegt: ‘We dachten slim te zijn door zijn wapens af te pakken. Wie denkt er
nou aan weglopen? Hij kon hier toch rust vinden?’
Ik knik.
In het vliegtuig naar Beijing maak ik een vragenlijst. Het is lastig. Ik probeer een
programma te verzinnen. Wie eerst benaderen, wie daarna, hoe het best ondergronds
te gaan.
Een dag later is alles anders. Ik ben gekomen om Sung Mah te ontmoeten. Die
wist alles. Had alle touwtjes in handen. Ik was bang van hem. Nu blijkt hij dood.
Zijn assistent bij Planeco vertelde het, aan een formica tafel waarvan de rand leek
aangevreten, in een kantine die naar thee rook. Die jongen schetste in melodieus
Engels de hoofdlijnen. Zeven maanden geleden werd Sung Mah doodgeschoten voor
zijn flat. De dader ontsnapte.
Daarna boog de assistent zich fluisterend voorover en vertelde in één stortvloed
van woorden alles. Hoeveel kogels het scrotum van Mah aan flarden scheurden. Hoe
Mah had liggen kronkelen. Dat het geen gewone moord was maar een boodschap.
Tien kogels door iemands scrotum is tamelijk veel als je hem alleen maar dood wilt
hebben.
Toen glimlachte hij: ‘Maar wat wilde u hem eigenlijk vragen?’
Ik zei dat het er niet meer toe deed. Nu loop ik ontredderd door Beijing.
's Avonds bel ik Martin. Martin vraagt hoe het gaat en ik zeg: ‘Goed.’
Ik word vroeg wakker. Naar Quan Je De, het restaurant waar de jongens van de
Triade bij elkaar komen, kan ik pas 's avonds. Eerder is zinloos, want overdag is er
niemand. Ik ga wandelen.
Ik mijd de markten met hun stinkende, halfdode waar, slalom overal tussen door
en vind een winkel waar ik gelakte eetstokjes koop. Als ik buiten sta zie ik Jimmy.
Shit, godverdomme, het is hem! Hij loopt aan de overkant van de straat, snel, op weg
naar iets. Ik schreeuw niet, fluit niet op mijn vingers. Tussen ons drie banen auto's,
fietsers, de zon, laag, die mij verblindt waar er gebouwen ontbreken. Ik ren parallel
aan hem mee, kan nergens oversteken. Hij bukt zich. Het is hem niet. O god, het is
hem niet.
Hijgend en zwetend keer ik terug naar het hotel.
In Quan Je De stikt het van de Amerikanen en de Fransen. Ze zijn dronken en doen
vervelend. Het personeel komt handen te kort. Tegenover mij doopt een dikzak een
dumpling in zijn bier. Het deeg verweekt en zinkt naar de bodem van zijn glas.
Ik zit hier al een uur. Ik loop naar de zijkant en vraag de barman in mijn beste
Chinees waar ik Wo Sun Yee kan vinden. Ik wijs op het gordijn. Daarachter zit de
geheime deur, weet ik. Hij staart me dom aan. Mijn uitspraak moet fout zijn geweest,
ik kom ook helemaal niet boven de herrie uit.
Ik pak een bierviltje en schrijf de namen op van de drie Tai Lo's die ik zoek: Lee
Mon, Shing Kwan en Wo Sun Yee. Ook mijn eigen naam schrijf ik op. En de naam
van mijn hotel.
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Chinees die een schort voorheeft. Voor ik het weet, grijpen ze me vast en zetten me
buiten.
Achter mij gaat de deur op slot.
Beijing zonder Jimmy is goed voor je nachtrust. Ik ben nog nooit zo vroeg en verveeld
gaan slapen.
Om twee uur wordt er op mijn deur geklopt. Mijn hand glijdt over het behang op
zoek naar de lichtschakelaar. Naakt graai ik een kledingstuk van de vloer, denk aan
mijn slechte adem, mijn slaperige kop. De deur zit goddank op slot. Chinezen lopen
zo maar je kamer in. Ik doe de deur op een kier. Een jongen, een brief. Ja, leuk,
geweldig. Ik sluit de deur weer, grabbel naar kleingeld, in een voorvak, open de deur
opnieuw. We ruilen. Ik duw de deur hardhandig dicht. Idioten.
Wo Sun Yee nodigt mij uit voor de komende middag. In een plantsoen vlak bij
het stadion.
Op de afgesproken tijd ben ik bij het theehuis. Wo Sun Yee is er al. Hij neigt kort,
iets tussen een buiging en een hoofdknik in. Dit is de eerste keer dat wij elkaar
ontmoeten. Ik voel dat er bodyguards rond het theehuis slenteren. We zien ze niet,
maar het zullen geen vriendelijke jongens zijn.
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‘Jimmy?’ vraagt hij.
‘Jimmy,’ knik ik.
Het is alsof ik met mijn opa van het mooie weer geniet. Hij is open, vertelt waar
Jimmy voor kwam.
‘Hij kwam voor een wapen. Ik kan niet zeggen dat ik hem zag als stervende. Hij
moest nog iets doen. En hij sprak over zijn kinderen, daar wilde hij iets voor regelen,
iets met geld. Ik vroeg niet verder.’
‘Jimmy was bang dat u hem geen snelle dood gunde,’ zeg ik.
Hij knikt en zegt: ‘Wij hebben een raar vak. Duizenden, tienduizenden wapens
verkopen we, met gemak. We vragen nooit wie die gaan gebruiken en waarom. En
dan die ene man, die al op sterven na dood is, daar wil niemand zijn handen aan
vuilmaken. Ik heb hem mijn eigen revolver gegeven.’
Wo Sun Yee heeft gedaan wat ik had moeten doen. Verdomme.
‘Moet u hem wel vinden, juffrouw Staal? Ik heb hem rust beloofd voor de tijd die
hem rest. We hebben een nieuwe identiteit voor hem geregeld.’ Hij schuift Jimmy's
oude paspoort en creditcards tussen ons in op tafel.
‘U moet weten, zijn grootvader was een goede vriend van mij. Jimmy lijkt erg op
zijn opa. Ze laten zich door niets tegenhouden, gaan dwars door muren. Als Jimmy
nog iets moest volbrengen gaat hij pas dood als het is volbracht. En als het inmiddels
is volbracht, is hij nu dood.’
Hij brengt zijn gezicht dicht bij het mijne.
‘Juffrouw Staal, wat kunt u voor Jimmy doen als hij nog leeft? Wat kunt u hem
bieden? U bent beperkter in uw bewegingsvrijheid dan hij. Zijn lichaam breekt hem
op, maar u bent gijzelaar van uw bezorgdheid, uw heimwee naar vroeger en uw
schuldgevoel. Hij wil niet gevonden worden. Gun hem dat.’
Uit de zak van zijn jas haalt hij twee snoepjes. Hij biedt mij er een aan. Het is zoet.
Zelf neemt hij de andere. Zo zitten we een poosje. Hij staat op, maakt zijn buiging
en neemt afscheid.
Ik walg van mezelf. Niemand heeft door dat ik lieg. Ik vertel in Scarborough dat
Jimmy is overleden. Zijn moeder huilt. Verdomme!
Ik zeg dat ik, dankzij de Triade-bazen, erachter ben gekomen dat hij is gestorven
door een kogel die hij zichzelf door het hoofd schoot, in Pakistan. En dat hij in het
mortuarium van Karachi is gecremeerd, na de standaardperiode van bewaren, omdat
niemand zijn lichaam claimde. Een lezing die misschien niet waterdicht is. Maar
Maria zegt het. Dus voor hen is het waar. Jimmy is dood.
Ik geef Jimmy's spullen aan Joe, die te verdrietig is om verder te vragen.
Er komt een herdenkingsdienst in een Canadese kerk die ik bijwoon. Ik leun tegen
Martin aan omdat ik die dag griep heb. Mijn lichaam breekt doormidden bij elke
beweging. Ik hoor of begrijp of zie niet veel van wat er allemaal wordt gedaan en
gezegd.
Zijn kinderen zijn er, wat oude collega's die ik ken, een enkel onbekend
wapenvriendje. Victor niet. En verder mensen, veel mensen, die ik allemaal niet ken,
mensen over wie Jimmy me nooit iets heeft verteld, en bloemen, ook van Martin en
mij. Ik moet naar bed, het is zo koud.
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Zoeken stopt als je geld op is. Als je moe bent. Als je overal bent geweest en niemand
helpt nog. Als familie en vrienden je - eerst lachend, dan dreigend - zeggen dat ze
je zullen opsluiten of verlaten. Als iemand niet gevonden wil worden.
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In je hoofd stopt het zoeken nooit. Tegen de overtuiging dat iemand er nog is, helpt
geen rouwdienst. Je kunt een grafrede houden, treurige muziek beluisteren en huilen
tot je een ons weegt. Je kunt een lege kist verbranden, iemand condoleren, doen alsof
je leven doorgaat, maar als je blijft geloven dat ergens op deze aardbol een mens
zich schuilhoudt, een die beter af is dan jij met je hele godvergeten rouwceremonie,
stopt het zoeken niet. Dan blijf je schrikken bij een glimp van iemand met dezelfde
rug, van iemand met net zulke schouders. Blijf je verstenen als je net zo'n stem hoort.
Ik droom steeds vaker van Jimmy. Zoals nu. Ik droom dat we in de maneschijn staan,
op een bevroren Canadees meer. Dat het tot in Amerika dicht ligt, verbaast ons niets.
Het is al weken ver onder nul. ‘Dit is voor het eerst,’ zegt Jimmy, ‘zo dik’. Hij plant
zijn hak erin. Het galmt niet eens. Zwart ijs.
Ik wil vragen hoe hij aan die suède handschoenen komt. Mijn vingers tintelen; ik
ben mijn wanten vergeten. Als Jimmy zijn ooglap opschuift, is daar zijn oog alsof
er nooit geschoten is.
Ik klop op mijn zakken. Uit de voering vis ik een patroonhuls, .223 kaliber
Remmington, waarvan de punt een gasdruk kan ontwikkelen van rond de 55.000 psi.
Geen prettige ontmoeting als je die tegenkomt. Feitenkennis zat, terwijl ik met de
beste wil niet kan bedenken hoe wij hier verzeild zijn geraakt. Ik voel geen pistool
maar wel een half pakje sigaretten. Ik heb nog nooit gerookt.
Van mijlen diep onder onze voeten cirkelen meermonsters omhoog. Gewekt door
Jimmy's getrap.
‘Ze zeggen dat je me in de steek hebt gelaten,’ zeg ik terwijl ik met mijn
rechterhand tegen mijn linker stoot tot er een sigaret uit het pakje komt. Jimmy geeft
vuur. Nooit geweten dat hij een ringetje in zijn wenkbrauw heeft gehad. Onze hoofden
zijn zo dicht bij elkaar dat ik het dichtgegroeide putje in zijn huid kan zien. We gaan
lopen. Adem en rook achterna. Door een landschap van glas.
Jimmy zegt: ‘Ik betwijfel of we zo goed gaan voor die kliniek.’
Ik zeg dat hij toch echt die kliniek nodig heeft en dat ik zeker weet dat het die kant
op is.
Er zijn geen anderen dan Jimmy en ik op het ijsmeer, in de nacht. Het begint te
sneeuwen. Ik zou willen dat hij mijn hand pakte, maar dat doet hij niet, daar heeft
hij een hekel aan. Hij zegt dat we beter terug kunnen gaan. Dan maar geen kliniek.
Ik zeg dat hij er nu heen moet. Morgen is te laat.
‘We gaan hier geen ruzie staan maken, Maria,’ zegt Jimmy.
Hij loopt achteruit over het water en laat de sneeuw tussen ons komen. Hij grijnst.
Mijn god, wat is hij Chinees. Hij roept iets dat ik niet versta, maar wel begrijp. Iets
groots, iets coulants. Maar meent Jimmy ooit wat hij zegt? Ik knik te laat dat ik het
snap, hij is al weg. Vlokken dwarrelen omlaag. Stilte.
Als ik deze droom mag geloven, is wakker worden het enige dat Jimmy van me
vraagt.
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Een kerstvertelling (in proza)
door Daan Schrijvers

Mijn inspiratie was dood, om mee te beginnen. Hieromtrent bestond niet de geringste
twijfel. Mijn inspiratie was zo dood als een deurnagel. Hoewel ik tot voor kort
geenszins uit eigen ervaring wist hoe dood een deurnagel is, moest ik aan mijzelf
bekennen dat deze voorvaderlijke wijsheid geheel van toepassing was op de manier
waarop mijn leven thans op de zandbanken van de moderne tijd was gelopen. Ruim
dertig jaar journalistieke pensioenopbouw, en dan dit!
Daantje, Daantje, dacht ik, terwijl ik de 52 nagels in de deur telde. Hoe nu verder?
De nagels staarden mij uitdrukkingsloos aan. Die ochtend had mijn vriend en
gelouterde collega alsmede eeuwige hoofdredacteur Walter Decheiver mij op joviale
toon toegesnauwd: ‘Je gaat brommen, Daan! Tja, dat is het risico van het vak.’ En
daarom zat ik hier op de heugelijkste van alle heugelijke dagen des jaars, op de dag
namelijk dat Mister Apax op de redactie de kerstpakketten uitdeelde.
Ik kon niet anders. Het was immers een EBI, een Extra Beveiligde Inrichting, met
een aparte vleugel voor journalisten die weigerachtig waren hun bronnen te noemen.
Solitair opgesloten, slechts vergezeld door mijn onafscheidelijke medestrijder op de
barricades van het vrije woord, mijn beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek
van de ware journalist pur sang.
Maar weigerachtig was ik niet eens geweest tegen mijnheer de Edelachtbare. Had
ik mij de bron kunnen herinneren, dan had ik hem zeker vermeld. Maar op een zekere
leeftijd wijzen de kleine grijze cellen niet altijd meer dezelfde kant op, als het er op
aan komt zo vlak voor kerst. De Edelachtbare had mij streng aangekeken. ‘Heeft de
heer Schrijvers nazaten, kinderen of kroost?’
‘Euhhh...’ had ik beleefd geïnformeerd, ‘tellen poes Pasternak en hond Heidegger
ook mee?’
‘Ik weet genoeg,’ sprak de rechter. ‘Ik laat u gijzelen tot u bereid bent de bron te
onthullen van uw “verkeerd in de pers gekomen” artikel over de oorlog in krantenland
en het verzilveren van de aandelen door Mister Apax.’
‘Niet zingen, Daan! We staan achter je,’ had Walter nog geroepen, terwijl ik
geboeid werd afgevoerd naar de journalistenvleugel. Ik voelde mij niet echt getroost.
Morgen reeds zou ik tegen mijn wil betrokken raken bij de fabricage van wasknijpers.
Maar nu zag ik door de tralies hoe het buiten guur en bijtend koud was, en mistig
bovendien. Ik kon de voorbijgangers horen klappertanden. De stadsklokken hadden
zojuist drie uur geslagen, maar het was al helemaal donker - het was trouwens de
hele dag niet licht geweest - en voor de gepantserde ruiten van het naburige
Joegoslavië-tribunaal flakkerde het zwakke licht van elektrische feestkaarsen.
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Binnen was het kil, want om het aantal jaarlijkse brandslachtoffers in positieve
zin bij te stellen, had de Dienst Justitiële Inrichtingen het kolenhok afgesloten. En
als een der gegijzelde collega's met de schop aankwam, kon hij er staat op maken
dat de verrassend belezen bewakers hem voorspelden dat, als dit zo doorging, hij
wel eens heel snel het trieste lot zou kunnen volgen van AD / Magazine, de gratis
kant van de Pers Media Concentratie (PMC), De Rijn en Gouwe, De Krant Op Zondag,
de Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Tijd, Intermagazine, O, Skoop, De Typhoon,
De Waarheid, Muziek Express, en al die andere onvergankelijke voorvechters van
het vrije woord die niet langer onder ons waren, deze Kerst.
Daarom prees ik mij gelukkig dat ik dankzij de onvervreemdbare waarborgen van
onze rechtsstaat nog één telefoontje had mogen plegen. Dit zou wel eens het
belangrijkste telefoontje uit mijn journalistieke loopbaan kunnen betekenen. Daarom
trilde mijn stem enigszins toen ik in de hoorn hakkelde: ‘Speedy Pizza? Tweemaal
molto speziale, prego, met extra ansjovis. Kunt u ze weer door de brievenbus
schuiven? Mijn honneponnetjes zullen inmiddels wel trek hebben. Op de rekening
van Daan Schrijvers, ja.’
De verrassend belezen bewaker had een traantje weggepinkt. ‘Dierenpartij zeker,
mijnheer Mulisch?’ had hij instemmend geknikt, voordat hij mij onge-
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vraagd een skibril opzette. Ik durfde mij niet te verzetten, want aan zijn koppelriem
hing een tot de rand toe met water gevulde plantenspuit.
Zonder verdere poespas had hij mij daarna in mijn cel gesmeten, en de deur met
52 nagels stevig op slot gedaan. Zonder bron geen kerstpakket, bonkte het sindsdien
in mijn hoofd, en die gedachte alleen al had mijn inspiratie gedood. Ik stelde mij
voor hoe gezellig het nu was op de redactie. Vol vrolijk gekout over de feestdagen,
en dan straks lekker kaasfondue in de columnistencorner van eetcafé Bazel! Dat was
beter dan thuis, wat zeg ik; dat was beter dan hier.
En nog kouder werd het, en nog stiller. Na een minuut of drie wist ik het. Ik zou
het zeggen. Ik zou alles zeggen wat ze wilden. Ik zou tekenen, toegeven, beamen,
iedereen aanwijzen! Geen bron was veilig bij mij, dat wisten ze toch al jaren? Als
nu alleen maar de kleine grijze cellen wilden meewerken, dan zou ik zingen als een
lijster! Bronnen... bah! Wat moest je ermee, journalistiek gesproken dan?

En op dat moment zag ik het... het keek mij aan door het getraliede raam, omgeven
met een lichtglans, zoals die straalt om een bedorven kreeft in een donkere kelder.
Ik herkende het gezicht direct. Hetzelfde gezicht, helemaal hetzelfde. Ik was het zelf:
in mijn gewone vest, in mijn gewone corduroybroek, maar rond mijn buikje was een
lange ketting gesnoerd. Die was, kon ik zien, samengesteld uit dertig jaar
ongeschreven stukken, mislukte covers, druilerige declaratieformulieren, nooit
uitgewerkte interviews, een nimmer afgemaakte roman, en veel, heel veel gefnuikte
goede bedoelingen.
‘Euhhhh... Wat heeft dit te betekenen?’ riep ik, terwijl een huivering over mijn
ruggengraat trok. ‘Veel!’ echode het hol door het cellenblok. ‘Ik ben Schrijvers,
Daan, Daan Schrijvers! Ik ben jouw geest, de geest van jouw toekomst.’
Ik sidderde onwillekeurig. ‘Maar,’ stotterde ik, ‘Ben ik die uitgebluste, oud
geworden zelfgenoegzame, pafferige poseur, die oliedomme opinieleider? Ben ik
die klakkeloze dobberaar op het wassende water des onheils dat het culturele leven
in Nederland heet?’
De geest bleef roerloos als tevoren, en wees veelbetekenend op zichzelf. ‘Neen,
neen, neen, Geest!’ kreet ik uit, terwijl ik mij tevergeefs poogde vast te klampen aan
zijn beduimelde regenjas, dat attribuut bij uitstek van de ware journalist pur sang.
‘Hoor mij aan. Zo wil ik niet worden! Ik zal niet de Daan worden die ik was!’
De boodschap was duidelijk, hoewel duizend vragen op lippen brandden. Doch
de geest zweeg. Hij kromp ineen tot een donkere arrestantenwagen vol illegalen die
zonder pardon mijn cel werden binnengejaagd. ‘Meneer Mulisch. U eruit. We hebben
cellentekort,’ knipoogde de bewaarder schalks.
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Nog geen kwartier later spoedde ik mij door de donkere straten richting cultureel
eetcafé Bazel. Hier en daar stond een meisje met zwavelstokjes - oh nee,
heroïnespuiten. Mist en ijzel hingen zwaar in de lucht, alsof de weergoden zich in
droefgeestig gepeins over de stad hadden ontfermd. Maar ik was zo licht als een
veer, gelukkig als een engel! Ik had niet gezongen, en de wereld moest dat weten.
Wapperend van geluk stormde ik cultureel eetcafé Bazel binnen. ‘Walter! Walter!
Het is volbracht. Ik heb mijn bron beschermd. De vrije pers heeft de tirannie
overwonnen!’
Decheiver keek mij verstoord aan, terwijl de draden kaasfondue over zijn kin
kropen. ‘Daan, jij hier? Wat nu? Had je soms gedacht dat we buiten de poort op je
zouden wachten op kerstavond?’
Maar ik sloeg er geen acht op. ‘Dit, Walter, dit is het feest van het licht,
journalistiek gesproken dan,’ jubelde ik. ‘Vrolijk kerstfeest, iedereen!’
Even was het stil. Toen zei hoofdredacteur Decheiver plechtig: ‘Jouw
standvastigheid is een sieraad voor ons métier, Daan. Jammer alleen dat het eerste
nummer van AOW.Nxt - lijfblad voor de '68 generatie met jouw spraakmakende
artikel waarvoor je de bak bent ingegaan nooit is verschenen. Mister Apax heeft
zojuist besloten dat er helemaal geen oorlog in krantenland is. Hier is je kerstpakket.
Vrolijk kerstfeest! A propos, reken jij even af?’
Opgewonden en geheel blut liep ik even late eetcafé Bazel uit. Buiten in de koude
nacht maakte ik meteen de doos open met de gratis versnaperingen. Hola, wat was
dat nu? Slechts een stapel nulnummers van AOW.Nxt, waarvan de houdbaarheidsdatum
inmiddels blijkbaar allang was verlopen, grijnsde mij toe. Toch kon het mij niet
deren. Want mijn eigen hart lachte; ik had mijn journalistieke trots hervonden, dat
was voor mij genoeg.
‘Gelukkig kerstfeest,’ mompelde ik met een niet mis te verstane ernst, terwijl ik
mijzelf op de rug klopte, ‘God zegene ons, Daan. God zegene een ieder van ons.’
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