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gedichten uit Hollands Maandblad (2006), met tekeningen van Iris Le Rütte.
In februari verschijnt zijn nieuwe bundel Nee, nog niet dood.
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Deze maand
Voor dichters mag april de wreedste maand zijn, de rest van de wereld weet allang
dat januari veel meedogenlozer is. Het is ondraaglijk al die prille voornemens geplet
te zien worden onder de bloeddorst van ons onvermogen ze na te komen. Wat ik
wil zeggen, is dat deze maand een hele opluchting is voor mensen met beperkte
talenten maar met een onverwoestbaar goed humeur - mensen zoals ik.
Toch valt het moeilijk niet stiekem terug te kijken op het voorbije jaar. In navolging
van de rest van de wereld doe ik dat met een lijstje. Geen opsomming van ‘De Tien
Beste Boeken’ dan wel ‘De Vijf Mooiste TV-Momenten’ (een dappere onderneming!)
- neen, mijn lijstje is bescheidener en onbeduidender. Hier volgen de drie meest
veelzeggende krantenkoppen van het afgelopen jaar:
1 - NEDERLAND IN STAAT VAN OPWINDING - VOOR WIE HET ZICH KAN PERMITTEREN:
NEEM EEN DAG VRIJ - TOT WEEKEINDE IS ER VOLOP NATUURIJS - Dit sprekende mozaïek
van koppen, onderkoppen en subkoppen was de opening van De Volkskrant op 20
december jl., en zelden is het wereldbeeld van een krant zo duidelijk in beeld
gebracht. Dit bleek toen De Volkskrant een paar dagen later schoorvoetend berichtte
dat er ‘louter vijftigers’ onder werktijd op het ijs te vinden waren, en zo te zien vijftigers
met bovenmodale en vrijgestelde banen. Onlangs meldde hoofdredacteur Pieter
Broertjes trouwens dat de omzet van De Volkskrant sinds de zomer ‘in elkaar is
gestort’. Volgens hem gaat het niet om een conjuncturele ontwikkeling, maar is er
‘een structureel probleem’. Deze kop spreekt dienaangaande boekdelen.
2 - HET ZAT ER WEL EEN BEETJE AAN TE KOMEN - Deze treffende wereldwijsheid
stond over de volle pagina van nrc.nxt van 28 december jl.; de diagnose betrof de
moord op Benazir Bhutto. Als lezer met een onverwoestbaar goed humeur dacht ik
twee dingen (en dat is meer dan op een gewone dag). Ten eerste: jammer dat men
mevrouw Bhutto niet even heeft gewaarschuwd als men toch zag dat het er aan zat
te komen. Ten tweede: de vorige keer dat ik deze krant las, was op 2 juni 2006, en
toen stond er over de gehele voorpagina HET IS WEER WEEKEND! Ik meen thans
definitief te begrijpen dat de koerswijziging van NRC Handelsblad bestaat uit een
wending van onvervulde high-brow aspiraties naar onverteerbare middle-brow
pretenties.
3 - BOKITO DOOR HET LINT! - Deze observatie sierde in chocoladeletters de
voorpagina van De Telegraaf van 29 december jl. en de dichterlijke kracht ervan
werd nog versterkt toen al snel bleek dat het bericht geheel verzonnen was. Vandaar
dat deze poésie pure het nipt won van de twee volle pagina's opening van de Trouw
op 2 januari met de ‘Benoemen en Bouwen’ advertentie van Doekle Terpstra tegen
de ‘verwildering van de samenleving’. Dat was wel een journalistiek novum in parti
pris, doch niet in creativiteit, want er was geen enkele redactionele inspanning nodig
geweest voor deze moralistische uitglijder.
Dit lijstje doet de gedachten dwalen naar een recent bericht in The Observer
(30.12.07), waarin werd geschreven over de vele problemen van de reguliere kranten
en de ‘wederopstanding’ van de literaire tijdschriften in Engeland. Of er een direct
verband was, bleef wat vaag, maar het stemde tot nadenken. - BB
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Mooi weer, ja, prachtig
door Eva Maria Staal
Het is de lange dag na kerst. Mijn dochter en de hond hangen uitgeteld voor de tv.
Mijn man en ik hangen uitgeteld achter de krant. Buiten hangt de kerstverlichting te
verpieteren in laf winterweer. Niemand zegt iets. Ik kamp met een pijnlijke
operatiewond in mijn zij, die maar traag heelt. Het is kwart over één 's middags. Dan
gaat de telefoon.
Mijn man neemt op en luistert lang zonder iets te zeggen. Ik strek mijn hand al
uit naar de hoorn: mijn beide ouders zijn oud en niet erg gezond en in gedachten
race ik al naar Rotterdam. Mijn man knikt fronsend. Ik grijp zijn pols en mijn ogen
vragen dwingend om opening van zaken. Hij legt zijn hand over de hoorn en kijkt
me aan.
‘Het is Babar Fahim in Karachi’, zegt hij. ‘Er is op Bhutto geschoten.’
Godverdomme. Godverdomme! Ik gris de telefoon uit zijn handen en
afstandsbediening uit de handen van mijn dochter. Terwijl ik luister naar het gekraak
op de lijn zap ik alle digitale nieuwszenders af. Godverdomme, Bhutto! Karachi!
Onze lading!
‘De lading! Hoe zit het met de lading?’ roep ik in de hoorn, maar Fahim is
weggevallen.
Alles schreeuwt om actie, om maatregelen, om snel handelen, maar ik kan niets
doen. Het nieuws over de aanslag is er al wel, maar of Bhutto nog leeft, weet
niemand. Elk kanaal meldt wat anders. Er is chaos en onduidelijkheid, een van de
zenders beweert zelfs dat ze ongedeerd is. Breaking News, my ass. Pas om half
drie horen we dat Bhutto's echtgenoot, Asif Ali Zardari, op de Pakistaanse zender
Geo TV heeft verklaard dat zijn vrouw is overleden na in de nek te zijn geschoten.
Nagenoeg gelijktijdig meldt de BBC dat Bhutto is omgekomen door een bom. Ik gok
erop dat Zardari het beste weet hoe zijn vrouw is vermoord.
Mijn dochter praat door beide berichten heen en ik vloek tegen haar. Beledigd
slaat ze met de deuren. Mijn man kijkt me aan. Hij zegt: ‘Ze is elf.’
‘Zeik niet, weg, weg!’ roep ik driftig zonder mijn ogen van het scherm te rukken.
Ik wil elk onbevestigd bericht, elk gerucht kunnen volgen. En vooral wil ik horen of
de lading veilig is.
Mijn man loopt de kamer uit en ik moet hem eigenlijk achterna, ik moet eigenlijk
wat geruststellends tegen hem zeggen, ik moet eigenlijk iets bijleggen met mijn
dochter, maar ik bel opnieuw met Karachi.
Ik krijg Babar Fahim direct. Hij is duidelijk, praat snel: ‘Maria, dit gaat mis. Je
Nederlandse werknemers moeten hier zo snel mogelijk weg.’
Ja, fuck, dat weet ik ook wel. Maar er staan daar in die haven vijf containers op
inklaring te wachten. Vijf mooie gloednieuwe containers. Vol Amerikaanse
traangasgranaten, wapenstokken, handvuurwapens en karabijnen uit Connecticut,
bestemd voor de Pakistaanse ordedienst en politie. Een mega-order, waarbij de
Amerikaanse fabrikant lang aarzelde of hij met een Nederlandse bemiddelaar in
zee zou gaan. Uren, dagen, weken werk voor mij, nu allemaal tevergeefs door het
pistool van een geschifte maniak, of door een bom van een maniakale idioot. Ik
weet hoe dat gaat daar: Als je geluk hebt, wordt het alleen een bloederige
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chaos, als je pech hebt een burgeroorlog. In elk geval gaat niets dat land nog in of
uit voor weken. De containers worden verzegeld, als we geluk hebben, of verdwijnen
gewoon, als de Pakistani geluk hebben. En daarbij, hoe krijg ik mijn mensen daar
snel weg?
‘We kunnen nu niet weg Babar,’ zeg ik, ‘Ik heb verplichtingen tegenover de
Amerikanen.’ En ik vraag of hij zelf wel durft te blijven.
‘Ik blijf, Maria, want mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. En er is nog iets...’
Op zijn woorden volgt een doffe knal en wordt de verbinding verbroken. Ik draai
drie keer pijlsnel opnieuw maar de lijn blijft dood. Zodra ik de hoorn neerleg gaat de
telefoon over. Het is mijn schoonmoeder. Mijn god, ze kwebbelt over Sicilië, waar
ze samen met mijn zwager en diens gezin de kerstdagen doorbrengt. Ze vertelt hoe
enorm leuk ze het hebben, tussen de citroenen, mooi weer ja, prachtig, en ze bedankt
me hartelijk voor het aanbevelen van deze streek. Goddank loopt mijn man de kamer
in.
‘Hier komt Martin even,’ zeg ik.
Terwijl hij de hoorn aanneemt, probeer ik te bedenken waar mijn mobiel ligt. Op
de achtergrond ratelt CNN door. Steeds met dezelfde beelden: Bhutto die voorover
klapt in de gepantserde auto, de rook, de huilende mensen, de verminkte lijken op
straat, herhaling op herhaling.
Ik doorwoel mijn handtas, ik klop op de zakken van mijn jasje en ren twee trappen
op om te kijken of hij in mijn werkkamer ligt. Niet. Ik pak de vaste telefoon om mijn
mobiel te bellen en hoor mijn man en schoonmoeder in mijn oorschelp keuvelen.
Kut! Ik ren naar beneden en gebaar tegen mijn man dat hij moet ophangen. Mijn
dochter komt de kamer in en vraagt of de kerstboom mag blijven staan tot haar
verjaardag. Ik zeg dat het mag als ze mijn mobiel vindt. Ze wijst naar het aanrecht,
en zegt dat ik beter op mijn spullen moet letten.
Ik bel Ed Daens, mijn huidige baas. Die heeft wel opnieuw verbinding met Karachi
en Rawalpindi kunnen krijgen. Ons personeel in Karachi is ongedeerd, ondanks
een kleine explosie verderop, maar een van onze Nederlandse medewerksters daar,
Nicolien, is onbereikbaar. Als het goed is, zit ze in de trein. Op CNN gaan de eerste
treinen in de hens. Daens probeert haar te sms-en maar komt er niet door. Hij weet
wel te melden dat Babar Fahim ondertussen is gaan lopen naar zijn vrouw, dwars
door de inmiddels walmende straten van Karachi, waar een woedende menigte
autobanden in de fik steekt en om zich heen schiet uit protest tegen de moord.
Ed en ik kijken simultaan op onze laptop naar BBC WORLD en zien met bonzend
hart het leven in Pakistan veranderen in een cocktail van schreeuwende mensen,
straathoekbrandjes en potdichte winkelluiken. Ik ken Karachi, ruik het nu, en voel
de beklemming van te moeten surfen op de haat, wanhoop en machteloosheid van
al die mensen daar. Ik weet ook dat we snel moeten zijn als we onze jongens naar
huis willen halen voor de echte rellen beginnen, de begrafenisrellen, morgen al.
We hebben vier Nederlandse personeelsleden in Pakistan: Roland en Wim op
ons kantoor in Rawalpindi, en Nicolien en Steven in Karachi. Ze zijn ongeregeldheden
gewend, maar vormen nu een risico voor zichzelf en de anderen.
Ed roept: ‘Eerst die containers naar de eindafnemer.’
‘Dat red je niet,’ zeg ik.
‘Wel als jij erheen gaat.’
Grapje zeker? Moet ik mezelf in dat wespennest steken waar ik juist vier man uit
wil halen? Natuurlijk, hij heeft gelijk, ik ken Karachi, ik heb de contacten, ik
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weet hoe het werkt daar. Tien jaar geleden was ik zeker gegaan, vijf jaar geleden
misschien. Nu heb ik een gezin en een wond die elke keer als ik hoest lijkt te
scheuren.
‘Liever niet,’ zeg ik voor het eerst in mijn leven. Meteen besef ik dat ik het voor
Jimmy, mijn vorige baas, gedaan zou hebben. Het blijft stil aan de andere kant. Ik
hoor Daens nadenken. Dan zegt hij: ‘Neem de privé-jet, neem je man en kind mee...
overnachtingen en high level bewaking in het Karachi Sheraton tot de lading door
is. Daarna: tien dagen strand in Egypte, even weg van de kou, ook goed voor je
wond.’
Het is een stompzinnig voorstel. Alsof ik mijn dochter ooit naar Karachi zou
meenemen.
‘Dank je,’ zeg ik tegen Daens, ‘Maar ik regel het liever anders.’
Ik weet dat het op de tast vanuit Nederland zal moeten. En liever zonder Ed, want
die is goed in financiën beheren, maar als het op C.L.M. aankomt, mis ik Jimmy nog
dagelijks; Charme, List, en Machtsvertoon; drie fronten waarop hij wereldkampioen
was, hoewel ook Bhutto er uitmuntend mee wist te scoren. Jimmy zou goede zaken
met haar hebben kunnen doen. Zij was het meisje dat in Oxford en Harvard werd
opgeleid om een land te besturen waarvan ze de taal niet meer sprak toen dat ze
er terugkeerde, zodat ze niet eens doorhad dat ze zich tijdens haar eerste
ambtsperiode omringde met corrupte adviseurs. Nou ja, corruptie is de nationale
identiteit van Pakistan. Omkoping is het enige dat de gapende kloof dicht tussen de
verpauperde corrupte onderkaste van miljoenen kansloze Islamieten, waarvan de
vrouwen het levenslang zonder onderwijs moe-
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ten stellen, en de rijke, westers georiënteerde corrupte bovenkaste die Bhutto
voortbracht. Welkom in de frontlijnstaat, onze trouwe bondgenoot tegen de
communistische bezettingen in buurland Afghanistan, of tegen Al-Qaeda, of tegen
de Taliban.
Ed zegt dat het verdomme wel de bedoeling is dat de lading doorkomt naar het
depot van de Pakistaanse politie. En dat ik dag en nacht bereikbaar moet blijven.
Hij wil dat ik me realiseer dat een stilstaande lading de aandacht trekt van Al-Qaeda,
van Taliban, van radicale Mohajirs, van havenguerilla's en van God-weet-wie er nog
meer op bloedvergieten uit is. Wat een eikel, alsof ik dat niet weet.
Het is nu vijf uur 's middags. Ik praat met vliegtuigmaatschappijen en Pakistaanse
overheidsinstanties, als ik ze te pakken kan krijgen. De chaos is merkbaar aan de
keren dat ik geen verbinding krijg of aan driftige, Urdu sprekende lieden die voortijdig
ophangen.
Mijn man zegt: ‘De overburen geven vanavond een feestje, dat was je toch niet
vergeten?’
‘Ik kan niet weg,’ zeg ik.
Eerst zegt mijn man niets. Al twintig jaar gooit dit werk roet in ons uitgaansleven,
ons seksleven, en ooit het kerstspel van onze dochter. Net niet vaak genoeg om er
een punt van te maken, dat is het ergste.
Dan zegt hij: ‘Dus ik zeg gewoon: Bhutto is dood, Maria moet overwerken.’ Ik kijk
zijn kant niet op.
Ik tik het mobiele nummer van Roland in Islamabad in.
‘Alles rustig hier op wat stenengooiers na,’ zegt hij.
Grapjas! Denkt hij dat ik de beelden niet volg? Hij is jong en stoer, net als zijn
collega Wim. Twee jongens die er een wedstrijdje van maken als het om
koelbloedigheid gaat.
Hij fluistert luid: ‘Alleen Wim is een beetje bang.’
Glimlachend zeg ik dat hij morgenochtend in alle vroegte Wim mag vergezellen
op een vliegreisje naar Bahrein. Verontwaardigd zet hij me op de speaker, Wim
luistert mee.
‘Veiligheid voor alles,’ zeg ik. ‘Alle vluchten naar Amsterdam zitten vol, die naar
Bahrein was nog vrij, en het is niet zover weg. Zodra alles rustig is, mogen jullie
weer naar Islamabad.’
‘Maar jouw Karachi-vracht dan?’ roept Wim verbaasd, ‘Die moet toch vanuit hier
naar het depot? Morgenochtend komt er hier een vent met papierwerk en chauffeurs.
Weet Daens dat je dit doet?’
Ik zeg dat ik niet eens weet hoe ik de containers naar Islambad moet krijgen. Ik
smeek hen te doen wat ik vraag: die vent en zijn chauffeurs afbellen, binnenblijven
en morgen stilletjes het land uit. Ze beloven het.
Ik bel Karachi met dezelfde boodschap voor Steven en Nicolien.
Steven zegt: ‘Nicolien is nog niet terug en Babar kan ik helemaal niet meer
bereiken. Hij ging zijn vrouw bezoeken, en zou daarna naar de haven gaan om te
zien wat hij voor de lading kon doen.’
Ik zeg dat hij in elk geval de volgende ochtend naar Bahrein moet vliegen. Met
of zonder Nicolien.
Ik warm kerstkliekjes op. Mijn dochter vraagt wie Benazir Bhutto was en ik hoor
mezelf lullen alsof ik een sprookje vertel terwijl mijn oren gespitst blijven op elk
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telefoontje. Mijn man en ik vertrekken naar het feestje, maar af en toe glip ik naar
buiten om sms-berichten te checken. In Pakistan is het vier uur later. Mijn wond
schrijnt en ik kan mijn feestkleding niet langer verdragen. Na een uur zeg ik tegen
mijn man dat ik vast naar huis loop, hij wil nog wat blijven.
Ik lig allang in bed als hij binnen stapt. Ik hoor hoe hij zich uitkleedt. Hij schuift
achter me, legt heel zacht zijn hand onder mijn zwevende rib en vraagt lief of het
nog veel pijn doet. Maar het is mijn andere zij.
Om vier uur schrik ik wakker: Bhutto's begrafenis! Ik bid dat iedereen tijdig naar
Bahrain is vertrokken.
Om zes uur schrik ik weer wakker. Nu van mijn mobiel. Het is Steven, en
godverdomme, nog steeds vanuit Karachi. Hij lijkt in paniek: collega's Nicolien en
Babar Fahim zijn onvindbaar. Nicolien's mobiel wordt beantwoord door een Sindhi
die glashard beweert dat de telefoon van hem is, en de trein waarmee ze de vorige
dag reisde is volledig uitgebrand teruggevonden in Bakshapur, op 100 kilometer
van Bhutto's geboortedorp Larkana. Ook Babar Fahim is spoorloos, niet teruggekeerd
van het ziekenbezoek aan zijn vrouw of het havengbied.
Ik zeg: ‘Je moet daar weg!’
Hij zegt zacht dat hij het niet wil, zomaar in zijn eentje. Omdat hij sinds twee
maanden ‘samen’ is met Nicolien... Jezus, ook dat nog.
Ondertussen rinkelt onze vaste telefoon op mijn man's nachtkastje. Het is Daens.
Mijn man zegt hem dat ik terugbel. We hangen gelijktijdig op en kijken elkaar aan.
Op mijn computer zien we die trein geblakerd op de rails staan en ook hoe Bhutto's
PPP-aanhangers in Larkana een koelopslag voor poliovaccinaties in brand steken duidelijk dat nu duizenden kinderen daardoor niet ingeënt kunnen worden. We kijken
toe hoe een losgeslagen menigte in de straten van Karachi door paramilitairen wordt
bestookt met traangas en knuppels. In een flits meen ik Babar Fahim te zien, terwijl
hij wordt neergeknuppeld met dezelfde soort wapenstok die hij, om zijn eten, de
huur en de ziekenhuisopname van zijn vrouw te kunnen betalen, uit onze naam
aanprijst bij de Pakistaanse politie. Degelijke spullen, dat wel.
Ook wordt de begrafenis getoond, met Bhutto's man en zoon die vuile nagels
krijgen van het delven van het graf in de grijze, droge grond.
Dan belt Steven dwars door alle rumoer: ‘Nicolien en Babar zijn terecht,’ roept
hij, ‘en de lading is onderweg naar Islamabad, dankzij Babar, maar we brengen nu
Nicolien naar de dokter want ze is gewond, ze hebben haar geslagen. En Maria,
het ziekenhuis van Babar's vrouw staat in brand, hij en ik gaan erheen.’
Hij roept nog dat ik me geen zorgen moet maken en hangt op. Ik krijg geen kans
me zorgen te maken, want ik ontvang een SMS van Wim, die meedeelt dat hij en
Roland bij nader inzien toch maar in Islamabad zijn gebleven, dat ze het vliegticket
nog konden inwisselen voor een open ticket, maar dat ze mijn moederlijke
bezorgdheid zeer waarderen. Hij sluit af met: ‘En Babar heeft ervoor gezorgd dat
de containers tegen de avond hier worden ingevlogen, dus alles verloopt volgens
schema! Blij, tante Agaath?’
Het besef dat ik anderen aan doodsgevaar blootstel door zelf veilig thuis te blijven,
maakt me ziek, net als de gedachte dat alles gewoon is gelukt zonder mij. Dat
roekeloosheid loont, is iets dat alleen jonge mensen geloven. Nog nooit ben ik zo
snel verouderd als in de afgelopen uren, ook in de ogen van anderen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

8
We vieren oud en nieuw, met veel familie en wat rotjes, en ik denk: wel de knal,
maar niet de dood... niet bij ons. Daens is tevreden, net als de Amerikaanse afnemer,
net als de Pakistani met hun nieuwe wapens, en ik houd mijn mond over de kleine
geslaagde personeelsmuiterij die me aan het denken heeft gezet.
Ik denk ook aan wat sneller gewoon wordt: voor de een geweld, voor de ander
gezapigheid.
Babars vrouw mailt vanuit een noodhospitaal: ‘Er zijn die dag in mijn ziekenhuis
16 ambulances in vlammen opgegaan, samen met 25 computers, 30
elektronenmicroscopen en alle dossiers betreffende TBC-, Malaria- en
Hepatituspatienten.’ De BBC telt mee: ten minste 58 dodelijke slachtoffers, één
gerechtsgebouw, twaalf bankgebouwen, twee treinstations en drie treinen in rook
opgegaan, 240 voertuigen vernield.
Ik schakel gelaten tussen Pakistan en Nederland. De krant die zich ‘Slijpsteen
van de geest’ noemt, heeft een soort necrologie van Bhutto afgedrukt,
neergekrabbeld door de Pakistaanse schrijfster en juriste Naema Tahir. Het stuk
begint met de aanhef: ‘Misschien was voor Benazir Bhutto een leven zonder politiek
wel beangstigender dan een leven in de gevaarlijke Pakistaanse politiek.’
Jezus, snappen die mensen dan helemaal niets? Geen wonder dat geen enkele
Nederlandse krant het rapport publiceert van Benazir Bhutto's autopsie dat
Rawalpindi General Hospital op 27-12-2007, om 06.16 p.m. vrijgeeft:
DETAILS BETREFFENDE DE WOND EN HET OMRINGENDE GEBIED

Er is een wond in het rechterslaapbeen. De wond is onregelmatig en ovaal van
vorm, ongeveer 5×3 cm groot, en bevind zich precies boven de oorschelp van het
rechteroor. Er is geen omringende kwetsuur ofgeblakerde huid zichtbaar. Rond de
wond zit een grote, vochtige zwelling. Er druipt onafgebroken bloed uit de wond.
Wittig weefsel, dat getypeerd kan worden als hersenweefsel, is zichtbaar in de wond
en in het haar. Aan de wondranden zijn scherpe botuitsteeksels te voelen. Er wordt
geen lichaamsvreemd object in de wond gevoeld, maar de wond wordt verder niet
onderzocht. Voor het bedekken van de wond worden ontsmettende bandages
gebruikt.
Uit beide oren stroomt bloed, voornamelijk uit het rechteroor. Ook uit het
rechterneusgat stroomt een klein straaltje bloed. In de mondholte wordt bloed
vermengd met wit weefsel aangetroffen. Uit gedetailleerd onderzoek blijken geen
verdere verwondingen aan het lichaam.
BEVINDINGEN RÖNTGENFOTO'S VAN DE SCHEDEL (VOOR-, ACHTER- EN ZIJAANZICHT) NA
OVERLIJDEN:

De schedel is ingedeukt en gedeeltelijk verbrijzeld, ter hoogte van het rechter
slaapbeen. De diepte van de fractuur is ongeveer 35 mm. Lengte en breedte van
de wond bedragen ongeveer 12 mm. Onder het breukvlak zijn twee tot drie kleine
vlekjes zichtbaar op alle foto's. Verder zijn de eerder hierboven genoemde zwelling
en een bescheiden mate van gasvorming in het hersenweefsel duidelijk
waarneembaar. De resterende schedel is intact. De röntgen-ongevoelige
gebitsvullingen zijn duidelijk zichtbaar.
DOODSOORZAAK

Hoofdwond en ingedeukte schedel die leidden tot een hartstilstand.
Yeah, right.
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Een psalm voor het sterven
Leo Vroman
Systeem, soms voel ik mij als een boot
of de tijd als boot en mij als passagier,
varend in elk geval van hier
naar het zwevend landschap van de dood,
en stel mij verre fraaie palmen voor
zacht waaiend in een onverklaarbare wind
waaronder ik herlevenden terugvind,
maar, Systeem, zo denk ik niet aldoor,
want eenzaam, eenzaam als het sterven is
denk ik de landing zonder vasteland
waar mijn leegte doelloos voortleeft want
alles berust op eindeloos gemis
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Uiterst innerlijk
Na veel onvoelbaar pogen
heb ik eindelijk mijn ogen
open gedicht,
maar zo naar binnen gericht
dat ze in de spiegel blijken
op witte schelpjes te lijken.
Geen gezicht.
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Historische illusies
François Furet als geschiedschrijver
door M.C. Brands
‘Between the idea / And the reality / Between the motion / And the act /
Falls the Shadow’
T.S. ELIOT - ‘The Hollow Man’, 1925
Ruim tien jaar geleden stierf de grote Franse historicus François Furet op
*
zeventigjarige leeftijd na een ongeluk op de tennisbaan. Twee jaar voor zijn dood
had hij met zijn omvangrijke Le passé d'une illusion; Essai sur l'idée communiste
au XXe siècle nog voor de nodige opwinding in intellectuele kring gezorgd. Dat was
de zoveelste keer dat hij zijn landgenoten op de kast kreeg, maar de opwinding
bleef - zoals meestal bij zijn werk - grotendeels tot Frankrijk beperkt.
Het was dan ook niet moeilijk om bij de verschijning van de Nederlandse vertaling
van dit boek in 1996 te voorspellen dat dit geen kassucces zou worden. Het verleden
van een illusie; het communisme in de 20e eeuw werd gepresenteerd op een
bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Furet was uit Parijs
overgekomen om deel te nemen aan de discussie over zijn werk. Bij die gelegenheid
werd er - tot ongenoegen van de auteur - op gewezen dat zo'n boek, anders dan in
Frankrijk waar het een bestseller was, in Nederland zeer waarschijnlijk geen succes
tegemoet ging. Bijna 700 bladzijden over het communisme als de grote vergissing
met bijbehorende ontkenning van de wrede werkelijkheid door intelligente mensen
is te veel voor de meeste Nederlandse lezers. Wie is hier nu geïnteresseerd in een
bijna vergeten geloof dat ook in Frankrijk een illusie bleek te zijn? Nederland kent
geen brede traditie van intellectuelen die communist waren, afgezien van wat
journalisten en academici, die meer flirtten met deze ideologie dan er voor door het
vuur gingen. En inderdaad, na korte tijd lag Furets werk hier in de ramsj, en werd
er ook elders buiten Frankrijk weinig meer over gesproken.
Bovendien was Furet bij ons relatief onbekend gebleven, ondanks zijn enorme
reputatie als geschiedschrijver in Frankrijk en ondanks alle ophef die hij in zijn
vaderland had ontketend met zijn herinterpretatie van de Franse Revolutie. Over
zijn werk (en met name over zijn polemische essays met strijdbare titels zoals ‘La
Révolution française est terminée’, de opening van zijn ophefmakende boek Penser
la Révolution française uit 1978 - heeft een ware Franse ‘Historikerstreit’ gewoed.
De vraag of in 1989 de Franse Revolutie groots herdacht en gevierd zou moeten
worden, was lang daarvoor door Furet afgedaan. Met bijtende stukken over de
volgens hem intrinsiek onmenselijke kanten van de Revolutie had hij toen al veel
glans aan dit altaar van de Franse geschiedenis ontnomen. Het navolgende
academische tumult klonk in Frankrijk nog jaren door in de politiek.
Het gehele debat ging goeddeels aan ons onrevolutionaire land voorbij. Het drong
nog net wel in Nederland door dat het feest van president Mitterrand in 1989 geen
groot succes werd, ook al was er een korte opflakkering van de belangstelling voor
de Franse Revolutie. Maar 1989 zat al zo vol historische gebeurtenissen dat er
weinig ruimte in de media overbleef voor Franse zaken, behalve voor het feit dat
de Franse president tevergeefs had geprobeerd de vereniging van Duitsland tegen
te houden. Maar mislukkingen van deze president kwamen zo vaak voor dat ze
amper nieuws opleverden.
Nederland kent nauwelijks dit soort geschiedkundige debatten over schroeiende
onderwer-
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pen zoals het kolonialisme, het démasqué van het communisme of het einde van
de Koude Oorlog. Bij ons leiden die zaken hoogstens tot wat opiniestukken en een
avondje in De Balie, en dan heb je het wel gehad. In Frankrijk gaat dat anders. Daar
gelooft men vuriger en valt tevens dramatischer van z'n geloof af. Zo was het
‘Solzjenitsyn-effect’ er tijdens de jaren zeventig ook veel heviger dan in enig ander
West-Europees land. Van De Goelag Archipel werden in Frankrijk bijna een miljoen
exemplaren verkocht en het boek was er mede debet aan dat de ‘nouveaux
philosophes’ het communisme achter zich lieten en dat Raymond Aron aan een
comeback begon ten koste van de reputatie van Jean-Paul Sartre.
Voor de ex-communist Furet was de vraag wanneer de ogen open gingen voor
het reëel bestaande communisme een kwestie van persoonlijk, cultureel en
intellectueel belang, en hij heeft zich er menigmaal over uitgelaten. Voor hem lag
‘de waterscheiding’ niet bij Solzjenitsyn maar in 1956, het jaar waarin Chroestjov
op het twintigste partijcongres in Moskou zijn onthullende rede over het Stalin-regime
hield en waarin de Hongaarse opstand uitbrak. Voor sommige andere waren er
eerdere waterscheidingen geweest, bijvoorbeeld ‘de grote zuivering’, de moord op
de koelakken, de verbanning van hele nationaliteiten, de antisemitische
artsenprocessen. Maar Furet behoorde nu eenmaal (net zoals zijn collega Emmanuel
le Roy Ladurie, die later beroemd werd met zijn Montaillou) tot de cohorten Franse
intellectuelen die na de oorlog als vanzelf marxistisch werden, maar zich in 1956
begonnen af te vragen waarom zij als elitekinderen zulke vurige communistische
sympathieën hadden.
François Furet groeide op in een Frans bourgeoismilieu. Zijn vader was bankier
maar het gezin was typisch voor een bepaald soort elite in het land: verlicht,
areligieus, cultureel en intellectueel verankerd in een links wereldbeeld. Al vroeg
bleek François een briljante leerling te zijn op alle scholen die hij bezocht, maar zijn
studie in Parijs werd onderbroken door tuberculose, waarvoor hij langdurig in een
sanatorium in de Alpen werd verpleegd. Waarschijnlijk is hij in deze tijd communist
geworden. De grootste schok van zijn jeugd moet evenwel geweest zijn dat zijn
beide ouders, niet lang na elkaar, een eind aan hun leven maakten.
Het is moeilijk erachter te komen wat dat voor hem heeft betekend, maar zeker
is dat haat tegen de bourgeois, afkeer jegens de eigen achtergrond - zelfhaat kortom
- Furet in deze tijd niet vreemd moet zijn geweest. Tegelijk was de jonge Furet niet
zonder ambitie. Hij wenste ronduit zichzelf te zien zitten ‘aux fauteuils d'orchestre
de l'histoire... dans le rôle de prophètes de la société’, om zo een halt toe te kunnen
roepen aan ‘le déclin national’ en zich te werpen op ‘une mission’ (Furets eigen
woorden). Sinds 1947 was hij in ieder geval een zeer actief lid van de
communistische partij.
Waarom werd Furet communist? Zijn collega Mona Ozouf zegt daarover in haar
inleiding op de recente heruitgave van zijn La Révolution Française dat het deels
de tijdgeest was maar vooral de fascinatie voor een allesverklarend denksyteem:
‘Pour une part un fait de génération, fruit de l'air du temps. Pour une part, la
conscience d'un privilège social, qu'il fallait expier. Surtout, l'admiration pour le
marxisme, doctrine qui faisait voir dans chaque événement la raison historique en
marche [...] le plus puissant système d'interprétation de l'histoire européenne.’
Over de vraag wanneer Furet later zijn partijlidmaatschap opzegde, lopen de
meningen uiteen. Volgens sommigen was dat al in 1952 en volgens anderen na de
‘waterscheiding’ in 1956, hetzelfde jaar waarin hij na een korte loopbaan als docent
vertrok naar het Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) om onderzoek
te doen over de Franse revolutie. Anderen houden het op 1959. Zeker is dat hij ook
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tijdens zijn wetenschappelijke carrière journalistiek werk bleef doen, en vooral na
1968 schreef hij veel voor France-Observateur, de latere Nouvel Observateur. Zijn
marxistische collega Albert Soboul zou Furet later zelfs verwijten dat hij ‘plus
publiciste qu'historien’ was.
Sinds 1960 werkte Furet bij de fameuze École pratique des hautes études, VIe
section waar hij het grootste deel van zijn carrière zou blijven, tussen 1977 en 1985
als voorzitter van
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deze instelling die inmiddels École des hautes études en sciences sociales was
gaan heten. Hij was Fransman genoeg om als een paus te regeren, en bezette zo
als niet-marxist een strategische positie in de Franse wereld van de sociale
wetenschappen, in een tijd dat het marxisme zo'n grote invloed had in het Franse
onderwijs.
In 1985 vertrok Furet naar de VS, waarmee hij een sterke band voelde: Amerika
was voor hem ‘le laboratoire le plus pur de nos croyances modernes’. Hij was met
een Amerikaanse vrouw getrouwd, doceerde jarenlang aan de University of Chicago,
en kreeg een eredoctoraat van Harvard University. In 1997 werd hij verkozen tot lid
van de Académie Française, maar nog voor de officiële beëdiging stierf hij.
Niet alleen in politiek maar ook in theoretisch opzicht heeft Furet zich gekeerd tegen
de heersende mode onder zijn tijdgenoten. Hoewel hij voortkwam uit de sinds de
Tweede Wereldoorlog in Frankrijk dominante ‘structuralistische’ stroming van historici
rond het tijdschrift Annales, nam hij al in 1967 afstand van zijn
geschiedwetenschappelijke wortels. In het tijdschrijft Preuves keerde hij zich in het
kritische artikel ‘Les intellectuels et le structuralisme’ tegen de neiging onder Franse
historici om van de geschiedenis vooral de ‘structuren’ en de longue durée te zien.
Hij vond dat dit veel te vaak uitliep op een onaanvaardbare vorm van determinisme.
Had de structuralist Claude Levi-Strauss zelf niet steeds betoogd dat de keuze gaat
tussen de geschiedenis die wel veel informatie biedt, maar weinig verklaart, en
anderzijds de antropologie die wel meer verklaart, maar minder context biedt en
zeker minder verhaal? Zelf wilde Furet geschiedschrijving op menselijke schaal,
geschiedenis dus die oog had voor het individuele en persoonlijke, zonder te
vervallen in petite histoire.
Volgens Furet had het structuralisme in de Franse geschiedschrijving vooral wortel
kunnen schieten na de catastrofe van juni 1940.
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Daarna viel er immers voor Frankrijk weinig glorie meer te putten uit de geschiedenis.
Dus werd het parool: weg met de evenementiële politieke geschiedenis, leve de
geschiedenis van mentaliteit, cultuur, sociale verhoudingen en andere onderwerpen
van de lange termijn. Pas vanaf de jaren zeventig keerde - mede onder zijn invloed
(en van anderen zoals Roland Mousnier) - meer traditionele politieke en
sociaal-economische geschiedenis terug in de Franse historiografie. Furet stelde
in zijn aanpak juist de onbepaaldheid van de geschiedenis centraal, het
onvoorspelbare, ja het bijna raadselachtige van het verleden, omdat er geen ‘wetten’
werkzaam zijn maar alles draait om ‘la liberté des acteurs, l'indétermination des
événements, le mystère des existences’.
Tijdens zijn academische loopbaan heeft Furet zich vooral beziggehouden met de
mythologie rond de Franse traditie van Verlichting en Revolutie, de zogeheten
‘Franse catechismus’. De geschiedschrijving van de Franse Revolutie werd lange
tijd overheerst door de marxistische, ‘Jacobijnse’ school onder aanvoering van onder
meer Albert Mathiez (1874-1932), wiens driedelige La Révolution française
(1922-1924) uitgesproken pro-Robespierre was, en Albert Soboul (1914-1982) wiens
omvangrijke oeuvre een uitgesproken marxistisch perspectief bood.
In tegenstelling tot de algemene opvatting van zijn tijd, waarin de Revolutie werd
verklaard als uiting van een bewonderenswaardig, zuiver en typisch Frans streven
naar vrijheid tegen aristocratische onderdrukking, ging het Furet vooral om ‘la difficile
conceptualisation de la Révolution française, à la fois continuité et rupture’. Hij
beschouwde de Revolutie als een paradoxale en nauwelijks positieve ontwikkeling,
en zeker niet als een triomftocht die begon bij de bestorming van de Bastille in 1789,
en na een korte dwaling in 1793 met de Terreur wederom opbloeide bij de
Juli-Revolutie van 1830, de Februari-Revolutie van 1848 en de Parijse Commune
van 1871.
Juist deze Jacobijnse mythologie was Furets belangrijkste schietschijf bij zijn
poging tot ontmythologisering van de Franse revolutie, en hij heeft in belangrijke
mate bijgedragen tot het einde van het geloof daarin. Zijn oeuvre is een gedreven
poging duidelijk te maken dat de revolutie niet oorspronkelijk een menslievend
gebeuren was geweest dat pas in een later stadium ontaardde. Er was voortdurend
sprake geweest van ‘dérapages’ (slippartijen), zeker na 1791. De oorsprong van
de Terreur is volgens Furet al in de beginfase van de Revolutie te vinden, en zeker
ook in alle latere consequenties ervan.
Met de gestaag groeiende invloed van zijn revisionistische studies, zoals La
Révolution (1965, samen met Denis Richet), Penser la Révolution française (1978),
e

La Gauche et la Révolution au milieu du XIX siècle (1986) en Dictionnaire critique
de la Révolution française (1988; met mederedacteur Mona Ozouf schreef hij bijna
de helft van de 99 lemmata), zorgde Furet voor heel wat rumoer. Hij ondermijnde
niet alleen het feestje van president Mitterrand die in 1989 met de viering van
tweehonderd jaar Revolutie de grootsheid van Frankrijk mondiaal wilde uitdragen,
maar brak ook de greep op de Franse geschiedschrijving van de twee overheersende
tradities, de marxistische en die van de Annales-school. Na Furet zijn er nog maar
weinig Franse historici die menen dat ‘objectieve omstandigheden’ de loop der
geschiedenis ‘verklaren’, laat staan dat bepaalde ontwikkelingen (zoals de Terreur)
voortkomen uit een ‘historische noodzaak’. Deze mechanistische interpretatie van
het verleden wees Furet met kracht van de hand, ook omdat ze in zijn ogen stoelt
op suggestieve noties die gebruikt werden om de ergste vormen van onmenselijkheid
te rechtvaardigen.
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Furets al even revisionistische Le passé d'une illusion ligt geheel in het verlengde
van zijn kritiek op het beeld van de Franse Revolutie. De titel is uiteraard een
toespeling op Sigmund Freuds bekende boek Die Zukunft einer Illusion uit 1927,
en handelt niet alleen over de geschiedenis van de ‘grote communistische illusie’,
maar ook over zijn eigen persoonlijke Werdegang als communist. In dit werk tracht
Furet op bijna psychohistorische wijze duidelijk te maken hoe illusies, leugens,
zelfbedrog, wishful thinking, zelfrechtvaarding, collectie-
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ve mythologie zo'n grote rol konden spelen in de ‘verschrikkelijkste eeuw uit de
geschiedenis van de mensheid’.
Anders dan zijn werk over de Franse Revolutie is Furets studie over het
communisme buiten Frankrijk thans bijna geheel uit het gezicht verdwenen. Misschien
komt dat doordat in veel andere westerse landen de flirt met het communisme even
luchthartig werd opgegeven als deze vrijerij ooit was begonnen. Wellicht komt het
ook door de omvang van het werk en de bittere toon alsmede de negatieve
conclusies. Maar wellicht komt het toch ook omdat hoe meer Furet de macht van
het communisme probeert te verklaren, het des te minder begrijpelijk wordt dat
zovelen, inclusief hijzelf, zolang in de ban konden blijven van deze megalomane
leugen. Zijn eigen - niet helemaal bevredigende - antwoord is dat dit deels kwam
door de angst voor fascist te worden versleten, zodat de leuze ‘antifascisme’ een
verlammende cocktail van zelfbegoocheling en chanteerbaarheid van communisten
werd.
Le passé d'une illusion is uitvoerig aan kritiek onderworpen, en die was niet altijd
even lovend. Zo schreef de briljante analyticus der internationale verhoudingen
Pierre Hassner dat het werk bovenal valt te omschrijven als ‘un livre de passion,
sinon un livre de combat’, waarin de invloed van de Eerste Wereldoorlog wat betreft
de opkomst van nazisme en communisme sterk wordt overschat. De rol van de
economische crisis van 1929 daarin was volgens Hassner ten minste even belangrijk
en daarover weidt Furet nauwelijks uit.
Furets Engelse ‘concurrent’, de marxistische historicus Eric Hobsbawm, die in
zijn Age of Extremes: the short twentieth century, 1914-1991 uit 1994 op zijn manier
ook in het reine tracht te komen met de ideologische ontsporingen van de vorige
eeuw, velde in de New Left Review ook een negatief oordeel. Hobsbawm gaf wel
toe dat het communisme was gebaseerd op een illusie (‘or perhaps on a number
of illusions’) maar voegde er onmiddellijk het (weinig steekhoudende) argument aan
toe dat dit feit juist Furets opzet ondermijnde: ‘Myth and counter-myth, illusion and
counter-illusion in the 20th century wars of (secular) religion, can no more be
separated by the historian of our century than the Protestant Reformation and
Catholic reactions to it can be by the 16th-century historian.’
In het algemeen werd Furet verweten dat hij in zijn studie nog maar weer eens
zijn eigen Koude Oorlog uitvocht. Misschien was dat niet verwonderlijk voor een
man die zich bekeerde tot een zo uitgesproken antilinks wereldbeeld, en zich zo
nauw verbonden achtte aan de VS als zijn intellectuele en persoonlijke tweede
vaderland. Zelf zei Furet over zijn lange offensief tegen de ‘catéchisme révolutionaire’
niet zonder enige zelfgenoegzaamheid: ‘Je suis arrivé au bon moment et j'ai compris
tôt.’
Zeker is dat Furets Koude Oorlog wel tot interessante vragen heeft geleid, zoals
die over het verschil tussen de VS en Frankrijk, beide gegrondvest op een
revolutionaire traditie. De VS - zo op vernieuwing ingesteld - blijkt al twee eeuwen
genoeg te hebben aan één grondwet, terwijl Frankrijk na elke politieke verschuiving
een nieuw politiek systeem nodig denkt te hebben. Volgens Furet heeft dat alles te
maken met een typisch Frans ideologisch delirium, het manicheïstische credo van
de jacobijnen met hun eschatologische ideologie. Maar hoewel men hier Furets
grote voorbeeld Tocqueville hoort, die al wees op de opvallende ‘substitution des
intellectuels aux hommes politiques’ in Frankrijk, verwijten critici hem niet geheel
ten onrechte dat hij op dit punt een wel erg gemakkelijke zwart-wit tegenstelling
creëert waarbij de Amerikaanse democratie in een overmatig gunstig licht komt te
staan.
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De meest uitgebreide kritiek op Furets le Passé is te vinden in de 903 bladzijden
van het in 1993 verschenen werk Adieu 89 van Steven L. Kaplan, hoogleraar aan
Cornell University. In dit vuistdikke boek is een even uitgebreid als fel traktaat tegen
Furet opgenomen. Het aparte hoofdstuk over de Franse historicus beslaat zo'n 120
pagina's vol bittere verwijten. Kaplan - zelf geen marxist - is een Amerikaans-Franse
sociaal historicus van ‘the basics’, vooral voedsel en dan met name brood. Daar
komt weinig filosofie bij te pas en Kaplan keert zich tegen de dominante invloed van
Furet en zijn hofhouding op de Franse geschiedschrijving met een
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scherpte die doet denken aan de felheid waarmee Furet de generatie voor hem te
lijf ging.
Kaplans kritiek spitst zich toe op de volgende vier punten:
1 - Furet verkwanselt de belangrijke erfenis van de Annales-school. Hij minacht
de sociale geschiedenis en de aandacht voor de feitelijke omstandigheden waarin
mensen in het verleden leefden, terwijl hij een ouderwetse vorm van politieke
geschiedenis rehabiliteert waarbij de koers van het verleden wordt bepaald door
ideeën en intellectuele debatten. Dat is een duidelijke stap terug volgens Kaplan,
die Furet verwijt een echte revisionist te zijn met alle kwalen van dien. Niet voor
niets wordt hij in Adieu 89 nogal vilein geportretteerd als een bankierszoontje dat
na een jeugdige flirt met het communisme de rest van zijn leven probeerde deze
misstap te compenseren met een bijna hysterische verheerlijking van het liberalisme.
Furets oeuvre is zo een boetedoening en een poging korte metten te maken met
elke vorm van revolutie.
2 - Furet en zijn zwager Denis Richet werden eind jaren zestig weliswaar gezien
als iconoclasten die met hun La Révolution de geschiedschrijving van de Franse
Revolutie op haar kop zetten, maar in feite was hun verhaal helemaal niet nieuw.
Ook Emmanuel Le Roy Ladurie en Marvin B. Becker hadden trouwens al eerder
opgemerkt dat Furets standpunten grote overeenkomsten vertonen met die in het
werk van de rechtse, monarchistische historicus en socioloog Augustin Cochin
(1876-1916), die sneuvelde in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en geheel
vergeten werd. Geheel in diens lijn, zo betoogt Kaplan, heeft Furet de jakobijnse
revolutionaire traditie voortdurend in een kwaad daglicht gezet door deze consequent
te identificeren met de Terreur. Daarenboven ziet hij niet alleen een rechtstreekse
relatie tussen 1789 en de Russische Revolutie - daar waren Franse linkse historici
vroeger juist erg trots op - maar trekt hij die lijn zonder aarzelen door naar de Goelag,
waar de revolutionaire ‘rhétorique d'extermination’ volgens hem zijn voltooiing vond.
Zo worden historische lijnen wel heel erg dun en politiek getint, betoogt Kaplan.
3 - De bijzonder schematische relatie tussen de ‘totalitaire tweeling’ communisme
en nazisme. Hier sluit Kaplan aan bij eerdere scherpe kritiek op Furets positie in
dezen. Die visie komt erop neer dat beide ideologieën vijandige maar verwante
(want antidemocratische) misgeboortes zijn van de Eerste Wereldoorlog en van de
zelfhaat der bourgeoisie. Furet ziet een nauwe verwantschap tussen communisme
en fascisme: beide zijn extremistische bewegingen met een (burger)oorlogsideologie
en een diepe haat tegen liberalisme en burgerlijke vrijheden.
In dit licht is het geen verrassing dat Furet aanzienlijke overeenkomsten zag
tussen Hitler en Stalin. In zijn ogen leden beiden aan vergelijkbare grootheidswaan
en paranoia, hanteerden een soortgelijke moorddadige verdeel-en-heers-politiek,
en handhaafden ze hun macht met een overeenkomstige cocktail van charisma en
terreur. Door deze opvattingen over de twee ‘verfeindete Brüder’ was hij in contact
gekomen met de Duitse filosoof en historicus Ernst Nolte die in de jaren tachtig aan
de basis stond van de Historikerstreit in Duitsland. Nolte betoogde immers dat de
Russische Goelag ‘logisch en feitelijk’ voorafging aan Auschwitz, en dat de
‘Rassenmord’ van de nationaal-socialisten mogelijk was geworden door de eerdere
‘Klassenmord’ van de bolsjewieken.
Overigens nam Furet duidelijk afstand van Nolte's opvatting dat het fascisme
gezien moet worden als gevolg van en reactie op het communisme. Bovendien bleef
hij beklemtonen dat het communisme een ‘universalistische pathologie’ was, terwijl
fascisme als ‘pathologie du particulier’ een leer van ‘Blut und Boden’ huldigde. Furet
verweet Nolte ook een post-et-propter type misverstand. Dat de Goelag al vóór
Auschwitz bestond, betekende immers niet dat het hier om een
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oorzaak-en-gevolg-relatie ging. Furet beschuldigde zijn gesprekspartner ervan met
deze causale relatie het nazisme in zekere zin te willen verontschuldigen, wat in
zijn ogen ‘shockerend en fout’ was.
Maar Furet slaat in de ogen van Kaplan en menig andere historicus ook zelf de
plank mis in zijn visie op de relatie tussen communisme en nazisme. Zo toonde Ian
Kershaw aan dat Furet echte geschiedkundige missers maakte
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in zijn pogingen de bewering te staven dat het fascisme ‘minder leugenachtig’ zou
zijn geweest dan het communisme. Ook is Furet van diverse zijden terecht verweten
dat hij in zijn analyse voorbijgaat aan de grote verschillen tussen Duitsland en de
Sovjetmaatschappij.
4 - Furet haalt voortdurend de rollen van historicus en politicus door elkaar.
Daarmee heeft hij, zo betoogt Kaplan, in belangrijke mate en op dubieuze gronden
bijgedragen aan het fiasco van de viering van tweehonderd jaar Franse Revolutie.
De nationale viering was bedoeld als een familiefeestje, maar eindigde mede door
de onverzoenlijke houding van Furet in een familievete, zoals de historicus Eugen
Weber snedig opmerkte. De grote vraag blijft voor Kaplan hoe het mogelijk was dat
Furet in 1989 met zijn visie op het intrinsiek ‘onmenselijk karakter’ van de Revolutie
in zo korte tijd ‘le champ de bataille’ in Frankrijk kon overheersen. President
Mitterrand leek uiteindelijk wel een roepende in de woestijn met zijn hardnekkig
vasthouden aan de Revolutie als een cruciaal onderdeel van de Franse erfenis.
Kaplans kritiek op Furet is niet onweersproken gebleven. In bladen zoals Le Débat
werd door vooraanstaande historici als Mona Ozouf en Marcel Gauchet betoogd
dat misschien niet alle antwoorden maar wel alle vragen die Furet opwierp zeer
legitiem waren. Had de Annales-stroming dan niet ten onrechte de politieke
geschiedenis weggedrukt en werd het niet tijd om deze de plaats terug te geven
die haar toekomt? Was de Franse geschiedschrijving dan niet lange tijd inderdaad
in sterke mate overheerst geweest door marxisten? En was niet de invloed van het
marxisme op de Franse intelligentsia zeer sterk en deels catastrofaal geweest? En
is er niet wel degelijk een historische en ideologische kettingreactie tussen
absolutisme - Verlichting - Franse Revolutie - liberalisme - socialisme - communisme
- fascisme waar te nemen, hoe complex ook? Is de ontkenning van die kettingreactie
niet een ontkenning van de kern van de twintigste-eeuwse geschiedenis van Europa?
En is het fout om de intellectuele bijverschijnselen van de neergang van Frankrijk
als grote mogendheid te analyseren?

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

18
Mij lijkt dit een juiste benadering van de nalatenschap van François Furet. De
antwoorden van deze historicus van de grote revoluties blijken niet altijd bestand
tegen de tand des tijds. Zo komt een van de meest onbegrijpelijke revoluties uit de
moderne geschiedenis - het einde van het Sovjet-rijk - amper uit de verf in Le passé.
In het verleden gingen grote territoriale rijken doorgaans ten onder als gevolg van
grootschalige oorlog of ze zakten in elkaar als vermolmde wilgen. Maar waar was
eerder in een zo groot rijk vanuit het verzwakte centrum zelf tot ontbinding besloten?
We weten nog steeds niet wat Gorbatsjov voor ogen stond toen hij de Sovjet-Unie
en het Oostblok de facto ophief, en dit boek kan ons daarbij niet helpen.
Furet sprak over de ontwikkelingen van 1989 als ‘een revolutie zonder idee’, maar
zijn boek gaat daardoor uit als een nachtkaars. In feite ziet hij de omwentelingen
van 1989-1991 eerder als restauratiebewegingen dan als revoluties, en dat is
waarschijnlijk onterecht. De zeer productieve Brits-Russische historicus Richard
Sakwa heeft hierover in een aantal voortreffelijke stukken een vruchtbaarder
perspectief aangedragen. Hij beklemtoont de paradox dat de ‘anti-revoluties’ zich
keerden tegen revolutie als methode van verandering, maar veel revolutionairder
consequenties hebben gehad dan welke revolutie ook: ‘They were revolutionary in
overthrowing what had become in its turn an old regime, but not ideological, and
thus truly revolutionary, in aiming at creating something new, and on the whole not
violent. Indeed the aim was a return to “normality” - the liberal, parliamentary, civil
society rejected by many revolutionaries in the 19th century and lost to Eastern
Europe after 1945.’
Alle terechte kritiek laat onverlet dat de vragen die Furet heeft nagelaten intrigerend
zijn, en ook nieuwe intrigerende vragen oproepen. Die betreffen niet alleen Frankrijk
en de laatste resten van het revolutionaire elan daar (hield de Franse pers daarom
bij de verkiezing van president Sarkozy niet op te ronken over ‘La Révolution
Sarkozy’?). Maar in bredere zin betreffen ze ook de rol van progressieve pretenties
bij het vastlopen van de westerse samenlevingen en de toekomst van de steriele
tweedeling tussen links en rechts. En ze betreffen ook de rol van Furet zelf als
ex-gelovige in de grote illusie. In zekere zin bleef hij zijn gehele leven immers
wankelen tussen een gematigde conservatief-liberale middenpositie (met figuren
zoals Edgar Quinet en Alexis de Tocqueville als zelfgekozen geestverwanten) en
een onverzoenlijk-radicale kritiek op de Franse Revolutie, die altijd veel virulenter
was dan van menig liberaal die goede en slechte momenten van de revolutie bleef
onderscheiden.
Uiteindelijk sloeg Tony Judt in een herdenkingsartikel over Furet in The New York
Review of Books (6 nov. 1997) waarschijnlijk de spijker op de kop toen hij over de
Franse historicus opmerkte: ‘Hij hielp zijn tijdgenoten na te denken over politiek als
historisch verschijnsel, en over de manieren waarop Frankrijk tegenwoordig wordt
bestuurd en wellicht in de toekomst zal worden bestuurd. En Furets herziening van
ons begrip van de Franse Revolutie was op zichzelf al een belangrijke factor in het
bevrijden van het politieke debat in Frankrijk van de alom aanwezige last van de
revolutionaire erfenis daarin.’ Die erfenis was inderdaad een last. Dat had Tocqueville
al in 1856 gezien toen hij opmerkte dat wanneer de Fransen zich, net als de
Engelsen, door de eeuwen heen zouden hebben toegelegd op stapsgewijze
hervormingen van hun bestaande instituties zonder die te vernietigen, zij minder
zouden hebben gehunkerd naar een revolutionaire nieuwe orde.
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Eindnoten:
* François Furet, Penser le XXe siècle (2006), met een inleiding van Pierre Hassner; deze 1130
bladzijden tellende bundel bevat o.m. een herdruk van ‘Un itinéraire intellectuel’, ‘Le passé d'une
illusion’ en ‘Fascisme et Communisme’).
François Furet, La Révolution Française (2007) met een inleiding van Mona Ozouf; deze 1055
bladzijden tellende bundel bevat o.m. ‘Penser la Révolution française’, ‘La Révolution, de Turgot
à Jules Ferry: 1770-1880’ en ‘Débats autour de la Révolution’, alsmede een lijst van Furets
publicaties.
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Een helblauwe dag
door Gerry van der Linden
‘Gevaarlijk, ik?’
‘Ja, en wreed.’
Het rolt gewoon uit mijn mond, ik ben niet meer te stoppen. We zitten in een café
en drinken het ene glas na het andere.
‘Ik wil gewoon wat meer... nou ja,’ zegt hij. ‘Spanning.’ De deur gaat open en de
kou rolt naar binnen. Niet alleen langs mijn benen, ook in mijn hart zit nu tocht.
‘Hééé!’ Het is de stem van Lot. Dan staat ze voor ons. Ze zwaait met een foto.
‘Hoe vind je hem?’
Ongevraagd ploft ze naast me neer en drukt me dicht tegen zich aan. Frank pakt
een sigaret.
‘Vind je hem geen stuk?’
Ik bekijk de foto en knik. De man op de foto is ongelofelijk mooi. Kaal, maar
ongelofelijk mooi. En jong.
‘Hij is zo geil,’ zucht ze. ‘Vanavond heeft hij z'n zoontje van zes. Wat denk je?
Moet ik die als mens behandelen en niet aan z'n vader zitten?’
Ze staat op, pakt mijn glas, neemt een gulzige slok, knoopt haar jas weer dicht
en slaat haar sjaal om haar nek.
‘Liefjes, ik moet weg. Ellie is zwanger. Ze is tweeënveertig en heeft niets van die
Marokkaan te verwachten. Hij brengt kranten rond! Hoe haalt ze 't in haar hoofd!
Dag schat.’
Ze kust me. En Frank.
‘Ik wil niet naar de film,’ zeg ik als Lot is vertrokken, ‘en ook niet meer naast je
zitten.’
Ik pak mijn tas en zet mijn muts op, een beetje scheef, zoals diva's dat volgens mij
doen. Frank snelt voor me uit, opent de deur, buigt theatraal en stapt met me mee
naar buiten.
‘In dit tempo zie ik je thuis,’ zegt hij als ik flink de pas erin zet. Het is een mooie
avond. Een eindje verderop loopt een paar met de armen om elkaar heen geslagen.
Achter me hoor ik zijn onregelmatige stap. Hij is pas aan zijn knie geopereerd.
Problems with knee: try to be more humble, bend, las ik laatst in een tijdschrift over
spiritualiteit. Zit wel wat in.
Zodra ik in mijn straat ben, hol ik naar de voordeur en vlieg de trap op. Als ik een
voet over de drempel heb gezet, gaat de bel. Ik doe het licht uit. Doodstil zit ik op
een stoel. Ik hoor de sleutel omdraaien en de deur opengaan. Hij pakt zijn tas met
spullen in de gang en sluit de deur weer achter zich. In de spiegeling van het raam
zie ik zijn rug over de brug gaan. Hij lijkt op de rug van mijn vader. Een beetje
gebogen, de nek iets vooruit. Een rug van kromgetrokken hout. Hij draait zich een
kwartslag om en kijkt naar het raam. Mij kan hij niet zien.
Midden in de nacht word ik wakker. Frank ligt naast me. Hij snurkt zachtjes. Op mijn
tenen loop ik de kamer uit. Gisteren had ik nog ergens een verfrom-
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melde strip paracetamol zien liggen. Mijn hoofd doet pijn. Iemand bonkt er tegen.
Wie wil er nu uit mijn hoofd in het holst van de nacht? En waar moeten we in
godsnaam over praten?
De ochtend is transparant, het is een helblauwe dag. De stad rumoert. Frank staat
onder de douche en roept waarom het water niet warm wordt. Omdat de rode knop
blauw is en andersom. Foutje van de loodgieter. Weet Frank allang. De
slaapkamerdeur van mijn zoon staat open. Vuile kleren, cd's en gescheurde
tijdschriften. Ik doe hem gauw dicht en schiet in mijn ochtendjas. Die kreeg ik van
mijn moeder. Dat ging zo.
‘Ik weet niet of het de goeie kleur is, kijk maar.’
‘Hoezo?’
‘Of ie je bleek maakt of niet.’
‘Is het een donkere kleur dan?’
‘Ja, lichte kleuren hadden ze niet meer.’
‘Ik ben benieuwd.’
‘Ja, maak maar open.’
‘Mooie kleur dat papier.’
‘Het lijkt hier een beetje op, maar dan ietsje donkerder.’
‘Nog donkerder?’
‘Maak dan open! Zo voorzichtig hoeft nou ook weer niet. Het mag best een beetje
scheuren, hoor.’
‘Nee, dat vind ik jammer.’
‘Nou, wat vind je?’
‘Mooi.’
‘Niet te donker?’
‘Ik zal hem eens passen.’
‘Als je hem aan hebt lijkt die lichter, dat is altijd zo. En je moet uitgerust zijn, anders
maakt het je bleek. Jij ziet altijd gauw bleek als je niet uitgerust bent.’
Als mijn zoon boos is, krijgen zijn ogen de kleur van mijn ochtendjas. Frank heeft
zich aangekleed en staat opeens achter me. Ik heb hem niet horen aankomen. We
kennen elkaar al een tijdje, maar we zijn de poppetjes in een speelgoedtrein. Telkens
komen we uit bij het begin, en dan draaien we nog een keer hetzelfde rondje. We
drinken thee met melk en eten geroosterd brood met kaas. Daarna staat hij op. Ik
breng je weg, zeg ik en ren de trap op. Boven maak ik blosjes op mijn bleke wangen
trek een borstel door mijn haren en ren weer naar beneden. Frank zit in zijn jas aan
de keukentafel en tuurt zwijgend naar de vuile borden. We lopen de deur uit en ik
draai meteen weer naar binnen. Het gas.
Op weg naar het station drinken we koffie in een café waar het zo luidruchtig is
dat we niets zeggen. In de hal van het station petsen de tegels tegen mijn hakken.
Ik stap als een vrouw aan de arm van een man. Op het perron leunt een conducteur
tegen de trein. Hij gaapt. Over vier minuten, mevrouw, het staat op het bord. Ik kijk
op de klok. Nog drie minuten. We houden elkaar vast. We laten elkaar los. Nog twee
minuten. Frank stapt in de trein en blijft in de deuropening staan. Zijn gezicht is
bleek. Alsof je op wereldreis gaat, zeg ik eindelijk. Hij kijkt naar zijn papieren tas
met spullen. Maar dat bedoel ik niet. Hij knoopt zijn jas los. Het fluitje klinkt. Achter
het vuile raam werpt hij een kushand. Ik kus mijn hand en werp. Pats. Op zijn gezicht.
Dwars door het vuile raam.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

21

Midden in de nacht gaat de bel. Meteen zit ik rechtop in bed. Nu gaat de telefoon
ook. Aan de deur staat Lot. Ze zwaait wat heen en weer.
‘Dag, liefje,’ zegt ze en stapt naar binnen.
‘Het is midden in de nacht,’ zeg ik, ‘ik slaap.’
‘Leuk pyjamaatje.’
Haar gezicht is verkreukeld. Het mijne ook, want ze kijkt me aan met een blik
alsof ik net uit de wasmand ben gestapt op zoek naar een strijkijzer. Aan haar hand
bungelt een fles wijn. Mijn zoon staat boven aan de trap en gaapt. O, zegt hij, en
draait zich om.
‘Joehoe, het is je irritante!’ roept ze. ‘Ga maar weer naar bed.’
Ik wil geen wijn drinken op de bank in de kamer. Ik wil slapen.
‘Is Frank vertrokken?’ vraagt ze en ploft neer.
Haar ogen zijn gericht op de tweezitsbank. Daar kan niemand op slapen. Dat
weet iedereen. Ik loop de trap op, sleep een matras uit de kamer van mijn zoon die
alweer in een diepe slaap ligt, en leg hem op de grond in mijn werkkamer. Ik wil niet
met Lot in mijn bed slapen.
‘Lekker bezig, hè?’ roept ze, terwijl ze met een vol glas in haar hand de kamer in
stommelt en als een langpootmug over de papieren stapt die verspreid op de grond
liggen. Met grote inspanning probeer ik een hoeslaken om de hoek van het matras
te trekken.
‘Ssst..., hou goddomme je kop,’ zeg ik.
‘Denk je dat ik een grijze vrouw word als ik niet meer drink? Daar ben ik bang
voor.’
‘Absoluut.’
‘En niks meer te vertellen heb?’
‘Ja.’
‘Vind je dat echt?’
We kijken elkaar aan en zeggen niets.
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drie vriendinnen
Piet Gerbrandy
Korinna Korinna waar bleef je zo lang?
‘Hing ik in duinen bezorgden attenten
bieren en glossies en oesters ik at ze
spoog ze rookte mijn grassen.’
Korinna wie hield je vannacht in handen?
‘Lag ik in duigen raapten verworpenen
blauwe gewrichten mijn vislucht mijn zonbril
kaapten groen uit mijn kassen.’
Nu je ging haal ik al mijn woorden terug.
Ik maak ze in herhaling ongesproken.
Ik maak ze in herhaling tot gezwegen.
Korinna wees weer een van wie ik hoorde.
Korinna Korinna waar kuilt zij zich in?
‘Ik zag haar in een branding voeten baden.
Men zag haar met een banjo op haar dijen.
Korinna speelt met vuurwerk in gevang.’
KORINNA
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Geen toegang voor bevoegden. Verboden voor de wet.
Bij geen gehoor uw loper in de schede.
Mijn klepgleuf weigert brieven pakketten en kranten.
‘Wat sta jij tussen mij deur en Lykoris?
Draai je niet zwaai je niet open met geknars?
Jij dekplaat op de afgrond van haar gangen
jij scherm dat hier nu afscheidt van dan daar.’
Vel ben ik voor haar naam en grove graffiti.
Bleek sta ik bloot aan schoppen en regen en kloppen.
U kust mijn dorpel maar. Mijn stoep is ruim.
‘Wat als ik meters opneem voor Lykoris?
Stel dat ik stil kom klussen in haar sauna?
Ik bied je een lipsslot een koperen knop en geolie.
Mijn loopgraaf ware een schande voor de buurt.’
Zij heeft mij nooit geopend voor bekenden.
Voor vreemden was ik mild bij nacht en vlagen.
Vraag mij niets. Mijn slot staat onder ede.
LYKORIS
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Wat horizon? Vervuilt uw blik want splitst in vol
(laat wit je strofen scheiden lieve Atthis)
en ledig hoog en laag.
Aan kustlijn legt het mens haar mode
kapsel opmaak slippen af en gordt haar kieuwen aan en duikt
(laat schuim je strofen scheiden lieve Atthis)
in zee van zout en olie.
O midrifs hik o dubbelbrein o kijkplafond waarboven
(laat glas je strofen scheiden lieve Atthis)
des hemels krommen waartussen haar einder waarin
zich uw zon verduistert.
Uw lippen spreken laster van haar slangtong die genezing
(laat dit je strofen scheiden lieve Atthis)
uit boze wolken puurt.
ATTHIS
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Hole in one
door Bas van Putten
Tol is zo knap dat hij, dertig jaar oud nog maar, kan promoveren in de informatica.
Daarna stelt hij vast dat hij na vijf jaar buffelen geen mens in begrijpelijk Nederlands
kan uitleggen wat hij gedaan heeft. ‘Iets met computers,’ zegt hij maar. Dat in
gezelschap dan begrijpend wordt geknikt en als de weerlicht naar een ander
onderwerp wordt gegrepen, verbaast hem niet. Zijn uitleg, die niets uitlegt, snijdt
hem door de ziel. Zijn conclusie ruikt naar midlife: er zijn er meer zoals hij, jongens
met hersens. Ze zijn allemaal ongeveer even goed, even gemotiveerd, even
intelligent. Tol is een slimmerik zoals je dommeriken hebt en middelmatigen, een
van de velen - een categorie. Hij is geen Einstein en geen Michelangelo, geen
Mozart. Dat hij daarin niet alleen staat, doet niets af aan de conclusie dat zijn leven
zinloos is, zolang zijn doel blijft dat hij het verschil moet maken.
Een tijd lang werkt hij bij een softwarehuis onder gelijken. Het betaalt behoorlijk,
maar niet voldoende om zijn jarenlange strijd als promovendus te verzilveren. Tol
is scrupuleus: hij vraagt zich af wat hem ertoe beweegt genoegdoening te eisen
voor een vrijwillig offer. Niets van wat hij nu doet, heeft hij zelf bedacht. Hij verbetert
rammelende computerprogramma's die zijn werkgever voor veel geld heeft ingekocht.
Omdat hij het niet zeker weet, zegt hij niet dat hij het beter kan. Tol een fatalist: hij
aanvaardt de superioriteit van de verkopers die zijn werkgever hun halffabricaten
door de strot hebben geduwd. Hij aanvaardt dat zij hebben gewonnen. Hij redt zijn
eer - of, beter uitgedrukt, het vege lijf - door hun behendigheid te overtroeven met
zijn onzichtbare bekwaamheid. Hij noemt dit trots, maar het is iets anders.
Andermans rotzooi opruimen, dat is wat hij doet. Hij stelt niet meer voor dan een
vuilnisman, een boekhouder, een advocaat. Het is maar software, en hij gaat eraan
kapot. Als Tol met zijn collega's luncht, hebben ze geen idee waar ze het over
moeten hebben. Thuis leest hij Nietzsche en Spinoza, maar niets helpt. Zijn eigen
schuld: hij zoekt de troost en niet de uitweg. Tot hij breekt.
Tol vindt een vacature in zijn krant. Een multinational zoekt een ‘hoog opgeleide
directiechauffeur’ met wat de opsteller benoemt als ‘bovenmodale communicatieve
vaardigheden’. Hij belt om informatie en wordt wijzer. De bestuursvoorzitter van een
computerconcern ziet uit naar een chauffeur met wie hij, zegt het fraai koket klinkende
meisje aan de lijn, ‘zoiets als een normaal gesprek kan voeren’. Men heeft hier wat
voor over: het salaris is nauwelijks slechter dan het zijne. Tol is geïntrigeerd en
reflecteert, haast opgelucht. Verstand, je koopt er niks voor. Ooit stonden ingenieurs
op de tram, zo relatief is alles.
Eerst is er een gesprek met de personeelsfunctionaris, een blond gemantelpakt
geval van ongeveer zijn leeftijd, wellicht het meisje dat hij aan de telefoon had. Als
de situatie het zou toestaan, had hij werk van haar gemaakt. Haar steriele schoonheid
wekt begeerte, een wilde drang waar hij zich niet voor hoeft te schamen: omdat er
niets persoonlijks aan is, kan hij niets beschadigen. Ze kijkt naar zijn CV en vraagt
of hij verdwaald is. Hij glimlacht, schudt van nee, zegt ‘werk is werk’ en vraagt wat
ze bedoelt.
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Dat is het goede antwoord, zegt het kind, dat hem vooral teleurstelt omdat hij altijd
op een wonder hoopt: alles wat ze zegt, klinkt of ze het van tevoren heeft bedacht.
Gek dat schoonheid soms zoveel belooft en zo weinig te geven heeft. Hij neemt
haar niets kwalijk, zoals hij - meer uit zelfbescherming dan uit zachtheid trouwens
- bijna nooit iemand iets kwalijk neemt. De hoofdzaak is: er komt goed nieuws na
een uur Pavlovconversatie over zijn curriculum (onberispelijk), rijvaardigheid
(uitstekend) en zijn hobby's (geen, zegt hij, maar het is meer uit afkeer van het woord
dat hij besluit te zwijgen over lezen en pianospelen). Hij krijgt het groene licht en
mag opnieuw verschijnen, nu voor de man die straks zijn vracht wordt als het goed
gaat, en die persoonlijk met hem wil kennismaken.
Hij brengt niemand van zijn plannen op de hoogte. Zijn vriendin niet, zijn moeder
niet, zijn beste vriend niet. Hij neemt zich voor dat zo te houden. Tol staat op de
drempel van een leven dat van hem alleen is - hij gaat ondergronds. Een chauffeur
moet niets, behalve rijden. Alleen chauffeurs hebben de tijd om na te denken op
hun eigen, streng intieme voorwaarden. Dankzij deze vacature weet hij wat zijn
hoogste doel is: een vrij mens te zijn.
Een dag voor de finale kwijting googelt hij zijn nieuwe baas. Op Wikipedia staat een
klassiek succesverhaal: Een selfmade man, gesjeesd student, kleurrijk op een voor
kleurlozen aanvaardbare manier, begint in Amsterdam te handelen in tweedehands
computers. Huurt specialisten in, mannen als Tol, die van een handige middenstander
een gelikte softwarebouwer helpen maken. Via een reeks fusies de gestage expansie,
bekroond met de vijandige overname van een zieltogende concurrent die hij in geen
tijd uit het slop trekt. ‘De Nederlandse Richard Branson’, kopt het mediagebeuren,
of ‘De Man met Gouden Vingers’. Nu er geen god meer is, moeten we het van dit
soort mensen hebben.
Op Google ziet hij iets langharigs zonder das gestaag veranderen in iets kaals
met. Het lukt hem niet meer zich de man voor te stellen met lang haar; hij ziet geen
ogen sprankelen, geen jeugd, geen trekken die hem bijblijven. Een bril, een
kortgeknipte kop, een bevroren glimlach. De onzichtbare man. De mens moet zijn
verdwenen achter zijn altijd representatieve dubbelganger, de publieke
persoonlijkheid: mecenas, vriend van het Concertgebouw, bestuurslid van
theaterfestivals en symfonieorkesten. Te veel functies, te veel vrienden. Bekende
mannen zijn van iedereen. Dat gaat vanzelf: hun succes neutraliseert tot al het
eigene verdwenen is. Wat zijn er veel van die mensen. En dat wil aanspraak. Wel,
hij is nu tenminste voorbereid.
De inkomende zon schijnt wild verblindend op een lot dat wordt bezegeld op een
zesde etage in Amsterdam Zuidoost. Glas van de vloer tot het plafond en uitzicht
op de Amsterdam Arena. Een kleine, vlakke man die hem met een verhitte hand te
veel van harte welkom heet met een gastvrijheid waarvoor ontroerend hoorbaar is
gevochten. Symbolisch dat de man principieel laagdrempelig zelf koffie zet, espresso
uit een apparaat dat breed glanzend laat hangen wat het kostte.
Eerst krijgt hij peptalk. Al drie jaar lang is Jean Paul Verlinden redder, inspirator,
het gezicht, ‘het uithangbord’ - zijn woord - van Betacom Computers (‘Global
Solutions, Personal Care’). Hij heeft de firma, pepert hij Tol ten overvloede in, uit
een ‘diep dal’ gehaald. Al drie jaar lang stijgen de winsten. Al drie jaar zwermen de
global solutions over de wereld uit. Tol ziet hoe Jean Paul probeert zijn trots te
temmen. Hij vraag niet wat ‘globale oplossingen’ betekent. Hij kan het raden:
handelswaar.
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Dan biecht Verlinden op dat hij gezelschap mist. Al drie jaar lang zit hij op de
achterbank van zijn directiewagen, zonder een woord met iemand te kunnen
wisselen. Mijn chauffeur, verklaart hij, was een rund. Aan zijn voorlichter heeft hij
niets. Het is een slimme jongen, zegt Verlinden, maar er komen alleen clichés uit.
Dat is zijn taak, maar het neemt de leemte niet weg. Ik zoek, verklaart de man
plechtig, een klankbord.
De voorlichter, natuurlijk ook aanwezig, glimlacht.
Is een personal coach geen beter idee?, zegt Tol. Wat heeft hij te verliezen.
Die heb ik al, verklaart Verlinden. Die is partij. Ik betaal hem te veel. Als die me
tegenspreekt, is het als hofnar.
Tol vraagt wat van hem wordt verwacht.
Ik zoek iemand, zegt Verlinden na een ogenblik, die begrijpt wat ik zeg.
Tol laat een stilte vallen die ter overzijde van de tafel wordt benut voor een blik
op zijn cv, gevolgd door de verbaasde vraag: waarom doet u dit?
Omdat ik niets kan, grijnst de aankomend chauffeur.
Dan is hij aangenomen. Tol snapt waarom. Mensen verwarren zelfvernedering
met zelfkennis.
Iets zegt hem dat Verlinden trots is op zijn vangst: een man van de praktijk, met
een - zo veronderstelt Tol - bijpassend minderwaardigheidscomplex, koopt een
geleerde; hij ondermijnt een krachtsverhouding met een machtsverhouding. Hij
proeft genoegdoening, al kan dat goed projectie zijn, en haat hij niets zo hevig als
zijn eigen achterdocht; misschien begrijpen ze elkaar verkeerd. Hij ziet de baas
tenslotte ook zijn best doen het onvermijdelijke ongerief van het gezagsprobleem
te verzachten. Verlinden pousseert zijn gast met de quasi ongedwongen deftigheid
van heren onder elkaar (‘Mag ik u inschenken?’). Tol merkt dat Verlinden hem
voelbaar ingespannen niet tutoyeert, hem als het ware lijkt te willen compenseren
voor zijn terugval in maatschappelijke status; hij zal de arbeidsvoorwaarden genieten
van het management, dertiende maand en goedkope aandelenpakketten inbegrepen.
Hij krijgt tevens, zoals Verlinden genereus beklemtoont, een onkostenvergoeding
voor zijn pakken. Of dat niet ook een impliciete sneer is naar zijn onbemiddelde
confectie blijft onduidelijk.
Wat telt: de vent bevalt Tol wel. Verlinden is niet karikaturaal. Beter uitgedrukt:
hij is aanvaardbaar karikaturaal. Hij kon zijn rol beroerder spelen. Zijn menselijkheid
is geënsceneerd, een zakelijk mooi weer spelen. Maar hij draagt geen streepjeshemd
met witte boord, zijn Nederlands is adequaat, in zijn directiekamer hangt geen Brood,
geen Appel en geen Corneille aan de muur. Voor hem staat kortom een mensensoort
dat hij van nabij wil leren kennen; wat hij wil weten is of dit een man is die hij trouw
zou kunnen blijven; of deze man bij machte is genegenheid, compassie op te wekken.
Nog iets, zegt Verlinden als hij opstaat; ik wil dat u volstrekt eerlijk tegen me bent.
En Tol zegt: ik verheug me.
Tol zegt zijn baan op, ligt met zijn lief twee weken op het strand in Thailand, vliegt
net iets te bruin terug en meldt zich op een maandagochtend aan de balie van zijn
hoofdkantoor. Daar worden hem op vertoon van zijn nieuwe magneetpas de sleutels
overhandigd van de dienstwagen. Hij haalt de BMW uit de parkeergarage en rijdt
voor. Verlinden waait binnen met zijn voorlichter. Tol weet de route al. Hilversum,
Mediapark. De navigatie wijst de weg, zodat er alle tijd is voor een goed gesprek.
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Verlinden heeft een Stichting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
opgericht. Daarover wil een mevrouw van een actualiteitenprogramma hem op de
televisie ondervragen. Morgen houdt de stichting een congres over het onderwerp.
Verlinden is dagvoorzitter.
Wat gaat u doen?, vraagt Tol.
Verlinden gaat de boterboer vragen waarom hij dierlijke vetten in zijn spullen stopt,
aan beleggingsfondsen waarom ze investeren in de wapenhandel, aan
frisdrankfabrikanten waarom ze zoveel suiker in hun cola gooien. Zij weten het ook
niet, of ze weten het maar zeggen het niet, maar dan begrijpt de buitenwacht
tenminste wel dat onze schuld op de agenda staat, betoogt Verlinden. We moeten
iets doen. We noemen dat bewustwording en anders dan de mensen denken, is
het ons menens.
Tol vraagt zich af of hij deze bekentenissen aan zijn doctorstitel heeft te danken.
Hij overweegt er iets over te zeggen. Maar zo eerlijk kan hij nog niet zijn. Hij voelt
zich nog te veel chauffeur, een man van wie verwacht wordt dat hij luistert: zijn rol
drukt op hem. Toch waagt hij een poging.
Dan gaan ze ook naar uw salaris vragen, zegt Tol. Of dat maatschappelijk
verantwoord is, daar hebben mensen ook een mening over.
En ik zal open kaart spelen, antwoordt Verlinden blij.
Dan neemt het presentatiewezen wraak, schat Tol. Dan zegt ze dat jullie chips
in China laten maken.
Dat doen we niet, glimlacht de baas. Maar als we het deden, zou ik zeggen dat
we persoonlijk toezagen op de arbeidsomstandigheden.
Haha, zegt Tol.
Haha, lacht Jean Paul.
De BMW parkeren valt niet mee. Tegen zijn wil loost Tol een godverdomme.
Weet je zeker dat je dit wilt, zegt Verlinden. Ik kan nog wel een goede
programmeur gebruiken.
Nee, zegt Tol, ik heb het goed zo. Het rijk aan mezelf. Kant zou jaloers zijn
geweest.
Kant ja, Kant, klinkt het vanaf de achterbank. Het wordt vandaag niks met Kant.
Tol voelt dat voor zijn baas de kloof te groot is.
Rare kerel, ginnegapt Verlinden naar zijn voorlichter. Steekt mij in z'n zak, maar
haalt en brengt mij. Hij wil het zelf. Kant!
Ik wil helemaal niets, grijnst Tol. Rijden, kijken, vegeteren. Ik ben niets, ik wil niets
en ik kan niets. Meteen schaamt hij zich voor het demonstratieve karakter van zijn
biecht.
Haha, lacht de voorlichter.
Tol wacht in de auto tot de opname voorbij is. Hij doodt de tijd met de lectuur die
op de achterbank is blijven liggen. The Financial Times, De Telegraaf, 101
Succesvolle Golftips (met als ondertitel Onmisbare Golftechnieken in 101 tips). ‘De
meeste fouten bij golf worden voor de swing gemaakt. Bij de setup en het adresseren
van de bal.’ Het is net wetenschap, en het is dermate onderhoudend dat de tijd
vliegt. Voor hij er erg in heeft, zijn Verlinden en zijn voorlichter terug in de auto.
Zo, zegt de bestuursvoorzitter. Die meid deed scherp. Wat ik verdiende. Of ik
vlees at. Of ik zeker wist dat ik geen kinderhanden misbruikte. Het complete pakket
obligate verdachtmakingen, kortom. Die linkse rakkers weten van geen ophouden.
- U had weg kunnen lopen.
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- Neuhee. Die meiden moeten wat. Het is onschuldig. Weet je, mensen krijgen nooit
echt antwoord. Daarom blijven ze vragen. Ze nemen je pas echt te grazen als je
wegblijft.
Een maand lang rijdt Tol met de BMW kriskras door Nederland. Daarbij valt het hem
op dat ze het hoofdkantoor van Betacom slechts zelden zien en dat Verlinden zich
steeds bij voorbaat verontschuldigt voor de pleisterplaatsen op zijn kruisweg: de
miljonairsbeurs (‘kan ik niet wegblijven’), de sportschool (‘onvermijdelijk’), het
tv-programma Business Class (‘De eerste en de laatste keer’), een conferentie over
inspirerend leiderschap op de Veluwe (‘Overbodig’, want ‘je hebt het of je hebt het
niet’). Hoe hardnekkig Tol hem ook op het hart drukt dat excuses niet nodig zijn hij is veel te diep doordrongen van de noodzaak tot toneel op elk niveau van werk
en leven - hij ziet geen kans een bres in de verdediging te slaan.
Nooit wordt een beroep gedaan op zijn kwaliteiten als klankbord. Echte gesprekken
voeren ze niet. Eenmaal heeft Verlinden hem naar zijn IQ gevraagd. Hij heeft naar
waarheid geantwoord, 148, en een bewondering geoogst die de verliezer afbluste
met het bonmot dat zijn EQ alleen werd overtroffen door zijn winstcijfers. Tot een
gevoel van kameraadschap leiden die kleine confrontaties niet. Weliswaar wordt
Verlinden allengs amicaler en vertrouwelijker, hij is en blijft het op de vrijbijvende,
tot niets verplichtende manier van allemansvrien-
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den. Nooit heeft Tol de indruk dat de afstand kleiner wordt. Hij hoort de klachten
aan over de drankzucht van een jongste zoon, de geldverkwisting van een dochter,
de hoerenloperij van zijn medebestuurders. Een normale chauffeur zou zich
bevoorrecht voelen, maar Tol heeft het gevoel dat hij getest wordt op discretie. Uit
wraak test hij terug. Dat is ook omdat hij zich begint af te vragen of hij in staat zou
zijn Verlinden te vervangen. Soms bekruipt hem het gevoel dat Betacom het niet
zou merken.
Wat moet ik me voorstellen bij zakendoen, vraagt hij. Of laat ik het anders vragen:
wat houdt uw werk eigenlijk in?
Verlinden denkt na.
Ja en nee zeggen. Ja tegen het goede. Nee tegen het slechte. Maar ik moet eerlijk
zijn: anderen bepalen welke knopen ik doorhak. Ik fiatteer de marsroute die zij
uitzetten. In ruil neem ik de verantwoordelijkheid. Ik ben een figure head, maar wel
de kop van Jut. Bevalt de baan je, by the way?
Verlinden tutoyeert hem voor het eerst. Tol voelt een weerzin die hij niet meer
kan verzwijgen.
Wilt u dat alstublieft niet doen?, vraagt Tol. Jij en jou kan niet goed gaan. Ik ben
de chauffeur maar. Verder vind ik dit de mooiste baan die ik ooit heb gehad.
Je zet me aan het denken, zegt Verlinden. Waar gaat je proefschrift trouwens
over?
- Information retrieval. Zoektools.
- Aha, dat kennen we. Is het goed?
- Moet ik iets citeren?
- Andere keer. Mag ik onze mensen er naar laten kijken?
Niet doen, zegt Tol. Het stelt niets voor.
- Misschien is het miljoenen waard.
- En misschien richt het voor miljarden schade aan. Ik heb een soort geavanceerde
elektronische agenda ontwikkeld, ooit. En ik weet nu wat er gebeurt als iemand hem
productierijp zou maken. Hij zou de mensen opjagen tot ze er dood bij neervielen.
Ik dacht: ik bedenk een systeem dat werknemers in staat stelt exact hun productiviteit
te meten, waardoor ze hun activiteiten zo kunnen organiseren dat ze orde en
overzicht houden. Wat ik vergat, is wat het aanricht. Je krijgt een moordwapen, een
superprikklok. Dat is wat ik gemaakt heb. Misschien had ik er rijk mee kunnen
worden, maar het is mijn wereld niet.
- Zelfs als chauffeur collaboreer je met die wereld. Niemand kan er aan
ontsnappen.
In het oog van de storm is het stil, zegt Tol.
Je mist een gen, verklaart Verlinden. Het aanvallersgen.
Dan hoef ik me dus ook niet te verdedigen, zegt Tol.
- Dat is een diepe.
- Ja.
- Of je bent gek.
- Niet onwaarschijnlijk.
- Iets anders: schrijft Dostojewski echt zo slecht of wordt hij slecht vertaald? Ik
heb op jouw aanraden De Gebroeders Karamazov gelezen en ik kwam er niet
doorheen.
Hij schrijft slecht, zegt Tol. Maar hij ziet goed.
Tol is zijn geld waard.
- Mooi, laat m'n instinct me toch niet in de steek. Enfin, kantoor.
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Daar wordt vergaderd. Als de baas dan toch op het honk is, wacht Tol in een voor
hem gereserveerde werkkamer. En anders blijft hij in de auto. Nog nooit heeft hij
zoveel gelezen als de laatste weken. Anna Karenina, De Gebroeders Karamazov;
dankzij het kapitaal leert hij de mensen kennen. Dat is altijd zo.
Om acht uur 's avonds rijdt de BMW in de Amsterdamse Beethovenstraat voorbij
wat de baas ‘een oude vriend’ noemt. ‘Even bij Geert aan’. Die is wel wat
kleinbehuisd voor een old boy, maar Tol weet dat rijke mannen graag arme vrienden
in ere houden. Omdat het chique staat, speculeert hij stil, en tegelijk ergert hij zich
aan de kleingeestigheid van zijn verdenking. Zelfs als hij gelijk heeft, getuigt zijn
inval van een volkse rancune die past bij zijn plaats maar niet bij zijn inborst. Er is
iets in hem aan het veranderen, merkt Tol. Hij eist van zichzelf ruimdenkendheid,
maar hij merkt dat dit moeilijker wordt; het chauffeurschap vreet aan zijn moraal, hij
weet niet waarom.
Pik me om tien uur op, zegt Verlinden. En ga zelf even goed eten. Tenten zat
hier, my treat. Hij reikt Tol honderd euro aan. Tol schrikt. Het voelt als een aalmoes.
Het gebaar verscheurt hem. Hij kan niet tegen ontgoocheling, hoewel hij er
tegelijkertijd naar verlangt.
Voor hij wegrijdt, ziet hij Verlinden aanbellen in een portiek. Achter een raam op
de eerste verdieping vangt Tol een glimp van een gemantelpakt geval op. Het zou
niet erg zijn als het waar was; de liefde is menselijk. Dan wordt Verlinden opgezogen
door het huis.
Om tien uur is de baas niet dronken, het is meer: hij is van de wereld.
Soms denk ik echt: ik ga die tent verkopen, zegt Verlinden, hangend op de
achterbank. Het is een grote farce jongen, een farce. PC's, wat zijn het: typemachines
met een twist. Eén borrel met Geert, en ik weet weer waar het echt om draait:
commitment. Die jongen speelt piano, schitterend. Is geen emplooi voor, nergens
meer. We gaan kapot. Maar ik doe wat ik kan.
Dan draait hij de kraan dicht. Hij gaat rechtop zitten en vermant zich.
- Zo, en nu op naar moeder de vrouw.
Tol geeft gas alsof ze vluchten.
De BMW rijdt naar Abcoude, waar Verlinden woont in een stadspaleis met varens
in de kamer en gevorderde abstracten aan de muur. Daar wacht moeder de vrouw,
die van niets of juist van alles weet, en die zich vastklampt aan de varens of de hoge
wijsheid van berusting. De vrouw is een aardig, feeëriek onhandig wezen - een kind
uit zijn jongenstijd. In de auto wordt geen woord meer gesproken. Tol tuurt in de
nacht en denkt in vrijheid.
Je moet eens komen eten, zegt Verlinden.
Alles op zijn tijd, zegt Tol.
- Ik vind het prettig met jou.
Het genoegen is wederzijds, zegt Tol. Hij voelt zich oppermachtig.
Op jou kan ik bouwen, zegt Verlinden als hij uitstapt. Morgen gaan we iets leuks
doen. Geen das, geen spijkerbroek. Om tien uur hier.
's Nachts neukt Tol zijn vriendin alsof zijn laatste uur geslagen heeft. Jullie
techneuten, zegt ze na afloop; alles of niets.
Het leuks blijkt de golfbaan. Verlinden rijdt zelf het golfkarretje naar de
ontvangstbalie, waar hij zich inschrijft voor zijn quotum holes. Tol sjokt als een
verdwaalde hond achter hem aan en kijkt zich rijk. Tegenover de receptie is een
winkel met golfspullen. Je koopt je arm aan die rotzooi, zegt de baas, want het is
lifestyle. Terwijl golf geen dure sport hoeft te zijn. En wat je koopt, koop je voor
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eeuwig. Zo'n stok als deze, 120 euro, onverwoestbaar. Tol hoort het zwijgend aan.
Hij kent het spel, hij ziet de knikkers rollen.
Eerst inslaan, zegt Verlinden. Tol volgt hem naar de driving range, een groot
grasveld met borden die de afstanden van 20 tot 200 meter aangeven. Het inslaan
vindt plaats onder een afdak, waar mannen in gecultiveerde vrijetijdsoutfits zij aan
zij meppen tegen ballen die ze met een clubkaart uit een ballenautomaat hebben
gehaald. De ballenautomaat spuugt ballen in een mandje.
De koppen hier, zegt Tol. Ze bevallen me niet.
Terecht, zegt Verlinden. We zijn allemaal hufters. Maar niet de stomste hufters.
Dit zijn de mannen die ons land groot hebben gemaakt. Dat jij dat zinloos vindt is
bijzaak. Jij hebt jezelf buitenspel gezet. Ik ben je er dankbaar voor, maar ik ben hier
op de green de enige die jou begrijpt.
Waarom liggen er zoveel balletjes op het gras?, vraagt Tol.
- Die worden opgehaald met een ballenwagen.
Tol mag ballen voelen.
- Best zwaar.
- Ja. Maar als je ze voelt tijdens het slaan, sla je niet goed.
Wanneer alle ballen uit het mandje het gras op zijn gemept, verplaatsen ze zich
naar de eerste hole. Hole 1 is een heuvelachtige strook grasland met de lengte van
een landingsbaan. Toch moet het balletje in maximaal vier slagen verdwijnen in de
hole met een voorgeschreven doorsnee van 108 mm en een diepte van 101,6 mm.
Het lijkt onbegonnen werk. Maar dat is juist de sport, zegt de baas. De echte pro's
rammen hem er met gemak in twee keer in.
Tol krijgt instructies. Het balletje in het gaatje, legt Verlinden uit, dat is de
tragikomisch simpele clou van alles. Het is net neuken, maar dan langzamer. Hij
spreekt met een achteloze ironie die bijna alles wat hij zegt plausibel maakt. Er zijn
momenten dat Tol er genoeg van heeft. Maar een nieuwsgierigheid weerhoudt hem.
- Is het een leuke sport, golf?
- Wat is leuk? Het is zo leuk als je het maakt. Ik zit natuurlijk in een business-club,
dat hoef ik jou niet uit te leggen. We zijn hier eens per maand. Het is puur zakelijk.
En toch is het spelen. Je moet er niet meer achter willen zoeken dan er is. Je zou
golf kunnen zien als speelse metafoor voor wat we op kantoor doen: taxeren en
toeslaan. Hoog vliegen, laag vallen - en weer doorgaan. Je komt nooit waar je zijn
moet, maar soms lijkt het heel even net of alles lukt. Dankzij dat balletje. Daar doen
we het voor. Die vergelijking moet je aanspreken.
- Er is dus niks aan.
- Het is overleven jongen. Ik kan het ook niet doen. Maar dan mis ik alle brouhaha
en ga ik achterlopen.
Tol ziet hoe Verlinden alle vragen van zich afschudt. De miljonairsbeurs, golf - er
valt steeds meer camouflage van hem af. Maar onder elke laag zit een nieuwe.
Waar is de kern? Steeds als Tol iets hoopt te vinden, vangt hij bot. Hij vindt niets.
Hoe kan het, dat zoveel mensen deze man geloven? Succes is onverklaarbaar,
tenzij dat niets het geheim ervan is, het karakterloze, de leegte.
Na twee uur zijn ze uitgewandeld. Tussen accountants, advocaten en
computerjongens drinken ze bier in de business lounge.
Wat een wereld, zegt Tol. Hij is volstrekt eerlijk.
Dit is jouw wereld jongen, antwoordt Verlinden, maar je versmaadt hem. Ik probeer
dat te begrijpen en ik weet nog steeds niet of ik het nou stom of groots moet vinden.
Volgens mij wil je gewoon niet weten wie je bent.
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Wat wilt u van het leven?, vraagt Tol.
- Uiteindelijk? Rust. Dat ik m'n rekeningen kan betalen. Dat ik voor niemand hoef
te buigen.
- Dan willen we hetzelfde.
- Nee. Want ik wil winnen. Jij niet.
- Ik wil niet verliezen. Dat is hetzelfde. We zijn uitwisselbaar. Kijk ons hier zitten.
We drinken bier in de business lounge. Je moet ons allebei kennen om het verschil
te zien. Is dat niet grappig?
Met een mannenklap slaat Verlinden zijn bierglas op het glazen tafelblad.
Je hebt vast gelijk, zegt hij. Maar daarom wil ik nog niet met je ruilen.
Dat was ook niet de vraag, zegt Tol.
Zo, zucht Verlinden, nu eerst even bij Geert aan. En dan naar moeder de vrouw.
Als ze het terrein afrijden, denkt Tol aan de gemantelpakte blonde en vat vlam.
Hoe is het om er een vrouw bij te hebben?, vraagt hij.
Het antwoord komt onoverwinnelijk direct.
Geestig, zegt Verlinden, geestig. Het is niet duidelijk of hij de vraag of het bezit
bedoelt. Hij laat de handschoen liggen. Hij laat de vraag in stilte smoren tot het gif
verdampt is. Geestig, zegt Verlinden nog een keer. Vanaf dat ogenblik weet Tol
zeker dat hij zijn leven lang chauffeur zal blijven.
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Staldeuren
Wim Brands
Ik belde je en vroeg
hoe gaat het;
ik ga dood zei je,
het duurt niet
lang meer en je lachte
kort hoe lang nog, vroeg ik;
vanavond misschien.
Ik hoefde m'n ogen
maar dicht te doen
om je te zien kijken.
Het was weer voorjaar,
ik wist dat nog niet,
jij wel. De dooi zette in,
morgen konden
de staldeuren open.
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Hij vraagt me waar hij is, ik vertel
over de buurt, de bewoners die
ik ken, de oorlog, het museum,
de dierentuin. Hij vraagt me
waar ik woon, ik vertel
over het eiland,
het klooster, de schepen
die ik soms tel.
Wil je weten waar je bent,
vraag ik.
Nee, wie jij bent.
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Man en muis
door Wanda Bommer
Het begon twee weken geleden met een korrel hagelslag. Ik pikte hem op van mijn
aanrecht met een vochtige vinger en wilde hem in mijn mond steken. Toen bedacht
ik dat ik nooit hagelslag in huis had.
Er was een muis.
Een muis was beter dan niks, dacht ik eerst. Het was stil zonder Johanna,
godvergeten stil. Haar garderobekast was leeg. Haar bureau, haar boeken, haar
computer: weg. Aan de kapstok hing alleen mijn eigen jas. Het kastje eronder puilde
niet langer uit van haar handschoenen, haar shawls en haar hoedjes. Kennelijk
vond die muis wel iets bij mij dat hij elders niet vond. Eten kon het niet zijn. Sinds
Johanna weg was, at ik alleen buitenshuis. Als ik al at. Er viel hier niets te halen.
Die nacht hoorde ik mijn nieuwe huisgenoot. Ze scharrelde bij de vuilniszak,
knaagde aan het hout van de plint. Tot zes keer toe sloop ik naar de keuken. In het
schemerdonker de omtrekken van tafel, kast, keukenapparatuur. Geen enkele
beweging, nog niet het trillen van een snorhaar. Doodse stilte. Maar zodra ik terug
in bed lag, hervatte ze haar activiteiten. Telkens weer. Pas tegen de ochtend viel
ik in slaap, moeizaam ademend onder het over mijn hoofd getrokken kussen.
Na vier nachten was ik haar gezelschap zat.
De vrouw van de dierenwinkel leek zelf op een knaagdier. Ingevallen wangen, spitse
neus en veel plooien in haar hals. Met korte bewegingen stopte ze de aankopen
van een onzekere jongen in een papieren zak, terwijl ze de bedragen aansloeg op
een ouderwetse kassa. Ik pakte een roze pluizig iets uit een schap en bekeek het
van alle kanten. God, wat was het warm in die winkel. De geur van zaagsel en stront
sloeg me op de keel. Uit de glazen bakken achter mij klonk gepiep en geritsel. De
groenverlichte aquaria verderop borrelden zacht. Toen de jongen ophoepelde met
z'n boodschappen, waren de vrouw en ik alleen. Ik vroeg me af hoe ik haar moest
vertellen dat ik hier niet was gekomen als dierenliefhebber.
‘Mijnheer heeft last van muizen?’ Haar stem was hoog.
Van schrik liet ik het rozig iets vallen. Ze knikte alsof dat een antwoord was.
‘Ik kan u de diervriendelijke val aanraden. Vangt de muis levend. Kunt u hem
elders vrijlaten.’
De daaropvolgende ochtenden spoedde ik mij opgewonden als een kind op
kerstochtend naar de keuken, om telkens tot de ontdekking te komen dat de val
leeg was. En met leeg bedoel ik ook leeg. De speciaal voor haar aangeschafte kaas
was weg, opgevreten, geconsumeerd zonder dat er iets was dichtgeklapt.
Diervriendelijk is tot daar aan toe, een muizenrestaurant uitbaten ging me te ver.
En 's nachts nam de herrie alleen maar toe. Het beest werd natuurlijk steeds
zwaarder van al die kaas. Zij stampte nu door mijn keuken als een melkmeid. Na
vijf dagen vergeefse diervriendelijkheid, beloofde ik mijn afgematte spiegelbeeld
dat ik met grover geschut te werk zou gaan.
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In de winkel waren dit keer geen klanten, maar de doordringende geur, de
bedwelmende warmte, het ritselen, piepen en borrelen was nog hetzelfde. Een vage
weerzin maakte mijn knieën week. De mevrouw was nergens te bekennen. In de
etalage rekte een langharige grijze kat zich uit. Ik deed de deur nogmaals open en
dicht. Het belletje klonk net zo helder als de eerste keer. Uit het niets verscheen de
vrouw achter de toonbank. Ze bewoog haar hoofd met een rukje opzij en nam me
met kraaloogjes op.
‘Zo te zien is het niet gelukt,’ zei ze. ‘Wacht maar, ik heb nog wat.’
Ze draaide zich om en begon in een lage kast tussen dozen, zakken en potten
te zoeken, waarbij ze dezelfde onrustige geluiden produceerde als mijn muis 's
nachts deed.
‘Kijk,’ klonk het, ‘hier heb ik er nog een.’
Met een blos op haar magere wangen kwam ze overeind. Ze zette een doos neer
ter grootte van de broodtrommel waarin Johanna mij twee maanden geleden nog
lunch meegaf naar kantoor.
‘In het stopcontact steken en klaar. Mensen horen de hoge toon niet, muizen
kunnen er niet tegen.’
Ergens vond ik het jammer dat dit geen terminaal martelinstrument was. Dat de
muis gewoon weg zou blijven. Geen confrontatie, geen winnaar, geen wraak. Maar
het was wel gemakkelijk. Ik betaalde dertig euro en nam het apparaat mee naar
huis.
De ultrasone muizenverjager maakte de zaak alleen erger. Waarschijnlijk werd de
muis gek van de piep en probeerde ze eraan te ontkomen door als een wilde door
mijn huis te stormen. Door mijn hele huis, ja: ze had haar territorium uitgebreid.
Alleen in mijn slaapkamer durfde ze nog niet te komen.
Ik deed inmiddels al twaalf nachten geen oog dicht en dat begon op te vallen. Ik
kreeg mijn werk niet af, maakte fouten, sukkelde bijna in slaap tijdens een
vergadering. Mijn collega's wisten wel dat Johanna weg was, maar ze hadden
misschien niet verwacht dat haar vertrek na twee maanden zo'n effect op me zou
hebben. Ik liet ze in de waan. Kon moeilijk vertellen dat ik in onmin leefde met een
muis.
De veertiende ochtend constateerde ik bij het binnentreden van de keuken dat
zij de ultrasone verjager uit het stopcontact had weten te krijgen. Ergens, aan het
buitenste randje van mijn bewustzijn, schemerde het besef dat dit theoretisch
onmogelijk zou moeten zijn. Maar ik had met feiten te maken: zij en ik waren de
enigen hier in huis, en ik had het apparaat absoluut niet uit het stopcontact gehaald.
‘Pokkenbeest,’ zei ik hardop. ‘Nu ga je er godverdomme aan.’
‘Alles?’ De vrouw perste haar toch al smalle lippen op elkaar.
‘Alles,’ bevestigde ik. Met grimmige voldoening zag ik haar tien muizenvallen,
acht lokdozen met gif en twee tubes speciale muizenlijm voor me inpakken.
‘Het is maar een muis, mijnheer,’ piepte ze.
‘En ik ben maar een mens, mevrouw,’ zei ik. ‘En ik kan er niet meer tegen.’
Ze zuchtte en schudde haar hoofd. ‘Zevenenveertig vijftig, alstublieft.’
Schijnheilig wijf.
Boterhammen met pindakaas, zag ik op internet. Die zouden het veel beter doen
dan het ouderwetse blokje kaas. Ik was de hele avond bezig met het berei-
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den van een warm onthaal voor mijn nachtelijke bezoek. Vallen en lokdozen op
strategische plaatsen, op alle drempels stukken karton met muizenlijm.
Vrij snel nadat ik in bed was gaan liggen, begon ze te spoken. Ik hoorde haar
door de gang denderen, naar de woonkamer, tegen de televisie bonken, een kast
beklimmen. Ze klonk nu als een flinke kat, alsof ze vijf, zes kilo woog. Voor de
zoveelste keer probeerde ik haar te betrappen, maar zij voelde dat blijkbaar aan en
ze hield zich al gedeisd voordat ik goed en wel uit bed was.
Omstreeks vier uur in de ochtend hoorde ik een val dichtklappen in de keuken.
Ik schoot overeind. Ik had haar, zou haar eindelijk te zien krijgen. Bloedend, met
een gebroken nek, naar buiten gespatte hersenen? Maar zij hernam haar route
onmiddellijk, met een raar klepperend bijgeluid, alsof zij de val met zich meesleepte.
Tegen de tijd dat ik in de keuken kwam, was het huis weer stil en leeg. En dat bleef
het de rest van de nacht.
Pas toen het licht werd, zag ik de ravage. De lokdozen waren leeggehaald, door
mijn hele appartement lag de vloer bezaaid met gifkorrels. In de gordijnen kleefden
de stukken karton met muizenlijm. Op het aanrecht, haar vaste schijtplek, lagen een
paar enorme keutels. Niks hagelslag. Zo groot als mijn pink. De vallen waren aan
de kant gesmeten, de ijzeren palletjes leken met brute kracht verbogen te zijn.
Eén val ontbrak. Bloedsporen op mijn parket leidden naar een lege kast in de
logeerkamer. De kast stond er groot en stil bij, als een verlaten ruimteschip in een
weiland. Ik werd bang. Irrationeel bang, achteraf bekeken.
Zonder de kast open te doen, vluchtte ik naar mijn werk. Bram, die tegenover me
zit, zat de hele ochtend naar me te staren. Tegen de lunch hield hij het niet meer.
‘Jezus kerel, wat zie jij eruit.’
Ik zweeg.
‘Misschien moet je Johanna gewoon eens bellen. Ze bijt niet.’
Oh, oh, oh wat kennen we Johanna plotseling allemaal goed. En wat zijn we
allemaal begaan met mijn lot. Ik zei niets, stond op en ging naar huis.
Dat was gisterenmiddag. Eenmaal thuis ging ik op bed liggen. Geen muis gehoord,
niks. Geslapen, urenlang. Vannacht werd ik wakker. De gordijnen waren open, de
lantaarnpaal voor mijn raam wierp lange schaduwen op het plafond. Het was koud
maar ik wilde niet onder de dekens kruipen omdat ik geen zin had me te bewegen.
Ik genoot van de stilte.
En toen gebeurde het. Er stond een muis aan het voeteneinde van mijn bed. Op
haar achterpoten. Bijna zo groot als een volwassen vrouw. Zij liet zich voorover
vallen en strekte zich in haar volle lengte over mij uit. Haar lichaam was warm, veel
warmer dan het mijne. Een verzameling botten, ingewanden, spieren, omhuld door
een opvallend dun laagje huid. Niets was overbodig, zij bestond uit het essentiële.
Ik hapte naar adem. Zacht, was zij ook. Zacht maar sterk. Ik voelde haar hart kloppen
tegen het mijne. Zij strekte haar poten uit over mijn ledenmaten, haar nagels
bekrasten mijn polsen, mijn enkels. Ik voelde haar vlugge, hete adem tegen mijn
wang. De geur van pindakaas en rottend vlees drong mijn neus binnen. Ik kokhalsde.
Probeerde me onder haar uit te wringen, maar zij nagelde me aan het matras,
schijnbaar zonder enige moeite, met slechts een subtiele trilling van haar spieren.
Haar snuit jeukte in mijn gezicht, haar smerige adem verplaatste zich langs mijn
kaaklijn naar mijn oor. Voorzichtig zette zij haar tanden in mijn hals. Ze beet, eerst
zacht, toen iets harder. Op het
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moment dat ik verwachtte dat ze door zou bijten, zette zij zich met alle vier haar
poten tegelijk af en verdween in de schaduwen van mijn huis.
En nu zit ik hier aan tafel. Het plantsoen aan de overkant ligt er roerloos bij in de
heldere januarinacht. Ik heb alles op een rijtje gezet, en terwijl ik het teruglees, wordt
het zo klaar als een klontje wat er is gebeurd. Ik ben natuurlijk behoorlijk van slag
door het vertrek van Johanna, meer dan ik wilde toegeven. Heb de afgelopen
maanden nauwelijks gegeten en des te meer gedronken. Natuurlijk, ik kan het haar
niet kwalijk nemen, na wat ik heb gedaan. Maar ze was wel verdomd snel vertrokken.
Alsof ze had zitten wachten op een stok om de hond mee te slaan. Maar goed, dat
doet nu niet terzake.
Vervolgens komt er elke nacht een muis door mijn woning raggen, waardoor ik
ruim twee weken niet slaap. Dat houdt geen mens vol. Ik ben gewoon een beetje
doorgedraaid. Hoor en zie dingen in een halfslaap, vergroot ze in mijn hoofd.
Maar nu is het klaar. Het beest is gisteren in de val gelopen. Zij heeft zich nog
naar die kast weten te slepen, met val en al, en heeft daar het loodje gelegd. Niks
meer gehoord sindsdien. Mijn geest, niet meer gewend aan ongestoorde slaap,
heeft zich overgegeven aan een idiote droom over een enorme muis. Het is logisch
dat ik onrustig heb bewogen tijdens die droom. Tezamen met mijn onverzorgde
nagels, verklaart dat de schrammen op mijn enkels en polsen.
Mijn plan is als volgt: ik ga eerst dat muizenlijk uit die kast halen en ritueel verbranden
of iets dergelijks. Dan zal ik mijn appartement grondig schoonmaken en daarna ga
ik uitgebreid in bad. Scheren, haren wassen, nagels knippen. Ze zullen straks op
kantoor raar staan te kijken. Uit mijn as herrezen. Een nieuw begin.
En oh ja, ik moet niet vergeten deze pagina's te vernietigen. Stel dat iemand dit
ooit te lezen krijgt, dan schaam ik me dood, zeg. Ze zullen me op kantoor met
terugwerkende kracht gek verklaren. Maar nu eerst die dode muis zoeken in de
kast. Geen gelul. Jezus, dat ik me zo heb laten jennen door een klein kutmuisje.
Daarna de fik in dit papier. Dit zal nooit iemand lezen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

40

Een begin
Emma Burns
Op het ritme van je keel
geloof ik je adem langs mijn huid
we kunnen kijken naar onze handen
hoe we passen in de jaren vooruit
wie je was maar wie je wordt
het pad van de haartjes op je buik
ik beloof je dat ik omhoog ga
als het licht overdag uit kan.
*
We waren zoveel
iemand als alles
om ons heen
dan gaat er ook niets
van jou, van mij
van dit moment
toch draagt
de kamer je adem
zonder vragen
en dromen
die je zelf bedacht
ik zag het.
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Voorbij gaat makkelijk
We waren om
de honderd standjes
zo grote-mensen-trots
dat verdiende
een ring van een tientje
een strippenkaart voor de nacht
we namen lucht voor lief
een laatste laag heelal
die er echt wel was
en zijn ogen waren
het eerste
van wat ik later
niet meer wist.
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Niks aan de hand
Nu dus niet vragen wat er is
vooral niet vragen hoe het gaat
vooral niet twintig keer per dag
Maria deed dan haar ogen dicht
Maria kreunde in haar slaap
aan haar niet vragen hoe het gaat
of ze nog wakker wordt vandaag
Het is gewoon een beetje stil
niks minder en niks meer
het is niet altijd feest
dat betekent niet zoveel
De geur van rottend mens
van chemisch licht
van restjes ex
het fluisteren van vroeger
het vloeken van onze vroegers
Dat betekent niet zoveel
het is gewoon een beetje stil
niks minder en niks meer
Nu dus niet vragen wat er is
vooral niet vragen hoe het gaat
vooral niet twintig keer per dag
er is toch niks aan de hand
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De zaak E.
door Antoine de Kom
‘Goedemorgen, zullen wij verder spreken?’ - Ik blijf afwachtend in de deuropening
staan en kijk hem aan. De gesprekken gaan tot nu toe moeizaam. Hij wil dat ik alleen
directe, concrete, feitelijke vragen stel, maar ik probeer juist via strategische
omwegen tot een diagnose te komen.
‘Goedemorgen, dokter.’ Hij staat op en biedt me zijn stoel aan. Dan gaat hij op
het bed zitten met zijn rug tegen de muur. Hij kruist zijn benen gestrekt over elkaar.
‘Zegt u het maar, ik ben er klaar voor.’ Hij klinkt geërgerd. Alsof ik hem uit zijn
concentratie heb gehaald.
‘Wat houdt u momenteel bezig?’ vraag ik zacht nadat ik ben gaan zitten. Het klinkt
naïever dan ik wil. Hij staart naar de memory-stick die als een amulet aan een
koordje om mijn hals bungelt.
Dan zegt hij afgemeten: ‘De veelheid van feiten, dokter. Ik beschik niet over alle
stukken hoewel die toch onmisbaar zijn om alles uit te leggen. Het is lastig om uit
mijn hoofd te moeten werken. Ik heb geen houvast. Dat mis ik vooral. Zonder de
stukken heb ik geen vaste grond onder de voeten.’
‘Zijn er ooit periodes geweest waarin u wel het gevoel had volledig greep te
hebben? Kunt u daar wat meer over vertellen?’ Ik vouw mijn handen samen en
wacht af. Mijn houding is een cliché, maar soms effectief.
‘Een lastige vraag, dokter,’ zegt hij afwerend. ‘Ik denk... ik denk terug aan de tijd
toen ik in Wenen zat en het Weense model heb ontwikkeld. U wilt natuurlijk weten
wat dat is. Wel, dat is de mensen meekrijgen door ze zelf verantwoordelijk te maken
voor de problemen die zij hebben veroorzaakt.’
‘Welke problemen bedoelt u?’ vraag ik zo neutraal mogelijk.
Hij wil niet dat ik hier verder op inga. Hij zegt dat hij alles al tijdens de verhoren
heeft verklaard.
‘Dokter, u kunt dat allemaal nauwkeurig nalezen in het dossier,’ probeert hij.
‘Maar ik hoor het graag van u. Welke problemen bedoelt u?’ dring ik aan.
Hij zegt dat hij wil roken en wel nu! Het klinkt als een bevel. Hij probeert me af te
leiden.
‘Dokter, ik waardeer uw kundigheid, maar vindt u het goed dat we op de luchtplaats
verder spreken?’ Hij probeert het gewoon. Hij zegt dat hij het moeilijk heeft. Dringt
aan op een ander onderwerp en zal desnoods emotioneel worden.
Dit keer geef ik toe. We lopen in een kille lentezon op en neer. Aan zijn reacties
merk ik dat hij me een slappeling vindt die hij eens goed de waarheid zal vertellen.
‘Het probleem was hun bestaan,’ zegt hij op een toon alsof hij een ondergeschikte
iets voor de zoveelste keer uitlegt. ‘Dat bestaan was een risico, een bedreiging, en
die moest worden geëlimineerd. Ik heb niets tegen ze. Het ging om hen als factor
in de samenleving. Die moest worden uitgeschakeld. Het land moest z'n kracht en
zuiverheid terugkrijgen. De onzen terug en zij eruit. Dat was mijn opdracht. Daarom
heb ik me met hart en ziel verdiept in hun cultuur. Les gehad
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van een rabbi, op mijn eigen verzoek nog wel. Ik heb geprobeerd Hebreeuws te
leren, ben in Palestina geweest, heb keer op keer contact gezocht met zionisten.
Ik begreep dat emigratie het sleutelwoord was.’
‘Waarheen leidde u die emigratie?’ vraag ik.
Hij zwijgt en staart bewegingloos naar de straat beneden. Daar staat een
verhuiswagen die wordt ingeladen. Ik zeg dat wat hem ten laste wordt gelegd met
geen pen te beschrijven valt en in geen miljoen woorden te zeggen is. Hij haalt z'n
schouders op.
‘U weet het toch allemaal al, dokter, niet waar? Waarom blijft u dan zo aandringen?’
‘Ik weet,’ zeg ik, ‘dat emigratie deportatie werd en dat die deportatie tot de
vernietiging leidde van miljoenen. Hoe heeft u miljoenen de dood in kunnen jagen
zonder daar zelf aan te gronde te gaan? Hoe hield u zich staande te midden van
de genocide die u in werking zette?’
‘Maar dokter, zo was het helemaal niet. Het waren geen miljoenen mensen, het
waren getallen, lijsten, rapporten en zo meer. Het was een uitweg voor een probleem,
een exercitie in organisatie, durf, doortastendheid en moed. U zou eens moeten
beseffen welke astronomische veiligheidskwesties ik heb mogen helpen oplossen!’
Hij gaat op een bankje zitten en nodigt mij met een gebaar uit naast hem plaats
te nemen. De wasem van onze adem glinstert in het zonlicht.
‘Wat vonden uw superieuren van uw inzet?’
‘Ze waren enthousiast, dokter. Het duurde niet lang of ik kreeg de ene opdracht
na de andere. Ik was in ons gehele Rijksterritorium actief en zorgde voor een chique
en goed gereguleerde oplossing. Niet dat ordinaire geweld van de troepen in Rusland
en Polen. Nee, ik deed het volgens het boekje: ordentelijk en netjes. Overal regelde
ik de transporten en de logistiek, niet meer en niet minder, ziet u.’
Even kijkt hij bijna mijmerend voor zich uit. Dan zegt hij zacht en rustig: ‘Ik
opereerde vanuit de Kurfürstenstrasse. Prachtig gebouw van een joodse organisatie:
een grote hal, marmeren trappen, grote kamers. Afdeling IVB4 ging over joden- en
ontruimingszaken. Ik viel onder Heydrich en die op zijn beurt onder Himmler. Na
Heydrichs dood werd het Kaltenbrunner, een oude bekende van me, de zoon van
een zakenvriend van mijn vader.’
Voor het eerst wordt hij nu praatgraag. Zijn ogen fonkelen van trots en eigenliefde.
‘Ik zal u vertellen hoe het is gegaan. Ernst Kaltenbrunner had me al vroeg de
Partij in gepraat. Ik hoorde bij hen, zei hij. Hij was toen advocaat. Zeven maanden
later zat ik bij de SS. Ik werd ontslagen door mijn joodse werkgever, maar dat ging
heel fatsoenlijk. Ik was vertegenwoordiger en zat goed in logistiek en management.
Ik werd aangenomen bij de SD, die toen nog niks voorstelde. Afdeling V, sectie I:
Vrijmetselarij. We waren afhankelijk van de Partij, we hadden niks te vertellen en
zeker niets over jodenzaken. We moesten een tegenwicht vormen tegen de
straatvechters van de SA, tegen dreigingen binnen en buiten de Partij: vrijmetselaren,
marxisten, joden en zo meer. Toen kwamen de jodenwetten. Himmlers SS en
Heydrichs SD kregen de SA klein, en door hun toenemenden invloed groeiden ook
mijn kansen. Ik kon overstappen naar de afdeling van Von Mildenstein. Hij had me
ontdekt vanwege mijn inzet. Tegen die tijd zat ik al aardig in het zionisme. Ik ben in
Palestina geweest, ja voor mijn werk. De joodse emigratie moest bevorderd worden,
begrijpt u dokter, begrijpt u het?’
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Hij kijkt me nu wat tobberig aan alsof hij zich zorgen maakt dat ik hem niet snap.
‘U bent zo enthousiast als een kind,’ breng ik uit.
‘Hoe kúnt u zoiets zeggen, met permissie, dokter, nu moet ik u opnieuw de ernst
van de zaak uitleggen! Het ging om een reëel gevaar, een gevaar voor ons volk!’
Ik kijk hem zwijgend aan.
‘Dokter, hoe kan ik het uitleggen dat ik het beste voorhad. Ik werkte mee aan de
oplossing van een probleem, en zij ook, het waren de joodse organisaties in Wenen
nota bene zelf die met het idee van een Joodse Raad aankwamen!’
‘U weet toch wel beter!’ zeg ik. ‘U gaf leiding aan het Hoofdkantoor voor Joodse
Emigratie dat dreef op terreur...’
‘Ik kreeg geen bevelen van Goebbels en Streicher,’ onderbreekt hij me.
‘U stond bekend als ijzig en hard, u snauwde en blafte uw slachtoffers af.’
Nu schiet hij uit z'n slof. ‘U gaat goddomme maar door. Het lijkt wel of u zelf joods
bent! Niet dat ik iets tegen joden heb maar, ik had wel te maken met een omvangrijke
samenzwering tegen onze natie! U moet weten dokter, in mijn omstandigheden
moest je excelleren want middelmatigheid was ronduit gevaarlijk, het was oorlog,
nog voor welke gevechtshandeling dan ook.’
‘Uw plan voor emigratie kwam nooit van de grond, het werd uitroeiing,’ zeg ik.
Hij maakt een wegwerpgebaar. ‘Onzin. Het ging om een oplossing voor een reëel
gevaar, dokter.’
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Hij bijt op z'n onderlip, alsof hij de spanning en druk van vroeger weer voelt.
‘De situatie schreeuwde om een definitieve oplossing! Ik bood die. Polen had
ruimte, een gigantisch karwei, de transportcapaciteit schoot tekort, met gettovorming
als gevolg. Er kwam een Madagascarplan, maar dat verviel toen de invasie van
Engeland niet doorging... Helaas had ik het niet helemaal voor het zeggen. Ik was
onder Müller van de Gestapo geplaatst. En soms ging het helemaal fout. Himmler
liet ooit joden naar Vichy brengen, wat een stupide impuls!’
Ik leun achterover, schep meer afstand tussen hem en mij.
‘Waarom vertrok u toen niet zelf naar Vichy? Er zijn toch veel momenten geweest
waarop u had kunnen kiezen voor andere opties dan vernietiging, of had kunnen
solliciteren naar een andere post?’
Hij trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Maar dat zou hoogverraad zijn geweest! Dat nooit!
Ik was en ben trouw aan mijn land!’
Ik laat een stilte vallen en blader even door mijn notitieblok. ‘U kreeg de regie over
deportaties uit alle gebieden van het Rijk,’ zeg ik dan zo toonloos mogelijk. ‘U ging
de kampen langs en in september 1942 kreeg u van Heydrich te horen dat de Leider
de fysieke vernietiging van de joden had bevolen.’
Hij kijkt me met samengeknepen ogen aan en snauwt dan: ‘Ik heb dringend meer
archiefstukken nodig! Ik moet me beter kunnen voorbereiden.’
‘Dit is geen verhoor maar een gesprek. Ik ben geen rechercheur maar probeer u
te begrijpen,’ zeg ik. ‘Het dossier is enorm maar de kern is vrij eenvoudig: u
vereenzelvigde zich met een bizarre opdracht, wilde koste wat het kost uw doel
bereiken en die ambitie leidde tot onbeschrijfelijke excessen.’
‘Maar dokter, dokter, ik was de eerste die dat signaleerde! Ik moest van mijn
directe baas Müller rapport uitbrengen over wat er gebeurde... ik zag dat er joden
werden doodgeschoten... onze SS stond in een grote kuil te schieten, mijn knieën
begaven het, ik zei later tegen mijn baas dat dit toch geen oplossing was, onze
mannen werden zo sadisten! Ik stond bij een kuil waar een moeder haar tweejarig
kind smekend omhoog hield. Ik had willen roepen: “Niet schieten! Pak dat kind aan!”,
maar toen schoten ze en stukjes hersenen spatten op mijn jas. Het was walgelijk
en helemaal niet volgens mijn plan.’
Even slaat hij de handen voor de ogen maar hervindt al snel zijn kalmte.
‘Wannsee was een falen, een grote fout. Alles werd van me weggenomen, al het
werk, alle inspanningen, als het ware vernietigd. Toch was Wannsee niet echt
belangrijk. De massavernietiging liep toen al overal om mij heen vanuit andere
instanties. Heydrich wou gewoon de totale controle over de oplossing. Ik was net
terug uit Theresienstadt. Het sneeuwde hevig onderweg. Eenmaal in Wannsee hielp
ik Heydrich en hield toezicht op de stenograaf. Na afloop zaten Heydrich, Müller en
kleine ik gezellig bij het haardvuur. De autoriteiten hadden beslist. Ik kreeg een
nieuwe rol, werd managementdirecteur, mocht net als mijn directe baas met oranje
inkt schrijven en met “in opdracht” tekenen, zolang ik Müllers toestemming maar
had.’
Ik wijs naar hem met mijn pen. ‘Nu klinkt u opgelucht, het lijkt wel alsof er een last
van uw schouders viel, omdat uw bazen een ontsnapping boden die het u gemakkelijk
maakte uw eigen falen te verbloemen. Ik merk dat u hen nog steeds zeer serieus
neemt, enorm tegen hen opziet, dat u hen ook nog steeds vreest. Ik denk dat dit
uw zwakke plek is. U hebt uzelf als het ware aan hen
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overgeleverd. U loste de spanning en ergernis die dat bij u teweegbracht op door
steeds harder te organiseren, maakte niet uit wat, want u kon en kunt nare gevoelens
heel gemakkelijk isoleren en uitschakelen.’
Dan laat ik hem terugbrengen naar zijn cel.
Later die dag krijg ik via de bewaking een notitie van hem aangereikt. Hij had die
meteen na ons gesprek geschreven in strakke en gedecideerde hanenpoten.
‘Ik was hoog efficiënt,’ stond er. ‘De lijst van al mijn taken was lang. Ik koos mijn
medewerkers zeer zorgvuldig uit: Günther, Novak, Dannecker, Wisliceny. Mijn trots
was Brunner, die kon dreigen als de beste. Mijn motto was: we zitten allemaal in
hetzelfde schuitje en niemand stapt eruit. Van tijd tot tijd liet ik ze tegelijk uit het veld
terugkomen voor rapport en instructie. Ik hield niet van vliegen en reed zelf heel
Europa door om te controleren of alle operaties goed liepen. Zo kon ik ook nog bij
mijn vrouw en kinderen op bezoek in Praag. In Berlijn had ik Maria en daar kon ik
dan meteen bij Müller langs aan de Prinz Albrecht Strasse. Een enorme hal met de
borstbeelden van Göring en Hitler. Die Müller noemde ik “de sfinx”, hij was ontzettend
wantrouwig en bemoeide zich overal mee, tot in de kleinste details. Toch kon ik wel
met hem overweg. Elke donderdag ging ik thuis bij hem schaken bij een glaasje
cognac. En als Himmler weer eens twijfelde dan hield Müller zijn rug recht. Ik kon
ook hard zijn als het moest en daar ben ik trots op. Nog steeds.
Theresienstadt was een vondst. Ik had er een pied-à-terre, liet mijn vertrekken
uitsluitend door vrouwelijke doktoren schoonmaken. En ik liet de joden
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tekenen voor “verandering van woonplaats”. Zo konden we al hun eigendommen
legaal omruilen voor accommodatie in dat “bejaardengetto”. Het Rode Kruis vond
het goed. Ze wisten niet dat het een tussenstation was op weg naar Auschwitz.
Al met al liep het niet slecht hoewel we afhankelijk waren van lokale partijen.
Nederland was een groot succes. Die Rauter pakte tenminste door. Italië betekende
niet veel. Slowakije was nogal ingewikkeld. Salonika was effectief. In Frankrijk ging
het niet vlot. Roemenië viel tegen, vooral toen de Russen naderden. En altijd was
er weer dat gelobby om uitzonderingen, terwijl ik vond dat ze allemaal weg moesten.
En dat alles deed ik met mijn afdeling, we verwerkten de bestellingen voor het gas
en regelden zelfs transporten van schedels naar Natzweiler voor de verzameling
van August Hirt.
Hongarije was een geval apart. Het was op mijn verjaardag dat we binnentrokken
in het kielzog van de Eerste Pantserdivisie. Ik moest het jodenprobleem oplossen
en opstand voorkomen. Dat lukte. We hadden geweldig succes. Hongarije was het
land waar we het niet konden bijbenen, zoveel werden er ons aangeboden. Maar
toen kwam ook de omslag. Ik raakte in een reeks intriges verstrikt. Himmler gaf plots
zijn tweede man ter plaatse mijn specialiteit: emigratie. De Russen rukten op, de
Hongaren zetten de treinen stil. Mijn bazen Müller en Kaltenbrunner stonden pal
achter me maar Hitler keurde opeens emigratie goed! Ik heb zelfs nog om herziening
van zijn beslissing gevraagd! Waarvan akte.’
De volgende dag zien we elkaar weer.
‘Ik wil het met u over uw notitie hebben,’ zeg ik hem. ‘De passage over Hongarije
verraadt dat u meer rigide en nog onverbiddelijker werd dan u al was. Het is alsof
u een ziektekiem uitroeide. Het ergerde u dat u plots voor arbeidskrachten moest
zorgen, dus mensen in leven moest laten.’
Hij bladert lusteloos in het dossier.
‘We hebben veel tegenslagen ondervonden, dokter,’ zegt hij zacht.
‘U leefde in luxe, met veel vrije tijd, u dronk en rookte veel. U was populair, had
affaires,’ lees ik voor uit het dossier. ‘Berlijn werd verwoest, en u maakte zich druk
over het feit dat Himmler inmiddels vond dat de joden gekoesterd moesten worden.
U ging nog meer drinken, werd bang, liet uw villa tot een vesting ombouwen, was
nerveus, lachte niet meer, schreeuwde, staat hier.’
Hij kijkt naar de zoldering en zegt berustend: ‘Wat had u verwacht? Ik stond onder
grote druk, dokter. Het was het begin van de chaos.’
‘En daar kunt u niet goed tegen,’ zeg ik. ‘Orde, organiseren van de orde die uw
superieuren beogen is wat u sterkt en staande hield en houdt. Orde moest er zijn,
ongeacht de consequenties.’
‘Maar dat is toch heel gewoon?’ Hij klinkt nu wat schaapachtig.
Ik voel dat ik beet heb. ‘Ik moet denken aan wat u in het dossier over uw vader
verklaarde,’ zeg ik. ‘U hield van hem, ook al was hij een autoritaire patriarch. Rond
uw zevende was hij een jaar weg wegens werk elders. Uw moeder overleed toen
u tien was. Het was oorlog. U was de oudste in een groot gezin. Uw vader hertrouwde
vrij snel. U was voorkomend maar noemde noch uw stiefmoeder noch uw stiefbroers
ooit bij hun naam. Uw schoolcarrière mislukte. Het lijkt wel alsof u zich overgeleverd
voelde en u zich keerde tegen wat er van u werd verwacht. Pas toen u ging werken
vond u zichzelf in het regelen, het organiseren.’
‘Ik hield oprecht van mijn vader, ik zag tegen hem op.’
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‘Hield u van uw stiefmoeder?’
‘Ik respecteerde haar, ik heb geen kwaad woord over haar te zeggen.’
‘Het lijkt er sterk op dat u de dood van uw moeder onbewust wegschoof, negeerde,
loochende.’
‘Ik was ergens wel op haar gesteld, zij stond mijn vader bij, hij heeft veel
meegemaakt.’
‘Maar u noemt uw stiefmoeder nog steeds niet bij naam.’
‘Wat moet ik daarmee, mijn moeder komt er niet door terug!’
‘Ik denk dat u niet langer verlangde naar aandacht en steun. Warmte hoefde u
niet meer, u was eraan gewend door hard en succesvol werken bewondering af te
dwingen, uw agressie weg te werken, greep te houden. U mijdt zo de woede die
het gemis aan tederheid en warmte oproept.’
Nu wordt hij nijdig. ‘Ik vond het een eer om door Kaltenbrunner geprezen te
worden, ik ben er trots op dat Heydrich en zelfs Himmler mijn talent hebben erkend!’
Nu kan ik doordrukken. ‘Ik denk dat u het vermogen hebt om negatieve gevoelens
als angst, schuld en agressie te isoleren, te overdekken met het tegendeel, te
verschuiven, te verdringen of weg te rationaliseren. U lijkt zelfs in staat de door u
georganiseerde genocide af te splitsen uit uw bewustzijn maar het kan ook zijn dat
u gewoon liegt. Al met al functioneert u op het niveau van mentale geremdheid in
het direct beleven en uiten van gevoelens. Dat is eigenlijk geen stoornis te noemen.
Eerder een lichte beperking die in uw geval geen sociale beperking maar een
faciliterende en versterkende factor werd: een flinke steun in de rug om te kunnen
verdragen wat u aanrichtte.’
Hij zwijgt nu en ik ga door. ‘Er is een nog belangrijker mechanisme dat bij u
centraal staat en dat u kenmerkt. Het gaat om submissieve afhankelijkheid, die u
weet om te draaien. U kunt uw onderworpenheid “opheffen”. De daarin verhulde
agressie wordt organisatorische agressie, geen directe agressie dus, maar indirect,
gesystematiseerd, een katalysator, met de dood van miljoenen als gevolg.’
Hij zwijgt nog steeds. In zijn ogen schemert verwarring. Dan zegt hij met vaste
stem: ‘Dokter, ik hou van mijn land, van mijn volk en van mijn werk. Ik heb nooit
iemand gedood. Ik heb niets verkeerd gedaan, ik heb gekozen wat gekozen moest
worden. Het zijn de keuzes die in het leven het succes bepalen.’
Ik sla mijn notitieblok dicht en zeg: ‘Ik wil u een citaat voorleggen van een van uw
slachtoffers, een tienermeisje. Ze schreef: “Zouden de mensen dan alles wat God
hun aan goeds gegeven heeft te niet kunnen doen? Zou niets van dat goede meer
overblijven? Of zouden ook de ergste misdadigers, die voor de wereld door en door
verderfelijk zijn, nog iets in zich hebben, dat de één of andere dag tevoorschijn zou
kunnen komen?” Wat vindt u hiervan, meneer Eichmann?’
Na de terechtstelling lees ik in zijn notitieboekje zijn laatste aantekeningen: ‘Achter
dit kleine tafeltje schrijf ik aan mijn memoires. Ik ben moe maar helder en rook om
scherp te blijven. Dadelijk zal hij weer aankloppen. De rust en orde die nu nog in
mijn kleine kale cel heersen verstoren. Ik ben op van de zenuwen. Doodsbang voor
wat er komen gaat. Ik doe alles wat ze willen. Ik ben verdomme altijd gedisciplineerd
en gehoorzaam geweest, nee, niet slaafs. Lichamelijk ben ik redelijk fit. Mijn
kunstgebit zit vandaag weer goed. Als ik 's avonds naar mijn pantoffels naast het
bed kijk terwijl ik mijn bril poets, dan neem ik me voor dat de volgende dag precies
zo te doen. Organiseren is mijn vak.’
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Deze maand
De tijdgeest is al gauw onverklaarbaar wanneer men zijn hoofd erin steekt. Voor
men het weet, moet men gaan piekeren over de vraag waarom de overheid 12
miljoen euro besteedt aan subsidies voor tv-programma's. Ik laat het liever over aan
toekomstige cultuurhistorici om zich het hoofd te breken over het raadsel waarom
de weerman van SBS 6 zo'n 12.500 euro ontving omdat hij ‘Piets Weerbericht’
presenteerde vanaf een Haagse tennisclub ‘waar sprake is van goede integratie
tussen mensen uit verschillende culturen’. Ik hoop evenzeer dat zij kunnen
ophelderen waarom het programma ‘Shownieuws’ 90.000 euro ontving voor een
item over gemengde relaties.
Ik denk dat deze cultuurhistorici zullen concluderen dat het hier geen vorm van
‘staatspropaganda’ betrof, zoals opgewonden parlementariërs van de oppositie
betoogden. Veeleer gaat het om goede bedoelingen die door een fatale mengeling
van naïviteit, hybris en debiliteit eindigen in niets dan de vrolijke grijns van een ieder
die gepaste afstand houdt van de tijdgeest.
Hetzelfde geldt voor het mysterieuze nieuwsfeit dat de Vrije Universiteit te
Amsterdam geen studenten meer wil die slecht zijn in Nederlands. Er mag daar
voortaan niet begonnen worden aan het tweedejaar als de toets niet wordt gehaald.
Deze stap kwam nadat onder ruim duizend eerstejaars een taaltoets werd gehouden
en dertig procent een onvoldoende haalde. Sterker nog: het ging in de helft van de
gevallen om hopeloze onvoldoendes. Slechts 28 procent van de studenten die de
toets aflegden, wist wat de verleden tijd van ‘meten’ is, zo'n 20 procent had de
verleden tijd van ‘lijden’ fout en circa 40 procent schreef ‘De commissie beantwoordt’
zonder t.
Dat deze proeve van de tijdgeest door de media als nieuws werd gebracht, duidt
op zichzelf ook op een deficiënt geheugen. Een universitaire taaltoets is helemaal
niet nieuw, en de bizarre resultaten zijn dat evenmin. Elke krant had even in het
archief kunnen kijken: vorig jaar al werd een soortgelijke taaltoets ingevoerd op de
Erasmus Universiteit. Ook daar waren de uitkomsten grappig: van de eerstejaars
rechten had 46 procent een onvoldoende. Bij de studierichting Bedrijfskunde schreef
de meerderheid van de studenten ‘ik vindt’ of ‘het gebeurd’ dan wel ‘hij werdt’. Op
de Haagse hogeschool is ondertussen de reparatiecursus Nederlands voor studenten
van allochtone afkomst verplicht gesteld voor alle eerstejaars. En de Universiteit
van Amsterdam diende vorig jaar zelfs een subsidieaanvraag voor een
bijspijkercursus Nederlands aan de faculteit Rechtsgeleerdheid.
‘Hoe het kan dat studenten met een VWO-diploma zo slecht scoren, wordt nog
onderzocht,’ meldden de universiteiten. Op de een of andere wijze heb ik weinig
fiducie in dat onderzoek. Laat het toch over aan die toekomstige cultuurhistorici,
zou ik zeggen! Die zullen kunnen duiden dat wij het onderwijs krijgen dat wij
verdienen: het gaat om niets dan de goede bedoelingen van een generatie die de
tijdgeest zo nodig wilde helpen. Ik vermoed dat die toekomstige cultuurhistorici
daarover zelfs niet vrolijk zullen glimlachen. Zij zullen zwijgen, want stilte is het
moeilijkst te weerleggen argument, en bevat zelden spelfouten. - BB
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Geen plagiaat
door Hugo Brandt Corstius
Willem Frederik Hermans heb ik nooit ontmoet. Drie keer dreigde het. De eerste
keer zag ik hem staan op de binnenplaats van het Institut Néerlandais in Parijs. Ik
rende weg. De tweede keer belde een vriend: ‘Hermans is hier. Hij wil je zien. Kom!’
Ik kwam niet. De derde keer liep ik haast tegen hem op bij de ingang van de
Amsterdamse stadsschouwburg waar het Verzameld Werk van Multatuli aan de
kroonprins werd aangeboden. Ik schuifelde weg en ging op een lege stoel achter
in de zaal zitten.
Waarom ontliep ik Hermans? Omdat iedereen, van Adriaan Morriën tot Frans
Janssen, na een periode van vriendschap een nare tijd van vijandschap cadeau
kreeg? Integendeel: ik vond Hermans een groot ruziemaker en die ruzie wou ik
graag met hem hebben.
Hoe ik hem ook probeerde te irriteren, hij bleef aardig reageren. Toen ik in 1983
vanuit Amerika een stuk in NRC Handelsblad publiceerde waarin ik aankondigde
een biografie van Multatuli te gaan schrijven, was hij de enige die echt geloofde dat
ik een huis had gekocht naast het Multatuli-museum en dat ik al het werk van
Multatuli op computer had gezet, maar dat ik het woord ‘calangeren’ niet kon
thuisbrengen.
De Volkskrant vroeg me een recensie van Hermans' geannoteerde Max Havelaar.
Ik bedong dat ze mijn kritiek vergezeld door een flinke zak geld naar Parijs zouden
sturen voor zijn antwoord. Toevallig was Jaco Groot daar op bezoek en die vertelde
me laatst dat Hermans blij opsprong en zei: ‘Nu ga ik een verpletterende aanval op
die Hugo schrijven’ - en dat deed hij, al bevatte zijn reactie wel veel gescheld maar
geen enkel steekhoudend argument. U kunt het nalezen in Malle Hugo, helaas
Hermans' minst geslaagde essaybundel.
In die tijd werd ik verliefd op een vrouw die Lucky Jim van Kingsley Amis in het
Russisch had vertaald. Ik gaf haar Nooit meer slapen, dat leek me echt een boek
voor Russen. Ze las het boek en gaf me vier velletjes met opmerkelijke opmerkingen.
Het gaat NIET om plagiaat.
Kingsley Amis werd een half jaar na Willem Frederik Hermans geboren en stierf
een half jaar na Hermans. Zijn boek Lucky Jim verscheen in 1954 en werd in 1962
in het Nederlands vertaald. In september 1962 begon Hermans aan Nooit meer
slapen, dat in september 1965 klaar was.
De overeenkomsten tussen de twee boeken zijn spectaculair. De verhalen zijn
totaal verschillend maar in de kleine details en zinnetjes zijn de parallellen
verbijsterend. Ik heb het niet over plagiaat. Maar het lijkt mij toch volkomen
uitgesloten dat Hermans Lucky Jim niet gelezen had toen hij aan Nooit meer slapen
begon.
Ik beperk mij tot de eerste bladzijden uit de twee boeken. Verderop vallen je ook
bij Hermans passages op zoals: ‘... zweetdoorweekte plekken... Of de druk van het
leer het vocht uit mijn vlees perst’ - terwijl Amis schreef: ‘Dixon felt sweat out on his
chest as if it were being physically squeezed out of him’.
In de eerste bladzijden van beide boeken zien we hoe een pasafgestudeerde
ambitieuze jongeman (Alfred bij Hermans, Dixon bij Amis) iets gedaan probeert te
krijgen van een oeroude professor (Nummedal bij Hermans, Welch bij Amis), die
niet erg op de jonge ondergeschikte gesteld lijkt.
De professor en de jongeman lopen samen op. De professor praat honderduit,
gaat langzamer lopen, later staat hij stil. Bij Amis en bij Hermans.
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Het contrast tussen de twee wetenschappers wordt benadrukt. Amis: ‘To look at,
but not only to look at, they resembled some kind of variety act: Welch tall and
weedy, with limp whitening hair, Dixon on the short side, fair and round-faced...’ Bij
Hermans is er even-
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zeer een groot contrast in het duo: ‘Op straat voel ik mij een liefhebbend kleinzoon,
die met zijn halfblinde grootvader een wandelingetje gaat maken...’
Dixon vraagt zich bij Amis geërgerd af: ‘How had he become professor of history,
even at a place like this?’ En bij Hermans vraagt Alfred zich af: ‘Hoe is het mogelijk
dat u op uw vierentachtigste jaar nog in een universiteitslaboratorium troont?’
De doctorandus wil het gesprek een andere wending geven en betreurt bij Amis
‘the misfiring vehicle of his conversation’ en ‘was hoping the conversation would
turn in some other direction... he even thought he'd rather hear some more about
music or the doing of Welch's sons’. Bij Hermans zoekt Alfred naar ‘woorden die
het gesprek op het spoor kunnen brengen van de reden waarom ik hiernaartoe
gekomen ben’. Hij verzucht: ‘Meestal beginnen professoren na dergelijke
wandelingen of excursies moppen te vertellen, kwaad te spreken van hun collega's,
of mededelingen te doen over hun honden, katten, kinderen.’
Bij Amis fantaseert Dixon over zijn meerdere: ‘He pretended to himself that he'd
pick up his professor round the waist, squeeze the furry grey-blue waistcoat...
plunging the too small feet into a lavatory basin, pulling the plug’. Bij Hermans
fantaseert Alfred: ‘Straks laat zijn hoofd los en rolt over de tafel.’
De professor van Amis staat stil in de gang van het universiteitsgebouw, denkt
na en gaat iets halen uit zijn kamer op de tweede verdieping. De professor van
Hermans staat stil in de gang van het universiteitsgebouw, nadat hij van zijn kamer
op de tweede verdieping naar beneden is gekomen.
Bij Amis vraagt de hoofdpersoon: ‘Where was Welch?’ Bij Hermans vraagt de
hoofdpersoon: ‘Where are you, professor Nummedal?’
Bij Amis blijkt de oude professor de afspraak met de jonge academicus vergeten
te zijn. ‘Oh did we say this afternoon?’ zegt hij, waarna hij aanbiedt de jongeman
mee te nemen. ‘That'll be nice’ zegt Dixon dan. Bij Hermans blijkt de oude professor
de afspraak met de jonge academicus vergeten te zijn. ‘Ik herinner mij niet dat mijn
secretaresse met mij over u gesproken heeft’ zegt hij, waarna hij aanbiedt de
jongeman mee te nemen. ‘Heel graag’ zegt Alfred dan.
Amis laat Dixon zijn vuist ballen als hij peinst over een vraag van de professor.
Hermans laat Alfred peinzen over een vraag van de professor terwijl zijn ‘rechterhand
tot een vuist gebald is’.
Bij Amis maakt Dixon zich zorgen over de indruk die hij op de professor gemaakt
heeft: ‘How had he made this bad impression he wonders’. Bij Hermans maakt Alfred
zich zorgen over de indruk die hij op de professor gemaakt heeft: ‘Hoe kan ik indruk
maken op een zo oude man... zodat hij van mij een betere indruk overhoudt’.
Ik hou ermee op. Het lijkt mij zeker dat Hermans Lucky Jim las voor hij Nooit meer
slapen begon te schrijven. Dat hij onbewust al die parallelle passages opschreef,
dat kan. Maar dat niemand het ooit gemerkt heeft, dat is vreemd. Misschien zal een
Engelse lezer nu hij Beyond Sleep kan lezen, het wel opmerken. ‘Dat is echt géén
plagiaat!’, zou ik die Engelse lezer willen toeroepen.
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Werkelijk
Leo Vroman
Nu in mijn laatste jaren
of wie weet in mijn laatste weken
wacht ik het hardst op een teken
dat de dingen die werkelijk leken
dat werkelijk niet waren,
zelfs dat een afwezige brug
tussen leven en dood rondwaart
boven een schuimende vaart
waarop het Vervlerkte Paard
weg stormt, weg, en terug
naar het schijnbeeld van ons heelal
dat zich als niets openbaart
dan een waterval.
Waar zou ik dat alles mee zien
gehuld in een vreemd gewaad
wanneer ik of de dageraad
niet meer voor mij bestaat
en nooit meer sindsdien?
Zou ik bleek naar boven drijven
uit ons bed of liefst uit mijn kist
dan kon ik je werkelijk beschrijven
hoe we ons hebben vergist,
maar zal ik gewoon oprijzen
als een onmenselijk gas
waar kan ik je dan mee bewijzen
dat alles anders was?

Fort Worth, 12 januari 2008
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Dat eerste jaar daarna
Op een dag in het vroege zomerlicht
zijn de dekens zo opgeplooid
dat mijn lichaam daar meer dan ooit
levend onder ligt.
Eens, het was winter, zat
even in de eetzaal een man
en waarachtig, dat
was ik dan.
En op een stille nacht
word je wakker doordat
je mij duidelijk maar zacht
Tineke hoort fluisteren.
Vaak ook ben ik hier
buiten, loop achter je aan
in het park, langs de rivier
zoals ik zo vaak heb gedaan.
En nu met mijn stem zo vlakbij
maar ook zoveel zachter
dan toen ik dit levend herlas
hoe ooit komen wij
er telkens weer achter
of ik het wel was?

Fort Worth, 30 januari 2008
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Streichen, kürzen, redigieren
Mijn hachelijke avonturen met Duitse uitgeefsters (I)
door Maarten 't Hart
Voorzien van een uitmuntend nawoord door Carel ter Haar, verscheen in 1988, in
een prachtvertaling van Nijhoff-prijs winnares Waltraud Hüsmert, als nummer 1418
in zo'n mooi groen bandje van de reeks Edition Suhrkamp van uitgeverij Suhrkamp
Verlag GmbH und Co. KG, Ein Schwarm Regenbrachvögel. Desondanks baarde
mijn roman geen enkel opzien in Duitsland. Daar was ik bepaald niet rouwig om,
want mij lokte het volstrekt niet om, voorlezend in boekhandels en bibliotheken, en
volgestopt met Sauerkraut en Bratwurst, in het voetspoor van Cees Nooteboom van
Brandenburg tot Beieren, heel Duitsland te doorkruisen.
Toen dus, na het echec van de Regenbrachvögel, een kleine Duitse uitgever de
vertaalrechten kocht van Het woeden der gehele wereld, ging ik ervanuit dat er
wederom sprake zou zijn van een hachelijk waagstuk dat bij voorbaat al tot mislukken
gedoemd leek. Bovendien betrof het hier Arche Verlag, een bedrijf dat voornamelijk
kalenders op de markt bracht.
Arche Verlag werd gedreven door twee dames, Frau Raabe en Frau Vitali. Beide
namen riepen bij mij de warmste gevoelens op, de naam Raabe omdat ik daarbij
terstond dacht aan de auteur van wonderbaarlijke romans zoals Stopfkuchen,
Unruhige Gäste, Das Odfeld en Pfister's Mühle, en de naam Vitali omdat de vondeling
Remy uit Alleen op de wereld met signor Vitalis door de wereld trekt. Weliswaar
staat er een ‘s’ achter diens naam, maar die hoor je in het Frans haast niet, dus
Frau Vitali en signor Vitalis leken toch familie van elkaar. Daar kwam bij dat de vrouw
die mijn Woeden zou vertalen tot Das Wüten der ganzen Welt Marianne Holberg
heette, en die naam riep zo mogelijk nog warmer gevoelens wakker dan de namen
Raabe en Vitali. Niet zozeer vanwege de Deens-Noorse schrijver Ludvig Holberg,
maar omdat deze auteur Edvard Grieg inspireerde tot zijn onvolprezen Holbergsuite
- en één componist gaat duizend schrijvers te boven.
Arche Verlag, hoe klein ook, had twee vestigingen, één te Hamburg, de Duitse
poot, en één te Zürich, de Zwitserse poot. Via Arche penetreerde je dus niet slechts
in Duitsland, maar ook in Zwitserland. En het moet gezegd dat Arche Verlag
voortvarend te werk ging. Eer mijn boek verscheen, stuurden ze Lese-exemplaren
naar de boekhandels. Frau Raabe mobiliseerde een der meest invloedrijke critici
van Duitsland, Elke Heidenreich, en wist haar de toezegging te ontfutselen dat ze
mijn boek in een van haar vele tv-programma's zou bespreken. Voeg daar nog bij
dat er een gerucht ging dat mijn boek op de buis behandeld zou worden in Das
Literarische Quartet van Marcel Reich-Ranitzki (soms wordt diens naam gek genoeg
ook als Reich-Ranicki gespeld), en het was geen wonder dat bij Arche Verlag alvast
de Nederlandse vlag werd uitgestoken.
In het befaamde, thans ter ziele gegane Quartet werd mijn roman inderdaad
besproken, en wel direct na een werk van Peter Handke. Dat werd zo ongenadig
afgekraakt dat al wat er vervolgens over mijn roman te berde werd gebracht,
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klonk als lof, hoewel Reich-Ranitzki voornamelijk het hoofdstuk prees waarin mijn
hoofdpersoon voor het eerst met een vrouw naar bed gaat.
Niettemin vloog Das Wüten na Heidenreich en Reich-Ranitzki in Duitsland de
winkels uit. Toch dacht Frau Raabe dat ik de verkoop nog zou kunnen stimuleren
door in Frankfurt op de Buchmesse mijn gezicht te laten zien. Zij ging er blind vanuit
dat ik popelde van ongeduld om daar te verschijnen, richtte haar Arche-stand aldaar
in als een Maarten 't Hart-stand (levensgrote foto, Wüten-posters), en beidde mijn
komst. Toen de Buchmesse van start ging, liet ik weten dat akelige
hartritmestoornissen mij aan mijn bed kluisterden. Dat was nog waar ook, want
alleen al het vooruitzicht dat je daar zoveel nieuwe boeken van andere schrijvers
zou aanschouwen dat je motivatie om zelf nog ooit iets te schrijven volledig
gemortificeerd zou worden, joeg mijn bloeddruk omhoog.
Uiteraard bleef mijn afwezigheid op de Buchmesse zonder gevolgen (alsof het
lezers wat uitmaakt of een schrijver aldaar zijn gezicht laat zien), maar desondanks
kreeg ik onder andere van het Nederlands Productie- en Vertalingenfonds te horen
dat het een grof schandaal was dat ik de dames Arche daar zo lelijk in de steek had
gelaten. ‘Je had het beteuterde gezicht van Frau Raabe eens moeten zien,’ zei
Reintje Gianotten die er destijds werkzaam was.
Consequenties had een en ander echter niet. De drukken van Das Wüten buitelden
over elkaar heen, en blijmoedig kondigde Frau Raabe aan dat ze mij samen met
Frau Vitali, in Warmond zou bezoeken. Bij dat bezoek zou ze bovendien vergezeld
gaan van een Techniker met een Tonbandgerät, want er zou nu in Duitsland ook
spoedig vraag ontstaan naar door de auteur uit zijn roman voorgelezen fragmenten.
We spraken af voor eind november op een middag om twee uur.
Tegen zulke officiële bezoeken zie ik altijd huizenhoog op. Ook toen had ik al
dagenlang voor Frau Raabe en Frau Vitali zouden verschijnen, vreselijk de schurft
in. Waarom toch buiten Nederland contacten met uitgevers? Was één uitgever in
Nederland al niet meer dan genoeg? ‘Laat die dames wegblijven,’ mompelde ik,
woedend beukenhout klovend, ‘we kunnen alles toch ook telefonisch of per email
afhandelen?’
Bij mij thuis werd vroeger zulk bezoek aangeduid als ‘visite’. De grote Van Dale
definieert visite als ‘min of meer formeel bezoek van particuliere personen bij elkaar,
uit beleefdheid of als maatschappelijke conventie of tijdpassering.’ Hoe dan ook:
mij kunnen ‘formele bezoeken’ gestolen worden. Informele bezoeken trouwens ook.
Laat me toch met rust, ik wil geen bezoeken of visites of iets van dien aard, als ik
contact wil met een medemens zet ik wel een cantate van Bach op.
Op de bewuste dag zat ik even voor twee uur achter mijn vleugel, alle
sacherijnigheid wegspelend met de vijfde Engelse suite van Bach. ‘Het zijn dames,’
dacht ik, ‘dus je kunt er donder op zeggen dat ze te laat zijn. Vrouwen hebben nu
eenmaal een rekbaar begrip van tijd, stiptheid ontbreekt in hun woordenboek.’ Het
leek me derhalve alleszins waarschijnlijk dat ik het vorstelijke, maar ook ellenlange
preludium van de vijfde suite in zijn geheel zou kunnen spelen, eer de dames zouden
arriveren. Nu, dat bleek inderdaad het geval, en ik kon ook de Allemande nog spelen,
en de Courante en de Sarabande en Passepied I en II, en zelfs de onvolprezen,
onvergankelijke chromatische Gigue, en toen waren ze er nog niet. Ik zette de Zesde
Engelse suite in. De Prelude daarvan is nog langer
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dan die van de Vijfde (doch minder mooi), maar ook die kon ik helemaal spelen,
plus alle dansen erachter. En toen was het inmiddels al kwart voor drie.
‘Waar blijven die dames?’ vroeg Hanneke.
Allebei werden we er onrustig en ongelukkig van dat die dames en hun
Tonbandtechneut maar niet verschenen. Eerst denk je kwaad: ze zijn te laat,
vervolgens word je ongerust. Ze zullen toch niet bij de grensovergang tegen de
slagboom zijn gereden? Om vier uur waren ze er nog niet, om vijf uur evenmin, en
toen rees de vraag: wat nu? Gewoon maar basmatirijst opzetten? Wat dan te doen
als de dames alsnog zouden verschijnen? Haastig het kookgerei wegmoffelen? Of
moesten we extra basmatirijst voorweken? Maar hoeveel dan voor drie mensen?
En wat dan te doen als ze helemaal niet kwamen?
Even na zes uur, toen het al donker was, en wij hongerig en verzenuwd, reed
een zwarte auto het erf op. Daaruit stapte eerst een forse vrouw met roodachtig
krulhaar, gehuld in allerlei lappen, omslagdoeken en sjaals, vervolgens een veel
kleinere, donkere vrouw die er net zo uitzag als de vrouw die ons in Grindlewald,
wijzend naar de loodgrijze hemel, altijd had toegevoegd: ‘Wir hoffen noch im-
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mer auf die Sonne’, en ten slotte de Techniker. Het was een heel gedoe daar op
dat erf, handen schudden, namen noemen, een en ander uit de auto pakken, onder
andere het Tonbandgerät, en van al dat ingewikkelde gedoe maakte ons toen nog
jonge Roefje misbruik door er opeens tussenuit te knijpen. Weg was zij, de
onverlichte Klinkenbergerpolder in.
Roef is een pikzwart hondje, dus in het donker zie je haar niet. Het is een teefje,
en teefjes lopen niet zo snel weg, maar Roef heeft zich vanaf dag één gedragen
als een reutje. Hoewel zij niet tot een erkend ras behoort - maar op een schilderij
van Pieter de Hoogh zit een hondje dat als twee druppels water op ons Roefje lijkt
- gedraagt zij zich als een echte terriër, ook al is ze van eenvoudige komaf. Ze werd
geboren in een achterbuurt te Schiedam, dus het is niks meer dan een proletarisch
jeneverhondje. Ruikt ze echter een haas, dan vliegt ze daar als een echte terriër
achter aan. Sloten vormen daarbij geen enkele belemmering, daar zwemt ze niet
doorheen, nee, die neemt ze in vliegende galop. Toen ik haar nog maar pas had,
is ze er op klaarlichte dag ook een keer vandoor gegaan. Uren later vond ik haar
terug op de Schiphollijn. Doodgemoedereerd kuierde ze over de bielzen; vlak voor
een aanstormende Intercity heb ik haar van de rails gegrist.
Dus toen ze er op die inktzwarte, maanloze novemberavond vandoor ging, zag
ik dadelijk voor me hoe ze uiteindelijk op dezelfde Schiphollijn alsnog zieltogend
aan haar einde zou komen. Terwijl de dames het huis binnen schreden, kon ik alleen
nog maar aan ons Roefje denken, en Hanneke zei dat ze haar zou gaan zoeken,
en dus moest ik de honneurs waarnemen, en daar ben ik niet voor opgeleid. Ik deed
nog maar een houtblok op het vuur, en de dames gingen na allerhande
plichtplegingen uiteindelijk zitten, en ik vroeg of ze iets wilden gebruiken, maar dat
wilden ze niet, ze hadden net nog ergens iets gedronken (en ik dacht: ergens iets
drinken, maar waren jullie dan vergeten dat je al om twee uur bij ons zou zijn?) en
honger hadden ze ook volstrekt niet, nee, eerst maar eens kennismaken en bijpraten.
Enig excuus voor het feit dat ze vier uur te laat waren, bleef achterwege. Dat
bevreemdde mij toen wel, maar inmiddels niet meer.
Overigens hoefde ik niets te zeggen. Onafgebroken was Frau Raabe aan het woord,
terwijl Frau Vitali juist geen woord uitbracht. Het was een genoegen om naar Frau
Raabe te luisteren, ze sprak een luisterrijk Duits. Het was alsof ze op gedragen toon
voorlas uit een boek van Thomas Mann. De ene wonderbaarlijk mooie zin volgde
op de andere, zonder enige hapering, zonder enige verspreking, zonder eh's en
uh's, en elke zin waar zij aan begon, werd ook zonder mankeren even zorgvuldig
als voortreffelijk tot een klinkend einde gebracht.
Ze deed me denken aan mijn grootmoeder Lena de Winter die ook altijd
onafgebroken aan het woord placht te zijn. Je hebt van die mensen, professor J.A.J.
Metz, hoogleraar biomathematica te Leiden en Wenen is er ook zo één, die er om
wat voor reden dan ook blindelings van uitgaan dat alle andere mensen op deze
wereld domweg dienen te luisteren als zij spreken. Of misschien weten zij niet eens
dat andere mensen ook kunnen praten, misschien gaan ze er wel van uit dat slechts
een zeer select groepje mensen op deze wereld begiftigd is met het vermogen om
volzinnen te produceren, en dat de rest eenvoudig een strottenhoofd mist.
Toch drong, hoe prachtig haar formuleringen ook waren, amper tot mij door wat
Frau Raabe in haar toverduits naar voren bracht. Eén zin bleef haken in mijn
bewustzijn, mede omdat deze een paar maal herhaald werd, en ook omdat Frau
Vitali bij die zin nadrukkelijk knikte: ‘Wir haben keinen Autore, wir pflegen
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unseren Autore.’ Later, toen Hanneke na ruim een uur uiterst mistroostig binnen
viel om te zeggen dat ze Roef nog steeds niet had gevonden, en meedeelde dat ze
weer verder zou gaan zoeken, werd die volzin in haar bijzijn nog maar eens even
nadrukkelijk als triomfantelijk herhaald. Frau Raabe gaf warempel ook te kennen
dat ze qua hond met ons meeleefde, maar vervolgde toen opgewekt haar discours.
Wat ze daarna vertelde, drong spijtig genoeg weer amper tot mijn bewustzijn
door. Voor ze samen met Frau Vitali uitgeverij Arche had opgericht, had ze bij
uitgeverij Leuchterhand gewerkt. Daar was, en ze hechtte eraan om mij dat maar
dadelijk te vertellen, anders zou ik het misschien achter haar rug om van Günter
Grass horen, een en ander mis gegaan wat betreft de zakelijke kant van de uitgeverij.
Problemen met bankgaranties, en meer van dat soort zaken waar auteurs godzijdank
nooit mee werden lastiggevallen. Alleen in dit geval was dat helaas anders gelopen,
en uiteindelijk waren alle auteurs, volkomen ten onrechte overigens, onder
aanvoering van das Ekel Günter Grass in opstand gekomen, en ja, helaas had Frau
Raabe zich toen genoodzaakt gezien bij Leuchterhand op te
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stappen. Voorzover tot mij doordrong wat Frau Raabe vertelde, verbaasde het me
vooral dat ze kennelijk veronderstelde dat ik over een soort hotline verbinding
beschikte met Günter Grass.
Wat zich precies in verband met die bankgaranties had voorgedaan, heeft ze me
bij dat eerste bezoek haarfijn uitgelegd, maar omdat niets anders door mijn hoofd
gonsde dan: Roef is weg, Roef loopt op de spoorlijn, Roef is inmiddels al morsdood,
zijn helaas de details mij ontgaan, en juist op de details komt het altijd aan. Had ik
toen goed geluisterd, dan was ik beter voorbereid geweest op wat ons later zou
overkomen. Maar mijn hond was ervandoor, en wat ik toen ook al wist, en inmiddels
nog veel beter, is dat je van niets op deze wereld zo onvoorwaardelijk houdt als van
je hondje. Mijn vader heeft het bij mijn moeder voorgoed verbruid door haar op een
avond toe te voegen dat je van een paard meer kunt houden dan van een vrouw,
maar ik ben ervan overtuigd dat je nog veel meer kunt houden van een hond dan
van een paard. En van dat koolzwarte, uiterst levendige, grappige, verpletterend
aandoenlijke hondje Roef hield ik ook toen al met heel mijn hart en heel mijn ziel
en al mijn kracht en al mijn verstand.
Inmiddels ben ik tot de overtuiging gekomen dat je beter geen hond kunt nemen.
Je gaat er teveel van houden. Daardoor ben je verdoofd van verdriet als hij het leven
laat. Het is al vijftien jaar geleden dat mijn eerste hond stierf, en nog steeds schiet
ik vol als ik eraan denk hoe vreselijk stijf en dood ze was toen ik haar ophaalde bij
de dierenarts die vergeefs geprobeerd had haar te behandelen. Ongetwijfeld is de
dood van een eigen kind nog veel moeilijker te verwerken, mede omdat een kind,
anders dan een hond die nu eenmaal hoogstens veertien, vijftien jaar oud wordt,
jou behoort te overleven, maar wie nooit een kind heeft gehad, investeert, denk ik,
al die braakliggende liefde voor nageslacht in z'n hond - dus de dood van een hond
is voor zo iemand ronduit een tragedie.
Die eerste avond met Frau Raabe wilde ik maar één ding: eropuit, de onverlichte
Klinkenbergerpolder in om, gewapend met een grote zaklantaarn, naar mijn hondje
te zoeken. Dat kon echter niet, want ik had hoog bezoek, en dat bezoek vond dat
de tijd gekomen was om de Tonbandgerättechniker aan het werk te zetten. Frau
Raabe had al uitgezocht welke Wüten-passages zich er het best voor leenden om
op Tonband gezet te worden; van enige inspraak mijnerzijds was daarbij geen
sprake. Dus las ik, van minuut tot minuut wanhopiger en ellendiger wordend, wat
zij had uitgezocht. Voorlezen vind ik sowieso een verschrikking, maar voorlezen in
het Duits is, als gevolg van al die onophoudelijk opduikende Umlauten, erger dan
een verschrikking. Je kunt je op elk moment verspreken, en ben je met gedachten
bij je hondje, dan verspreek je je voortdurend, en elke verspreking werd terstond
door Frau Raabe geregistreerd. En dan moest het uiteraard over.
Toen, terwijl ik voorlas, stormde opeens Roef, na een afwezigheid van ruim twee
uur, de kamer binnen. Van top tot teen volledig bemodderd. Zij sprong bovenop me,
schudde alle modder en kroos en hoornblad zoveel mogelijk van zich af, dus over
mij heen, en likte woest mijn kale schedel. ‘Roefje, Roefje, Roefje,’ riep ik
zielsgelukkig, ‘o, Roefje, ben je daar weer!’ En ik omhelsde het hondje en knuffelde
haar, en ze likte maar door, en alle modder die ze had meegebracht, wervelde door
de kamer. Zelfs de omslagdoek van Frau Raabe kreeg een fantastische voltreffer.
Kroos noch hoornblad detoneerden op het kleurig design ervan.
Nadat Roef en ik elkaar ongegeneerd aan de meest uiteenlopende
liefdesbetuigingen hadden overgegeven, zei ik: ‘Nu moet ik helaas even de polder
in om
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Hanneke, die doodongelukkig rond zoekt, te vertellen dat Roef terug is.’ Nu, dat
begreep Frau Raabe, ja ‘leider, leider’, het was niet anders. Frau Vitali knikte
manhaftig.
Met Roef aan de lijn ging ik de polder in. ‘Blaf eens flink,’ zei ik tegen haar, maar
het is moeilijk een hond op commando te laten blaffen. Toch wisten we samen
zoveel misbaar te maken dat Hanneke vanuit de duisternis eropaf kwam. ‘Roef is
terug,’ riep ik haar toe, ‘nu kunnen we de dames samen misschien van voedsel en
drank voorzien.’
Maar de dames beliefden niets, Frau Raabe wou niets anders dan het Woord, en
dat behield ze tot het eind van de avond. Pas ver na elven, een tijdstip waarop wij
normaal allang in bed liggen, stelde Frau Raabe ons voor nog ergens iets te gaan
eten. Ik zei haar dat je wellicht in Duitsland op zo'n tijdstip in een stad als Hamburg
nog wel een hamburger kunt bestellen, maar dat je daar in de streek waar wij
vertoefden, der sogenannte Blumenzwiebelgegend niet op hoefde te rekenen. Zij
kon mij niet geloven, ze bleef erop aandringen dat wij nog zouden meegaan om iets
te nuttigen, en wij bleven zo beleefd mogelijk weigeren. Uiteindelijk, net voor het
middernachtelijk uur, reed de zwarte auto ons erf af en konden wij, uitgeput,
uitgehongerd, uitgewrongen, uitgepoept, naar bed.
De volgende dag kregen wij de dames eind van de morgen weer langs voor ‘ein
Kaffee’. Er werden foto's gemaakt, en we zaten ‘recht gemütlich zusammen’, en we
reden naar de schone stad Leiden waar we uiteraard de Burcht beklommen, en
Frau Raabe vertelde dat het hen de avond daarvoor niet meer gelukt was ergens
nog iets te eten te krijgen, en toen wilde ze ons alsnog op een etentje trakteren,
maar ook dat had voeten in de aarde omdat de Leidse horeca tussen de middag
geen warme maaltijden serveert, dus kwamen we toen, mede omdat die Chinees
voorkomt in het Woeden, bij Woo Ping terecht. Daarna namen de dames afscheid
waarbij zij nog maar eens herhaalden: ‘Wir pflegen unseren Autore.’
Eenmaal weer thuis zocht ik ‘pflegen’ op in het woordenboek. Op voorhand zou
ik gezegd hebben dat ‘pflegen’ niets anders betekent dan ‘veplegen,’ maar ik kon
me nauwelijks voorstellen dat Frau Raabe inderdaad bedoelde dat zij haar auteurs
‘verpleegde.’ Behalve de betekenis ‘verplegen’ gaf het woordenboek echter nog
andere woorden: verzorgen, koesteren, vertroetelen.
Spoedig bleek dat laatste woord het meest van toepassing. Vanuit Duitsland werd
ik vertroeteld door de dames. Een onafgebroken stroom presentjes kwam mijn kant
op: een grote bus thee, een sjaal van ongekende afmetingen, hoge drinkbekers met
notenschrift erop, de meest uiteenlopende boeken, cd's, Hamburgse krakelingen,
thermopeen ondergoed, supersokken, bloeddrukverlagende homeopathische
medicijnen (dus dat ‘pflegen’ moest toch vrij letterlijk worden opgevat), en uiteindelijk
zelfs een ouderwetse, in de Arche-kleuren geschilderde damesfiets met handremmen
plus (overbodig natuurlijk, maar in Duitsland wettelijk verplicht) een eerlijke
terugtraprem. Waarlijk een prachtfiets, met slechts één minpuntje: als je erop fietste,
leek het net alsof je je op een rijdend invalidentoilet voortbewoog.
En ik kreeg niet alleen cadeautjes, ik kreeg ook elke week, meestal eind van de
zondagmorgen, Frau Raabe vanuit haar buitenhuisje in Fischerhude aan de telefoon,
en heus niet zomaar voor enkele zakelijke mededelingen. Nee, dat waren
gesprekken, of liever monologen van ruim een uur, meestal aanvangend met een
scherpe plaatsbepaling van Das Wüten op de bestsellerliste van Der Spiegel,

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

14
en onveranderlijk eindigend met een doorwrochte meteorologische analyse van
‘das Wetter heute.’
Zodra Frau Raabe over wind en zon en regen en sneeuw begon, wist ik: nu komt
het einde in zicht, binnen vijf minuten klinkt het verlossende ‘Auf wiederhören’. Het
voorlaatste onderwerp was meestal ‘die Wahlen,’ want ergens op de wereld waren
altijd wel verkiezingen, en daar gaf Frau Raabe dan deskundig commentaar op.
Qua politieke kleur stond ze opvallend ver links van het midden, dus konden wij het
in dat opzicht uitstekend met elkaar vinden.
Dat ik elke week vol verlangen uitzag naar dat uur op zondagmorgen met Frau
Raabe kan ik niet zeggen, maar het was ook geen beproeving. Ze praatte wel veel,
maar ze leuterde niet. Haar prachtige Duits beviel me en mijn eigen Duits ging, al
was het een kunstwerk af en toe een zin tussen haar lange monoloog te persen,
met sprongen vooruit. Duits is een wonderbaarlijk mooie taal, echt flink wat mooier
bijvoorbeeld dan Engels. Dankzij de naamvallen kun je de zinnen op allerlei manieren
construeren, en daardoor is de poëzie mogelijk geworden van grootvorsten zoals
Hölderlin, Goethe, Rilke, Trakl - ach, noem ze allemaal maar op. En Duits is natuurlijk
ook de taal van Bach en Mozart en Schubert en Beethoven en Wagner. Het mooiste
proza ter wereld, dat van de Mann met zijn ‘wonderschoon vulpengevederde hand’
zoals Szymborska dichtte, werd in het Duits geschreven. En juist omdat het één
van de meest flexibele talen ter wereld is, behoort foeilelijk gruwelproza ook tot de
mogelijkheden, denk daarbij aan prikkeldraadfilosofen als Hegel en Heidegger. Was
Hitler er niet geweest, dan had ik wel als Duitser geboren willen zijn.
Frau Raabe is een paar jaar ouder dan ik, dus de oorlog heeft zij als kleuter
meegemaakt. Fout kan ze derhalve goddank niet zijn geweest. Ooit was ze verloofd
geweest, maar dat was weer uitgegaan, en daarna was er blijkbaar nooit meer een
man in haar leven verschenen. Mij dunkt dat 't voor een man ook geen eenvoudige
opgave zou zijn om met Frau Raabe te leven. Pflegen, vooruit, heb ik die eerste tijd
vaak gedacht, maar 't moet niet in ‘bevormunden’ ontaarden.
Van regelrechte bevoogding was in die wittebroodsmaanden echter nog geen
sprake, al stoorde het mij wel dat Frau Raabe blijkbaar nauwkeurig bijhield welke
brieven van Duitse bewonderaars bij Arche binnen kwamen. De Arbeiderspers zendt
lezersbrieven zonder enig commentaar door, maar Frau Raabe somde in haar
telefoongesprekken de brieven op die zij onder ogen had gehad, vroeg mij dan wat
erin stond, en maande mij vaak aan erop te antwoorden. Vaak ontaardde aanmanen
zelfs in aandringen. Soms wist ze zelfs al (hoe blijft een raadsel; had ze soms
röntgenogen, kon ze door enveloppen heen lezen?) wat zo'n bewonderaar had
geschreven, en dan dicteerde ze wat ik terug moest schrijven. Dat ik doorgaans
niet geneigd was op zo'n brief te reageren, zinde haar helemaal niet. Al wat
binnenkwam, moest beantwoord worden. Nu, ga daar maar aanstaan! Johann
Heinrich Jung-Stilling vond ook dat hij al zijn lezersbrieven moest beantwoorden en
is aan de portokosten failliet gegaan.
Akkoord, op de flacon gaan, dat viel op korte termijn nog niet te verwachten daar
Das Wüten een heel jaar lang hoog op de Bestsellerliste toefde, maar elke dag uit
de losse pols een paar brieven beantwoorden - ik breng het niet op. Schrijven is
moeilijk, een brief schrijven is een kunstwerk, ik kan heel goed begrijpen dat Paul
Valery eens zei: ‘Ik wou dat ik rijk genoeg was om nooit meer te hoeven schrijven.’
Ik maak daarvan: ‘Ik ben rijk genoeg om mij te kunnen veroorloven binnengekomen
brieven niet te beantwoorden. Dan maar een lezer minder.’ Toen William Faulkner
stierf, vonden ze twintigduizend ongeopende
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lezersbrieven. Ik heb dat eens tegen Frau Raabe gezegd, maar dat vond ze
‘unerhört’. Das ist ja ein Eklat, zei ze. Ik zocht het op in het woordenboek. Eklat is
de sterkst denkbare uitdrukking voor ‘schandaal’.
Toen in het najaar alweer de volgende Frankfurter Buchmesse eraan kwam,
probeerde ook Frau Raabe mij ervan te overtuigen dat ik daar niet gemist kon
worden. Hartritmestoornissen, ach kom, zelf had ze ook allerlei kwalen, een
torenhoge bloeddruk onder andere. Wat kon dat nou schelen? Meteen zond ze me
allerlei homeopathische middelen tegen hartritmestoornissen. Ze wou er niet van
horen dat die niet hielpen, natuurlijk hielpen ze wel, bij al haar vrienden en kennissen
hielpen ze fantastisch. En als ze niet hielpen, wat dan nog, aan hartritmestoornissen
was nog nooit iemand bezweken, en trouwens op de Messe wemelde het van
kundige artsen. Mij staat niet meer helder voor de geest hoe het mij indertijd, al haar
niet geringe overredingskunst ten spijt, gelukt is de Messe te boycotten. Waarschijnlijk
heb ik, mij toen al schamend voor al mijn armzalige smoezen, verdrongen wat ik
haar wijsgemaakt heb om haar ervan te overtuigen dat ik niet kon komen.
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Het bleek uitstel van executie. Want na de Frankfurter Buchmesse kwam er in het
vroege voorjaar alweer een andere Messe aan, de Leipziger Buchmesse, en Frau
Raabe wist zelfs mijn toenmalige Nederlandse uitgever, Ronald Dietz, zover te
krijgen dat hij zich schaarde achter haar pogingen mij daarheen te lokken. Hij
beloofde dat hij mij zou begeleiden. Niets zou mij aldaar deren, en ach, het duurde
maar drie dagen.
Toch zou ik, als die beroemde, oeroude, zowat al uit de middeleeuwen stammende
Leipziger Messe, elders zou zijn gehouden, daar niet heen zijn gegaan. Eén keer
in mijn leven wilde ik echter rondlopen in de stad waar niet alleen Wagner is geboren,
en Mendelssohn en Schumann lang hebben gewoond, maar waar - en vooral dat
gaf de doorslag - Bach de laatste zevenentwintig jaar van zijn leven heeft
doorgebracht. En zo kwam het dat ik samen met Ronald Dietz oostwaarts vloog, in
een tweemotorig propellervliegtuigje van Eurowings dat vier uur nodig had voor de
afstand Schiphol-Leipzig.
Een grauwer landschap dan dat bij het kleine vliegveld van Leipzig is nauwelijks
denkbaar en ook de stad zelf is, al kan ze bogen op een fraaie Radhausplatz, een
baksteenwoestijn, op Thomas- en Nicolaikirche na. De Messe wordt gehouden in
glazen hallen, even buiten de stad, en 't blijft tot op de dag van vandaag een raadsel
waarom Frau Raabe ervan overtuigd was dat het ‘für die Werbung’ van onschatbare
waarde was als een auteur urenlang rondlummelde in de stand van zijn Duitse
uitgever.
Enfin, in die Arche-stand maakte ik kennis met een van de eminentste
Bachkenners, Martin Geck, en ik voerde zo goed en zo kwaad als dat ging, want
hij had net een herseninfarct achter de rug, een gesprek met hem over Bachs
weggeraakte werken (hij denkt dat er niet zoveel is weggeraakt, ik wil dat ook
dolgraag geloven, maar ik vrees dat er minstens net zoveel is weggeraakt als wat
er bewaard gebleven is). Ook palaverden wij over het geruchtmakende Bach-boek
van Klaus Eidam dat net bij Piper Verlag was verschenen. Geck gaf mij alvast zijn
in het Bachjaar 2000 te verschijnen boek over Bach dat helaas onopgemerkt is
gebleven omdat Christoph Wolff alle aandacht ving met zijn enorme biografie waarin
hij Bach volkomen ten onrechte neerzet als een ‘learned musician’, een
componerende academicus, om precies te zijn dus niemand anders dan een alter
ego van de ‘learned’ musicoloog Christoph Wolff.
Ten tijde van die Leipziger Buchmesse was de NAVO doende Servië te
bombarderen, en inderhaast werd op de Messe daarover een schrijversforum
georganiseerd. Hoewel ik hevig tegenstribbelde wist Frau Raabe mij zover te krijgen
dat ik daar ook bij aanzat, maar dat had zij beter niet kunnen doen. Want naast wie
kwam ik daar terecht? Precies, naast Günter Grass, en die besnorde
Blechtrommelaar schonk uiteraard geen enkele aandacht aan mij, tot op het moment
dat hij vanuit een ooghoek waarnam dat Frau Raabe mij een teken gaf dat ik, vredig
zwijgend (dat kan goddank bij zo'n forum, want alle andere deelnemers popelen
van verlangen om wat te zeggen) toch ook eens mijn mond moest roeren. Toen
fluisterde hij: ‘Sind Sie bei Raabe?’ en ik fluisterde ‘Ja’ en toen tuitte hij zijn lippen
zoals een chimpansee dat doet wanneer hij heel opgewonden raakt, en net als een
chimpansee liet Grass zo'n langgerekte oe-klank schallen. Heel zacht weliswaar,
en fraai gedempt, maar toch: zo'n echt oergeluid, diep vanuit de Afrikaanse savannes.
Een geluid dat gevaar aankondigt.
Dankzij Bach (en de goede zorgen van Ronald Dietz, die bijvoorbeeld vijf
fantastische navelsinaasappels voor mij kocht) was 't die drie dagen te Leipzig vrij
goed uit te houden, al woelde ik drie nachten zonder slaap in de oververhitte
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hotelkamer (ik begrijp niet waarom de altoos gloeiende verwarmingsradiatoren in
hotelkamers nooit uitgedraaid kunnen worden). In alle vroegte, als Frau Raabe nog
niet wakker was, wandelde ik van de Thomaskirche naar de Nikolaikirche, en weer
terug, en van de Thomasschule naar café Zimmermann, allemaal wandelingen die
Bach ook vele malen had gemaakt. En op zaterdagmorgen hield ik een lezing in
het Bachmuseum, waarbij maar een handjevol mensen aanwezig was, en dat waren
allemaal Nederlanders die in Leipzig woonden, dus ik had net zo goed in het
Nederlands kunnen praten, in plaats van in het Duits.
Wat me van dat Werbungsreisje 't scherpst is bijgebleven, is de reuzentaxi voor
het vervoer van de garderobes van Frau Raabe en Frau Vitali. Uit die taxi kwam
een rijdende klerenstandaard, en die ging de lift in, en even later kwam hij terug,
met alle Griekse gewaden van de dames netjes op met fluweel beklede hangers
aan de stang, en die klerenstandaard werd integraal de taxi ingereden. Ongelofelijk!
Niets hoefde opgevouwen in koffers, alles ging zwierig, en nog even afgeborsteld,
heen en weer golvend de reuzentaxi in, en bij mij rees onvermijdelijk de vraag: wat
zal dat wel niet kosten, een reuzentaxi van Leipzig naar Hamburg, met extra
faciliteiten voor het vervoer van de speciale Messegarderobe. Enfin, onderweg naar
Hamburg zette die taxi mij af op het armzalige vliegveldje, en met Eurowings was
ik vier uur later alweer op Schiphol.
Ruim twee maanden later barstte de bom. Dankzij de duizelingwekkende verkoop
van Das Wüten der ganzen Welt kwam ons, zo bleek uit de royaltyafrekening die
Arche Verlag ons toestuurde, ruim een half miljoen Zwitserse franken toe, maar
helaas, Arche Verlag kon ons dat halve miljoen niet uitbetalen want, zo deelde Frau
Raabe doodleuk mee aan Ronald Dietz, ‘wij hebben dat geld op dit moment niet’.
Ronald Dietz sprak Frau Raabe altijd aan met haar voornaam, een stadium dat
ik nooit bereikt heb. Dus Ronald vroeg: ‘Elisabeth, wat bedoel je: “Wij hebben dat
geld niet”? Dat kan toch niet, jullie hebben toch al die boeken verkocht, dus dat geld
is toch bij jullie binnengekomen?’
‘Dat is wel binnengekomen,’ riposteerde Frau Raabe, ‘maar er waren ook
allerhande kosten, alleen al die Werbung, en allerlei tegenvallers, dus we hebben
't ook weer uitgegeven, en dus spijt 't ons vreselijk, maar wij hebben 't niet.’
Jammer genoeg heb ik de gesprekken die Ronald met Elisabeth over deze heikele
kwestie gevoerd heeft, niet zelf mogen aanhoren. Ik kan slechts weergeven wat de
briesende Ronald mij heeft verteld. Hij was, niet geheel ten onrechte natuurlijk,
ziedend verontwaardigd over de sobere mededeling ‘wij hebben het niet’. Daar
uitgeverij De Arbeiderspers 40 procent opstrijkt van de buitenlandse royalty's van
mijn boeken, betekende ‘wij hebben het niet’ voor de AP een schadepost van 200.000
Zwitserse franken.
De vraag rees: wat nu te doen?
(Wordt vervolgd)
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Bevinding # 22
Vicky Francken
Tegen deze grauwe achtergrond vechten wij onafgebroken.
De dagen slepen zich voort als bijna onthoofden,
er is iets in hun tred dat de stand van zaken verraadt
maar hun huid voelt nog warm en hun wangen
zijn zacht tegen je slapen.
Het ontbreekt ons niet anders dan anders
aan een grotere schaduw. We verklaren
deze vreemde benen graag nader:
met de passen die we zetten
komen we nergens meer
werkelijk aan.
Onze stand is halverwege en ergens anders
kunnen we niet staan, we blijven maar voelen
hoe onze harten door borstkassen in de lakens
gedrukt kloppen. Er is geen groter vergissen.
Aan onze lippen zetten wij lege kopjes.
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Scène
We staan tot elkaar als vier muren om de ergste vragen
veilig te stellen. In ons zit iemand op zijn knieën
te wachten tot ze slapen.
We dragen elkaars laarzen, er ligt nog zand
in onze lakens. Platgebrand buigen
de perziken zich over tafel, hun huid
krijgshaftig als Bataven. Nu nog
trekken spreeuwen voorbij.
Straks wordt hier iets
stuk geslagen.
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Fidelist Ivan
- Cubaans logboek I door Geert van der Kolk
- Kort na zonsondergang stond ik te wachten in een zuilengang op
de hoek van Calle 24 en Calle 35. Het was wonderlijk stil in Nueva Gerona. In het
hele stadje reden geen auto's, doordat er geen benzine te krijgen was. Je hoorde
alleen af en toe de hoefslag van een trekpaard of een fiets met een aanlopend wiel.
En je hoorde mensen aan de overkant van het kruispunt praten. Het was zo stil dat
je hele conversaties letterlijk kon volgen. De mensen verhieven hun stem niet, ze
maakten geen ruzie. Het waren gewone, rustige, bijna trage gesprekken tussen
vrienden en buren.
Ik stond te wachten op Ivan. Hij had me nadrukkelijke instructies gegeven. De
kade waar we met onze boot afgemeerd lagen, was spergebied. Er stond een groot
hek omheen en bij de poort zaten twee gewapende wachtposten. De kade werd
ook gebruikt door het veer naar Batabanó op het vasteland van Cuba. In 2003 was
een veerboot gekaapt door drie Cubanen die het land wilden verlaten. Ze kwamen
niet ver en werden standrechtelijk gefusilleerd.
Ik wist dat Ivan niet bij ons aan boord kon komen, maar hij wilde zelfs niet bij de
poort van de haven afspreken. Voor geen goud wilde hij door de politie in mijn
gezelschap worden gezien. Ivan was geen dissident. Hij was geen intellectueel en
hij voerde geen ondergrondse campagne voor de democratie en de mensenrechten.
Ivan was matroos op een vissersboot.
NUEVA GERONA

We hadden Ivan ontmoet toen we voor anker lagen bij Cayo Rosario, een onbewoond
eiland in de Canarreos archipel. Er lag een breed, langgerekt koraalrif aan de
zuidkant en het was erg moeilijk om de doorvaart te vinden. De vaargids gaf een
GPS-positie en een koers van 350 graden in de richting van een oude vissershut op
het strand. Maar de hut was nergens te bekennen. Ik tuurde door de verrekijker en
zag alleen een onafgebroken rij van in de passaatwind wuivende casuarena's en
palmbomen. De gids was tien jaar oud. Er bestaat geen nieuwere. De vissershut,
ons baken, stond ook op de door Sovjethydrologen gemaakte kaart van de Cubaanse
kustwateren, maar die kaart was al dertig jaar oud.
We zeilden heel langzaam naar het strand, met een man op de boeg om naar de
kleuren van het water te kijken. Als de zon hoog boven je staat kan je aan de kleur
zien hoe diep het water is en koraalrotsen onderscheiden van zeegras.
Ivans vissersboot kwam aan het eind van de middag binnen. De schipper stuurde
zonder aarzeling door het rif en ging niet ver van ons voor anker. Ivan kwam in een
klein roeibootje naar ons toe om snapper en kreeft te verkopen. Hij was de
vriendelijkheid en spontaniteit zelve. We waren onder elkaar. Er was is de wijde,
wijde omtrek geen menselijk wezen te bekennen, laat staan een politieagent.
Die nacht nam de wind toe tot 25 knopen en veroorzaakte zware deining, hoewel
we tussen het eiland en het rif lagen. 's Morgens besloten we om pas verder te
varen als het weer kalmeerde. Ivans boot bleef ook liggen.
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We lagen in de windschaduw van het eiland, met onze achtersteven naar het rif.
Aan het begin van de middag raakte ons anker los. De koraalrots waarachter het
vast zat brak af, het anker sleepte over de bodem en de boot dreef langzaam maar
onverbiddelijk naar het rif. We gooiden een tweede anker uit en startten de motor.
Ivan en zijn schipper Ricardo hadden gezien wat er gebeurde en ze kwamen
onmiddellijk in hun roeibootje naar ons toe met een extra anker. Het was stokoud
en verroest en had een tros waarmee je nog geen paardendief zou kunnen
ophangen, maar het voldeed. Met vereende krachten slaagden we erin de boot
weer vast te leggen. Voor de zekerheid gingen Ivan en ik met onze duikbrillen het
water in om te kijken of de ankers nu echt goed in de bodem zaten.
Ivans thuishaven was Nueva Gerona. Het is de hoofdstad van Isla de la Juventud,
een groot eiland honderd kilometer ten zuiden van de Cubaanse kust. Toen wij daar
een week later binnenliepen, belde ik hem op en maakte de vreemde afspraak op
de hoek van Calle 24 en Calle 35, ergens halverwege onze boot en die van hem.
De kade waar zijn vissersboot lag, was ook spergebied. Een boot is een gewild en
gevaarlijk bezit in Cuba.
We liepen niet rechtstreeks naar zijn huis, maar maakten een omweg. Ivan keek
af en toe over zijn schouder om te zien of we gevolgd werden. Hij woonde met zijn
vrouw en twee kinderen in een kaal en grimmig flatgebouw. Het trapportaal, de
kamers en de deuropeningen waren zo nauw dat ik voortdurend mijn hoofd moest
buigen. De muren en het plafond waren van donkergrijs beton vol barsten en
vochtplekken. Het zag er even gezellig uit als een oude Duitse bunker. Maar de
stemming was opperbest. De piepkleine huiskamer zat vol met gasten: Ivans ouders,
die drie deuren verderop woonden, en Ricardo, de schipper, met zijn vrouw en
kinderen.
Ivans zoontje kwam naast mij zitten met een schoolboek dat Vlaggen van de
wereld heette. Hij begon me te overhoren: Ken je de vlag van Brunei? Slovenië?
Qatar? Ik wilde hem een cadeautje geven. We hadden allerlei vlaggen aan boord.
Op een boot moet je immers van elk land dat je aandoet uit beleefdheid een klein
vlaggetje in de mast voeren.
‘Welke vlag zou je het liefst willen hebben?’ vroeg ik.
‘Cuba,’ zei hij zonder een moment te aarzelen, maar dat kon niet. Dat vlaggetje
moest in de mast blijven hangen tot we het land verlieten.
‘Dan kies ik... Haïti!’ zei de jongen.
‘Waarom?’ vroeg ik verbaasd.
‘Omdat de Haïtianen voor hun vrijheid hebben gevochten.’
Dat gevoel van solidariteit had met huidskleur te maken. Ivan en zijn familie zijn
donker, en dan sta je in Cuba laag op de sociale ladder.
Ik praatte met kapitein Ricardo over mijn problemen met de vaargids en de oude
Russische zeekaart. Hij had geen van beide ooit gezien.
‘Heb je geen kaart?’ vroeg ik.
‘Nee, en ook geen GPS. Ik weet hier de weg op zee en als ik het land zou willen
verlaten, heb ik echt geen kaart nodig. Extra dieselolie zou ik nodig hebben. We
krijgen altijd maar net genoeg om onze visgrond in de archipel te halen en weer
thuis te komen.’
Ricardo denkt er overigens niet over om met zijn boot te vluchten. Hij heeft, net
als alle Cubaanse vissers, een jong gezin dat altijd aan wal blijft en voor de gevolgen
van zijn vlucht zou opdraaien.
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De conversatie werd onderbroken omdat er een soap op televisie was die niemand
wilde missen. Het ging van dik hout zaagt men planken: ontrouw, bedrog en verraad,
incest, kanker en zelfmoord - alles in drie kwartier.
Ik had niet opgemerkt dat Ivan was verdwenen. Toen de tv uitging, kwam hij uit
de slaapkamer tevoorschijn, waggelend op hoge hakken en gekleed in zijn
carnavalskostuum: een minirok van stro en een witte, met proppen papier opgevulde
bh. Hij droeg een handtasje en een weelderige blonde pruik. Ik keek bezorgd om
me heen, maar Ivans ouders schudden geamuseerd hun hoofd en zijn kinderen
lachten hartelijk. Dit was het hoogtepunt van de avond en het duurde maar heel
even. Het ging om de entree. Toen Ivan eenmaal binnen was, wist hij eigenlijk niet
wat hij verder nog voor leuks zou kunnen doen. Hij stond daar maar beetje te
wiebelen op zijn hoge hakken. Hij was een grote kerel. Zijn pruik raakte bijna het
betonnen plafond.
Tegen middernacht liepen we samen terug naar de haven. De stad leek
uitgestorven. Er was nauwelijks straatverlichting omdat Cuba bijna geen elektriciteit
meer heeft. De sterrenhemel leek even groot en briljant als op zee. Twee straten
voor het hek en de wachtpost namen we afscheid. Ik vroeg hem naar de oude
dictator Fidel Castro, die al bijna een jaar ziek was en zich niet meer in het openbaar
vertoonde.
‘Wij hopen allemaal dat hij snel weer beter wordt,’ zei Ivan.
‘Echt?’ vroeg ik. ‘Ik had niet bepaald de indruk dat je erg op de communistische
regering was gesteld.’
‘Klopt,’ zei Ivan. ‘Wij zijn geen communisten, maar Fidelisten.’
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Na jaren weer eens met mij
Anton Korteweg
Ik ben na halfslachtig verweer
ingelijfd bij de bedaarden,
stem, eerlijk waar, CDA,
maak groepsreizen, Boedapest, Praag,
ben getrouwd, bij de Rotary, ridder
en stoei wat met mijn stamboom.
Gewoon om leuk te zijn soms
vervorm ik groepjes woorden:
moolkeesjes, machtig prooi,
scheten wat de Schot paft lach je tenminste nog eens.
Naar niets verlang ik zo erg
als naar het fata morgana
van de wateren van de rust.
Nu hang ik maar weer eens op.
En jij, lachen jullie nog veel?
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Voor de brug
Ik moet wachten en zie tot mijn schrik
hoe de hefbrug al dreigend zakt
voor de Sine Labore Nihil
in zijn lange, bange geheel
onder hem door is gegleden.
Ik vind het geen beeld ergens van,
maar een alledaags tafereel.
Er is een brug die zakt,
onder die brug een schip,
voor die brug een man.
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Tussen kartonnen muren
door Katinka van der Kooij
Het licht hoeft niet aan. Ik weet waar alles staat. Bovendien is het midden in de
nacht en wie weet wat de mensen ervan denken als ik zelfs in deze duisternis niet
slaap. We staan hier nogal hutje mutje, camper tegen caravan. Pal voor mij is een
rode tent komen staan. Het meisje dat hem opzette, droeg precies dezelfde
spijkerjurk als ik vandaag draag.
Het was een goed idee de caravan van mijn ouders mee te nemen. Vlak voor ik
vertrok heb ik wat ansichtkaarten met witte punaises aan de muur geprikt. Een
kameel en sjeik in de woestijn van Dubai, de Golden Gate Bridge. Op de achterkant
stond ‘Lieve Els’ dan een anekdote over het land waar Alex werkte, en onderaan
‘Zoen Alex’.
Tussen de kartonnen muren van de caravan staat een bankje dat ook bed is.
Verder zijn er een opklaptafel en een keuken. De trots van mijn moeder. Een
aanrecht, daarboven kastjes, gevuld met borden, kommen, bestek. En twee planken
vol glazen: borrelglazen, waterglazen, wijnglazen en bierglazen.
Ik heb er een maand over gedaan om boodschappen te doen. Elke zaterdag één
fles bordeaux, wat bier, of whisky. Misschien kreeg ik gasten, je weet nooit. De
flessen staan netjes naast elkaar op het aanrecht. 's Nachts staan ze er bescheiden
bij. Maar overdag glinstert het zonlicht in de alcohol. Vooral de whisky lijkt dan op
fonkelend gif.
Nu is het donker en voel ik mij prettig. In mijn warme hand houd ik een koud
biertje; het flesje is nog dicht. Het is vier uur 's ochtends en ik heb alle tijd. Ik sta
hier al vijf weken. De laatste week van augustus was het zo druk dat ik me onrustig
voelde door de opgewonden stemmen van tieners, de gillende fluitketels en de
startende auto's. Nu, halverwege september, is het rustig en zijn alleen de
gepensioneerden overgebleven. Ook Martha is stiller. Soms mis ik haar geblaf zelfs.
Ondertussen raakt mijn reisdoel met de dag verder uit het zicht. Dat is geruststellend
en beangstigend tegelijk.
‘Ga eens wat met iemand drinken.’ Mijn zus zei het alsof het niets was. Ze was de
eerste die ik sprak sinds de begrafenis. Op een avond stond ze op de stoep. ‘Om
te kijken of ik thuis was.’ Maar sinds de begrafenis ben ik bang voor bezoek. Alex
lag er prachtig bij in het uitvaartcentrum, precies zoals ik hem 's nachts in het
schemerdonker zag. Zonder rimpels, zonder wallen, zonder tekenen dat de dood
nabij was. Stil, zonder de hoest die longkanker schreeuwde. De muziek van onze
geschiedenis dwarrelde door de ruimte en voor het eerst sinds ik de ambulance
belde, ontspande ik.
Na de mis stond ik tegenover de condoleancestoet en hoopte dat mijn glimlach
niet van Alex' dode versie te onderscheiden was. We hadden elkaar hervonden in
de lome stilte van de dood. Vrienden verdrongen zich om mij nat op de wangen te
zoenen, mij te vertellen hoe erg het was, wat een schok, zo jong al en hij had niet
eens gerookt. En ze gooiden mijn dag één voor één aan duigen. Ik wilde in ons bed
liggen, onze geuren ruiken en onze dromen leven.
Des te beter de vrienden, des te meer ik ze wantrouw. Zij willen praten,
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weten hoe het met mij gaat nu Alex er niet meer is. Maar ze vergissen zich. Hij is
er wel. 's Ochtends in bed, leg ik mijn hand op Alex' helft om te voelen of hij al
opgestaan is. Dan zet ik twee mokken koffie en vragen we elkaar of we goed
geslapen hebben. Vervolgens kijk ik in de kast welk overhemd hem het beste zal
staan. 's Middags koop ik het vlees dat hij graag eet. Zo wil ik leven.
Omdat de anderen zich zo vergisten, had ik een paar weken mijn telefoon niet
opgenomen, andere routes door de stad gelopen, internet niet aangezet. Je kunt
je niet voorstellen hoe snel ik niet meer in mijn oude leven paste. Ik groeide naar
iets nieuws. Een tijd vond ik het prima. Overdag werkte ik aan de digitalisering van
de collectie van de gemeentelijke bibliotheek, een bezigheid waarbij weinig collega's
mijn stille gesprekken met Alex verstoorden. Tijdens het koken vertelde ik Martha
over mijn dag, tijdens het eten knikte ik tegen de nieuwslezer op televisie en na het
eten nam ik een slaappil om vroeg in te dommelen. Slapend was Alex er altijd. Ik
kocht zelfs een dictafoon om onze nachtelijke droommomenten te dicteren zodat ik
die later kon afluisteren. Maar de cassette met mijn dromen is nog leeg.
Een van die vrienden stond ooit in wit sporttenue voor de deur. ‘Het is niet meer
hetzelfde op de tennisclub. We missen hem, jou ook. Kom toch weer eens.’ De
laatste zin die een vriend in ons huis uitsprak. Ik had hem aangekeken. ‘Ik ga maar
eens aan de afwas.’ Mijn handen trokken een elastiekje van een stapel
reclamefolders. Elastiekjes kwamen altijd van pas.
Ook Martha kwam van pas. Ze leek elke dag meer op Alex. Haar enthousiaste
gegraaf, haar neiging een buikje te ontwikkelen, haar warme hoofd in mijn schoot.
Wanneer ze haar brokken opschrokte, dacht ik aan Alex die zijn eten zo snel at dat
ik er boos van werd. Ik was vaak boos. Te vaak. Over Martha wind ik me niet op.
Wanneer haar brokken binnen een paar minuten door de hele keuken liggen, geef
ik haar meer en geniet ik van haar onbesuisdheid. Wanneer ze hard tegen
voorbijgangers blaft, ben ik trots op haar. Wanneer ik dikke hondenharen in ons
bed vind, geniet ik van haar gezelschap.
De dag dat mijn zus langskwam, vond ik het niet meer prima. Het leek alsof ik al
mijn slaap voor een heel jaar had weten te verbruiken en ik was meestal tot midden
in de nacht klaarwakker. Een gesprek met Martha was heel aangenaam maar ik
miste net die ene verrassende opmerking die de dag deed dansen. Ik kreeg weer
zin om iets te doen maar er was niemand om me te vertellen over een nieuwe film
of interessante wandeling.
‘Hoe lang geleden is het dat je voor het laatst iets met iemand ging drinken?’ De
zin van mijn zus ploegde door mijn hart als een slagersmes. Snel had ik eroverheen
gepraat. Het was onzin dat het mij niet lukte om contact te maken. Nog maar een
jaar geleden had ik tientallen vrienden omhelsd op de begrafenis van Alex!
Maar de zin van zus bleef knagen. Nieuwe mensen ontmoeten was wellicht een
optie. Ik moest een plek vinden waar men zomaar iets met elkaar gaat drinken, waar
het verschil tussen bekenden en onbekenden onbelangrijk is. Een camping. Daar
zou ik voorzichtig een drankje met iemand drinken.
Martha barst uit in schel geblaf. Een jongen in een slobberende onderbroek loopt
uit het rode tentje naar de toiletten. Ik ben niet de enige die denkt dat 's nachts
niemand kijkt. Dan drink ik mijn drankjes, voer ik gesprekken met een denkbeeldige
gast en timmer ik de gaten dicht waarin Alex kan verdwijnen. Met
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overdreven gebaren verberg ik dat het alweer een jaar geleden is. De afgelopen
tijd heb ik een aardige souplesse ontwikkeld in het op tafel zetten van twee glazen.
Heel handig werp ik daarna een priemende blik op de ansichten. Op reis, bezig aan
een langdurig bodemonderzoek, ja, interessant, wat u zegt. En dan zal ik een avond
lang over Alex vertellen. Moeiteloos.
Martha blaft nog een keer en duwt de caravandeur open. ‘Sssssst,’ sis ik tegen
haar. Maar ze stopt pas wanneer de jongen de deur van de wc achter zich dicht
trekt. Samen lopen we de caravan weer in. Mijn biertje staat nog steeds op tafel. Ik
heb er niet eens aan gedacht een opener te pakken. Wanneer ik straks iemand een
biertje aanbied, zal die natuurlijk wel verwachten dat ik zijn drankje openmaak. Het
zou stom zijn iemand uit te nodigen en het meteen al met zoiets te verpesten.
Martha en ik hebben net ontbeten in de weide naast de camping. Misschien maak
ik vanaf nu elke ochtend een fikse wandeling. Uit het rode tentje klinken de stemmen
van mijn jonge kampeerburen. Soms stuiteren hun woorden in de lucht, soms giechelt
één van hen terwijl de ander vertelt. Zo klonk het als Alex en ik 's ochtends in bed
praatten. Hoe zou het klinken wanneer ik met Martha praat?
‘Vanavond is het weer zo'n feest, laten we erheen gaan,’ hoor ik het meisje zeggen.
Dat is waar. Elke woensdag organiseert de camping een diner van buikspek, friet
en zoveel wijn als je drinken kunt. Elke donderdagochtend zie ik de lege plastic
bekertjes langs de weg, af en toe wat braaksel, soms luister ik naar een dronken
vrijpartij. Je zou denken dat mijn veertig jaren mij van zo'n avond buitensluiten. Maar
vanuit mijn caravan zie ik de gasten die van en naar het campingrestaurant lopen.
Vrolijke mannen en vrouwen van een leeftijd waarbij mijn veertig jaren verbleken.
Vanavond heb ik vrij, het drinken laat ik over aan de feestvierders. In het dorp
heb ik een puzzel van de vallei gevonden. Duizend stukjes met heel veel lucht. Ik
schiet al op. Er is bijna geen grijs meer over en alle wolken liggen op tafel. De jongen
die ik 's nachts wel eens zie loopt naar het rode tentje. Alleen. Hij is luidruchtiger
dan anders. Misschien is hij dronken en op zoek naar een halflege fles voor de tent,
of hoopt hij dat ze wakker wordt. Misschien hoopt hij dat iemand anders nog op is.
En nog wat met hem drinkt.
Voor mij staat whisky, rode wijn, appelcider en bier. De glazen glanzen want ik
heb ze vanochtend omgespoeld. Maar ik vraag hem niet binnen. Hij zit voor de tent
en rookt een sigaret. Dan hoor ik hoe hij zijn vriendin zachtjes wakker maakt. Ik zal
nog even naar hun verliefde gegiechel moeten luisteren.
Bij het licht van mijn olielamp drink ik bordeaux en speel ik patience. Buiten klinken
opgewonden stemmen en regeldruppels die op het dak tikken. Applaus en een
lichtflits die mijn flessen verlicht. Gelukkig kan mijn caravan goed tegen onweer; de
camper van mijn buren heeft een antenne op het dak en zal zeker als bliksemafleider
werken. Een paar weken geleden sloeg de bliksem vlak naast de camping in, vol
in het veld met de paarden van de campingeigenaar. Van hun gehinnik schrok ik
niet maar ik schrik wel van de damesstem die elke avond door de wand van mijn
caravan krast. Giechelend hoor ik haar vragen waar haar glas gebleven is. Misschien
heeft de campingbaas een oogje op haar. ‘Anaïs? Anaïs?’ hoor ik hem soms dronken
roepen. Zoiets.
‘Anaïs!’ roept hij ook vanavond. Ik denk aan Martha. Ik begrijp niet waarom mannen
achter een drankorgel als deze Anaïs aanlopen. Buiten blaft Martha
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zachtjes. Ze blaft nooit zacht. Ik zal straks eens kijken. Eerst het spel afspelen. Het
klinkt alsof iemand naast de caravan op de grond gaat zitten. Misschien is het
Martha? Zacht gesnik. En voetstappen die heel duidelijk in de richting van de caravan
lopen. ‘Anaïs!’ Alweer roepen ze dat mens. Er is rumoer buiten. Maar sinds ik Alex
de ambulance in heb gedragen, laat ik me niet van streek brengen. Ik wil mijn
patience rustig uitspelen en mijn wijn drinken. Als het spel uit is, zijn de stemmen
nog niet verdwenen. Ik begin opnieuw. Dan hoor ik voetstappen verdwijnen. Martha
blaft ze na en springt onhandig de caravan in. De vacht rond haar bek kleeft in
bloederige plukken. Dan bedenkt ze zich en loopt weer naar buiten.
Ze kijken vast allemaal naar haar, maar ik doe helemaal niets. Ik zit in mijn spijkerjurk
aan tafel en kijk naar de rij lege flessen op het aanrecht. Ik zou ze kunnen uitnodigen
om sorry te zeggen en wat te drinken aanbieden. Om het goed te maken. Maar ik
wacht. Het meisje in het rode tentje heeft dezelfde spijkerjurk als ik. De vorige
ochtend heb ik haar daar bijna op aangesproken. Nu is het beangstigend dat daar
in de groep mensen buiten mijn kartonnen muren iemand dezelfde jurk als ik draagt.
Alsof de afstand tussen hen en mij is afgepakt, maar ik toch ben verstoten.
Ik wil naar buiten kijken, maar omdat ik de gordijnen niet durf te openen, kijk ik in
de spiegel. Mijn donkere krullen zijn strak naar achteren gebonden met een rode
speld. Op mijn lippen zit nog een restje lippenstift, om mijn nek draag ik een sjaaltje.
Ik zie er niet uit zoals je zou verwachten van iemand die zich al weken in haar
caravan verstopt. Dan vlijt Martha haar bloederige kop in mijn schoot.
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Annemieke Gerrist
Tijdens de lezing over massaslachting drukt de spreker
telkens op een knop om een ander beeld te krijgen
Ik maak aantekeningen en vraag me af waar de zon opkomt
en waar in dit gebouw de schaduw heengaat
Mislukt de projectie als de zon van een andere kant komt?
Eenzaamheid is een jonge vrouw wier naam je niet mag noemen
Er wonen mensen om mij heen en ik praat met ze
Hoe een man zijn mes in een andere man steekt
en daarbij kijkt alsof hij het vlees op zijn bord aansnijdt
Buiten op het plein komt een meisje aanfietsen
Ze herkent me, steekt een hand op, een duim en lacht
Ik denk dat de haren van de spreker niet echt zijn
maar dat kan ik niet bewijzen
Vroeger waren vogels ook wel eens dood, alleen ik zag ze nooit
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Ik zie een plafond, een hond en dan een raam
Ik open eerst mijn mond en mijn ogen als ik wakker word
Wat is de naam van uw hond?
Hoort deze wel bij mijn naam?
Warme honden, zeg snel een naam
's Middags ben ik het alweer vergeten

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

32

Heeft de subsidiëring van Literaire Tijdschriften nog toekomst?
door Bastiaan Bommeljé
Van alle zonderlinge literaire bijeenkomsten die ik heb bijgewoond, behoort de
bijeenkomst die op 7 januari jongstleden plaatsvond in het debatcentrum De Balie
te Amsterdam tot de allerzonderlingste. Dit samenzijn was georganiseerd door het
Amsterdamse literaire festival ‘Weerwoord’ en het Nederlands Literair Productie en
Vertalingenfonds (NLPVF). Het thema van de bijeenkomst luidde: ‘Hebben de literaire
tijdschriften nog toekomst?’.
Deze vraag is wellicht niet buitengewoon zonderling, hoewel ze ook niet erg
nauwkeurig, origineel of beantwoordbaar is. Ze valt een beetje in de categorie met
hopeloze babbelproblemen zoals ‘Is de wereld nog te redden?’, ‘Is de roman nou
nog niet dood?’ en ‘Heeft de popmuziek nog toekomst?’. Het woord ‘nog’ verraadt
hier dat de vraagsteller al een opvatting heeft waar geen enkel antwoord meer iets
aan kan veranderen.
Wel zonderling was dat de organisatoren tevoren meldden dat het ‘van groot
belang’ was bij deze toogdag aanwezig te zijn omdat alle bezoekers in staat waren
‘invloed uit te oefenen op de toekomst van de literaire tijdschriften’. Over wat dit
betekent, tast ik in het duister, maar omdat medeorganisator NLPVF de subsidies
verdeelt over de tijdschriften was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Blijkbaar hing hier
de intentie in de lucht om beleid te funderen op een agendaloze festivalavond met
alcoholische versnaperingen en hartige hapjes. Desondanks rezen er enkele
interessante vragen, die in de chaos van zo'n literaire ‘discussieavond’ nauwelijks
de antwoorden konden krijgen die ze verdienden. Vandaar hier alsnog een poging.
STAAN LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN AAN DE RAND VAN DE AFGROND?

- Het beeld is dat
literaire tijdschriften vroeger bakens in het landschap van de literatuur waren. Bladen
als Forum, Tirade, De Gids, Maatstaf, Revisor, Hollands Maandblad en andere titels
boden polemieken die ertoe deden, ontdekten nieuwe literaire talenten, en
publiceerden onmisbaar werk van gevestigde namen. De ware literatuurkenner had
kortom een abonnement op een literair tijdschrift.
Dit is half waar. De invloed van literaire bladen lijkt altijd groter in terugblik (Forum
bestond slechts vier jaar, had nooit meer dan 400 abonnees en voortdurend moeite
het hoofd boven water te houden), maar het is evenzeer duidelijk dat de tijdschriften
thans onder druk staan. Waren er in 1993 van de destijds zeven gesubsidieerde
tijdschriften vijf met ongeveer 1000 abonnees, in het jaar 2000 waren dat er (van
de tien gesubsidieerde tijdschriften) nog slechts drie, en in 2006 (van de twaalf
gesubsidieerde tijdschriften) niet één meer. Thans zijn er twee literaire tijdschriften
met een abonneebestand van ca. 700, terwijl de overgrote meerderheid ergens
tussen de 100 en 400 vaste liefhebbers op de been weet te krijgen. Een
toonaangevend blad als De Gids - lange tijd het grootste literaire tijdschrift van
Nederland - had in 1975 zo'n 4500 abonnees en thans ternauwernood 600.
Wat deze neergang precies betekent, is overigens niet helemaal duidelijk. In het
afgelopen decennium maakten ook de meeste opiniebladen en kranten een scherpe
daling van het aantal abonnees mee. Velen wijzen dan als oorzaak op de opkomst
van internet en in het algemeen de proliferatie van multimediale informatiebronnen,
alsmede de onontkoombare ondergang van het gedrukte woord.
Dit lijkt me geen houdbare stelling. Er is wereldwijd nog nooit zoveel papier bedrukt
als in dit internettijdperk, en de relatieve neergang
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van literaire tijdschriften ligt wellicht ook eerder aan de overdaad van drukwerk dan
aan het wegkwijnen daarvan. Wel zijn er twee aspecten die nadere overweging
waard zijn. In de eerste plaats vormden de jaren zestig en zeventig een uitzonderlijk
ijkpunt. Het opleidingsniveau van Nederland was gestegen, maar de media hielden
hiermee geen gelijke tred (er waren twee tv-kanalen; de kranten hadden nauwelijks
bijlagen, er was geen internet). Tegenwoordig is de situatie omgekeerd: het
opleidingsniveau neemt af (althans het intellectuele gehalte daarvan) en de media
zijn geëxplodeerd in een brij van woorden, beelden, geluid en opinie.
Overigens is dit geen reden tot pessimisme: in de chaos zal vanzelf weer een
zekere behoefte ontstaan aan hoogdrempelige publicaties. Die behoefte zal nimmer
groot zijn, want in tegenstelling tot wat wij onszelf wijsmaken, is Nederland helemaal
geen land met een literaire of intellectuele belangstelling. In de Verenigde Staten
en Engeland ligt dat iets anders; daar lijken sommige literaire tijdschriften al aan
een soort wederopstanding bezig. Zo is de oplage van de The Paris Review de
afgelopen jaren gestegen van 4800 exemplaren naar meer dan 13.000 exemplaren,
heeft het door Dave Eggers opgezette blad McSweeneys's nu een oplage van meer
dan 20.000 exemplaren, en heeft Granta na een aantal mindere jaren weer een
wereldwijde oplage van 50.000. Deze ontwikkeling trok zelfs de aandacht van The
Observer en The Guardian - anders dan in Nederland, waar de kranten helemaal
niets meer schrijven over literaire tijdschriften.
WAAROM SCHRIJVEN DE NEDERLANDSE KRANTEN NIET MEER OVER LITERAIRE
TIJDSCHRIFTEN? - Deze vraag werd op de bijeenkomst in De Balie voorgelegd

aan
vertegenwoordigers van de pers. Het antwoord luidde dat ‘er geen plaats voor is’,
en dat ‘andere redacties het een moeilijk onderwerp vinden’. Dit is onzin. De beste
rubrieken over literaire tijdschriften stammen uit de jaren zeventig en tachtig, toen
de kranten een stuk dunner waren dan tegenwoordig. In die tijd volgde men ook
buitenlandse literaire tijdschriften zoals La Quinzaine Littéraire of Nouvelle Revue
Française of Freibeuter. Waarschijnlijk dient het antwoord gezocht te worden in de
veranderende Nederlandse journalistiek. Er zijn drie ontwikkelingen die fataal bleken
voor rubrieken over literaire tijdschriften. In de eerste plaats de krimpende
intellectuele horizon van de media; in de tweede plaats het oprukkende
middelbare-school-perspectief op literatuur; in de derde plaats de neiging om geen
mening, geen letterkunde, geen werkelijkheid buiten de eigen krant te willen of
kunnen zien. Dit laatste is het journalistieke ‘we rule this country’-syndroom, dat ook
literaire journalisten heeft veranderd van waarnemers in opiniemakers.
WERKT DE SUBSIDIËRING VAN LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN?

- Jaarlijks besteedt het
Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds 285.000 euro om de literaire
bladen te steunen, te stimuleren en te promoten. Deze subsidie blijkt niet erg
succesvol. De neergang van het abonneeaantal en de oplages is zelfs het grootst
geweest bij de tijdschriften die het NLPVF de afgelopen jaren een extra premie gaf
omdat ze in de ogen van het Fonds ‘uitzonderlijk goed’ waren. En anderzijds is
Hollands Maandblad, dat tussen 1997 en 2004 weigerde subsidie te accepteren uit
onvrede met het systeem, thans het literaire tijdschrift met de grootste oplage. Omdat
in 2004 een herziening van het systeem werd beloofd, ontvangt dit blad sinds dat
jaar weer een standaardsubsidie, in afwachting van de stelselherziening.
Het huidige systeem - met zijn nietszeggende ‘rapporten’ van een leescommissie,
met de conserverende en verslavende werking, en met de regel dat succes (ook
incidenteel succes met themanummers) resulteert in vermindering van de subsidie
(die is gebaseerd op ‘exploitatietekorten’) - werkt evident contraproductief, en dient
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net als literaire subsidies in het algemeen op de helling te gaan. Literatuur is niet
zielig, literaire tijdschriften zijn niet zielig, en uitgeverijen die literaire tijdschriften
onder hun hoede hebben, zijn evenmin zielig.
Bovendien zijn tijdschriften er om op te komen en weer ten onder te gaan, want
het is zoals Cyril Connolly zei: ‘Een literair tijdschrift leeft even lang als een hond:
zodra hij niet meer kan bijten, heeft hij geen functie meer.’ Tandeloze honden
subsidieert men ook niet.
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Zestien
door Enne Koens
Uit elke dag, uit elke stap die ik zet, spreekt het verlangen dat alles voor altijd zal
veranderen. Als ik alleen ben, til ik mijn armen op voor de spiegel in de hoop weg
te kunnen vliegen - omhoog, omhoog. Mijn voeten trappelen van ongeduld. En ik
ben zo verbazingwekkend mooi. Wie had gedacht dat die kleine met appelblozende
wangen, die kleine met bebrilde vogelogen, dat kaboutermeisje (alleen de puntmuts
ontbrak, echt waar), dat meisje dat altijd stil in een hoekje, nu zo allejezus mooi, zo
vol van ongetemperde overmoed, zo... Ik heb gladde slanke benen, die bovendien
erg sterk zijn en borsten die van levenslust haast uit mijn T-shirt vallen, ik voel ze
naar adem happen ingepakt in een katoenen bh van de V&D.
Lassie en ik bestellen desserts. We gaan steeds een ander restaurant binnen om
een dessert te bestellen, we bestellen er telkens één met twee vorkjes. We eten
een Bomba, ijs gevuld met chocola. Crème brulée, koffie met bonbons, spekkoek,
amandel parfait, chocolade mousse en mandarijnenmuffins. We zijn niet dronken,
maar juist ongelooflijk helder. We lopen door de stille stegen en klimmen over de
muur van de Hortus Botanicus. We gaan in de Japanse theetuin zitten. Lassie haalt
wijn uit haar rugzak en drukt met haar duim de kurk de flessenhals in. Lauw en zuur
spoelt de wijn over de zoetigheid in onze monden.
Lassie wil de wereld redden. Ik vraag haar hoe precies, maar dat weet ze nog
niet. Ik wil beroemd worden of nee, iets heel goed kunnen. Heel goed zingen,
misschien of... Ik ook, zegt Lassie. Lassie gaat geschiedenis studeren na school.
Ik wil reizen en mensen ontmoeten. Ik wil elke dag zelf bedenken wat ik ga eten. Ik
wil nooit meer ruzie. Ik ga nooit trouwen, jij? Lassie ook niet. Wij gaan nooit trouwen.
En kinderen? Geen kinderen, echt niet! We laten de wijn in onze wangen cirkelen.
Wij zijn anders. Voel jij ook zo erg dat wij alles beter begrijpen? We zijn jong maar
wijzer dan wie ook, ja toch? Ja, dat vindt Lassie ook. Ik wil niemand ooit veroordelen.
Ik wil iedereen begrijpen, fluistert ze.
We liggen hoofd aan hoofd op de harde Japanse bankjes. We kijken naar de
sterren en we vlechten onze vingers in elkaar, snuiven inheemse bloemgeuren op.
Ik wil nooit compromissen, ik wil nooit half, ik wil..., fluister ik terug, maar Lassie is
in slaap gevallen. Ik buig me over haar heen, probeer de geur van haar huid te
onderscheiden tussen wolken tropisch stuifmeel. Ik sta op. Ik trek mijn schoenen
uit. Het duurt niet lang meer of ik zal de stilte in mijn ouderlijk huis ontvluchten, ik
zal de hele dag mijn eigen gedachten denken. Het duurt niet lang meer of ik zal alle
droevigheid van me af schudden. Ik loop op blote voeten naar beneden naar het
water, doop mijn voeten in het water en kijk naar het bewegingloze oppervlak. Ik
wil zo verschrikkelijk graag groot worden nu, vandaag nog, ja alle levenservaring
zou ik samen willen persen in deze lange dag.
Als ik spring, landt Lassie en andersom. We zijn naar huis gefietst, ik ga bij Lassie
slapen en nu springen we op en neer op haar bed. Er is geen reden om te springen,
maar we springen. We zijn goddelijk en dat maar half bewust. We zijn
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trouwens ook niet echt goddelijk. We zijn mooi, maar we zouden nooit model kunnen
worden: ik ben te onhandig en Lassie is te klein. We zijn ook niet echt iets om te
aanbidden, maar dat heeft niets met ons uiterlijk te maken, meer met het
ongecontroleerd heen en weer schieten van ons innerlijk. We springen verder. Het
begint licht te worden buiten, de vogels zetten een oorverdovend gezang in. De
vering kraakt. We hebben geen idee waar al dat springen toe moet leiden en als
we dan uiteindelijk verstrengeld elkaars tongen naar binnen zuigen zijn we allebei
even verbaasd dat dit het is dat het springen op het bed heeft opgeleverd.
- De zin. Laten we het alsjeblieft niet over de zin hebben. Het interesseert ons geen
fuck wat de zin is. We liggen en liggen vastgeklonken in elkaars geur, laten onze
zintuigen ontwaken in eindeloos veel nieuwe sensaties: haar haren, haar wangen,
het zachte stukje huid tussen schaamhaar en navel. Haar oren, haar lippen, haar
tanden. We staan op, we kijken in de spiegel. We rekken ons uit. Draaien rond en
rond en zien dat er blonde haartjes op onze onderrug net boven onze billen
koesterend opspringen en we kunnen het wel uitschreeuwen over hoe geweldig
degene is die dit alles heeft bedacht. En de hele dag mogen wij op deze voeten
lopen. Op deze geweldige billen zitten. Soms is dat genoeg om voor te leven: de
schoonheid van de schepping te tonen, ja toch. We fietsen naar het strand. Ik mag achterop. Ik mag mijn armen rond haar middel
slaan, mijn hoofd tegen haar rug leggen.
We maken haar fiets vast en rennen tussen het helmgras door, omhoog, tegen
de duinen op, reikhalzend, hoger en hoger. Als we de zee zien, staan we stil op de
top van de duin. Net als alle keren eerder en alle keren die nog komen, worden we
overvallen door de gedachte: hoe groot. We kijken naar de schimmige kim en dalen
af, onze voeten zakken diep weg, maken lange schuifsporen omlaag.
Er is niemand op het strand op maandagochtend. We trekken onze kleren uit en
storten ons in het water. We duiken golven in, zwemmen naar elkaar toe onder
water. Laten onze benen zich verstrengelen als waterplanten. Trappelen en happen
naar adem. Duwen elkaars gladde lichaam onder, zijn gruwelijk gemeen en kennen
geen genade.
De wind blaast kippenvel op onze huid als we uit het water komen. We gaan
bibberend op onze handdoek liggen. Langzaam wint de warmte het van de kou,
centimeter voor centimeter wint de zon terrein. Het zout korrelt op ons vel,
zweetdruppeltjes springen op en liggen stil op ons vel.
Lassie draait zich op haar rug, grabbelt in haar tas en vindt het pakje Marlboro.
Het bezit van zo'n pakje is goed. Een pakje met een aansteker erin, liefst in je
kontzak. Je kan er allerlei trucjes mee uithalen en het opsteken is geweldig. Lassie
duwt het pakje open met haar duim. Haalt de aansteker eruit en schuift twee
sigaretten omhoog, houd mij het pakje voor. Ik draai me om, wacht tot ze me vuur
voorhoudt. Zoek naar het juiste gezicht: een frons, mijn ogen op een punt in het
oneindige. Inhaleer diep, of doe alsof. We liggen naast elkaar te kijken hoe de rook
weg waaiert. We trekken niets aan want het is heel belangrijk om egaal bruin te
worden.
We hebben niet meer gekust. In de ochtendschemer ging het vanzelf, maar nu
weer kussen zou iets betekenen. Dat we bij elkaar hoorden bijvoorbeeld.
Lassie verft haar nagels en ik bekijk haar.
Ze zit voorover gebogen. Haar haar valt stijl omlaag langs haar slapen. De
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kleur van haar huid is een onbeschrijfelijk mengsel tussen roze en bruin. Ik wil
mahonie mompelen omdat de klank van het woord klinkt zoals ze ruikt. Ik kan het
niet omschrijven. Waspoeder en lapsang soechon bladeren misschien. En niemand
kan zo mooi zwijgen als Lassie.
- De zin. Ik zou de liefde tot zin willen verheffen. We schuiven in onze de bankjes, terwijl er stroompjes zand uit onze broekspijpen
lopen. Het zesde en zevende uur hebben we wiskunde. Lassie zit naast me. Ik hoor
haar adem tot rust komen. Ze heeft hard gefietst.
Er is volgens mij iets veranderd nu. Ze lijkt haar poriën te sluiten, zich onzichtbaar
van me af te wenden. Ik zou haar niet meer durven aanraken, niet eens per ongeluk
of in het voorbijgaan. Ze staart in haar boek. Aan het einde van de les schuift ze
haar spullen in haar tas en verdwijnt in de gang. Lassie, wil ik roepen, jij denkt toch
ook nog steeds dat wij anders zijn? Dat de wereld voor ons gemaakt is en de liefde,
dat alles alleen maar ligt te wachten tot wij het aanraken, wakker kussen? Dat muziek
pas werkelijk gehoord wordt als wij het horen? Dat het strand zich ontrolt als wij het
betreden?
In de kelder vind ik haar terug. Ze opent een blikje cola, het sist en dampt, maar
dat ziet ze niet, ze heeft het over het naderende examenjaar en wanneer iedereen
terugkeert naar zijn klas en we samen achterblijven, zwijgt ze.
- De zin. We moeten het over de zin hebben, want de dagen haasten zich voort,
worden langer en zullen ook weer korter worden, de bladeren zullen gaan kleuren
en er zullen wolken samentrekken, en dan zal het alweer herfst zijn en zal ik nog
altijd geen eenduidig en sluitend antwoord hebben kunnen geven op wat het leven
voor zin heeft. Lassie, zeg ik. Ze kijkt verschrikt op van haar cola, alsof ik haar een oneerbaar
voorstel heb gedaan.
Lassie, aarzel ik, ik geloof dat ik van je houd maar niet op de manier van trouwen
en kinderen en zo, of altijd samen zijn, of elkaars hand vasthouden, zo niet. Het is
erger, het is dat als ik je zie dat ik vol schiet met verlangen al weet ik niet naar wat
en ik weet ook niet wat ik je nu eigenlijk wil vragen, in elk geval niet iets van verkering
of zo, begrijp je?
Ja, zegt Lassie.
Daarna zegt ze niks meer.
- De zin. Mensen doen maar wat, ze laten zich leiden door het toeval of
omstandigheden. Ik zie ze fietsen en autorijden, spullen kopen alsof dat ook maar
iets zal veranderen. En wij, in onze kleren die nog op de groei zijn gekocht, want
het belooft wat, al die centimeters die we maken, wij met onze fladderende
gedachten, onze magere benen en ons gebrek aan ervaring, wij zijn al niets anders.
We denken dat we keuzes maken die er toe doen. De examens komen en we zullen
die heus wel halen, maar we zullen ons desondanks zorgen maken, net als die
miljoenen, biljoenen voor ons. We zullen bedenken wat we willen worden, we zullen
studeren, of werken, of reizen en daarna doen wat daarna gedaan moet worden en
vervolgens wat dan lijkt te moeten worden gedaan, en uiteindelijk, op een dag zullen
we stilstaan ergens op straat, of thuis, of in een supermarkt en we zullen denken:
nee, we zijn niets anders geworden dan alle anderen, we zijn alles bij elkaar opgeteld
helemaal niet bijzonder. -
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Ik loop naar huis, mijn fiets staat nog bij Lassie, en als ik thuis ben, wacht ik net
zolang tot ik zeker weet dat zij ook thuis is. Dan loop ik naar de telefoon en draai
de zeven cijfers die de rest van mijn leven als een geheime code in mijn geheugen
gegrift zullen staan. De code die mij toegang moet verschaffen tot de liefde, maar
dat niet zal doen.
‘Lassie?’ vraag ik, zodra de hoorn van de haak wordt genomen.
Ja, antwoord ze en ik hoor dat ze schrikt omdat ik het ben, degene waarvan ze
het nu betreurt dat die de code kent om zonder obstakels haar wereld te betreden.
Lassie, zeg ik, zullen we maar vrienden blijven?
- De zin. Ja. Ik weet opeens zeker dat wij ook oud gaan worden en zullen zeggen
dat elk nadeel zijn voordeel heeft en ieder mens zijn goede en slechte kanten en
elk nadeel zijn voordeel en dat je maar blij moet zijn met wat je hebt en genieten nu
je nog jong bent. Maar wij Lassie, wij waren jong; En onze liefde, al bleef het een
niet-ingeslagen weg, blijft altijd onkwetsbaar, onschendbaar, onbekrasbaar. -
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En niet de dood
Chrétien Breukers
Oorverdovend stil. Hij slaapt nu niet. Hij is gestorven
in zijn slaap. Hij droomt niet meer over zijn dode lijf.
De schaduw van de nacht - 't Is volle maan en daarmee
uit. Morgen pas valt de eclips. Zijn kaak hangt laag.
Ogen halfgesloten. En niet de dood is dood, maar hij.
En niet de dood is in de kamer, maar zijn langzaam
kouder uitslaand lijk. Hij slaapt. Nu niet. Hij is met
een omfloerste trom ineens gegaan. Terwijl hij sliep.
Laat nu de kamer waar hij stierf vergaan. Verniel het huis
waarin de kamer zich bevond. Stapel puin en spullen
uit het huis in één keer op en steek ze in de brand.
Verstrooi de as die na dit alles overblijft. Sla dood een ieder
die zijn ogen niet heeft afgewend. Sla dood. Maar laat ons
zijn lijk, dat is gebleven na een hem omstrengelende slaap.

K.F. Montagne, obiit 3.03.2007
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Ik ben voorzegd, verwekt, vermoord
Ik ben ter helle neergedaald. Via de trappen
van het licht ging ik, wantrouwig en gestaag,
omhóóg. Ik was zelfs voor ik leefde
zo verweven met de tekst die mij beschrijven
zou; ik was het zelf, maar kon daar niets
aan doen. Mijn huid omgaf steeds ijler leegte
en die heette God. Steeds blinder zou ik tasten
naar zijn lijfelijk bestaan. Steeds dover zou ik
heel aandachtig luisteren naar slechts één woord.
Hij is de leegte en hij rekt zich uit.
Hij houdt zich stil en laat mij ongewis.
Hij is mijn vader en hij is er niet.
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Een Japans parapluutje
De werkelijkheid van Jan Vrijman
door Margriet de Koning Gans
Op 11 februari 2007 biedt ‘Het uur van de wolf’ een documentaire over Jan Vrijman,
de cineast en journalist die dan bijna tien jaar dood is. Zijn oudste dochter, Fabie
Hulsebos, heeft de documentaire gemaakt. Ik bel mijn vriendin Catrien Ariëns dat
ze moet gaan kijken. Zij heeft hem goed gekend: Jan heeft haar gecoacht in haar
carrière als fotograaf. Zelf ga ik niet kijken. Zijn naam alleen al brengt bij mij nog
altijd enige turbulentie teweeg, dus is kijken naar een film over hem iets dat ik liever
oversla. Catrien vindt dat ik me aanstel en gebiedt me de televisie aan te zetten.
Zelf heeft ze de film al in de bioscoop gezien, ze is er zeer over te spreken.
In de loop van de zondag wint mijn nieuwsgierigheid het van mijn weerstand, en
aangezien er niemand anders thuis is die naar voetbal op het andere net wil kijken,
stem ik af op De werkelijkheid van Jan Vrijman. Hij is ten slotte morgen jarig. Of
was het vandaag? Ik weet het niet meer.
Wat ik te zien krijg, is een aardige poging van Hulsebos om haar vader postuum
wat beter te leren kennen. De krantenknipsels die uit de la zijn gehaald om zijn
filmloopbaan te reconstrueren, ken ik allemaal. Ik heb ze ergens in een plakboek
zitten.
De dochter vraagt zich af waarom hij geen succes had met zijn film Op de bodem
van de hemel (1965), onder meer over de evangelist Johan Maasbach en diens
volgelingen (de VARA durfde de film niet uit te zenden), en Bert Haanstra wel met
Alleman (1963). Moeder en dochters weten er geen verklaring voor en vinden het
onrechtvaardig. Toch is de verklaring eenvoudig: Jan had een heel ander
uitgangspunt dan Haanstra. Hij wilde Nederland de ogen openen, hij gaf politieke
statements af. Voor zijn eerste film, Dag koninginnedag uit 1957, die werd
uitgezonden door de VPRO op de verjaardag van Koningin Wilhelmina, werd hij
meteen in de ban gedaan; hij mocht twee jaar lang niet voor de tv werken. Op de
bodem van de hemel ging over mensen voor wie het bestaan keihard overleven
was. Hij toonde arme, hardwerkende, ruwe bonken met een blanke pit, in armoedige
wijken en op plaatsen waar de culturele elite doorgaans niet komt. Het is een soms
grimmige film over mensen die zich er niet onder laten krijgen.
Haanstra speelde. Met Alleman hield hij de Nederlandse burgerij een vertederde
en vertederende spiegel voor. Kijk toch hoe enig wij zijn als wij ons onbespied wanen
en hoedjes passen bij de Bijenkorf. Het is de vraag naar de kijkcijfers avant la lettre
die de moeder en de dochters stellen, een strijd die Jan altijd verloor. En ja, het is
misschien onrechtvaardig dat jaren later zou blijken dat zijn film een stuk
interessanter was dan Alleman.
Het gebrek aan succes kwam doordat Jan een querulant was. Hij voelde het als
zijn taak om altijd en overal de luis in de pels te zijn. Vaak was hij was zijn tijd vooruit,
zoals met zijn film De werkelijkheid van Karel Appel (1962) en met zijn
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film Identity (1970). Soms liep hij hopeloos achter, zoals met zijn film Philips; een
onderneming (1979). Die film miste volgens mij zijn oude, bezielde overtuigingskracht.
Maar in die jaren zat hij dan ook helemaal stuk.
In De werkelijkheid van Jan Vrijman komen uiteraard de belangrijkste getuigen
opdraven. Daar heb je ze, Frans Weiss, Matthijs van Heyningen en nog een paar
mensen uit verschillende periodes van zijn leven. Om de beurt worden ze
binnengelaten, zoenzoenzoen en dan mogen ze hun zegje doen. Het is een
vertrouwd onderonsje. Matthijs hangt geweldige verhalen op over Jan zijn lintje, dat
hij in 1971 kreeg. Frans babbelt over de architect Jaap Bakema die voor het raam
een traan wegpinkte omdat het Nederlandse paviljoen dat hij voor de
wereldtentoonstelling in Osaka had ontworpen, precies zo werkte als hij dacht.
Kom op Frans, denk ik, wat is dat nu? Waarom heb je het niet over die prachtige,
overweldigende filmvoorstelling die je samen met Jan hebt gemaakt? Over de
enorme technische uitdaging die dat was? Of over het pandemonium dat binnen
direct na de opening losbrak? Al die Japanse boertjes in hun kimono's waren
inderdaad volgens plan naar de ingang komen lopen, maar bleken toen ze binnen
waren nog nooit op een roltrap te hebben gestaan. Ze weigerden er met hun houten
kleppertjes op te stappen en probeerden in paniek weer weg te komen. Of waarom
vertel je niet hoe dol ze waren op Anton Geesink, die jullie op vierentwintig schermen
tegelijk zijn Japanse triomf lieten vieren? Heb je misschien net als ik, niet zo'n zin
om het jaar 1970 nog eens op te rakelen? Dat jaar waarna jullie nooit meer hebben
samengewerkt?
Het was het belangrijkste jaar in Jan zijn leven, het hoogtepunt dat hij afsloot met
zijn duizelingwekkende val. Hij schreef me toen al direct dat jij je terugtrok en niets
meer over Japan wilde horen. ‘Frans Weiss heb ik niet meer gezien en nauwelijks
meer gesproken; eenmaal heb ik hem opgebeld maar hij kwam niet uit zijn woorden;
hij verbergt zich, voor zich zelf, ik ken hem, hij is bezig alle ervaringen op te bergen
en weg te stoppen in zijn grote archief van Artistieke Overwegingen.’
Dat drama is dus gestold tot de traan van Bakema.
De volgende gasten van de regisseuse krijgen de vraag voorgelegd of ze wel wisten
dat Jan eigenlijk Hulsebos heette. Daar valt weinig over te zeggen. Je weet het, of
je weet het niet. En of het wat betekent? Ach. Dus gaat het steeds het over zijn
kranten, zijn whisky en zijn sigaren. Jans ex-vrouw Nicole is de grote vraagbaak in
de documentaire en ook zij houdt zich bij haar eigen versie. Ze staat uitvoerig stil
bij de depressie waar hij begin jaren zeventig in belandde. Het jaar 1970 zelf doet
ze met de krantenknipsels af. Wel gaat ze uitgebreid in op een huidaandoening die
daarna oplaaide. Ze ziet als oorzaak dat hij eigenlijk maar een heel kleinburgerlijk
mannetje was, dat heel bang voor het leven was en van heel kleinburgerlijk eten
hield. - Machtig interessant, wat u zegt.
Door de gesprekken heen zijn fragmenten van oude interviews gesneden, en
fragmenten van films die Jan heeft gemaakt. We zien hem languit op de grond liggen
terwijl zijn kleine kinderen als jonge hondjes over hem heen krioelen. Mies Bouwman,
die hem probeert te interviewen, staat er verbouwereerd bij. Voorzichtig vraagt ze
hem hoe hij over opvoeden denkt. Opvoeden? Nee, daar is hij tegen. Echt Jan. Hij
heeft dit geënsceneerd om het haar zo moeilijk mogelijk te maken een behoorlijke
vraag te stellen, en hij wordt door zijn kinderen zo veel afgeleid dat hij geen behoorlijk
antwoord kan geven.
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Helemaal op het eind van de film komt hij nog even zelf in beeld, in de laatste fase
van zijn leven. Boven zijn hoofd, aan het plafond, hangt een Japans parapluutje.
Buiten beeld vraagt een mannenstem waarom hij nog kranten leest, als hij de wereld
zo verschrikkelijk vindt. ‘Waarom houd je daar niet gewoon mee op? Waarom ga je
niet op een onbewoond eiland zitten?’
Hij kijkt verrast op, want hij weet al dat hij dood gaat en geen onbewoond eiland
meer te zien zal krijgen. ‘Weet je dat ik daar nog nooit over heb nagedacht?’ zegt
hij met zijn scheve lachje. Toch gaat hij erover staan nadenken. Misschien wil hij
wel naar Toscane, waar hij het zo mooi vindt. Of nee, naar Japan, waar hij het
gelukkigst is geweest.
De vraag waarom dan wel, wordt niet gesteld.
Dat blijft het geheim van Jan Vrijman.
Ik had niet moeten kijken. De documentaire geeft alles bij elkaar niet echt een beeld
van hem. Het blijft allemaal bij de buitenkant. Dat ligt ook aan Jan zelf. Hij wilde
iedereen bekijken en tot op het bot fileren, maar liever niet bekeken worden. Toch
vind ik dat ze hem tekort hebben gedaan. Daar kan de dochter niets aan doen, het
ligt aan de mensen die ze liet praten. Of aan de niet zo heel relevante vragen waarop
ze het antwoord wilde weten. Daardoor is de inbreng van haar moeder het enige
dat blijft hangen. Haar sneer dat Jan Vrijman ‘eigenlijk’ een heel kleinburgerlijk bang
mannetje was.
Het zou jammer zijn als dat blijft hangen. Ik heb hem in 1970 leren kennen in
Japan, en toen was hij helemaal geen kleine bange burgerman. Toen was hij een
man met een enorme esprit, een man van de wereld, een man met wie je kon lachen
en eindeloos praten, een man met een energie en een brein om verliefd op te
worden. Niets vind je daarvan in de documentaire terug, behalve dat hij na het verblijf
in Japan terug in Nederland, een depressie heeft gehad.
Dat is niet zo'n wonder, want Nicole en Matthijs kwamen naar Japan toen de Expo
al bijna was afgelopen, iedereen bekaf was, en alles daar op zijn einde liep. Zij
hebben onze jubelende start niet meegemaakt, het uitzinnige enthousiasme voor
ons prachtige paviljoen en onze overdonderende filmvoorstelling, de lovende
recensies uit de hele wereld, het lopende vuurtje door het land van de rijzende zon,
de lange, lange rijen hoopvol wachtende mensen. Mensen die ons aan wilden raken,
omdat ze nog nooit een buitenlander hadden gezien. Mensen die aan onze kleren
van Frans Molenaar zagen dat we Hollanders waren en ons spontaan feliciteerden.
Nicole en Matthijs hebben niet meegemaakt hoe de gehele koninklijke familie bij
ons werd ontvangen, samen met de keizerlijke familie van Japan, en hoe Jan daar
als de grote man aan iedereen werd voorgesteld. Zij hebben niet meegemaakt dat
Jan door vakgenoten uit de hele wereld werd omhelsd en gevraagd werd om naar
Canada en Amerika te komen. En Frans, die er wel was? Die komt met de
weggepinkte traan van Bakema.
Ik begrijp ook niet waarom Catrien niet in dat filmpje zat. Zij had over Jans triomf
kunnen vertellen. Wij hebben het er nog wel eens over hoe dat hele avontuur voor
ons begon als een spannend soort studentenbaantje, maar toen een ervaring werd
die ons voorgoed heeft veranderd. Ineens waren we wereldburgers, wij kregen
Japan er gratis bij, wij dompelden ons onder in een totaal onbekende,
hoogbeschaafde, beeldschone cultuur vol verfijnde rituelen, in een land waar elke
centimeter met stoffer en blik wordt aangeveegd en met een nagelschaartje
bijgeknipt. Een land waar in duizenden jaren grote dingen zijn verricht. Terug moeten
naar Nederland was net zo erg als op klompen moeten lopen die drie
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maten te klein zijn geworden. Jan was niet de enige die een depressie heeft
gekregen.
Je ziet die terugval al aankomen in wat hij op 5 oktober 1970 schreef: ‘... en wij
naar Itami [vliegveld van Osaka], waar aangekomen ik ontdekte dat ik de tickets en
de paspoorten in Higashimachi had laten liggen, dus terug met een nieuwe taxi en
nog zelfs ruim op tijd voor het vliegtuig naar Tokyo. Op Haneda [vliegveld van Tokio]
de ontmoeting met Rietje en John, de laatste er inderdaad in geslaagd zijn vrouwtje
weg te mogen brengen tot in het customsgebied, ja zelfs tot vlak bij het vliegtuig.
De lange lange lange reis naar Amsterdam, zijkeriger [sic] dan de tocht
Amsterdam-Tokyo; een afgeladen vliegbus met geen plaatsje meer vrij, naast ons
op de stoel een vrij jonge Duitse technikus die aan een stuk door lulde en lulde
zonder dat wij een bek open konden doen en ons tenslotte zei dat hij het altijd zo
interessant vond met mensen te praten omdat hij er zoveel van leerde. Aangekomen
op Schiphol en daarna de moeilijke moeilijke eerste week. Moeilijk allereerst door
die krankzinnige overgangstoestand (Rietje barstte op Schiphol al in tranen uit, na
zich de hele reis met haar Amerikaans opgevoede kinderen ijzersterk te hebben
gehouden; “Ik kan niet meer, ik kan niet meer”), het lelijke Nederlandse weer, de
(in onze ogen) lelijke Nederlandse mensen met hun onbeschofte manieren, hun
gebrek aan belang-
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stelling en maatschappelijk samenspel (dit zijn onredelijke notities), de afwezigheid
van levenskunst en sociale poëzie etc. etc.;... Voor mij behalve deze ook andere
moeilijkheden; de dag van mijn terugkeer moest ik onmiddellijk op een fiks aantal
problemen springen, omdat we op 1 oktober al de première hadden van een nieuwe
zeer omstreden film van mij, “Identity”, waarvoor iedereen verschrikkelijk in zijn rats
zat.’
Catrien vindt dat juist ik in de documentaire van Fabie had moeten zitten, maar
die weet niet dat ik besta en haar moeder heeft haar mond gehouden. Als ze wisten
wat Jan zelf te zeggen had over zijn leven en zijn werk en wat Japan voor hem
betekend heeft, had haar filmpje er anders uit gezien.
Ik besluit Jans brieven maar eens uit het bureaulaatje te halen, waar ze liggen te
verkruimelen en te vergaan. Ik heb er nooit meer een letter in gelezen. Een week
lang zit ik zijn brieven uit te tikken. Ze zijn weer zo helemaal nieuw, dat ik zit te
schateren. Ik betrap me erop dat ik al tikkend de melige Duitse Schlager O mein
Papa zit te zingen. Mijn laptop kan het geweld van zijn tomeloze woordenstromen
nauwelijks aan. Hij vertelt over zijn heimwee naar Japan, waarmee hij alleen bij
Remco Campert terecht kan. Hij heeft het over de Kring, zijn warme rokerige badhuis
van gezelligheid. Hij vertelt over een nieuwe film, en hoe die langzaam in zijn hoofd
gestalte krijgt. Een multiscreen filmproject dat in Rotterdam loopt en waar de techniek
een chaos is. Het gaat over de richting die zijn filmcarrière op moet gaan. Wat het
wezenlijke verschil is tussen hem en Frans, met wie hij jaren heeft samengewerkt.
‘Je hebt wel gezien hoe geïnteresseerd in elkaar wij altijd samen praten. Nicole
heeft ons in een woedende bui wel eens beschuldigd van homo-intellectualiteit.’
Halverwege een verhaal waarin hij zich samen met Carel Weeber heeft misdragen
op een dia-avondje bij oud-premier Cals, ‘tot groot genoegen voornamelijk van
onszelf’, slaat de laptop op tilt. Alles weg. Ik moet opnieuw beginnen.
Hier heb ik iets voor Frans uit de eerste brief, de eerste keer nadat Jan uit Osaka
was vertrokken: ‘Een luchtledig, een zwart gat waardoor ik naar Tokyo vloog, en
daarna ontstaan weer moeizaam de eerste beelden: staande in een aankomsthal
in de wetenschap dat het vliegtuig te laat is gearriveerd en dat ik de aansluiting
Tokyo Amsterdam dreig te missen, althans de tijdige check in, en ook dat hier ergens
een japanse fotograaf op me moet staan te wachten die nog een aantal foto's aan
me moest afleveren. Op een of andere wijze kwam alles in orde, en in het gesprek
met de japanse fotograaf, na de check in, werd het hoofd weer wat ordelijker,
gedwongen zakelijk te denken en ik was back in regular life again. Tokyo Amsterdam
was ook vertraagd, zodat er een kleine zee van tijd was, waarin ik Frans ontmoette,
die een verwilderde aanblik bood, pratend met een japanse douanier en daarna,
zittend op een van die niemandsland banken vlak voor het vertrek; inderdaad
verwilderd, overwhelmed, totaal verward en jonglerend met sterke detailindrukken,
heftige herinneringsmomenten uit zijn laatste week Tokyo, zonder enige lijn of
verband, erg emotioneel en niet wetend wat te doen nu hij terug moest naar het
land aan het andere einde van de omgekeerde verrekijker - De vliegreis naar
Amsterdam, we zaten naast elkaar met gelukkig een vrije plaats tussen ons, de
banale maar wel vertrouwde gemoedelijkheid van het vliegtuigpersoneel, aan de
andere kant van de loopgang drie scandinavische zeelui, vijftien maanden in en
rond de far east geweest en nu terug naar huis; voor een van hen, een prachtige
glimlachende lamme zweedse goedzak, een leeg huis, want vertelde hij, in zijn
vijftien maanden afwezigheid was zijn vrouw weg-
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gelopen, maar dat was nu eenmaal het risico van het zeemansvak. Buiten was het
donker, met geweldige sentimentaliteit hadden we de eindeloze lichtzee van Tokyo
onder ons zien verdwijnen...’
‘The memoly is in the mind’, zei een van onze Japanse vrienden. Ik ben verbijsterd
hoeveel memoly er door die brieven uit mijn eigen mind komt rollen. De geluidsband
van Louis Andriessen, waar we maandenlang onder hebben gestaan. Zacht neurie
ik voor me uit: ‘Elke ochtend wekt iemand mij, met barokmuziek’ tot de stem weer
verwaait. Nog even, en ik baad in tranen.
Catrien en ik ontmoetten Jan op de tweede avond dat we in Japan waren. Aan de
deur stond Carel Weeber, die we pas die middag hadden leren kennen. Hij was de
tovenaarsleerling van architect Bakema die het Nederlandse paviljoen had
ontworpen. Carel had iemand bij zich, maakte excuses voor het late uur en vroeg
of ze binnen mochten komen.
‘Dit is Jan Vrijman. Ik heb hem net van het vliegtuig gehaald en hij wilde de
hostesses zien. En omdat jullie de enigen zijn die ik ken, dacht ik, eens kijken of ik
nog licht zie branden...’
Carel grinnikte verlegen. Hij zat ermee in zijn maag, dat kon je aan hem zien.
Achter hem verscheen een morsig mannetje, verfrommeld van de reis,
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scheel van vermoeidheid, dronken. Waarom ging die niet rechtdoor zijn bed in? We
haalden wat bureaustoelen uit onze kamers en zetten ons rond de formica
keukentafel. De nieuwkomer had een fles whisky bij zich en daar wilde hij wat van.
Geen thee, stel je voor. Niet al te veel ijs er ook bij, gewoon straight. Carel deed
mee. Hij schipperde tussen hem en ons, en wij zaten afwachtend te kijken. Het
morsige mannetje was uit zijn humeur. Hij vloekte een beetje voor zich uit, keek me
woedend aan en meldde me maar meteen dat ik een burgertrut was.
‘Ja, dat zul jij het beste weten,’ antwoordde ik als een snibbige schooljuffrouw.
Dat wordt nog gezellig in Japan, dacht ik. Zwaaiend op zijn benen kwam hij overeind
en liep de keuken uit. Hij maakte duidelijk dat hij naar de wc moest en liep achter
Catrien aan, die net naar de badkamer was gegaan.
‘Hé, donder op,’ hoorden we haar geschrokken zeggen. Daarop hoorden we hem
een tijdje struikelen, stommelen en zich stotend aan deze of gene muur.
Catrien kwam terug en liep haar kamer in. De man kwam ook terug, liep blindelings
rechtdoor en struikelde over de richel van de schuifwand bij haar naar binnen. Er
klonken geluiden van een kleine worsteling.
‘Ga weg jij! ríep Catrien. Ze trok hem aan een arm haar kamertje uit, het keukentje
in, en kwam tussen ons in zitten. De man wankelde weg. Carel bleef gewoon zitten,
maar werd toch steeds ongeruster. Op een gegeven moment stond hij op om zijn
vriend te gaan zoeken. Die bleek nergens te vinden, tot er nog één mogelijkheid
overbleef. We schoven de schuifwand van mijn kamer open en ja hoor, daar lag hij,
in mijn ledikant, te slapen als een roos met zijn bril nog op. Zijn hoofd lag op mijn
verkreukelde bloes, maar zijn broek had hij keurig op de vouw over de stoel
gehangen.
Carel wist niet hoe hij kijken moest. ‘Sorry, sorry,’ fluisterde hij voortdurend.
‘Wacht even,’ fluisterde Catrien die op wraak uit was. Total Design had stickertjes
met het logo van het paviljoen ontworpen. Een groot soort postzegels met oranje
golfjes erop. ‘Laten we die op zijn bril plakken, anders heeft hij last van het licht,’
fluisterde ze.
‘Als hij maar niet zeeziek wordt,’ fluisterde ik terug. ‘Dadelijk kotst hij mijn bed nog
onder. We kunnen ook gewoon het licht uitdoen.’
Maar dat vond Carel geen goed idee. Dan zou zijn vriend nooit meer wakker
worden. Muisstil en uiterst secuur verrichtte Catrien haar werkje. Toen Jan Vrijman
geheel beplakt was, namen we een foto van hem, als aandenken. Toen slopen we
op onze tenen terug naar de keuken. Schuifdeur dicht.
Uiteindelijk ging Carel zijn vriend toch wakker maken, hij wilde hem mee hebben
naar hun eigen flat. ‘Jan, Jan!’
Jan bromde wat en draaide zich smakkend op zijn zij. Wij in de keuken deden
maar net of we het grappig vonden. Ik iets minder, natuurlijk.
Carel schudde aan zijn schouder. ‘Jan, word wakker!’
‘Ja ja, ik kom zo,’ mompelde de man. Pas na een hele tijd hoorden we hem
overeind komen. Hij lachte.
‘Wat lach je nou, verdomme!’ riep Carel.
‘Man, I have a laugh!’ riep onze nieuwe kennis terug. Maar Carel was nu behoorlijk
boos en snauwde: ‘Nou, trek je broek aan, we gaan.’
‘Sorry meisjes, het zal niet meer gebeuren,’ verontschuldigde hij zich. Met enige
moeite loodste hij zijn vriend naar de voordeur, omdat die niets door zijn beplakte
bril kon zien.
‘Zo, die kennen we nu ook,’ zei Catrien toen ze weg waren. Ze schoot in de
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lach. Ik was niet in de stemming. ‘Ja, echt mijn type,’ mopperde ik, terwijl ik het raam
van mijn kamer open zette en het bed open sloeg om te kijken of ik er nog in kon.
Het viel mee.
Ja ja, denk ik nu. Was je maar zo simpel en eenduidig als je dochter de wereld nu
wil laten geloven met haar film. Een pater familias die buiten de deur onder
pseudoniem de creatieve wilde jongen uithing, maar thuis met vrouw en kinderen
- en met z'n eigen naam en z'n eigen depressie - rond de brijpot zat. Wat was je
leven dan een stuk gemakkelijker geweest.
Zelf noemde jij werk en privé ‘één grote pot snert’, en dat was het ook. Alles moest
bij jou door elkaar lopen. Je wilde uit het leven halen wat er in zat en mogelijk ook
niet, en je gaf je zelf niet gauw gewonnen. De grenzen moesten altijd opgerekt en
overschreden worden om te zien of dat nog nieuwe vergezichten opleverde. Daarvoor
moest jij jouw armoedige jeugd de rug toekeren, in het verzet gaan en na de oorlog
met je communistische retoriek ten strijde trekken tegen de burgermoraal. Maar
behalve mooie confronterende films was vrije liefde het enige wat je in zo'n gezapig,
comfortabel land als Nederland aan antiburgerlijks in de praktijk wist te brengen.
In de naoorlogse jaren had het kunstenaarschap nog het aureool van onbegrepen
hartstochten, van armoede op koude zolderkamers, van drugs en dronken worden
op de Kring en daaruit inspiratie putten, van buitenstaander zijn en iedereen
schofferen. Je kreeg versterking van de tijdgeest. De gedachte dat ‘het establishment’
omvergeworpen moest worden, werd steeds breder gedragen door nozems, provo's,
hippies en de kinderen van de flower power. Met de seksuele bevrijding werd
bohémien-zijn gedemocratiseerd. Jouw positie was helder: Jij had allang carte
blanche.
De dagen na de documentaire kijk ik op internet wat er over je te vinden is. Veel
bijzonders is het niet. Op Wikipedia staat ook weer dat je na begin jaren zeventig
geen films meer hebt gemaakt, omdat je jarenlang depressief bent geweest. Ja, dat
heb ik zien gebeuren. Nederland was te klein voor jou geworden, en het ‘magisch
centrum’ Amsterdam in die tijd al helemaal. Elke film die je maakte, werd hier negatief
ontvangen of op zijn best met gemengde gevoelens. In elk geval was het resultaat
na je antireclamefilm Identity in 1970, dat jij je definitief voelde afgewezen. Want je
beschouwde die film als je meesterproef, en je had dus blijkbaar gefaald.
‘Je kunt je de gesprekken en diskussies na afloop (ze duren nog steeds door)
voorstellen, en ook ik ben tot op dit moment (en de komende weken nog wel) steeds
met die film bezig, omdat hij voor mij niet af is, omdat ik met “Identity” ook een sleutel
in handen heb voor wat ik de komende jaren wil gaan doen, omdat de film alles
toont wat mijn kracht is en ook mijn zwakheid: de overstatement, een zweem van
gelijkhebberigheid, tot evangeliseren en “dit is de waarheid” suggereren.’
Je had niet zien aankomen dat er in Nederland voorgoed iets veranderd was.
Toen we uit Japan terugkwamen, kregen we allemaal een dubbele cultuurschok.
Niet alleen de terugkeer van Oost naar West viel ons rauw op het dak, ook de totale
ommekeer in de Nederlandse mentaliteit die dat jaar zijn beslag had gekregen, was
even wennen. Kwamen wij uit het land van de uiterst verfijnde omgangsvormen,
hier waren alle remmen los. Iedereen in Amsterdam was nu hip en bevrijd van de
strenge, oude moraal. Lange jurken uit Afghanistan waren
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de grote gelijkmakers, gehaakte kralenmutsjes, sjaals uit India om de naar alle
kanten uitstaande haren geknoopt, drugs, zitten op de stoeprand, slapen in het
Vondelpark, vrijmoedig openlijke seks, lachkicks. Iedereen leefde op straat. Het
grote genieten was begonnen en werd geleid door een nieuwe generatie.
Reclame was plotseling juist ludiek en reclamejongens waren de nieuwe
kunstenaars. Wim T. Schippers propageerde het a-dynamisme en zette een rij
stilstaande stadsklokken neer op het Rembrandtplein. ‘Relax, man!’ was de
uitdrukking die gebezigd werd tegen iedereen die zich in de ogen van de nieuwe
genieters te druk over de dingen maakte. Voor jouw strenge waarschuwing dat
reclame verwerpelijk was, was het niet het goede moment.
Alleen in Berlijn en Japan en de rest van de wereld zag men intussen wat jouw
films waard waren. Het zegt wel wat dat jij je pas weer echt begon te roeren, toen
je eindelijk naar Amerika kon. Na het debacle van Vietnam versoepelde het Witte
Huis zijn cordon sanitaire tegen gewezen communisten uit West-Europa wat, en
daar ging je. Daar maakte je een film over kinderen die leden aan het syndroom
van Down. Een veilig nieuw begin, ver van Nederland. Je volgende stap was Lima,
waar je een bijzondere sloppenwijk in trok. Dat kon, omdat je een universeel thema
had. Je leefde immers op de bodem van de hemel. Je identificeerde je met mensen
die op de een of andere manier onderaan de maatschappij bungelen en daar toch,
of juist, wat van weten te maken.
Op internet lees ik ook interviews waarin jij je ideologische en psychologische
rookgordijnen optrekt en je stoere buitenkant laat zien. Zwaaiend met je sigaar (zo
zie ik je voor me) constateer je dat je een geweten blijkt te hebben. Wat er volgt,
moet de lezer dan maar geloven. Je bent namelijk een psychopaat, want elke grote
kunstenaar is nu eenmaal een psychopaat. Zie ook Picasso. Ik schiet in de lach.
Altijd draaf je maar door. Picasso, Stalin, Churchill, Cassius Clay, I am the greatest.
Bij mijn weten hebben psychopaten juist géén geweten. Jij had het er eerder druk
mee, je geweten te overschreeuwen. ‘Soms begrijp ik kluizenaars, die zonder ver
van huis te gaan toch een eigen nieuwe situatie scheppen en daarin beter met
zichzelf kunnen opschieten (bijvoorbeeld omdat ze zich niet voortdurend tekort
voelen schieten in hun verhouding tot anderen).’
Het nut van dat soort redeloze, radeloze mededelingen dat je een psychopaat
bent, was dat je iedereen op afstand hield, maar dat zei je er niet bij. Je had ook
kunnen beweren dat je schizofreen of manisch-depressief was. Ik zie die depressie
als de eenzaamheid waarin je werd teruggegooid toen je uit die totaal andere
dimensie van Japan terug kwam, als het gevoel in Nederland een verstoteling te
zijn, je paniek over die nieuwe film waarin jij je ziel had gelegd - want hoe nu verder?
En als tastbaar resultaat van dat alles je lege portemonnee.
En dan ineens vertel je aan een journalist dat je troost put uit Marcus Aurelius.
Daar kijk ik van op, dat is wat je noemt een revolutionaire ommekeer. Nou ja, een
revolutie meer of minder kan voor jou geen probleem zijn. Met de dialectiek van
Hegel in de hand meanderde je voort op door jou zelf beredeneerde dwaalwegen
en raakte totaal in jezelf verstrikt. Ik zie precies wat Marcus Aurelius met je heeft
gedaan. Hij haalde de bezem door de adderkluwens en het spinrag van je
zelfverklaarde dwangneuroses en wat je noemde ‘mijn door ideologieën verkankerd
brein’. Eigenlijk ben je daar je hele leven naar op zoek geweest. Het moment dat
het leven wat eenvoudiger voor je zou worden.
De ironie van de geschiedenis is dat je communist geworden bent om jezelf juist
ergens uit te bevrijden: de wurggreep van je jeugd. Daarvoor en voor de
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strijd tegen het fascisme, heb je jezelf Vrijman genoemd. Maar wat begon als een
geestelijke bevrijding, is een dwangbuis geworden. Een dwangbuis als een
lappendeken weliswaar, want ook Nietzsche en Freud mochten naar hartelust
meedoen om je aan jezelf en de buitenwereld te verklaren. Zo bleef jij jezelf
verbergen, ook voor jezelf.
Het stoïcisme maakt zich niet zo druk over de mens. Die is maar een kruimel op de
rok van het universum en dobbert mee op de stroom van de wereldadem. Na zijn
dood keert zijn ziel terug naar de wereldziel. Het enige wat hij zelf hoeft te doen, is
zorgen dat hij tijdens zijn leven zijn ziel niet te veel beschadigt. Marcus Aurelius
zegt dat je jezelf niet tot slaaf moet maken van je vleselijke lusten, omdat men zijn
eigen ziel en die van anderen dan pas werkelijk schaadt. Jouw kijk op die zaken
stond daar lijnrecht tegenover. Jij hield vast aan je recht op ‘ships that pass in the
night’, om jezelf keer op keer te bewijzen dat je niet aan handen en voeten gebonden
was. Dat had je geleerd van Nietzsche. Nooit iets doen of laten waardoor je tot de
menigte der machtelozen gaat behoren, met hun slavenmoraal.
Je schreef: ‘Wel geloof ik dat voor veel mensen die exclusiviteit (nog) een behoefte
en een noodzaak is. Vrijheid is een mooi maar moeilijk ding, de meeste mensen
(en dieren) willen eigenlijk niet eens zo graag vrij zijn. In vrijheid dreigen ze verloren
te gaan, voelen ze zich bedreigd, worden ze normloos, raken ten prooi aan
onzekerheid. - Maar ik geloof aan een heel andere kwaliteit van menselijke
betrekkingen, en ik bedoel dan vooral de intieme menselijke betrekkingen. Voor mij
staat iets heel anders centraal: de menselijke kreativiteit, de menselijke ontplooiing,
de groei van een mens door de jaren heen naar een situatie die God (de natuur,
Boeddha, weet ik veel) voor hem bedoeld heeft. Gegeven alle erfelijke en verworven
eigenschappen die hij uit zijn jeugdjaren heeft meegekregen moet hij zich naar het
optimaalste optimum van zijn mogelijkheden ontwikkelen. Dan wordt hij een goed
mens - goed voor zichzelf, en daardoor ook goed voor anderen, omdat hij dan
zichzelf is en evenzeer liefgehad kan worden en lief kan hebben als het simpelste
dier dat zichzelf is. En in die ontplooiing, die eigenlijk hoort te duren tot de dood
erop volgt, moeten mensen die elkaar plotseling herkennen zich van elkaar bedienen
en elkaar dienen, maar er is geen enkele reden waarom ik maar één mens zou
dienen of dat ik maar door één mens gediend zou moeten worden, en dat ik alles
zou moeten weggooien dat als waardevol en rijk en goed naar mij toekomt. [...]
D'accord, als een samenleving zijn eigen sexuele of gezinsmoraal gesloten wil
houden moet zij dat weten, ik vind dat dat moet veranderen en zolang dat niet
gebeurt vrees ik dat ik bij de kleine elite behoor die zijn eigen overtuiging centraal
stelt.’
Wie heeft hier nu gelijk? Marcus Aurelius, Nietzsche of jij zelf?
Toen je van de Expo in Japan terug kwam, was je de grote overwinnaar van Osaka.
Wat volgde, was een vergeefse strijd voor je film in Nederland. Je besloot daarop
dat jij je hele leven alles verkeerd had gedaan. Die conclusie was onjuist. Toen
verloor je ook nog een zoon. Met legere handen kan een mens niet komen te staan.
De werkelijkheid van Jan Vrijman is een andere dan die in de film wordt getoond.
De werkelijkheid is dat jij altijd de moeilijkste, de steilste en de gevaarlijkste weg
nam. De werkelijkheid is dat je een paar keer flink bent verdwaald. Maar de
werkelijkheid is ook dat je uiteindelijk toch bent bovengekomen.
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[724]
[Medewerkers]
HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

MAARTEN DOORMAN (1957) - Filosoof, schrijver, medewerker van de Volkskrant,

oud-redacteur van Hollands Maandblad.
(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 2007
verscheen haar nieuwste bundel Situaties.
EVA GERLACH

MAARTEN 'T HART

(1944) - Studeerde biologie aan de Universiteit van Leiden.
Auteur van talrijke romans en geschriften.
(1945) - Illustratief-typografisch ontwerper. Doceert aan de
Academie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch. Publiceerde eerder zijn
waarnemingen van onverwachte momenten in Hollands Maandblad.
RUDO HARTMAN

KRIJN PETER HESSELINK (1976) - Nederlands kampioen slam poetry. Publiceerde

eerder poëzievertalingen in Armada alsook gedichten in Krakatau, Lava en
Hollands Maandblad. Vertaalde onder meer Breyten Breytenbachs Intieme
vreemde (Amsterdam 2006).
(1968) - Publiceerde o.m. de bundels Tramontane (1996), Tong
en trede (2000) en Tafel (2004). In 2007 verscheen een bundel eigen werk in
Franse vertaling: Terrain. Resideerde als dichter o.m. in het Institut Néerlandais
te Parijs en in 2007 in het Nederlands Instituut in Athene (NIA).
ERIK LINDNER

SIONE VAN MEERENDONK (1955) - Werkt als stottertherapeut. Publiceerde eerder

in Hollands Maandblad.
(1980) - Schrijver van het kinderboek Zwarth; Het donker
ontwaakt. Publiceerde eerder verhalen in onder meer Passionate en De Brakke
Hond. Najaar 2008 verschijnt zijn debuutroman Ik ben de regen.
HENK VAN STRATEN

(1973) - Medeoprichter van het punkrocktijdschrift Zeroxat.
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Deze maand
De schaarste aan wellevendheid in Nederland uit zich vooral in het onvermogen de
schouders op te halen over de opvattingen van anderen. Wij zijn geen natie met
een traditie van tolerantie, zoals wij onszelf gaarne wijsmaken, maar een volk met
een dwangmatige zucht tot consensus. Dat is iets geheel anders, en het gevolg is
dat de vrijheid waarop wij ons zo beroemen in feite nogal eendimensionaal is.
Engelstaligen zouden zeggen dat men in Nederland een grote mate van ‘freedom’
geniet, doch een veel geringere mate van ‘liberty’. Er is collectief gereguleerde
vrijheid op velerlei gebied, maar het is geen toeval dat individuele dissenters en
particuliere zonderlingen tamelijk zeldzaam zijn in onze geschiedenis. Indien ze
opduiken, worden ze ofwel doodgezwegen, ofwel afgekocht met privileges, ofwel
gesmoord in subsidie, ofwel gelijkgeschakeld als vaste gast in een praatprogramma
op de televisie.
Sommige historici zeggen dat deze obsessieve neiging tot consensus wortelt in
de oeroude noodzaak tot gezamenlijke dijkbewaking van alle gewesten, provincies,
regio's, buurtschappen en gehuchten. Andere geschiedvorsers menen dat de
oorsprong ligt in de door de commerciële belangen van de Hollandse kooplui
opgelegde godsdienstvrede na de Tachtigjarige Oorlog. Velen wijzen op de verzuiling
die slechts kon functioneren door de pacificatie en samenwerking der elites. Zeker
is in elk geval dat de consensus in dit land dikwijls wordt afgedwongen. Niet voor
niets steunt ze dan ook doorgaans op collectieve regelgeving, voorgekookte
compromissen, gemeenschappelijke deemoedigheid, en vooral op de macht der
samenwerkende elites die hun achterbannen in toom dienen te houden.
Doch de cultuur van gedwongen consensus heeft het momenteel niet meer zo
gemakkelijk. Dat blijkt niet slechts uit de chaos die is ontketend door Pim Fortuyn,
door de moord op Theo van Gogh, door het onvermogen grote groepen immigranten
op te nemen en door de cinematografische ambities van Geert Wilders. Dit zijn
slechts symptomen van de onttakeling van het mechanisme waarbij tegenspraak
en andersdenkenden maatschappelijk geabsorbeerd en in het gareel gebracht
worden.
Die onttakeling heeft wellicht van alles te maken met de globalisering, de
individualisering, de opkomst van het internet en de ontintellectualisering, doch het
lijkt wel zeker dat ze onomkeerbaar is. Niet dat er geen weerstand is. Dat blijkt al
uit het feit dat de huidige overheid steeds dieper in de persoonlijke levenssfeer wil
ingrijpen om elke afdwaling van de norm in te tomen. En het blijkt tevens uit het feit
dat op de opiniepagina's van kranten het woord ‘moeten’ zo afstotend dikwijls
voorkomt. Kijkt u maar eens met andere ogen naar die chique opinies: dan blijkt
opeens dat Nederland van alles ‘moet’, en bovenal ‘moeten’ wij - naast al het andere
- het met elkaar eens zijn.
Deze natie wordt, wil ik zeggen, nogal snel nerveus van mensen die zich begeven
buiten de bandbreedte van de gereguleerde meningenstrijd der traditionele instituties.
Sterker nog, het wantrouwen jegens degenen die het niet met ons eens zijn, krijgt
ogenblikkelijk een moreel aspect. Mensen die anders denken of
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anders gekleed gaan, zijn niet zo maar ‘anders’, zij zijn ‘de ander’ - en dat staat voor
de doorbreking van de consensus. In dit opzicht heeft de opwinding over de film
van Geert Wilders veel overeenkomsten met de opwinding over boerka's, boerkini's
en het al of niet handen schudden door fundamentalistische moslims. Wij lijken niet
in staat ieder het recht op z'n eigen dwaalleer te gunnen. Wij zijn onmachtig
schouderophalend afwijkende opvattingen te toetsen aan de wet en niet aan een
ethisch oordeel.
Het is in dit verband ook wel bijzonder ongelukkig - en enigszins verontrustend dat de film van Geert Wilders in het bijzonder vanuit religieuze hoek op voorhand
tot morele afkeuring heeft geleid. En dan betreft het niet alleen imams die betogen
dat de heiligheid van de Koran boven de vrijheid van meningsuiting gaat, maar ook
de veroordeling door christelijke gezagsdragers. En ik bedoel vooral de vermenging
daarbij van christelijke zedenpreken, al dan niet politiek correcte afkeer van het
anti-islamisme van Wilders en de onverholen neiging tot immunisering van religie
tout court als object van kritiek.
Iedereen heeft het recht zich zorgen te maken over gebrek aan hoffelijkheid jegens
geloofsaberraties, maar hier speelt wat anders. Hier speelt een vermenging van
ideeën met belangen. Hier klinkt de boodschap dat religies het alleenrecht op ethiek
hebben, dat zij het monopolie hebben op de definitie van ‘respect’ en dat zij de
hoeders zijn van de consensussamenleving.
Dit is uiteraard onzin. Eerlijk gezegd heb ik niet zo'n hoge pet op van de ethische
diagnoses van welke kerk dan ook. Religieuze voormannen hebben steevast een
deplorabele neiging tot grote woorden en radicale standpunten. Hierbij behoeft men
slechts te denken aan het feit dat de Nederlandse Raad van Kerken in de jaren
zeventig meende dat het minderhedenbeleid van het kabinet Den Uyl associaties
opriep ‘met de Zuid-Afrikaanse apartheid’. En men behoeft ook slechts te denken
aan het feit dat na de oproep door Khomeini tot moord op Salman Rushdie vanwege
diens Duivelsverzen, zowel het Vaticaan, de aartsbisschop van Canterbury en de
opperrabbijn van Israël de kant van de ayatollah kozen en zich keerden tegen ‘de
belediging van heilige boeken’.
Het gaat mij er niet om Geert Wilders te verdedigen, maar wel om het recht te
verdedigen vraagtekens te plaatsen bij de opvatting dat religie een mens beter,
ethischer, wijzer, milder en respectvoller maakt. Het feit dat de kwestie Wilders zo
uit de hand is gelopen, heeft alles te maken met het feit dat Nederland nimmer
volledig is ontzuild. Wij bleken niet in staat onze schouders op te halen over een
opinie, noch in staat verre te blijven van de moraaltheologische reflexen van onze
collectieve consensusdrang.
Men kan de obsessie met Wilders en zijn film ook wijten aan de infantiliteit van
de moderne media, maar dan vergeet men dat wij de media krijgen die wij verdienen.
De echte vraag is waarom wij Nederlanders niet bij machte zijn te reageren op al
het gekrakeel volgens het adagium van Voltaire: ‘Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le
dire.’
Misschien komt het wel omdat Voltaire dit nooit zelf heeft gezegd. Deze pijler van
de waarachtig tolerante geesteshouding werd hem lang na zijn dood in de mond
gelegd door Evelyn Beatrice Hall, die onder het pseudonym S.G. Tallentyre in 1906
het boek The Friends of Voltaire schreef en daarin haar held laat zeggen: ‘I
disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.’ - Dat
klinkt goed in het Engels, fraai in het Frans, maar helaas veel te zelden in het
Nederlands. - BB
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Van nu af
Eva Gerlach
1
Ik zag dat jij het was, je vader hield je
vast in teruggekomen handen van
kaal buigzaam hout. Maar zoals bij geboorte
uit vruchtwater verfrommeld lag het vel
erbovenop en jij was groter dan
hij worden kon en droeg in rood je eigen
littekens tot nu toe. Je sliep, ik wilde
niet dat je zo was, waterpas en
te rusten, voor verlies uit ademend.

2
Toen stond je op en zei: ik haal ze op
en raapte al je doden uit de grond
en blies ze lucht in, reikte brillen uit
bontstola's, zakhorloges, al het bewaarde
verspreidde ze over de streken van
het hoge trapportaal, niet stem bij stem
maar door elkaar en liet ze zingen zo
zacht ze konden (‘luister nauw’) en jij
zong voor en je gekliefde wenkbrauw straalde
Ja, der Geist spricht, toen werd je opgehaald.
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Streichen, kürzen, redigieren
Mijn hachelijke avonturen met Duitse uitgeefsters (II)
door Maarten 't Hart
(WAT VOORAF GING: Toen de roman ‘Het woeden der gehele wereld’ in Duitse vertaling
verscheen bij Arche Verlag, viel niet te voorzien dat het een onverbiddelijke bestseller
zou worden, noch dat de twee Duitse uitgeefsters Maarten 't Hart zozeer zouden
vertroetelen dat de verstikkingsdood dreigde. ‘Wir pflegen unsere Autoren,’
verzekerden Frau Raabe en Frau Vitali de schrijver die wanhopige pogingen deed
zich te bevrijden uit hun liefkozingen. De bom barste toen bleek dat Arche Verlag
niet van plan was de half miljoen Zwitserse franken aan royalty's te betalen. De
vraag voor Arbeiderspers-uitgever Ronald Dietz en de schrijver was nu: wat te doen?
- zie HM februari 2008 (nr. 723): 7-17)
Ronald was ervoor onmiddellijk alle banden met Arche Verlag te verbreken en
stappen te ondernemen om dat geld, desnoods met behulp van deurwaarders,
alsnog in te vorderen. Toentertijd meende ook ik dat er niet veel anders opzat, maar
toch speet me dat. Zulks mailde ik Frau Raabe en die putte daar moed uit, en stelde
een soort betalingsregeling voor. Weliswaar een vrij schimmige regeling, maar ik
gaf Ronald in overweging erop in te gaan. Mij leek het immers hoogstwaarschijnlijk,
als wij zouden overgaan tot gerechtelijke invordering, dat Arche ‘op de flacon’ zou
gaan, zoals Reve dit zo mooi noemt, en dan moest je maar afwachten of je ooit nog
iets zou krijgen. Tegen Ronald zei ik dat we niet moesten voorbijzien aan het feit
dat Frau Raabe mij groot had gemaakt in Duitsland. Was zij er niet geweest, dan
zou er sowieso vanuit Duitsland of Zwitserland geen cent onze kant zijn opgekomen,
hield ik Ronald voor.
Het verbaasde me overigens niet bovenmatig dat Arche ‘het geld niet had’. Mij
leek dat Frau Raabe alleen al aan telefoonkosten maandelijks een fortuin kwijt moest
zijn. Voeg daar nog bij al die Verpflegungskosten voor al die auteurs, en reuzentaxi's
met faciliteiten voor klerenstandaards, en duizelingwekkende bedragen ‘für die
Werbung’. En enorme hotelkosten vanwege al die Messen waarbij men uiteraard
niet kon ontbreken.
In elk geval kreeg ik op een zondagmorgen een dankbare Frau Raabe aan de
telefoon. Innig verheugd was ze dat ik de woede van Ronald Dietz had weten te
temperen. Heus, ze zou er alles aan doen om dat reuzenbedrag alsnog op enigerlei
wijze, desnoods in termijnen, aan De Arbeiderspers uit te keren, maar Ronald en
ik moesten toch ook inzien dat 't, gelet op de royaltyuitkeringen van Arche aan alle
andere Arche-auteurs, hier om onbehoorlijk veel geld ging. Frau Raabe somde
vervolgens op wat alle andere, toch zeer voortreffelijke Arche-auteurs zoal aan
royalty's hadden ontvangen - kleine bedragen waren het veelal, hier 1000 Zwitserse
francs, daar 1500, en bij een wat beter verkopende auteur 10.000 francs. Ten slotte
rekende ze mij voor wat Arche gemiddeld aan haar auteurs uitbetaalde: zo'n 2000
francs per schrijver. Dus een half miljoen, dat was 250 maal zoveel, dat sloeg echt
nergens op, dat was ronduit belachelijk, alle verhoudingen
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waren volledig zoek. Schandalig eigenlijk dat Herr Dietz zo razend kwaad was
geworden, heus, alle andere auteurs hadden, daar het in die gevallen anständige
bedragen betrof, hun royalty's probleemloos uitbetaald gekregen, maar zo'n idioot
reuzenbedrag, kom, wat ekelhaft van der Ronald dat hij geëist had dat het terstond
op tafel zou komen. Ze vertrouwde erop, beklemtoonde ze, nee, ze was er zelfs wel
zeker van dat ik ook inzag dat 250 maal een bedrag wat Arche gemiddeld aan
andere auteurs uitbetaalde, domweg alle perken te buiten ging!
Natuurlijk was ik dat roerend met haar eens, want al sinds het succes van
Regenwulpen loop ik rond met een torenhoog schuldgevoel omdat topauteurs van
mijn leeftijd zoals Jacques Firmin Vogelaar hun leven lang moeten sappelen, terwijl
bij mij jaarlijks duizelingwekkende bedragen binnenstromen, en dat terwijl uitgerekend
ik nergens groter genoegen aan beleef dan aan beknibbelen en bezuinigen. Ik vraag
me altijd af hoe J.K. Rowling zich voelt. Die lijdt ongetwijfeld nog veel erger dan ik.
Nog lang namorrend legde Ronald zich er bij neer dat wij Raabe vooralsnog
zouden ontzien. En andermaal kwam vanuit Duitsland als teken van dankbaarheid
een stroom presentjes op gang, onder andere een mohair reuzensjaal waarmee je
zelfs een olifantennek warm had kunnen houden, en Frau Raabe verdubbelde haar
pogingen om mij zover te krijgen dat ik ‘eine Lesereise’ zou maken. Die zou van
onschatbare waarde blijken ‘für die Werbung,’ maar ik dacht: stel dat dankzij zo'n
Lesereise de verkoop nog verder aantrekt dan moet Arche mij volgend jaar 300
maal het gemiddelde uitbetalen wat andere auteurs krijgen, dus dan wordt het Eklat
alleen maar groter. Dit legde ik Frau Raabe ook voor, en daarmee vermocht ik haar
toch even op het verkeerde been te zetten. Eén moment was ze warempel
sprakeloos, toen echter begon ze weer over het enorme belang van ‘die Werbung’
alsof ze niets had gehoord.
Eind november van het jaar 1999 ben ik in het diepste geheim een paar dagen in
Duitsland geweest om, op Köthen na, alle plaatsen te bezoeken waar Bach heeft
gewoond, en overal waar ik ging, kneep ik hem dat Frau Raabe opeens zou
opduiken. Heus, ik mocht haar graag, op een bepaalde manier hield ik zelfs van
haar, net zoals ik hield van de vader van mijn moeder voor wie ik het tegelijkertijd
in mijn broek deed. Toch kromp ik in Arnstadt in elkaar toen ik opeens op het plein
waar het ooit tot een treffen kwam tussen Bach en Zippelfagottist Geyersbach, uit
een huis een forse vrouw met vaalrood krulhaar naar buiten zag stappen, gehuld
in een omslagdoek met kroosmotieven. Voor ik achter het standbeeld van de jonge
Bach had kunnen wegduiken, ontwaarde ik gelukkig al dat deze vrouw mank liep.
Raabe was het niet.
Maar de schrik zat er in, en toen ik maanden later een allervriendelijkste stem
aan de telefoon kreeg van professor Marina uit Münster die mij verzocht voor de
studenten Nederlands aan de universiteit aldaar een lezing te houden, zei ik dat
een reisje naar Münster, zo vlak over de grens, mij wel haalbaar leek, mits men er
daar zorgvuldig op zou toezien dat er geen ruchtbaarheid zou worden gegeven aan
mijn komst. Reeds zag ik voor mij dat Frau Raabe vliegensvlug nog twintig lezingen
in de omgeving van Münster zou weten te organiseren. Marina garandeerde mij
echter dat niemand buiten Münster zou horen dat ik daar een lezing gaf en ik reisde
erheen op een zonnige donderdag in de nazomer.
In de trein neuriede ik het liedje waarmee Rocco Granata eind vijftiger jaren de
wereld heeft veroverd, Marina, Marina, Marina, en toen de trein station Münster
binnenreed, en ik het perron overzag liep ik blindelings op een don-
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kerharige schoonheid in een fraai blauw jasje af die inderdaad Marina bleek te zijn.
Via een mooie lindelaan met broze herfstkleuren geleidde ze mij naar mijn hotel,
en halverwege die laan was ik al een beetje verliefd op haar, want ik heb een groot
hart met veel zit- en staanplaatsen. Toch verheugde ik mij, toen ze me bij m'n hotel
had afgeleverd, er enorm op dat ik de hele middag voor mezelf zou hebben. Weinig
is zo prettig als moederziel alleen rondslenteren door een onbekende stad. Niemand
kent jou, en jij kent niemand. Het is net alsof je al dood bent, en weer even bent
verrezen om rond te kijken in een wildvreemde omgeving.
Aangekomen in mijn hotelkamer smeet ik mijn schamele bagage op het hotelbed.
Toen ging de telefoon. Ik nam hem op. ‘Er is hier,’ zei een stem, ‘een dame voor u
am Schalter.’
Een dame voor mij? Wie dan? Marina, die nog even was teruggekeerd om iets
te vragen? Wie anders? Met de lift begaf ik mij snel naar beneden. Ik liep de kleine
hotellobby in. En daar stond ze, in een zwart gordijnachtig gewaad, en met een
stralende, ontwapenende glimlach: Frau Raabe.
Tijd om mijn verbijstering meester te worden kreeg ik niet. In de lobby voerde ze
me vastberaden naar een tafeltje. Reeds kwam een ober aanzetten met een grote
theepot en kopjes en ongezonde wederdopers-versnaperingen die alleen te Münster
gebakken worden.
‘Pfuuiii,’ zei ze, ‘waarom wist ik niet dat u hier zou optreden, waarom had u mij
dat niet verteld? Komt u eindelijk een keer naar Duitsland en weet ik van
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niets. Het is dat ik zag dat een boekhandel uit Münster opvallend veel van uw boeken
bestelde. Ik heb die boekhandel opgebeld en gevraagd: waarom bestelt u zoveel
Wütens? Toen vertelde hij me dat u zou komen spreken!’
Zo werd ik niet alleen onverhoeds overvallen, maar zelfs met verwijten bestookt.
Maar ik liet me niet zo gemakkelijk opzadelen met schuldgevoel, en ik zei: ‘Als ik in
Nederland ergens spreek, breng ik daar De Arbeiderspers echt niet altijd van op de
hoogte.’
‘Aber hier sind Sie in Deutschland, wenn Sie hier lesen, muss ich es unbedingt
wissen!’ zei ze met stemverheffing, en toornig voegde ze eraan toe: ‘Bei
Arbeiderspers pflegt man Sie gar nicht.’
Gelukkig niet, had ik moeten uitroepen, maar ik zat daar zwijgend, en het was mij
heel vreemd te moede. In die schemertoestand van verbijstering bleef ik de rest
van de dag hangen. Het was alsof ik met Bach kon zingen: ‘Ich steh' mit einem Fuss
im Grabe,’ waarbij ik dan hoofdletter G kon weglaten. Al wat die dag nog op mijn
weg kwam, werd door haar almachtige hand bestierd: het etentje met Marina, dat
werd getransformeerd in een Raabe-monoloog waarbij Marina en ik als bedremmelde
peuters achter ons bordje met Sauerkraut zaten; de lezing zelf; de nazit met al die
aanvallige studentes die eerst bij Frau Raabe belet moesten vragen voor ze mij
konden benaderen.
Pas aan het eind van de avond was er een lichtpuntje. Toen Frau Raabe zich
even sanitair verpoosde, piepten Marina en ik ertussenuit, zomaar onder dekking
van de duisternis de mooie stad Münster in, met zijn eigenaardige geaccidenteerde
pleinen en terrassen, en z'n vele kerken die dreigende archaïsche - of moet ik zeggen
Archeïsche - schaduwen wierpen over al die op verschillende niveaus aangelegde
pleinen, en Marina zei: ‘Dus dat is je Duitse uitgeefster! Wat een stoomwals, die
Frau Arche! Het liefst zou ze ook jouw ademhaling en stoelgang regelen.’
‘Dankzij het feit dat zij een stoomwals is, word ik nu in Duitsland beter verkocht
dan Harry Mulisch en Cees Nooteboom samen,’ zei ik, ‘ik moet haar heel dankbaar
zijn. Maar wat een godsgeschenk om hier nu, zonder dat zij erbij is, met jou door
Münster te lopen. Maar laten we wel op onze hoede zijn, tien tegen een komt ze
achter ons aan.’
‘Ik ken hier alle Sleichgassen,’ zei Marina met glinsterende ogen.
Om de voorkomen dat ik de volgende morgen Frau Raabe - ook in Münster
overnachtend - alsnog op een station tegen het lijf zou lopen, smokkelde Marina
mij in haar auto Duitsland uit. Merkwaardige coïncidentie. Vanwege een of andere
voetbalwedstrijd was er toen sprake van verscherpte grenscontrole. Marina zei dat
ze een doodstille grensovergang op een achterafweggetje wist. Nog zie ik haarscherp
voor me hoe we kwamen aanrijden in de morgenschemer. Windstil weer, traag
neerdwarrelende boombladeren, een weggetje waar je niemand zag. Maar opeens
doken vanachter een paar bosjes zwaar gebouwde, groen geklede Duitse douaniers
op, die ons sommeerden stil te staan. Uiterst grondig werd onze auto onderzocht.
Het leek of die douaniers dachten dat wij deskundig vermomde hooligans waren.
Ofschoon ik drommels goed wist dat 't beginnende paranoia was, schoot toch telkens
de gedachte door mij heen dat Raabe er de hand in moest hebben gehad dat die
douaniers daar geposteerd waren. Nadat ze ons van top tot teen betast en beklopt
hadden, lieten die Grünen ons met tegenzin door.
Op de toestand in Münster reageerde Raabe evenwel, zo bleek bij het
eerstvolgende zondagmorgengesprek, euforisch. Nu ik daar was geweest, en voor
een
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bomvolle zaal zo mooi had gelezen, en zo geestig en in zulk voortreffelijk Duits de
vragen had beantwoord, stond werkelijk niets een Lesereise meer in de weg! Na
Münster was ik echter minder geneigd dan ooit om zo'n Lesereise te ondernemen.
Aan de Leiband van Frau Raabe heel Duitsland door - dat was erger dan een
helletocht!
Zo ontaardden de zondagmorgencontacten in een steekspel. Op allerlei manieren
probeerde Frau Raabe mij ertoe over te halen zo'n Lesereise te maken, en ik
smoesde, en jokte, en kronkelde, en stelde mij teweer, en riep af en toe kordaat:
‘Ich tue es nicht’ - maar niets hielp, en geleidelijk aan begon ik de zondag te haten.
Soms nam ik op zondag de telefoon niet op, maar dan belde Raabe op maandag,
dus dat bracht ook geen soelaas. Telkens werd het belang van ‘die Werbung’ in de
strijd geworpen, telkens zei ze: ‘Wenn Sie eine Lesereise unternehmen, verdoppelt
die Verkauf.’ Mij leek dit volstrekt een slag in de lucht: nog meer verkopen dan ik al
deed, dat leek mij uitgesloten. Ondertussen verkocht Frau Raabe (wij wisten dat
toen overigens nog niet) dankzij mijn populariteit voor enorme bedragen de
pocketrechten van mijn boeken aan Piper Verlag, terwijl ze tegen mij almaar klaagde
dat 't zo slecht ging, en telkens weer kreunend dat 't een enorme opgave was om
af en toe wat van die achterstallige royalty's uit te betalen terwijl zij ondertussen
iedereen het vel trok over de organen waar de Hörbuch-uitgeverijen op mikten.
In het vroege voorjaar werd door Frau Raabe weer alles op alles gezet mij
andermaal zover te krijgen dat ik de Leipziger Messe zou bezoeken, en wat ik
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ook probeerde om haar ervan te overtuigen dat ik daar weinig voor voelde, niets
hielp. Uiteindelijk jokte ik in mijn wanhoop, stomkop die ik ben, dat ik had geprobeerd
om een vlucht te boeken bij Eurowings, maar dat alle vliegtuigen naar Leipzig reeds
vol waren, en toen belde ze terstond Eurowings, en hoorde natuurlijk dat er nog
vele lege stoelen waren, en ik, betrapt op een leugen, was dusdanig in verlegenheid
gebracht dat ik mij moest laten aanleunen dat ze mij een vliegticket stuurde.
Dus weer naar dat ellendige Schiphol, weer daar de krochten in, want de piepkleine
Eurowingspropellervliegtuigjes vertrekken niet vanaf een Gate, maar vanaf een
soort vuilstortkoker waar je kruip door, sluip doorheen moet, hoekjes om, trapjes af,
en vliegtuigtrapje weer op. Om mij nog maar eens goed in te peperen wat een
jokkebrok ik was, had het lot het zo beschikt dat er, behalve mijn persoon, slechts
één andere passagier in het vliegtuig zat: Jona Oberski, op weg naar de Leipziger
Buchmesse.
Nog dezelfde avond moest ik een lezing houden in een zaal in de buurt van de
Nikolaikirche. Om mij even te onttrekken aan de houdgreep van de Almachtige,
piepte ik er na een Bratwurst-maaltijd tussenuit, maar dat was onhandig, want toen
ik terugkwam bij het Bratwurst-etablissement, waren Frau Raabe en Frau Vitali al
opgestapt, naar later bleek op zoek naar mij. Nu had ik een probleem, want ik wist
niet precies waar ik mijn lezing moest houden - ik wist alleen maar dat het ergens
op een bovenzaal was in de buurt van de Nikolaikerk, en in de snel donker wordende
straten dwaalde ik maar zo'n beetje rond op zoek naar een aanknopingspunt. Om
acht uur zou ik spreken, maar om kwart voor acht wist ik nog steeds niet waar ik
zijn moest, en ik liep maar, en het was donker, en verbazend druk op straat.
Toen klonk er een stem: ‘Daar gaat Maarten te Haart, hij weet waar we moeten
zijn, kom, achter hem aan!’ In een mum van tijd had ik tien man achter mij aan, en
telkens weer hoorde je roepen: ‘Maarten te Haart, Maarten te Haart’ en groeide het
aantal volgers. Hoewel ik geen idee had waar ik zijn moest, liep ik met ferme tred
verder, terwijl achter mij de schare volgelingen aanzwol. ‘Maarten te Haart, Maarten
te Haart!’
Het was een ongelofelijke ervaring, ik daar als rattenvanger van Leipzig, met
steeds meer bewonderaars achter mij aan, die smalle straatjes door rondom de
Nikolaikirche. Ik liep helemaal om de Bachkerk heen, en iedereen volgde mij, en ik
liep nogmaals om de kerk heen, en niemand leek daar verbaasd over, trouw bleef
men, in steeds groter getale, achter mij aan sjokken. Om de een of andere reden het vloeide denkelijk rechtstreeks voort uit het feit dat in die fraaie Nikolaikirche vele
werken van Bach voor het eerst hadden geklonken - was die tocht, met al gauw
minstens honderd mensen achter mij aan, een van de mooiste momenten uit mijn
hele schrijversloopbaan. Het voelde als een hoogtepunt waarvan het leek dat ik
ernaar toe had gewerkt vanaf dat ongelofelijke ogenblik toen ik voor het eerst ‘Wohl
mir das ich Jesum habe’ had gehoord, die unieke, onvergankelijke koraalbewerking
die mijn hele jeugd door voor wind in de rug heeft gezorgd.
Met al die mensen achter mij aan liep ik langs de Nikolaischule, de school waar
niemand minder dan Richard Wagner op had gezeten, en ik dacht plots: maar
natuurlijk, Heilige Hallen, hier is het! Ik ging naar binnen, besteeg een trap, liep een
zaal binnen, en inderdaad, daar was het! Er zaten reeds tweehonderd mensen op
mij te wachten, zodat er voor die honderd slaafse volgelingen
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die achter mij aan de trap op stommelden geen plaats meer was. Toch wrongen ze
zich de zaal in, en terwijl ze staanplaatsen zochten, dook daar opeens Pieter
Oussoren op, de man die helemaal alleen een miraculeuze, heel letterlijke
‘Naardense’ bijbelvertaling heeft gemaakt, dankzij welke je eindelijk kunt lezen wat
er echt staat in het Hebreeuws, Aramees en Grieks!
Ik was er niet eens verbaasd over dat hij daar verscheen, hij hoorde bij Bach, en
bij ‘Wohl mir das ich Jesum habe’. Later heeft hij me nog geschreven dat ik daar in
die bovenzaal een daverende ‘one man show had weggeven’. Of dat waar is, weet
ik niet, maar ik weet wel dat ik goed op dreef was, al heb ik daar, Raabe's aandringen
ten spijt, niet voorgelezen. Want voor publiek voorlezen, dat vind ik een crime - ik
praat liever voor de vuist weg, als een soort veredelde conferencier. Natuurlijk, de
vrouw in Deventer die mij na net zo'n conference ooit verweet dat ik ‘als antertainer’
(zoals zij het uitsprak), verzaakte aan de hoge roeping van het schrijversschap heeft
helemaal gelijk. Ik ben geen echte schrijver, ik ben een onderhoudende verteller.
So what! Echte schrijvers zijn er genoeg!
Goddank mocht ik de dag na het optreden alweer naar huis, maar niet dan nadat
ik in het Bachmuseum nog weer een radio-interview moest geven en op een
klavecimbel moest spelen. Na afloop ervan daalde ik naast Raabe via de uitgesleten
treden waar Bach nog over had gelopen een stenen trap af, en op die trap gleed
Raabe uit en kwam te vallen. Dat wil zeggen, ze zou echt gevallen zijn als ik niet
dadelijk haar gordijnkraag had gegrepen, en ik greep haar alleen maar omdat ik
puur uit eigenbelang dacht: als ze omlaag dondert, kan ze me niet
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naar het vliegveld brengen, en kan ik de reis terug - alsmede mijn royalty's - wel
vergeten.
Ik greep haar zoals ik mijn bok Jozef placht te grijpen als hij mij wilde aanvliegen.
Dankzij die door mij al zo vaak geoefende Jozefgreep, wist ik haar te behoeden
voor een doodssmak. Niettemin was ze enorm geschrokken, en hing ze met enigszins
uit het lood geraakte knieschijven in mijn armen. Haar voorzichtig ondersteunend
en omklemmend, daalden we die trap verder af. Eenmaal op straat, moest ik haar
nog steeds ondersteunen en omklemmen, al ben ik er niet helemaal zeker van of
ze niet een beetje simuleerde dat ze kneuzingen en kwetsuren had opgelopen.
Enfin, wat doet het ertoe, als ze er opuit was in mijn armen door Leipzig te
strompelen, wie ben ik dan om daar iets van te zeggen? Aan haar dank ik één van
de meest ongelofelijke momenten uit mijn hele schrijversloopbaan.
Terwijl we innig omstrengeld naar haar auto strompelden, zei ze: ‘Wat een
geweldige avond gisteren. Een wonder für die Werbung. Als dit u zo goed afgaat,
waarom dan niet vaker? Waarom dan geen Lesereise? En toen verzuchtte ze, en
't leek haast alsof die verzuchting opwelde vanuit haar tenen: ‘Ach, wie schön wäre
es doch gewesen, wenn Sie das auch noch getan hätte.’
‘Rupsje nooit genoeg,’ dacht ik, ‘nu zijn er inmiddels al zo'n twee miljoen boeken
verkocht, Arche heeft in Hamburg een nieuw pand kunnen betrekken, de dames
hebben hun eigen huis kunnen laten opknappen, en rijden in een Wondervolvo en
toch wil ze dat ik ook nog aan haar leiband heel Duitsland doorkruis!’ Mijn hart werd
ijs, maar ik bleef haar goed vasthouden, want ze beefde. Uiteindelijk bereikten we
dan toch haar schitterende Volvo, en hoewel ze trilde als riet in een bries heeft ze
mij veilig afgezet op het vliegveld.
Kijk ik terug, dan geloof ik dat Münster het keerpunt is geweest. Toch is dat, als je
het van haar kant beziet, reuze onbillijk. Zodra ze wist dat ik in Münster zou optreden,
heeft ze te Hamburg de trein gepakt. Mij ten behoeve reisde ze door het halve land.
Vele andere auteurs zouden zoveel uitgeversaandacht enorm waarderen. Niet zij,
maar ik zit fout in elkaar!
Niettemin was ik, reeds voor Frau Raabe mij in Münster overviel, al danig ontstemd
geraakt omdat zij zich aanmatigde dat zij, beter dan iemand anders, en zeker beter
dan Frau Lettinga van De Arbeiderspers, mijn boeken zou kunnen ‘redigieren’. Ooit
was zij immers, zoals ze mij bij zo'n zondagmorgentelefonade toevertrouwde, als
Lektorin begonnen, en eigenlijk was ze nog steeds Lektorin. Daar was zij steengoed
in, en daar kon ook ik van profiteren, want zoals Frau Lettinga mijn boeken bij De
Arbeiderspers redigeerde, dat leek waarlijk nergens op!
Dus vanaf de tweede vertaling die bij Arche Verlag verscheen, van De nakomer
onder de titel Die Netzflickerin, stelde zij de meest uiteenlopende wijzigingen voor.
Ze eiste dat ik een hoofdstuk zou toevoegen, ja zonder zo'n hoofdstuk erbij kon het
boek eenvoudigweg niet verschijnen in Duitsland. Dus schreef ik uiteindelijk, om
maar van het gezeur af te zijn, er een hoofdstuk bij. Voor mijn doen een juweeltje
van schrijfkunst, maar wel totaal misplaatst als openingshoofdstuk van Die
Netzflickerin.
Bij elk volgende boek drong ze aan op steeds ingrijpender wijzigingen, inkortingen,
veranderingen. ‘Kürzen, streichen, redigieren,’ bleek haar parool. Graag wil ik
toegeven dat er aan mijn teksten veel te verbeteren valt, maar Frau Raabe aasde
niet op verbeteringen, maar bleek er vooral op uit te zijn alles te ‘streichen’ wat op
politiek en religieus terrein voor opschudding zou kunnen zorgen, of
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als kwetsend zou kunnen worden ervaren. Zo moest ik in Die Netzflickerin een
passage ‘streichen’ over Goethe die zich in een brief aan Zelter antisemitische
uitlatingen had gepermitteerd. Voor het argument dat iedereen toch zelf in die brieven
kon nakijken of het waar was wat ik beweerde, bleek ze niet ontvankelijk. Weg met
die passage. Onder geen voorwaarde een smet op het blazoen van Goethe.
Bij mijn laatste boek dat bij Arche verscheen, Die Sonnenuhr (in Nederland was
de roman verschenen als De zonnewijzer), achtte ze ingrijpende wijzigingen zo
dringend gewenst dat ze mij op een zondag aankondigde dat ze de dag daarop in
alle vroegte te Hamburg het vliegtuig zou nemen. ‘Dan ben ik om half acht op
Schiphol,’ zei ze, ‘en neem ik daar een taxi naar Warmond. Om acht uur kunnen
we dan beginnen.’
In feite ongelofelijk dat een uitgever zich zoveel moeite getroost, zo vroeg reeds
en nota bene met een vliegtuig op pad gaat naar een auteur. Even voor acht uur
reed de taxi m'n erf al op, en de hele dag hebben we toen met elkaar gestreden
over ruim honderd wijzigingsvoorstellen. Wat ze wou schrappen, kon ik haast
voorspellen. Zo moest onverwijld de passage eruit waar mijn hoofdpersoon Freek
zegt dat hij op zondagmorgen met een mitrailleur de kerk wil instappen en z'n spuit
op de zultkoppen van de tyfusouderlingen wil richten ‘zodat hun hersens over de
Avondmaalstafel zullen spatten’. Wat er ook beslist uit moest, was een opmerking
van mijn hoofdpersoon Leonie over de politie: ‘Ik geloof beslist niet dat daar bij de
politie de allerpientersten rondlopen.’
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Dat kan in Nederland zo zijn, zei Raabe, maar bij ons in Duitsland is dat totaal
anders. Onze politie is wel pienter, reuze pienter zelfs. Ongetwijfeld, zei ik, maar
het is voor Duitse lezers toch duidelijk dat mijn boek in Nederland speelt, dus die
opmerking betrekking heeft op de Nederlandse politie. Over de Duitse politie wordt
niets gezegd. Voor dat argument bleek Raabe niet ontvankelijk, die passage moest
er hoe dan ook uit, want ze wou niet dat er bij Arche een boek verscheen waarin
iets negatiefs werd gezegd over de politie.
Wat ze er ook perse uit wou hebben, was een opmerking van Freek over de vrouw
Roos. ‘Ze was zo beeldschoon dat er overal waar ze verscheen meteen dranghekken
geplaatst moesten worden.’ Ze kon niet uitleggen waarom het eruit moest. Ze wilde
het geschrapt hebben, hoe dan ook. Later heb ik vaak gedacht dat hier wellicht toch
sprake geweest kan zijn van wijvennijd. Over Frau Raabe heeft geen enkele man
ongetwijfeld ooit in zijn leven zo'n opmerking gemaakt. Het feit dat ze zo enorm
gebeten was op mijn Lektorin bij De Arbeiderspers, Frau Lettinga, wijt ik ook aan
datzelfde Assepoester-stiefmoeder-syndroom, want Frau Lettinga is ook zo'n
beeldschone verschijning waarbij dranghekken niet gemist kunnen worden.
Van De zonnewijzer is bij Arche uiteindelijk een vertaling verschenen waarin
ongeveer vijf procent uit het oorspronkelijke boek was geschrapt. In de latere
pocketuitgave van Piper Verlag heb ik al wat geschrapt was, weer rustig teruggezet.
Mij was, na die zitting van acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds, duidelijk dat
een breuk onontkoombaar was. Alles kan een schrijver dulden, zelfs het feit dat z'n
royalty's niet worden uitbetaald, maar regelrechte censuur is volstrekt onacceptabel.
Toch heeft het mij vreselijk veel moeite gekost om met Frau Raabe te breken. Ze
heeft me groot gemaakt in Duitsland, ze heeft op mijn aandringen boeken uitgegeven
van Vestdijk, Mensje van Keulen, Nicolaas Matsier. Ik wist dat ik, als ik met haar
zou breken, daarmee ook Mensje en Tjit zou schaden. Maar er zat niets anders op.
Toen we met Raabe braken, had ze nog een verbijsterend hoge schuld bij De
Arbeiderspers. We hebben dat geld nooit gekregen. Iedereen die denkt dat ik schatrijk
geworden ben dankzij de duizelingwekkende verkoop van mijn boeken in Duitsland,
moet ik teleurstellen. Je kunt nog zoveel verkopen, maar als je royalty's niet worden
uitbetaald, dan blijf je arm.
Vrijwel direct nadat we met haar hadden gebroken, is Arche Verlag failliet gegaan.
Maar inmiddels is Arche Verlag, dankzij een zodanig slimme accountantstruc dat
wij naar alle achterstallige royalty's kunnen fluiten, weer uit de as herrezen, en Frau
Raabe heeft een andere Nederlandse auteur gevonden die zij in Duitsland groot
kan maken: Jan Siebelink.
Wat zal ze zielsgelukkig zijn met Jan, want Jan is ongetwijfeld ten volle bereid
om aan de leiband van Frau Raabe, en volgestopt met Bratwurst en Sauerkraut,
heel Duitsland te doorkruisen. Jan zal het vast ook heerlijk vinden om ‘gepflegt’ te
worden. Want met dat pflegen is Raabe in zijn geval reeds onvervaard van start
gegaan. Laatst nog, bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Maarten Biesheuvel
kwam ik Jan tegen. Hij droeg een prachtige sjaal.
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Onze tijd
Leo Vroman
Ik streel je grijze haren,
wat heb ik je aangedaan?
Toen we nog jong genoeg waren
de tijd niet stil doen staan?
Dan, als ik je schouders streel
voel ik dezelfde vrede
die ze al zo, hoeveel
jaren al met mij deden
zoals muziek met mij doet,
alleen met muziek te beschrijven
hoe ik niets anders wil
want de wereld wordt dan zo zoet
als onze twee warme lijven.
En de tijd staat stil.

Fort Worth, 8 maart 2008
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Als het waar is
Als het echt werkelijk waar is
dat de overgeschoten geest
nog veertig dagen hier en daar is
waar die altijd graag was geweest
dan zal ik je als een trui omkleden
zo warm en zo goed van pas
als die waar ik lang lang geleden
eerlijk gezegd jaloers op was.
Dus wil ik het volgende afspreken.
Zeg maar de derde vrijdag nacht
zal iets je treurslaap onderbreken:
een vers dat je plotseling bedacht.
Dan sta je op, schrijft haastig neer
wat al bijna wil verdwijnen,
doet die lamp aan, deze keer
schijnt hij extra hard te schijnen
en je herkent het handschrift weer:
het mijne.

Fort Worth, 17 februari 2008
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O, Bianca
door Henk van Straten
Er was veel volk op de begrafenis van Bianca. Klootjesvolk. De hoeveelheid sieraden
die hing aan ooms, tantes, neefjes en nichtjes was genoeg voor achtentachtig
koninklijke koetsen en een kwart van de Nederlandse goudvoorraad. Fonkelende
letters op de strakke T-shirts. Zelfs de make-up was een zee van glitters. Vanuit de
lucht gezien, leken we waarschijnlijk nog het meest op een open schatkist.
My Heart Will Go On van Celine Dion. Het lied droop stroperig uit de speakers
en dreef als een ranzige wolk honing door de zaal. Drapeerde zichzelf over het
geroezemoes van tientallen met dialect doorweekte stemmen.
Voorin de zaal stond de kist. Haar kist. Paars met een goud randje. Een
paintbrush-afbeelding van een paard met vleugels op het deksel.
De allerlaatste belediging van haar ouders.
Ome Sjef, haar vader, hij greep me hard bij de schouder en fluisterde in m'n oor,
‘We krijgen ze wel te pakken, jongen. En dan gaan zij tussen zes plankjes.’
Ik knikte ongemakkelijk. Staarde naar zijn dikke aardappelneus. Wilde er met een
schilmesje de vleesbultjes af snijden.
Tante Patty stond naast hem. Ze was haar dochter kwijt. Droeg haar pijn als een
sieraad. Uitte zich door de ceremoniemeester verrot te schelden. Schreeuwde dat
de muziek harder moest. Of juist zachter. Niemand wist het.
‘Maar mevrouw...’
Nee, niks mevrouw. Anders zou ze er zelf wel voor zorgen.
‘Problemen, tante Pat?’
Dit vroeg Danny, mijn zestien jaar oude neefje. Tatoeage van een schorpioen in
z'n nek. IJsballen in plaats van ogen. Mond zonder lippen. De muziek werd harder
gezet.
Achter me stonden ze te roken. Freek en Carlo en zij allemaal. Ondanks het
rookverbod. En wee degene die daar iets van zou zeggen. Ik hoorde ze lachen. Stel
je voor: lachen! Ik herinnerde me het moment waarop Bianca me verteld had over
Carlo. Dat hij haar ooit zijn stijve had laten zien. Haar had gedwongen eraan te
likken. Amper acht was ze geweest. Ze vertelde het met slijmerige stalactieten van
tranen en snot aan haar neus, die ik met m'n blote hand heb weggeveegd.
Zoveel hield ik van Bianca.
Carlo trapte zijn peuk uit op de marmeren vloer. Een grijnzende hyena.
‘Gaat het, jongen?’
Dat was mamma. Ze stond achter me. Dikke slierten parfum kropen als slakken
m'n neus in. ‘Ik weet dat je gek op haar was.’ Ze legde haar hand op m'n rug.
Je moest een weten, mamma. Je moest eens weten.
Ik stapte naar voren, weg van haar hand en zei, ‘Ja, het gaat.’
Maar met tante Patty, onze Patty, ging het minder. Ze rende naar de kist met haar
dode dochter. Gooide zichzelf er overheen. Schreeuwde als een biggetje. Ik vroeg
me af of ze dit vannacht in gedachten had gerepeteerd.
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Ome Sjef en Ome Ton trokken haar eraf. In hun ogen straalde iets. Hoogmoed. Nou
ja, een soort troost, onterecht geput uit dat kleine beetje fysieke behulpzaamheid.
Ik kon alleen maar lachen. Van binnen bedoel ik.
Ze scoorden hoog op de devolutionaire ladder, deze twee.
Maar onze Patty, zij mocht bovenaan.
De kist was gesloten. Dat was beter zo, vonden ze. Ja, echt, onze Bianca zag er
niet goed genoeg uit om zomaar open en bloot tussen de mensen te liggen. Er
liepen kinderen rond. Onzin, vond ik. Bianca was hoe dan ook mooi. Altijd al geweest.
Dood of levend. Bumperafdruk op haar blootliggende schedel of niet.
Onze Bianca, ze maakte me nog altijd een beetje week van binnen. Ze verdiende
beter dan dit. Dan al dat klatergoud om haar kist. Dan deze marginalen met hun
glitterklokjes en holle ogen. Dit volk. Mijn familie. Onze familie. Bianca verdiende
beter.
Iemand greep m'n arm vast.
‘We gaan de kist naar buiten dragen. Ome Bertus is niet lekker. Jij neemt zijn
plek in.’
Ome Bertus had teveel gezopen. Dat was wat hier feitelijk werd gezegd.
Waarom ook niet, dacht ik. Ik had haar ten slotte al tot hier gebracht. Waarom
dan niet ook het laatste stukje?
‘Natuurlijk,’ zei ik. ‘Alles voor onze kleine meid. Alles voor onze Bianca.’
De vastgrijper liet los en verdween. Ik liep naar de kist. Nam m'n plaats in tussen
ome Sjef en ome Ton. Aan de andere kant liepen opa Henrie, ome Ger en mijn
vader, Frans, maar Franske voor vrienden. Opa Henrie liep in het midden want die
mocht niet te zwaar tillen. Toch klaagde hij over zijn rug.
Het was de schuld van deze mensen dat ze dood was. Bianca en haar baby. Het
was de schuld van deze beroepspaupers. Van onze familie.
‘Maar we kunnen er toch samen vandoor gaan?’ had ze nog gezegd. ‘Een nieuw
leven beginnen ergens in Spanje... De Costa Brava of zo.’
En ik had gegrijnsd.
Ome Sjef, hij zei steeds ‘Mijn kleine meid’, en bleef dat herhalen op weg naar de
groeve. Ik hoopte dat een hartaanval of herseninfarct hem in het gat deed vallen
nog voor we de kist erin konden laten zakken.
Een grote marmeren steen. Een tekst in goud, ‘Bianca forever’. Aan weerszijden
een levensgrote engel. Ik kon m'n lach niet langer houden. Maakte er een hoestbui
van.
Ik zei, ‘Sorry,’ en ze moesten eens weten waarvoor allemaal.
‘Echte liefde,’ had ze gezegd. ‘Dat snapt ons pa toch ook wel?’
Ik had gezegd dat ze niet zo stom moest zijn. Dat ze nu net als de rest van de
wijven in onze familie praatte. En ik had gelachen.
We zetten de kist op een hydraulische lift en zagen hoe de airbrush Pegasus ter
aarde stortte. En ik wist het zeker: tante Patty overwoog er achteraan te springen.
De andere vrouwen zouden het er nog jaren over hebben. Die Pat, die had pas veel
van haar dochter gehouden!
Maar nee, ze had het lef niet. In plaats van te springen, zakte ze door haar knieën
en kroop huilend door het zand. Minder spectaculair, doch redelijk effectief. Aan de
grienende omstanders te zien.
Aan de andere kant stonden Carlo en Freek en al die anderen. Carlo keek naar
z'n voeten, zag dat er aarde op de witte punten van zijn Nike Air Max was
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gekomen en ook hij was nu eindelijk in rouw. Freek zag me kijken. Loerde
achterdochtig m'n ogen in alsof hij iets dacht te weten.
Bewijs het maar, Freekie m'n jong, bewijs 't maar.
Ze hadden me ertoe gedwongen. Dit zooitje. Er was simpelweg geen andere manier
geweest. Ik had ze wel eens horen praten, ome Sjef en Carlo en zij allemaal. Over
wat ze het liefst met zo iemand zouden doen. Natuurlijk niet in dure woorden zoals
incest of zo, maar toch... Ik bedoel, je eigen familie was heilig voor die jongens. Zo
godvergeten heilig.
Echt, het was Bianca of ik. Was geen ontkomen aan.
‘Blijf daar maar staan, Biank. Dan parkeer ik de auto even. Kijk eens omhoog, ik
zweer het je, zo'n sterrenhemel heb je nog nooit gezien.’
Pappa, Franske, mijn vader, hij kwam naast me staan en zei, ‘Dit is niet goed,
jongen. Dit is niet goed. Een kleine meid als Bianca. Amper twaalf jaar oud. Het is
niet juist.’
Ik knikte. Sloeg een arm om zijn dikke nek. Wilde hem wurgen.
‘Nee, pa,’ zei ik. ‘Het is niet juist.’
Tante Pat, ze schreeuwde naar de kist, ‘We maken 'm voor je kapot, Biank! We
sporen 'm op en maken 'm kapot!’
‘We steken z'n ogen uit en proppen die in z'n kont,’ beaamde Carlo.
Freek keek mijn kant op. Pulkte iets tussen z'n tanden uit.
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Bianca. Die grote ogen. Wimpers als paardenrenbanen. Lachend had ze gezegd,
‘“Sterren kijken?” Noem je het voortaan zo?’
Ze was altijd al een stuk slimmer dan rest van de familie geweest, onze Biank.
‘En kan het eigenlijk nog wel? Ik bedoel...’ Ze had erbij naar haar buik gekeken.
Naar haar embryo. Zonnestralen denderend uit haar ogen.
‘Tuurlijk kan het nog! Nou, hoeven we niet meer op te passen. En blijf daar nou
maar gewoon even staan. Ik parkeer de auto. Ben zo terug, schatje. Maak je bh
maar vast los.’
Een familie als de mijne. Echt waar. Te dom om te poepen.
Ome Ton, hij reikte me een schep aan. ‘Kom op, jongen. De laatste loodjes.’
Ik voelde een lach omhoog kruipen. Maakte er weer een hoestbui van en zei,
‘Sorry, ome Ton. Ik zal wel verkouden aan het worden zijn.’
De aarde kletterde op het gelakte, blauwe hout.
Toen ik met ongeveer zestig kilometer per uur op haar in was gereden, had ik
niet eens zeker geweten of zij het wel was. Ha, alsof het iemand anders had kunnen
zijn. Ik was uitgestapt en had rondgekeken. Ze was nergens te bekennen. Mijn rug
was nat van het angstzweet. Was ze weggerend? Nee, wacht. Daar, onder de auto.
Ik stapte weer in en reed vooruit. Stapte uit en zag haar nog steeds onder de auto
hangen. ‘Kanker.’ Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Nu vond ik haar achter de
auto. De huid op haar gezicht bijna voor de helft losgekomen. Ik zag haar schedel.
Haar ogen rond en emotieloos in grijzige oogkassen. Haar lange haren een vreemd
soort mos op het wegdek.
O, Bianca.
Allen werd verzocht na afloop van de condoleances naar Het Hoedje te lopen voor
de koffietafel. Er waren broodjes.
De volgende dag al bezocht ik haar graf. Knielde bij haar neer. Naast de groteske
engelen. Op het marmer. Dacht aan de bizar hoge lening die ome Sjef ervoor had
moeten afsluiten.
Verderop een nieuwe begrafenis. Ik stond op en liep erheen. Mensen in rouw.
Mensen in sober zwart. Mensen met smaak. Ik nam plaats op het achterste bankje.
Ook hier een meisje dood. Amper elf jaar oud. Pianomuziek fladderde als een
treurige vlinder door de zaal. Mensen die huilden. Mensen die misten. Serene
mensen. Echte mensen. Mijn soort mensen.
Ik liet het gaan. Liet het komen. Tranen dun en verlegen.
‘Bianca. Onze Bianca... Bianca toch.’
Naast me fluisterde iemand, ‘Nou, nou! Rustig maar, ouwe reus!’
Een hand op m'n knie.
Warme adem in m'n nek.
Voorzichtig trok ik m'n handen van m'n gezicht.
Freek.
Naast hem Carlo.
Freek, hij zei, ‘Kom, dan lopen we even naar buiten.’
En Carlo, hij zei, ‘Niks aan de hand. We willen alleen even met je praten.’
Oh, en buiten was het trouwens mooi weer.
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Erik Lindner
De zee is paars bij Piraeus.
Een vlag kruipt uit de klokkentoren
als de wind waait.
Een man stapt over een hond.
Een vrouw wrijft gebogen over haar ooglid.
In een parapluwinkel valt een paraplu van de toonbank.
Op een smalle tak zit een duif
die erafvalt, fladdert en opnieuw gaat zitten
de bes die te ver op het uiteinde van de twijg zit
de tak die doorbuigt, de kraag die opbolt als de duif verschuift.
Eeen meisje stapt in de metro met een bureaula.
Op het dikke zand aan de branding
schuift een visser horizontaal zijn hengel uit
een fiets staat naast hem op de standaard.
Hij staat wijdbeens alsof hij plast.
Vogelpootafdrukken in het zand.
De hengel kromt boven de zee.
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Automilieugen
door Hugo Brandt Corstius
Ik weet niets van etymologie.
Een etymoloog probeert de geschiedenis van woorden te ontrafelen. Dat is een
hopeloze zaak. Mensentalen bestonden duizenden jaren zonder dat ze opgeschreven
werden. De kans dat men ooit in de hersenen van mummies de woorden, zoals
uitgesproken en bedoeld, kan terugvinden lijkt mij klein.
Een etymoloog moet zich dus concentreren op de veranderingen in uitspraak en
betekenis van woorden in de zeer korte tijd dat ze werden opgeschreven en we
ongeveer weten hoe ze klonken. Een eeuw geleden werd de Hittitische taal ontdekt,
een grote taal met een schrift dat langer bewaard blijft dan inkt op papier omdat de
Turkse zon de streepjes in de klei hard maakte. Die spijkerwoorden werden in een
systeem gebracht waardoor je de zinnen ongeveer kon begrijpen. De woorden
kregen ook een uitspraak toegedacht, terwijl het spijkerschrift niet was gebaseerd
op letters maar op lettergrepen. Pas na een half jaar studie merkte ik dat, bij onze
uitspraak, de klank ‘o’ door de Hittieten niet gebruikt werd. O zo onwaarschijnlijk.
Wel staat vast dat het Hittitisch een Indo-Europese taal is, hoewel je daarvoor het
begrip Indo-Europees wat moest aanpassen.
U leest hier geen taalkundig artikel. Integendeel. Ik wil de onmacht der etymologen
aantonen. Zelfs als je etymologie beperkt tot talen met een letterschrift is het een
hopeloos vak. Ik beperk me hier tot twee levende talen die iedere lezer van het
Hollands Maandblad kent: Nederlands en Engels. Dat zijn twee nauw verwante
talen, afkomstig uit wat geloof ik West-Germaans heet, maar beide beïnvloed door
Frans, Grieks en andere talen. Via nabijheid, scheepvaart, handel, oorlogen,
koningen, Manhattan en Zuid-Afrika, cultuur en sport hebben de twee talen een
vergelijkbare woordvoorraad.
Ik beperk me tot de woorden. Niet hun precieze betekenis, niet hun precieze
uitspraak, maar gewoon het woord als rijtje letters. De twee woorden werk en work
hebben ongetwijfeld subtiele verschillen in klank, betekenis en gebruik, maar iedereen
weet dat het hier om twee ‘dezelfde’ woorden gaat.
Elk dik Engels of Nederlands woordenboek plaatst bij elk woord een korte
etymologische verklaring. Waar komt het woord vandaan? Wat heeft het allemaal
betekend? Hoe is het in de loop der tijden (hoogstens een paar eeuwen natuurlijk)
uitgesproken en gespeld? Wat zijn verwante woorden in andere talen? Reuze
interessant allemaal.
De teleurstelling komt als je de honderdduizend verklaringen met elkaar in verband
wil brengen. Dan blijkt de chaos totaal. Ik beperk me hier tot steeds twee woorden
met ongeveer dezelfde betekenis en waarschijnlijk dezelfde afkomst. Als rijtje letters
lijken zulke woordparen op elkaar. Ik concentreer mij op de klinkers in een lettergreep.
Waarom is het Nederlandse werk met een e, en het Engelse work met een o? Je
kan dan naar andere gevallen van zo'n e-o-wissel gaan zoeken. Maar daarmee
verklaar je niets, wanneer je ziet welke andere Nederlandse klinkers met het Engelse
o corresponderen, zoals in ga, nee, niet, nu en welke andere Engelse klinkers staan
in de simpele vertalingen van ster, bek, hem, kerk.
Onder ‘klinker’ versta ik elk rijtje van de letters a e i o u ij en y dat tussen
medeklinkers kan staan. Nederlands en Engels hebben ieder ongeveer twintig van
zulke klinkers, waaronder ik ook de eo in het Engelse leopard (luipaard), en de ai
in het Nederlandse pais (peace) reken. Ik nam een groot vel papier, schreef er aan
de bovenkant de twintig Engelse en aan de zijkant verticaal de twintig Nederlandse
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klinkers neer, zodat er vierhonderd hokjes ontstaan. Na korte tijd had ik tegen de
driehonderd van die hokjes gevuld met woordparen.
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Nederlandse woorden als teen en ree stonden met hun Engelse vertalingen toe en
roe in het hokje ee-oe, terwijl het hokje oe-ee vol werd van Hollands groen, spoed,
zoek, broed en hun Britse vertalingen green, speed, seek, breed. Koekoek kwam
in twee vakjes: oe-u en oe-oo, vanwege cuckoo.
Etymologen kunnen al deze veranderingen verklaren, maar waarom werken zulke
verklaringen van bijna alle klinkers naar bijna alle andere klinkers? Vanwege het
formaat van dit maandblad heb ik mij beperkt tot zestien Nederlandse en zestien
Engelse klinkers, dus tot 256 hokjes, waarvan ik er 200 vulde. Als u het met een
bepaalde invulling niet eens bent, schrap die dan. Ik hoef het niet te horen. Als u
een leeg hokje met een woord en zijn vertaling kunt vullen, dan hoor ik het graag
van u op bchugo@gmail.com.
Als u etymoloog bent, dan wordt u nu kwaad. Als ik etymoloog was, dan werd ik
kwaad op die totaal anarchistische klinkerwisselingen. Let wel: ik heb het niet over
de uitspraak of de unieke vertaling. Ik keek naar de klinkerletters en de waarschijnlijke
verwantschap. Bekijk de volgende twee bladzijden en laat u overtuigen: zo'n chaos
verdient geen serieuze studie.
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Been
Maarten Doorman
Er hing een heel been half
van het matras in de morgen, weggeschoven
van onder de deken, het was
het been van mijn vader, ik keek
naar het andere been in mijn bed
het was net zo een als mijn zoon zag
zien zou als hij keek hoe ik
ooit het been van mijn vader zag
even slordig weggeschoven
van de handdoek op het zand.
Ik herkende het been van mijn vader
omdat het iets te dun was en te wit
en misschien wat droog van huid
en niets te doen had.
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Een beetje los
Ze vliegeren bij de campers aan zee
de hippe vaders aan de west coast
de jongens op de stranden rond marseille
de kite surfers boven kuantan
anywhere, partout, overal
Ze klimmen uit hun deining
door hoogte te verzinnen en de wind
te vertalen in waar ze heen willen
op skates in self made skelters of design
de zandbanken langs, anywhere, partout, overal
met fietshelm, met valscherm, met de zachte
razernij van een hommel binnen
en de besten hangen als na een eindexamen sprakeloos
in de touwen van hun onbetaalde sponsorreclame
een beetje losgezongen
van google aarde.
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De grote vertaalslag
door Florus Wijsenbeek
Nooit heb ik een zo begenadigd spreker als Hans Wiegel zo de mist zien ingaan
als toen hij voor de eerste keer geconfronteerd werd met de Europese veeltaligheid.
Wiegel kon in zijn goede tijd spelen met een zaal. Alleen al door na een in zijn ogen
applauswaardig statement een lange pauze in acht te nemen, slechts gevuld met
een Wiegeliaanse blik richting zaal, dwong hij zijn gehoor tot bijval.
Deze gave werkte echter alleen probleemloos bij thuiswedstrijden. Tijdens de
oprichtingsvergadering van de Europese Liberale Partij in 1976 zakte het oratorische
vermogen van Wiegel in internationaal verband lelijk door het ijs. Hij had geen
ervaring met een vertolkte speech, een redevoering dus die synchroon vertaald
werd door diverse tolken, en dat brak hem op. Wiegel merkte al snel dat zijn
applaus-stiltes weinig weerklank vonden, sprak dus gewoon door, maar werd dan
opeens, juist als hij het niet meer verwachtte, onderbroken door applaus uit de zaal.
Nadat dit mechanisme van iets achter de feiten aanlopende tolken zich een aantal
malen had voltrokken, raakte Wiegel geheel in verwarring. Hij probeerde naarstig
op de juiste momenten te stoppen met spreken om de zaal gelegenheid te geven
hem toe te juichen. Maar deze onnatuurlijke stiltes zorgden er slechts voor dat zijn
tekst alle verband begon te verliezen. Het was blijkbaar niet goed tot hem
doorgedrongen dat vertolking nu eenmaal een radicaal andere oratorische aanpak
vereist.
Wie dit tot in de puntjes begrijpt, is koningin Beatrix, en daardoor maakt zij in
internationaal verband steeds opnieuw zo'n geweldige indruk. Dit merkte ik toen zij
ooit voor het Europees Parlement sprak met de tientallen tolken die met zweet op
het voorhoofd het koninklijk bezoek hadden afgewacht. Maar zij beheerst de kunst
en kunde van de vertolkte redevoering volkomen, en sprak in korte zinnen met
steeds een duidelijke pauze tussen elke zin. De tolken van alle Europese talen
konden haar goed bijhouden, en hun zuchten van verlichting waren in alle
koptelefoons hoorbaar.
Thans worden in de Europese Unie van 27 lidstaten 23 verschillende talen
gesproken, en dat leidt niet alleen tot een kakofonische hoeveelheid vertolking
(verbaal) maar ook tot een tsunami aan vertalingen (op papier). Alleen al omdat alle
wetgeving alvorens van kracht te worden in alle talen omgezet dient te zijn, is de
vertaalafdeling van de Unie verreweg de grootste van alle afdelingen. En dat terwijl
bepaalde uitwassen van de veeltaligheid tegenwoordig al zijn verlaten. Vroeger
kregen wij ook berichtjes zoals ‘Morgen is de garage op niveau 2 wegens
werkzaamheden gesloten’ vertaald in de eigen taal op een voorgeschreven kleur
papier. Frans had lichtblauw, Duits geel, Italiaans lichtgroen en Nederlands Oranje.
Misschien heeft men dit principe opgegeven omdat 23 kleuren papier moeilijk te
vinden zijn.
Toen ik bij de Europese Gemeenschap ging werken, was het taalprobleem
overzichtelijker. Er waren nog maar zes lidstaten met vier verschillende talen,
waarvan het Frans overheersend was en derhalve ook fungeerde als de voertaal
onder ambtenaren. Gelukkig waren mijn ouders zo wijs geweest mij in de
zomervakanties van de vijfde en zesde klas naar Frankrijk te sturen om deze taal
beter onder de knie te krijgen dan op school werd beoogd. Dit bracht mij inderdaad
van een basaal ‘ah, oui’ en ‘ah non’ tot een redelijk conversatiepeil met vrienden
en vooral vriendinnen, maar zelfs dat bleek niet voldoende om in ambtelijk Frans
beleidsnota's en verslagen te kunnen maken. Grootste struikelblok bleek echter niet
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te schuilen in woordenkennis, grammatica of syntaxis, doch in mijn op een
Amerikaanse universiteit opgedane kennis om ‘to the point’ te schrijven.
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Dit evidente euvel in Franse ogen bracht mijn chef bij de juridische dienst van de
Europese Commissie, Jacques Amphoux, regelmatig tot een staat van bijna
wanhoop. Hij eiste van mij dat ik mij bekwaamde in de kunst van de Franse politieke
retoriek om niets inhoudelijks te zeggen alvorens de voorzitter bij naam en titel was
genoemd, waarna een inleiding, een hoofdthema en een conclusie dienden te volgen
die literair verantwoord en gewichtig alsmede langdurig dienden te klinken, zonder
dat enige concessie terzake het behandelde onderwerp werd gedaan. Deze kunst
heeft in Europa trouwens tamelijk lang standgehouden, mede omdat generaal de
Gaulle als eis voor de toetreding van Britten, Ieren en Denen stelde dat ambtenaren
uit deze nieuwe lidstaten het Frans perfect machtig waren.
Toch heeft het Frans als voertaal de uitbreiding naar 27 lidstaten en 23 talen niet
kunnen overleven. Tegenwoordig heeft, zoals te verwachten was, het Engels de
overhand gekregen, althans in de eigenaardige vorm die niet ten onrechte
‘Eurospeak’ wordt genoemd. Deze Eurospeak is niet echt literair verantwoord, maar
helpt wel om de polylinguïstische woekering iets in te dammen.
Toch zullen voorlopig filologen nog een zeer goede boterham kunnen verdienen
bij de Unie. Omdat Europese parlementariërs niet worden gekozen op basis van
hun taalkundige kennis zal het veeltalenregime zeker gehandhaafd blijven, althans
wat het spreken betreft. Er is wel geopperd dat de vertolking beperkt zal gaan
worden, net als in de ambtelijke dienst bij alle instellingen waar alleen nog in Engels,
Frans en Duits wordt gewerkt. Dit heeft echter al meteen talrijke protesten
opgeleverd, vooral door Italianen, Spanjaarden en Polen. En natuurlijk door de
Vlamingen, die toch al vaak klagen over de Nederlandse meegaandheid op
taalgebied.
Met het taalprobleem heb ik zelf dikwijls te maken gehad. Dat kwam omdat ik als
Europarlementariër het idee koesterde dat het erom ging een boodschap over te
brengen aan diegene voor wie die bestemd was, soms het dienstdoende lid van de
Europese Commissie soms collega's die je hoopte tot jouw standpunt te kunnen
bekeren. Het Nederlands is daarvoor een beperkt instrument, want we zijn samen
met de Vlamingen slechts een kleine taalgroep van zo'n veertig leden op de 785.
Maar zodra ik mij in de vergaderingen bediende van een van de andere talen die
ik redelijk spreek (Frans, Duits, Engels en Italiaans), kreeg ik steevast nijdige
opmerkingen. Het geklaag kwam liefst van drie kanten: van de Vlamingen, van de
Nederlandse tolken (die vreesden voor hun baantje) en van de griffiedienst die het
volledig verslag moest opstellen en vond dat mijn talenkennis weliswaar niet slecht
was, maar toch niet goed genoeg om er echt mooi en taalkundig correct verbatim
verslag van te kunnen doen.
Toch deed ik het steeds weer, al was het alleen maar omdat het vertolken vaak
juist de Babylonische spraakverwarringen vergrootte. Dat zit zo: als ik in het
Nederlands iets opmerkte, bijvoorbeeld over de scheepvaart, en mijn Griekse collega,
vertegenwoordiger van het land met de grootste vloot in Europa, daarop moest
reageren, ging de vertolking doorgaans met een tussenstation. Eerst werd het
Nederlands vertaald naar het Engels en dan van het Engels naar het Grieks. De
tijdsachterstand van de vertolkte tekst in je koptelefoon beliep daarom soms wel
twee zinnen of meer.
Niet alleen ging er op die manier nogal wat van de oorspronkelijke uitdrukking
verloren, maar er trad een nog lastiger probleem op. Als ik wilde dat die Griek
reageerde op iets dat ik zei, kon ik op het moment dat ik mijn opvatting uitsprak niet
aan zijn gezicht zien hoe dat viel en mijn betoog dus ook niet in een daaropvolgende
zin bijsturen of corrigeren. Hij zat immers met een koptelefoon op en was
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waarschijnlijk nog twee zinnen op mij achter. Als hij dan instemming of afkeuring
moest laten blijken, was ik al weer een heel stuk verder in mijn betoog, dat dus als
het ware in het semantische duister werd gehouden.
Dit semantische duister strekt zich ook uit over onparlementair taalgebruik. Laat
ik een voorbeeld geven dat alle Nederlanders kennen. Toen onze kroonprinses
Maxima, van oorsprong Spaanstalig, haar eerste persgesprek hield en de uitdrukking
‘een beetje
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dom’ over haar destijds aanstaande echtgenoot gebruikte, was dat een subtiel
gebruik van de Nederlandse taal om aan te geven dat Prins Willem Alexander
ontzettend stom was geweest. In parlementaire omgangsvormen gebruik je het
woord ‘stom’ niet voor een collega (met de recente uitzondering van Wilders dan,
hetgeen dan ook heel wat commotie veroorzaakte). Indien een afgevaardigde zich
uit in onparlementair taalgebruik, dan dient de parlementsvoorzitter in te grijpen. Dit
nu valt niet mee voor de voorzitter van het Europees Parlement, die moet afgaan
op vertolking die diverse zinnen achterloopt. Voordat doordringt wat werd bedoeld,
is het te laat om er op terug te komen.
Niet zelden corrigeren de Europese tolken overigens zelf al, bijvoorbeeld door
‘knettergek’ te vertalen als ‘not very well in the head’ of iets dergelijks. Moeilijker
wordt het voor de voorzitter indien de tolk zelf commentaar gaat geven. Ik maakte
dit een keer mee toen een van de Franse tolken aan een interventie door een
afgevaardigde van het Vlaams Blok de diagnose toevoegde ‘Mais quel con!’. Een
van de afgevaardigden uit de partij van Le Pen, die in het Frans meeluisterde, diende
prompt een klacht in, die behandeld moest worden in het presidium waarvan ik lid
was.
De desbetreffende tolk werd gehoord en ontkende glashard dat zij een en ander
gezegd zou hebben. Haar verdediging gaf blijk van haar geweldig taalgevoel en
van een goede kennis van de techniek. Zij beweerde dat er door de interventie van
de Vlaams Blokker zo'n rumoer in de zittingszaal was ontstaan dat zij niet meer
goed horen kon wat de afgevaardigde zei. Op dat moment - betoogde zij - had zij
voor de Franstalige luisteraars gezegd ‘Mais quelle confusion!’, waarbij - volgens
haar zeggen - haar microfoon halverwege die uitspraak was uitgezet door de
technicus, die van de ene naar de andere cabine schakelt.
Dit klonk enigszins plausibel. In de zittingszaal staat namelijk maar één microfoon
tegelijk aan en die wordt door een centrale technicus doorverbonden met de
geluidsdichte aquaria waarin voor elke taal drie tolken zitten zodat die het zonder
anderen te storen in de eigen taal kunnen uitspreken. Als de voorzitter de microfoon
van de spreker uitzet, omdat deze de toegewezen tijd heeft overschreden of buiten
het parlementaire boekje gaat, kan de tolk niets meer horen en gaat de interventie
van betreffende afgevaardigde voor anderstaligen verloren. Helaas waren we
genoodzaakt de klacht tegen de tolk toch gegrond te verklaren, want talrijke
luisteraars hadden haar woorden glashelder gehoord. En het zou inderdaad een
rotzooitje worden als tolken ook nog eens commentaar gaven op de uitgesproken
teksten, zelfs als het gaat om nauwelijks te verteren standpunten.
Overigens hebben tolken die hun werk echt goed beheersen, best mogelijkheden
tot eigen inbreng zonder daarbij direct fout te vertalen. Zoiets maakte ik een keer
mee op het moment dat de toenmalige liberale fractievoorzitter, de Fransman
Giscardien Jean Durieux uit het departement Nord, die later nog naar Le Pen over
zou lopen, zo'n banale dankspeech hield dat iedereen beschaamd strak voor zich
uit staarde. Iedereen, behalve de Nederlanders en de Vlamingen, die bijna onder
de tafel vielen van het lachen. De Belgische tolk Rik Hugo had geen woord verdraaid
of veranderd, maar wel op droge toon de banaliteiten zo overgebracht, dat het
geheel bijzonder geestig werd.
Andersom zijn er ook zonder tolken linguistische incidenten genoeg in het
parlement. Zoals die keer dat een van de Engelse conservatieve leden bij de
voorzitter ten onrechte klaagde dat zijn vertolking het niet deed. Dat was tijdens een
rede van zijn Schotse Labourcollega, afkomstig uit Glasgow, waar ze een bijzonder
lelijk en vrijwel onverstaanbaar dialect bezigen. De Schot was ‘not amused’. In een
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uiterste poging Schotland te behouden voor het Verenigd Koninkrijk, boden de
Conservatieven schielijk hun excuses aan.
Als dat getolk en vertaal kan niet verhullen dat je als Europarlementariër behoorlijk
gehandicapt in je werk bent als je niet op zijn minst het Engels, maar liefst ook Frans,
Duits en Italiaans beheerst. Je bent zonder die talen veel minder effectief want kunt
moeilijk bui-
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ten de officiële vergadering om overleg plegen en compromissen sluiten. In mijn tijd
blonken de Nederlandse afgevaardigden nog uit in vreemde talen en waren we
daarom invloedrijker dan vele andere delegaties. Vooral de gekozenen uit de grotere
landen spraken weinig vreemde talen en wij konden dan in intern overleg goed als
intermediairs optreden. Zo had ik in mijn vervoerscommissie twee collegae uit mijn
eigen fractie: de ene een Lapse Fin, die slechts Laps, Fins, Russisch en een beetje
Engels sprak, en een Piemontese Italiaan, die het Piemontees, Italiaans en Frans
beheerste. De twee konden uitsluitend via mij met elkaar communiceren, hetgeen
mijn positie als coördinator voor de Liberalen beslist ten goede kwam.
In die vervoerscommissie werden we in mijn eerste zittingsperiode overigens
geleid door een net nieuw toegetreden Griekse voorzitter, Georgios Anastasopoulos,
die voortreffelijk Engels en Frans sprak en de vergaderingen dan ook in die laatste
taal leidde. Tolken had ik dus niet nodig, totdat ik de voorzitter het leven lastig maakte
met moeilijke vragen of punten van orde, want dan schakelde hij onmiddellijk over
op het Grieks. Voordat ik dan de koptelefoon had gepakt en op het juiste kanaal
had ingeschakeld voor de vertolking, waren we alweer verder en was mijn interventie
verzand.
Dit zinde mij in het geheel niet en dus besloot ik om ook Nieuw-Grieks te leren.
Ondanks mijn gymnasiumjaren viel dat niet mee. Dus besloot ik tot een zware en
intensieve cursus die door het parlement voor de eigen tolken was georganiseerd.
Deze cursus werd op Korfoe gegeven, hetgeen op zichzelf bepaald geen straf was.
Wel voor mijn echtgenote, die niet mee mocht, omdat ik anders buiten de lesuren
weer Nederlands zou spreken en dan het Grieks overnight weer zou vergeten.
Zo kwam het dat ik na het zomerreces genoeg Grieks kende om de officiële
stukken in die taal te begrijpen en me in een eenvoudige conversatie te redden. De
eerste vergadering van onze vervoerscommissie werd de proef op de som. Ik maakte
in het Engels een punt van orde om de agenda drastisch om te gooien. De voorzitter
schakelde routineus over op het Grieks en vertelde dat daarvan geen sprake kon
zijn. Maar in plaats van onhandig naar mijn koptelefoon te grijpen om te horen wat
hij gezegd had, gaf ik hem in een van tevoren ingestudeerde Griekse tekst lik op
stuk. Ik betoogde zonder al te veel haperingen waarom het wel moest en dat ik er
anders stemming over zou vragen.
Dit taalkundige huzarenstuk had een onverwacht effect. Voorzitter Anastasopoulos
viel van pure verbazing en met donderend geraas van het podium waarop hij als
voorzitter in verheven positie was gezeteld. Eenmaal opgekrabbeld gaf hij mij zonder
verdere discussie - gelukkig maar - gelijk. Ik was glorieus winnaar van deze grote
vertaalslag!
Maar eerlijk is eerlijk: Grieken kunnen het buitengewoon waarderen als je de
moeite neemt hun taal te leren, en uiteindelijk zijn we de beste vrienden geworden.
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aanzoek
Krijn Peter Hesselink
Ik wil niet ondankbaar lijken
maar je trapleuning kleeft zo lafjes aan de muur
ze had ook in het midden van de trap
haar weg omhoog kunnen beginnen
blinkend van trots
ik had me aan haar opgetrokken
had me door haar koele brons
de borst laten doorboren
was om haar op en neer gegleden
met een zacht gesuis
dat jij geamuseerd had aangehoord
je was het moe geworden
had me aan mijn spel ontrukt
had tweemaal door het gaatje in
mijn borst gespuugd
(dat brengt geluk)
had me opgehangen aan een haakje tussen
pannenlappen rechts en theedoek links
was teruggegaan naar werk tv je dromen
je droomde
dat jij een haakje was
aan jou een trouwring hing.
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beademing
Kijk, ik blaas een wolkje uit, fiets er
doorheen, een gordijn dat op
mijn gezicht klapt, zich strak trekt en
ik zegt, dit stootte ik uit, dit schoof ik
opzij, liet zijn spoor na, geen
biggelender tranen, pak
jij me straks uit voor je kachel?

onderweg
Niets dubbelt zo mooi als dubbel glas
je ogen goudvissen in vierkantsformatie
maken tegen de flonkerende verkeersstroom in
hun pas op de plaats, waar de mijne de kieuwen
met nachtwater vol laten lopen, het rad
voor mijn ogen raakt geen grond, de halte
hapert, wij staan in de wacht.
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Waar was het, en wanneer?
door Sione van Meerendonk
Elke maand mag ik een weekend thuiskomen. Mijn vader zegt dat we anders het
contact zo kwijtraken. Mijn vader is psycholoog, dus hij zal het wel weten. Langer
dan een weekend ben ik niet te handhaven. Dat woord gebruiken ze altijd. Wat ze
ermee bedoelen, weet ik niet maar ik denk dat het iets te maken heeft met de
stofzuiger. Soms vergat ik die weg te zetten als ik mijn kamer had gezogen. Ik zette
hem dan op de gang met de bedoeling hem later op te ruimen, maar dat kwam er
nooit van. Het is een gesjouw om dat zware ding twee trappen af naar de kelder te
brengen en bovendien valt de slang altijd om tegen de potten pindakaas en de lege
flessen.
Ik liet hem dus boven staan, leek me ook gemakkelijk voor Ank als ze de
slaapkamers schoonmaakte. Maar zij zei steeds: ‘Joanne ruim de stofzuiger op’ ‘Je moet de stofzuiger opruimen’ - ‘De stofzuiger’. Ze dramde door tot ik het woord
niet meer kon horen. Na een paar dagen zette ze hem pal voor mijn kamerdeur.
Maar ik heb mijn ogen niet in mijn zak zitten en ik viel er niet over - wat natuurlijk
de bedoeling was - maar stapte er gewoon overheen. Niks aan de hand. Ik vond
het geen punt. Ik deed er niet moeilijk over.
Het begin en eind van mijn weekend staat vast. Zaterdag om tien uur ben ik
welkom en zondag om acht uur 's avonds moet ik opdonderen. Dan gaat ieder zijns
weegs, zoals Ank het noemt. Vanmorgen was ik vroeg wakker en nu zit ik op een
bankje in het park naar de eenden te luisteren. De kuikens varen in colonne. Soms
drijft er eentje af, en in zijn haast om terug te komen, rent hij bijna over het water.
Grote vissen of ratten kunnen zo'n beestje aan één poot naar beneden trekken.
Geluidloos. Ik heb het zelf gezien. Dat het zwarte ondoorzichtige water zich sloot.
Dat het rimpelde en kabbelde, ogenschijnlijk zich van geen kwaad bewust. Ik heb
het gezien, echt, maar ik herinner me niet goed waar het was, en wanneer.
Ondertussen vreet zo'n rat maar door, met zijn kleine scherpe knaagtanden, en als
het niet het hele kuiken is, dan toch zeker een poot, of een stuk van een poot. En
of die nog aangroeit, is maar de vraag. Moet dat beest de rest van zijn leven
kringetjes zwemmen.
Ik wacht tot het precies tien uur is, en als de secondewijzer de twaalf passeert,
sta ik langzaam op. Het is om de hoek, ik loop het in vijftig seconden. Op de kop af.
Naast de sticker van de elektronische beveiliging hangt een nieuw bordje. ‘Hier
waak ik’ staat er in blokletters naast een plaatje van een herdershond met zijn tong
uit zijn bek. Ik denk dat het niet waar is, dat het aan de muur is geschroefd om te
imponeren. Er is geen hond. Ze willen geen bezoek.
‘Hallo. Kom binnen zeg, kom binnen.’ Mijn vader steekt zijn hand uit met gestrekte
arm en geheven schouder, hij kan er maar net overheen kijken. Ank staat naast
hem en zwijgt. Ze is twintig jaar jonger en lijkt iedere maand langer te worden. De
staartklok dreunt zijn laatste slagen door de hal. Het koperen gewicht ratelt aan de
ketting, zakt tot op de grond.
‘Zo,’ zegt mijn vader als we zitten en Ank de koffie heeft ingeschonken in de
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Wedgewood kopjes van mama. ‘En,’ zegt hij daarna, zijn blik naar binnen gericht.
Ik roer een draaikolk in het zwarte, ondoorzichtige vocht - goeie koffie zet dat kutwijf,
echt prima koffie! - en wacht. De vloeistof kabbelt, rimpelt - waar was het? wanneer?
- en sluit zich aaneen. Opgelucht kijkt mijn vader mij aan en zegt dan ‘Hoe is de
studie?’ Daarmee is ons weekend begonnen.
Ik slaap op de logeerkamer en droom. Ik droom altijd hetzelfde. Het lijkt wel of die
droom in deze kamer blijft hangen. Hij gaat zo. Ik zit in een auto die plotseling
achteruit begint te rijden. Steeds sneller. Ik rem en rem uit alle macht, ik trap op het
rempedaal zo hard ik kan - maar het helpt niet. De remmen werken niet en de auto
blijft achteruit rijden. Ik kijk niet om maar ik weet dat er een ravijn is.
Zo gaat die droom altijd, maar vannacht bedacht ik iets nieuws. Ik stopte met
remmen en schakelde naar de eerste versnelling. De auto sputterde even en reed
daarna rustig vooruit. Als ik wakker word, vouw ik mijn armen achter mijn hoofd en
denk hierover na. Het is vast een goed teken.
Ik sta op en was mijn haar. Met druipende haren en een grote badhanddoek ga
ik op zoek naar Ank. Ik vlij mijn hoofd tegen haar boezem en zij wrijft mijn haren
droog. Ze kan dat ontzettend goed. Een föhn heb je echt niet meer nodig. Ik sta met
mijn ogen dicht in de schemering onder die handdoek, mijn hoofd in haar handen
en dan voel ik me, ik weet niet... Ik stel me voor dat ik haar vertrouw en me helemaal
op mijn gemak voel en haar alles vertel. Niet dat ik weet wat. Gewoon. Alles en
alles. Ik loop over van woorden en zij luistert en begrijpt me. Maar net als ik wil
beginnen met praten, is mijn haar droog en duwt ze de natte handdoek in mijn
handen.
's Middags sta ik naast het raam, de zon kleurt de wolken roze en oranje. Ik leun
met mijn schouder tegen de boekenkast. Het ruikt een beetje stoffig. Ik pak het
blauwe boek met de versleten rug en sla het open. Er was eens een
vissersweduwe..., het staat er nog steeds. Ank komt binnen en zegt: ‘Gezellig.’ Zij
kan dat laten klinken als een vraag en ik weet nooit of ik antwoord moet geven. Ze
gaat schuin tegenover me zitten in de leren stoel die ze in haar studententijd op het
Waterlooplein heeft gekocht. Dat vertelt zij elke keer opnieuw. Het was een van de
meubels die ze meebracht toen ze met mijn vader trouwde. Het is een mooie stoel,
dat geef ik toe. Een behoorlijk mooie stoel.
Ank kijkt naar buiten en vertelt dat ze in Hoek van Holland zijn geweest. Ze
parkeerden aan de voet van het duin. ‘Het was mooi weer. Zonnig. En ik rook de
zee,’ zei ze. ‘We liepen het hek door en het was net of het daar anders rook. Er lag
grind en ik moest steeds stoppen om de steentjes uit mijn sandalen te schudden.
Je vader wist de weg. Zei hij. We kwamen langs het crematorium. De aula is nu een
soort noodgebouwtje, zo groot als onze slaapkamer. Er groeiden een paar miezerige
boompjes. Zag er verwaarloosd uit. Een kale bedoening.’
Ank giechelt. ‘Geef mij maar het strand. Of de tennisbaan, die kon ik daar horen.’
Ik zeg niks en pluk aan een los velletje bij mijn nagelriem. Op zoek naar een tennisbal
had ik eens een egeltje gevonden, tussen de struiken. Met oranje handen van het
gravel probeerde ik hem te aaien. Hij krulde zich helemaal op toen hij me zag. Ik
legde voorzichtig mijn hand op zijn rug en zijn stekeltjes prikten in mijn huid. Hij
wilde niet aangeraakt worden. Je moest hem met rust laten.
Ank slaat haar benen over elkaar. Ze wordt dik. Ik glijd met mijn wijsvinger over
de schakelaar van de lamp en probeer het omslagpunt te vinden en zo lang mogelijk
vast te houden tot het knopje - klak - doorschiet. Aan - uit. Vetzak.
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Speklap. Nou heeft ze het weer over een hondje dat daar rondliep. Echt een
ontzettend leuk beest. Ik stop met luisteren.
Hun tuin grenst aan de hei, uitgestrekte glooiende velden. Hier en daar groeit een
berk en in de verte een grove den met zo'n roodbruine bast. Schelpenpaadjes
slingeren tussen de donkere struiken, lichten wit op. Ik zak op mijn knieën - de
versleten rug van het boek schuurt mijn wang - Er was eens een vissersweduwe...,
de bladzijden ruisen onder mama's handen - en met twee vingers loop ik over het
raam langs de paadjes. Ik ruik de zee en hoor het donderen van de branding, de
sissende klap van een golf die omslaat. Vochtige wind waait door mijn haren. Mijn
vingers stappen verder - het glas is koud tegen mijn huid. Op de top van de heuvel
lik ik het zout van mijn lippen en kijk over de zilveren schittering van het water.
Het meisje speelt op het strand. Zij zoekt schelpen en spoelt ze schoon tot ze
glanzen in haar hand. Springt door het koele water en trekt haar knieën hoog op,
steeds hoger. De zeemeermin woont in haar paleis. De moeder klimt over het duin
en roept maar de branding overstemt haar woorden en de wind waait ze weg. Ze
staat in het natte zand en tuurt tot aan de horizon. Het wordt vloed en het water
spoelt om haar enkels, trekt en rukt de stof van haar rok om haar heupen. Het wordt
eb, de natte rok kleeft aan haar benen en de zee zuigt het zand onder haar voeten
vandaan. Om de beurt. Ben ik het meisje. Ben ik de moeder.
‘Plotseling stond je vader stil,’ Ank doet het voor. ‘Ik volgde zijn blik naar beneden
en las de naam van je moeder’ - ze schraapt langdurig haar keel - ‘En ik dacht: ze
heeft dus echt bestaan.’ Ze kijkt me aan: ‘Gek hè?’
‘Maar,’ zeg ik, ‘jij was er toch bij, toen? Ik had jou allang gezien. Waar was dat
ook alweer? En wanneer?’
Ank is naar boven vertrokken. Ligt te rusten, is zeker moe. Mijn vader warmt wat
eten op. Ik dek de tafel. We zitten tegenover elkaar. Hij plant zijn ellebogen naast
het bord, één hand onder zijn hoofd. Ik probeer te proeven wat ik eet. Mijn vader
probeert niet elke minuut op de klok te kijken. Uiteindelijk zegt hij dat het tijd is en
ik ga naar boven om mijn spullen te pakken. Veel is het niet, een tandenborstel en
een nachthemd. Ik haal het bed af, vouw de sprei zoals Ank dat wil, heel netjes, ik
doe mijn best. Zuig in alle hoeken, veeg de vensterbank schoon, geen spoor mag
er achterblijven. Ik zeg dag tegen mijn vader en trek de voordeur zachtjes - zachtjes!
Ank ligt te rusten - achter mij dicht.
Ank is godverdomme altijd in de watten gelegd - Zit je goed lieverd, smaakt het
lekker, ben je moe schat, zal ik een plaid voor je halen? Zij heeft niet geleerd uit
haar doppen te kijken. Ik zeg niet gauw van mezelf dat ik ergens goed in ben, maar
daarin ben ik een kei. Ik kijk altijd uit mijn doppen. Zij niet. Zij doet maar wat. Zij is
niet gewend behoedzaam te zijn, bij iedere pas op te letten, altijd iedereen te peilen,
alles in de gaten te houden, elk obstakel te omzeilen.
Met een klik valt de deur achter me in het slot. In de lege zondagavond stel ik me
een daverende klap voor. De stofzuiger staat zorgvuldig voor haar deur opgesteld,
de geribbelde slang heb ik er liefdevol naast gevlijd. En ik stel me de daverende
klap voor waarmee dat zware lichaam tegen de plavuizen slaat.
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Fremdkörper
Willem Thies
een hond achtervolgt een tractor
luid blaffend, oren plat in de nek,
over de volle lengte van een akker
bliksem: een spinnenweb barsten in zwart ijs
het negatief van een siddering
zwarte kraaien in kiezelwitte lucht
het kind heeft geen weet van de oermens in de hond
de avond valt alsof zich een reus verheft
een lange blauwe schaduw
die de zon onderschoffelt
hij vindt een steen in de vorm van een vuistbijl
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Een groot huis
Een boomkruin spat uiteen
in zwarte scherven vogel.
Een groot huis loopt leeg,
als de laatste is vertrokken
is de eerste oud geworden.
In de nacht leest de vrouw
tot zij bleek is.

Alles is hier
ze scheurt het stokbrood snijdt
de kaas schenkt de glazen vol
likt de druppels
van haar pols
houdt haar elleboog
droog
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Triosonate
De cineast Max de Haas, zijn vrouw Gretl en ik
door Rob Wentholt
Max was een tovenaar in de omgang met mensen. Hij sprak me in mijn eerste week
van het Japanse interneringskamp gewoon aan en ik had toegang tot een nieuwe
wereld, waar ik meer verwantschap met anderen kon voelen. Drie jaar later sprak
hij sussende woorden en ik ging toch maar naar mijn ouders in Australië. Het jaar
daarna schreef hij ‘kom naar Nieuw-Zeeland als je op eigen kracht wilt studeren’;
ik kwam. Weer tien jaar later moest ik in zijn bloeiende filmbedrijf te Amsterdam
zelfs zijn opvolger worden. Maar toen werd gedaan alsof het voorafgaande
decennium niet had bestaan.
De interneringsjaren bracht Max merendeels door in de ziekenboeg van het grote
kamp in Tjimahi, ik had hem na de eerste maanden niet meer gezien. Maar na de
overgave van Japan in augustus 1945 wist hij me in Bandoeng zonder moeite te
vinden en bloeide de vriendschap weer op. Zijn vrouw zat nog vast in kamp Tjideng
te Batavia. De treinreis was riskant geworden, ik moest haar gaan ophalen, vond
hij, dan ontdekte ik meteen hoe bijzonder zij was.
Ik ondernam de reis tezamen met mijn neef. Op Tjideng kon ik zijn vrouw nergens
vinden; toevallig was zij dezelfde dag met andere mensen afgereisd naar Bandoeng.
Twee keer per dag reed ze daarna bij mij achterop de fiets naar het ziekenhuis waar
Max voor een niersteenoperatie was opgenomen. Toen ik in zijn kamertje mijn hemd,
nat van de regen, uittrok en daar in mijn blote bovenlijf stond, sprongen Gretl tranen
van ontroering in de ogen. Door de acties van ‘extremisten’ was hun huis in de
Dagobuurt onveilig geworden; zolang Max niet thuis was, moest er iemand bij Gretl
zijn 's nachts. Oma zei: ‘Dat kan niet, een getrouwde vrouw.’ Maar nood brak wet.
We zaten 's avonds in het donker op een bank op de veranda voor het huis, onze
dijen tegen elkaar aangedrukt, en keken naar de sterren. Gretl vertelde over Wenen.
Ik hoopte dat zij niets van mijn erectie zou merken. Dit gebeurde enige avonden
achtereen. Daarna kwam Max thuis en verhuisden zij naar een veiliger buurt.
De avond voor mijn vertrek naar Australië lag Max opnieuw in het ziekenhuis;
Gretl en ik wilden afscheid nemen; we stonden onder een verlichte lantarenpaal,
aan mijn ene kant de fiets, aan de andere kant zij. De afscheidskus groeide uit tot
een liefdeszoen, mijn eerste. Ik werd overvallen door een duizeligheid alsof ik van
mijn stokje zou gaan. Van het huis achter de lantarenpaal steeg gejoel op; de hele
tijd had op het onverlichte voorplat een stel jongelui gezeten en ons stiekem
gadegeslagen. Wij vluchtten, beschaamd, ook voor elkaar.
Max en Gretl scheelden vijftien jaar, Gretl en ik tien. Ik was 21, maar Gretl, frêle,
petite, leek lang geen dertig. Met haar zachte gelaatstrekken, goudblonde haar en
ragfijne figuur was zij - hoewel geen klassieke schoonheid - een beeldje om te zien.
Max noemde haar lichtvoetig als Lilian Harvey, melancholiek als Greta Garbo, grillig
als Anny Ondra. Daarbij sensitief zoals volgens hem alleen Weense vrouwen dat
konden zijn. Max droeg zijn verovering op handen. Dat
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hij, volksjongen uit de jodenbuurt van Amsterdam zo'n exquis schepseltje uit de
verfijndste beschaving van Europa aan zijn zijde mocht koesteren! Hij wist dat het
zou wennen, gewoon worden zou het nooit!
Het leek niet bij hem op te komen dat tussen Gretl en mij andere gevoelens dan
vriendschap zouden kunnen ontstaan. Maar dat Max op de eerste plaats kwam,
ook voor mij, sprak vanzelf. Eigenlijk sprak alles vanzelf in mijn verhouding met hem
- en niets in die met Gretl. Maar mijn gevoelens voor Max en die voor Gretl schenen
elkaar niet te raken.
Het jaar daarop werd ik door Max en Gretl liefdevol binnengehaald in Dunedin, de
verst van de massamoord op de joden gelegen stad van Nieuw-Zeeland. Mijn halve
verliefdheid op Gretl was ik door de ervaringen in Australië bijna vergeten. Zelf
gedroeg zij zich vertrouwd maar neutraal, een oudere zus: ik leek de plaats in te
nemen van haar geliefde broer, die in de oorlog was gesneuveld. Meer dan in de
verwarde na-oorlogse dagen in Bandoeng leken Max en zij nu een twee-eenheid.
Max drong zich nooit op. Je deed dingen met elkaar, of je deed dezelfde dingen,
of ook niet maar het zou kunnen, en dan praatte je er over, of ook dat niet. Bijna als
vriendschappen van kleine jongens: samen optrekken gebeurt vanzelf, eisen worden
niet gesteld. In het vooroorlogse Nederland werd Max als documentair filmmaker
in één adem genoemd met Joris Ivens, ook had hij faam verworven met een korte
fantasiefilm vol bizarre invallen, De ballade van de hoge hoed. Maar elke neiging
tot gewichtigdoenerij was hem vreemd; snobisme maakte de satiricus in hem wakker.
Een echtpaar dat eveneens op kosten van de Nederlands-Indische overheid in
Dunedin herstelde van de interneringskampen, had geen belangstelling getoond
voor mijn komst; in hun ogen was ik een jongmens dat nog niets had gepresteerd.
Mij leek dat gewoon waar, maar Max zette het hun betaald.
Op de dag dat de bacterioloog dr. Poldi Kirschner en zijn van origine Poolse vrouw
op bezoek kwamen, werd op de brievenbus voor de buitendeur mijn naam
bijgeschreven als ‘Wentholt tot Wentholt’. Max was er van overtuigd dat dit hun
onmiddellijk zou opvallen en zij meteen zouden vragen: ‘Is Rob van adel?’ Daarop
zou Max zeggen: ‘Ja, maar hij is zo democratisch, zeg er niets over, hij wil het niet
weten, voor de post moest dit even omdat er een aangetekend stuk wordt verwacht.’
Zo gebeurde het ook. Ik had instructies ontvangen om me pas later bij het
gezelschap te voegen. Bij mijn entree schoot het echtpaar als één uit hun stoelen
omhoog en schudde me eerbiedig de hand; zij wist daarbij een kleine révérence
niet geheel te vermijden. Alleen door me meteen te verontschuldigen kon ik mijn
slappe lach verbergen. Max genoot nog dagenlang na.
Goedmoedige spot was zijn fort. Om de tijd te vullen, schreef hij in de trant van
de door hem bewonderde Hollywood regisseur Frank Capra een script vol komische
verwikkelingen, waarbij uiteindelijk toch vertrouwen in de menselijke inborst, vooral
die van de kleine man, gerechtvaardigd blijkt. Het script werd ongevraagd naar de
Meester opgestuurd, al had Capra nog nooit van Max de Haas gehoord. Max zei:
‘Hij hoeft er maar een stukje van te lezen en hij is verkocht.’
Ook over zijn Nieuw-Zeelandse plannen was Max optimistisch. Hij wilde niets
liever dan in dat ongerepte land blijven, zijn eens zo geliefde Europa riep afkeer op.
Hij leerde me nog wel het liedje ‘Los Quatros Generales’ uit de Spaanse burgeroorlog
en vertelde over de revolutie van 1918, hoe hij in Berlijn Karl
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Liebknecht had ontmoet en arbeiders op de barricaden hem hadden uitgescholden
voor slap Hollands burgerjongetje omdat hij een bontjas droeg tegen de winterkou.
Maar hij verwijlde niet meer in de toekomst van vroeger, dat Europa was dood, nu
was de nieuwe wereld aan de beurt.
Hoewel diverse plaatselijke kapitaalkrachtigen gastvrijheid boden, onder de indruk
van de Europese charme waar Max en Gretl hen op trakteerden, geld voor het
opzetten van een documentair filmbedrijf leverden zij niet. Ten einde raad toog Max
in zijn eentje naar Melbourne waar op dat moment de Zuid-Afrikaanse
diamantenmagnaat Gutwirth resideerde; die kende hij goed.
Zo kwam het dat Gretl en ik het de jaarwisseling '46/'47 in Dunedin moesten zien
te redden met elkaar. ‘Het is voor mij alleen ook niet leuk,’ zei Max nog. Die nacht
werd ik ontmaagd en bleek Gretl de godin van de onvoorwaardelijke overgave.
Het was een rare tijd. Ik leefde in een roes maar werkte ook extreem lange dagen
in een schapenslachthuis. Dit om een flinke vent te worden die tegen bloed kon en
om veel geld te verdienen voordat de colleges zouden beginnen. Max was somber
teruggekomen uit Australië met halve toezeggingen en voorwaarden die op zich
lieten wachten. Hij begroef zich alle werkdagen in de stadsbibliotheek en kwam nog
somberder thuis. Gretl was overdag huisvrouw. 's Nachts, als Max in slaap was
gevallen, kwam ze naar mijn eenpersoonsbed in de logeerkamer en werd weer
godin.
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We sloegen nooit een nacht over; het bed kraakte. Dat hij daar doorheen sliep, leek
een wonder. Hij houdt zich van de domme, dacht ik wel eens; het leek soms alsof
hij me niet meer recht in de ogen kon kijken. Maar bij al zijn sociale behendigheid
had Max iets argeloos. De ontwijkende blik kon ook zijn veroorzaakt door schaamte.
Hij had me er van verdacht mijn kostgeld, een door mezelf met opzet te hoog
vastgesteld bedrag dat ik punctueel afdroeg, niet te hebben betaald. Max kon erg
op de centen zijn; Gretl haalde er haar schouders over op en zorgde dat het goed
kwam. Het enige dat hij niet heeft afgeschud uit zijn armoedige jeugd, meende ze.
Of misschien schaamde Max zich voor iets heel anders. Hij zag aankomen dat Gretl
en hij naar Nederland zouden moeten terugkeren en hij zijn voornemen om mij,
werkstudent in Nieuw-Zeeland, in dienst te nemen als artistiek adviseur niet zou
kunnen waarmaken. Dat zou typisch iets voor hem zijn, mijn blik ontwijken om zo'n
sympathieke reden.
Pas na een maand of wat sliep Max een keer niet door het gekraak heen. Zijn
reactie overtrof alle verwachtingen. Hij liet zich in de gang vallen en vervolgens in
een serie stuiptrekkingen al schuimbekkend en brullend gaan. Dit leek een minuut
of vijf te duren. Gretl en ik stonden erbij en keken ernaar. Het kwam niet bij me op
me schuldig te voelen. Wel schaamde ik me voor hem, uit respect voor Gretl, en
om het gebrek aan waardigheid van de kleutervertoning, de onmannelijkheid ervan.
Toen hij was uitgeraasd, volgde, nu op de vloer zittend, een langdurige huilbui. Wat
hij nu riep, was duidelijk: ik moest onmiddellijk weg en hoefde hem nooit meer onder
ogen te komen.
Dankzij een bevriende Nieuw-Zeelander verhuisde ik nog dezelfde dag naar een
grote huurkamer in een oud huis. Gretl kwam elk weekend logeren. Zij had dan een
boterblik bij zich, volgepropt met de ene keer nasi, de andere keer bami. We sloten
de kamer af, aten het eten met een gedeelde lepel onverwarmd uit het blik op en
vreeën dag en nacht door. Hoe zij de weekenden vrij kreeg, vertelde ze niet; ik denk
dat het niet bij Max opkwam haar het recht te ontzeggen of er trammelant over te
maken.
Na een keer of zes kwam een kattebelletje met Gretl mee. Er stond: ‘Schoft. Als
jij, nietswaardig sujet, denkt een vrouw als Gretl te kunnen onderhouden, moet je
dat maar bewijzen. Zij gaat met mij mee terug. Als jij er over drie jaar nog net zo
over denkt als nu en dan iets voorstelt in de maatschappij kan ze terugkomen bij
jou.’
Gretl moest beamen dat het voorstel niet onredelijk was, ik moest beamen dat
het voorstel niet onredelijk was. Zo had het tactisch vernuft van Max tot gevolg dat
niets werd geforceerd. Gretl hoefde niet te kiezen en ik kon het onromantische
gevoel verdringen dat meteen aan je eerste verovering vastzitten niet ideaal is voor
iemand die leven en liefde net begint te ontdekken.
Wij zwoeren eeuwige trouw. Niet in de seksuele betekenis; wij zouden trouw zijn
door elkaar een blijvend diepste plaats te gunnen in het hart. Maar langer dan een
paar jaar hield ik zelfs corresponderen niet vol. Naarmate mijn brieven schaarser
en onpersoonlijker werden, groeiden die van Gretl in omvang en ook in wat ik
‘Weensigheid’ noemde: gesuikerd sentiment, met dwepende nadruk gebracht. Door
de robuustheid van onze omgang, nuchter, met veel spot en lachen, was die kant
van haar me ontgaan. Of misschien had ik zelf de Weensigheid aangemoedigd door
haar in mijn eerste grote brief te vergelijken met hetopeningsthema van Mozarts
g-mineur symfonie - schijnbaar luchtig en vrolijk, in feite de wanhoop nabij. Van
lieverlee ging het begrijpend gevoelige wezentje dat ze steeds dringender
presenteerde me zo tegenstaan dat ik ophield met
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schrijven. Na zeker zeven jaar zonder enig contact wist ik niet beter of Gretl, en
daarmee Max, waren voorgoed uit mijn leven verdwenen.
Door de voltooiing van mijn studie bevrijd uit een land dat als een gevangenis
aanvoelde migreerde ik na bijna tien jaar naar Nederland. In mei 1956 kwam ik aan.
Mijn vrouw Joan was met onze baby om praktische redenen een half jaar vooruit
gereisd. Zij schreef een enthousiaste brief over een bezoek in Amsterdam bij oude
vrienden van mij. Via via hadden die met mijn neef contact gekregen; ze waren van
al mijn bewegingen op de hoogte gebleven en verheugden zich op mijn komst. Wat
een hartelijke mensen, schreef Joan, charmanter kwam je niet tegen. En wat was
die Gretl elegant. De inrichting van hun appartement, een combinatie van modern,
antiek en exotisch met behoud van eenvoud, was de smaakvolste die zij ooit had
gezien.
Joan werd nog een keer uitgenodigd, na mijn aankomst niet meer, evenmin als
mijn neef. Dat viel eerst niet op, misschien omdat ik zelf werd binnengehaald als
verloren zoon. Max popelde om alsnog de vedette van me te maken die volgens
hem in me schuilging; Gretl wilde de muze worden aan mijn zij. Naar wat er was
gebeurd in Nieuw-Zeeland werd zelfs niet zijdelings verwezen, door hem noch door
haar. Dit was zo onwerkelijk dat het als iets vanzelfsprekends kon worden ondergaan.
Ik liet me betoveren en verwennen. Ik kreeg onmiddellijk een sleutel van het huis
en mocht komen en gaan zo vaak als me uitkwam. Ik werd meteen bij het
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werk van Max betrokken - als chauffeur, als boodschapper, ook als acteur in een
reclamefilmpje. Alras vertoefde ik bijna even vaak in Amsterdam als thuis. Met Max
was het als vanouds: geborgen, boezemvriend, geldingsdrang overbodig. Wel liet
hij zich af en toe ontvallen dat Gretl en ik samen naar Wenen moesten gaan, die
stad zou een openbaring worden die alleen Gretl voor me kon onthullen. Hij wilde
ons zelfs wel op zo'n reisje trakteren. Maar ik ging er niet op in, en zij konden niet
doen alsof ik een man was zonder vrouw en kind.
Gretl scharrelde het liefst in haar eentje rond op de Nieuwe Spiegelgracht, op
zoek naar antiek en andere mooie dingen. De kwaliteit van haar smaak en ook haar
liefde voor etnische en oude volksmuziek wekten vertedering. Maar het sociale
leven waarin zij zich bewoog, leek te schrijnen. Zij deed heel schamper over een
dubbelportret van ‘twee vrouwen van formaat’ in een populair weekblad, voorzien
van grote foto's van Conny Stuart en haarzelf. Al had ze dan het blad een interview
gegund, dachten ze soms dat zij de publieke tribune zocht? En haar dan in één
adem te noemen met een cabaretière! Maar haar verrukte gezicht sprak andere
taal.
In weerwil van de ingetogen chic die zij nu bezat en maar iets molliger dan
voorheen, had Gretl op haar 42ste iets van een moeke gekregen. Ook leek ze ons
verschil in leeftijd nu extra te beklemtonen, als was ik een zoontje dat ter hand moest
worden genomen, wilde er nog iets van hem terechtkomen. Dit was prettig, ik hoefde
niet uit te leggen dat ik niet meer wilde vrijen. Maar in haar toewijding streden
dienstbaarheid en dwingelandij om voorrang. Ze stond erop alles te horen over de
huwelijkscrisis die kort na mijn aankomst was ontstaan toen ik opbiechtte een
verhouding te hebben gehad met Joans meest bewonderde vriendin. Al viel het
fotootje van Fleur haar tegen, Gretl koos toch partij, uit protest tegen wat zij de
onverdraagzaamheid noemde van mijn vrouw. Een roman die halverwege was
blijven steken, nam zij meteen in beslag. Het manuscript werd vol gekrast met
onleesbare verbeteringen en instructies in Gotisch schrift. Zij zou het me mogelijk
maken het boek te voltooien.
Het boek heette Icarus' Wings en ging over een timide ventje, Jim. Hij is niet tegen
het leven opgewassen maar wordt op de been gehouden door twee vrienden, Bob,
een vitale, ongeremde levensgenieter, en Clarence, een korzelige maar
hyperintelligente intellectueel. Gretl was zeer begaan met arme Jimmy en moest
niets hebben van de verschrikkelijke Clarry en de belachelijke Bob. Het manuscript
houdt op voordat Jim aan een trektocht door de Zuidelijke Alpen begint en ontdekt
dat de vrienden aan wie hij zijn levenskracht had ontleend niet deugen, ze zijn nep.
Dat heb ik Gretl niet verteld. ‘Zie je wel,’ zou zij hebben geroepen, ‘ík zei het toch?’
Ook had ik dan uit moeten leggen dat die Alpentocht berustte op eigen ervaringen
toen ik in de vakantie tussen het jaar op het gesticht Seacliff en het halve jaar op
het gesticht Porirua alleen naar de sneeuwbergen trok om in eenzaamheid zuivering
te vinden en in plaats daarvan zelf door waanvoorstellingen werd overmand. Zulke
informatie vertrouwde ik Gretl niet meer toe.
Het was Max voor de wind gegaan. Overheidscontracten voor documentaires vielen
hem regelmatig ten deel, ondanks de concurrentie van mensen zoals (in zijn
woorden) de ‘dilettant’ Herman van der Horst en Bert Haanstra ‘die de
homoseksualiteit had uitgevonden’. Dankzij lucratieve televisiecontracten met
Amerika en Canada was hij verzekerd van regelmatige inkomsten en kon hij zich
een vaste cameraman, een regie- en een camera-assistent alsmede een
secretaresse
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permitteren. Hij hield kantoor op stand, in het Hirsch-gebouw aan het Kleine
Gartmanplantsoen bij het Leidseplein, terwijl hij en Gretl in hun luxueuze appartement
aan de Stadionweg gasten imponeerden met stijlvolle ontvangsten.
Het echtpaar had zich in het kader van de wederopbouw bekeerd tot een houding
van moderne zakelijkheid en geen flauwe kul. In een destijds spelende discussie
waren zij het hartgrondig eens met de hoofdcommissaris van politie Kaasjager dat
ten behoeve van het verkeer de Amsterdamse grachten moesten worden gedempt.
Ik was ontzet dat iemand als Max dit botte en kortzichtige standpunt onderschreef.
Overigens maakte Max in die tijd in opdracht van de gemeente de documentaire
Amsterdam, stad van het water, waarin hij zijn speelse invallen goed kwijt kon. Veel
aandacht trok een hijskranenballet dat hij op de kades van de Oostelijke havens
choreografeerde en vanuit de hoogste daken opnam. De gemeente schijnt nu een
nieuwe straat in dat gebied de Max de Haasstraat te gaan noemen.
Mijn ‘conservatieve opvatting’ over de grachten bewees ondertussen voor Max
hoezeer ik door een te lang oponthoud in de provincie achterop was geraakt. Ook
in ander opzicht werd me dat ingepeperd. Bleef ik niet plakken aan een ‘gewone
vrouw’ uit ‘dat nietszeggende land’? Belachelijk was dat, vond Max, terwijl de mooiste
vrouwen van Europa aan mijn voeten zouden willen liggen.
Thuis in Bosch en Duin hield ik me - om alvast iets te verdienen - bezig met
wetenschappelijk vertaalwerk. Dat beschouwden Max en Gretl als verloren tijd. Een
financiële grondslag voor mijn aanwezigheid in Amsterdam werd bedacht. Max
stond goed aangeschreven bij de filmdeskundigen van de rooms-katholieke pers,
zoals Janus van Domburg van De Tijd en Bob Bertina van De Volkskrant. Toen de
missiepaters van het Heilig Hart een avondvullende film overwogen over de
heldendood in oorlogstijd van de schipper van hun missieschip naar Nieuw-Guinea,
werden zij vanzelf naar Max de Haas verwezen. Max had nooit eerder een lange
speelfilm gemaakt, behalve LO-LKP over het verzet in de bezettingstijd, maar daar
was hij niet erg trots op. Hoewel hij naar ik later begreep nooit serieus van plan is
geweest het nieuwe project ten uitvoer te brengen, nam hij de opdracht aan; al dan
niet half voor mij. Aan mij de redelijk betaalde taak om een spannend scenario te
schrijven.
Ik deed onderzoek in het tuinderdorp Roelofarendsveen waar de held Broeder
Jacobus vandaan kwam, en in Den Helder waar hij de zeevaartschool had bezocht;
ik overlegde met de missiepaters, in Soesterberg en in Steyn. De paters hadden
vraagtekens gezet bij een zo onervaren scenarist maar tegen de overredingskracht
van Max waren zij niet opgewassen. Toen Max vervolgens besloot dat ik zelf de rol
van Broeder Jacobus zou moeten vertolken, waren zij evenmin tegen hem bestand.
De paters konden niet weten dat allang was gebleken dat door een extreem gebrek
aan naturel oog in oog met een camera elk acteertalent mij vreemd was. Dat mijn
fysionomie niet voor de hand lag bij een oerhollandse tuinderknecht en mijn half
Engelse, half Indische accent ook niet hielp, was hun echter niet ontgaan.
Max kwam aan de bezwaren tegemoet door mij spraaklessen te laten geven.
Inderdaad heb ik van de actrice Anna Rejevski geleerd hoe je moeiteloos kunt
overschakelen van kopstem naar borststem, daar heb ik later bij het geven van
college veel profijt van gehad. Intussen werden voorbereidingen getroffen voor een
reis naar Nieuw-Guinea door de vaste crew van Visie Film plus Gretl en mij. Dit
kostte de congregatie misschien geld maar schonk de paters de overtuiging
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dat het project serieus op gang kwam. Ook Max had plezier: zolang hij zich kon
inleven in het vooruitzicht van een film, geloofde hij erin. Zoals hij zich er later uit
heeft gepraat, was razend knap.
Ik heb Max nooit iets echt kwalijk kunnen nemen, al heeft ook mij deze aan een
confidence trick grenzende fantasie tijd, geld, ruzies en verwarring gekost. Zonder
mijn al te grote ontvankelijkheid voor waardering zou ik er niet zijn ingetuind. Daar
kwam nog iets bij: het ging bij Max nooit zomaar om misleiding. Zoals de warmte
van zijn stem te echt was om alleen berekenend te kunnen zijn, zo viel nooit helemaal
te bepalen of de altijd vriendelijke aandacht waarmee hij een gesprekspartner
bejegende spontaan gemeend was, of op fantasie berustte, of operationeel onderdeel
van een werkprogramma vormde. Vermoedelijk wist hij het zelf ook niet. Het kwam
voor hem op hetzelfde neer.
Na een maand of acht af en toe optrekken met Visie Film, was het voorbij. Max
accepteerde dat ik koos voor de wetenschap, zag het toch als een nederlaag, ook
voor mij. Het was waar dat ik van kindsbeen af aan bezeten was van film, zij het op
een andere manier dan hij. De nouvelle vague stond op uitbarsten, ik hoorde er al
bij voor het begon, Max was Cinéma de Papa. Dit was nooit een probleem, Max
gunde me mijn andere visie van meet af aan: zelf voelde hij zich er niet minder door.
Maar de opvolging die hij me in het vooruitzicht stelde, was op de Max-manier
vrijblijvend. En ik zou eerst in loondienst bij Max moeten treden. Zoals hij, royaal in
het grote, zijn personeel beknibbelde op iedere cent deed je blozen van schaamte.
De genadeklap kwam toen duidelijk werd dat ondanks herhaalde aanmaningen van
Anna Rejevski Max de spraaklessen nooit had betaald. Ook stond het klimaat van
onderlinge haat en nijd en roddel in de filmwereld me tegen. Al had de toenmalige
Maecenas van het ministerie, Jan Hulsker, na me één keer samen met Max te
hebben gezien, zomaar geïnformeerd, geloof het of niet, of ik niet subsidie voor het
maken van een ‘vrije’ film nodig had, ik was onvoldoende een vechter om in zo'n
wereld te overleven. Ik trad in overheidsdienst.
Eén wens van Max kwam nog uit. Zijn meest persoonlijke en ambitieuze ‘vrije’
film zou draaien om de levensloop van een ik-figuur. Daarvoor moest en zou hij mij
hebben, vanaf jongste bediende tot mijmerende grijsaard. Hoewel dat engagement
me nogal wat vrije dagen kostte - een honorarium kwam niet ter sprake - zei ik na
enige aarzeling ja.
De aarzeling kwam voort uit mijn besef van ontoereikend acteertalent en vliedende
jeugd. Gretl schamperde: ‘Het gaat nog net.’ Zelf vond ik dat het niet meer ging, ik
was in 1959 al twee jaar ambtenaar en danig verlept. Maar Max was in zijn sas en
bleef dat. Achteraf lijkt het raar dat in de prospectus alle medewerkenden aan de
film bij naam worden genoemd, van Mr. Romke de Waard aan het orgel tot en met
de piepjonge camera-assistent René van Nie; alleen degene die het personage
verbeeldt blijft anoniem. Het kwam niet bij me op me gebruikt te voelen. Ik wilde
best zijn verlengstuk zijn als dat hem plezier deed. Mij gaf het een goed gevoel zijn
ideaal te zijn gebleven.
Dit schreef Max over de film: ‘Dagen Mijner Jaren is dagboek noch feitenregistratie,
maar een filmvisie op de vergankelijkheid van het zijn in de kringloop van het leven.
Nadat ik indertijd in de Ballade de contra-puntische montage toepaste om beperkende
filmnormen te doorbreken en in Maskerage door het aanwenden van
musique-concrète het spirituele gestalte heb willen geven, heb ik in Dagen Mijner
Jaren deze methoden verder verdiept en uitgebreid. Zo is bij-
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voorbeeld de sequence die de oorlog overspant gerealiseerd door een neergaande
lift, waarin de ruimtelijke beweging in tijd wordt omgezet, terwijl daar en elders
innerlijke spanningen met behulp van geluidseffecten en musique-concrète op
toekomstige gebeurtenissen anticiperen.’
Meende hij deze voor de verkoop bestemde prietpraat oprecht? Ja. Was het
intellectualisme ervan tongue in cheek? Ja. - Dagen mijner jaren heeft in Cannes
in 1960 een ‘Court métrage, Mention d'honneur’ gewonnen. Vermoedelijk kan de
film nog steeds worden gezien
In principe bleef ik in deze periode kind aan huis, in feite vervaagden Max en Gretl
in snel tempo. Al mijn vrije tijd en vakanties gingen op aan dissertatieonderzoek en
verplichtingen als wetenschapper. Tegen Gretl bleef ik me verdedigen. ‘Je wil het
niet zien, Gretl. Natuurlijk bezorgt een routinebestaan me ademnood; dat ik vrij moet
kunnen leven, allicht. Maar snap je niet dat de enige manier in mijn situatie om meer
adem te krijgen is om prof te worden? Hoogleraren doen wat ze willen en delen hun
tijd in zoals ze willen.’ Dat was niet eens helemaal onwaar in die tijd.
Maar voor de twee-eenheid Max-Gretl kwam dit van meet af aan neer op
opschepperij en voos maatschappelijk succes; de wetenschappelijke beslommeringen
en het harde werk betekenden verraad aan mijn werkelijke roeping. Vandaar hun
boycot van de promotie en het cadeau van een gerookte ham, die ik meer vond
passen bij het showbusiness bestaan dat ik niet had verkozen; of aangedurfd. Gretl
en Max leken opnieuw op weg naar een voltooid verleden tijd.
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Begin 1963 was ik nieuwe wegen ingeslagen, Joan en ik waren uit elkaar, mijn
vriend A. was bij me ingetrokken. Toen Max onverwacht belde, had ik al anderhalf
jaar geen contact meer met hem of met Gretl gehad. Hij klonk opgewonden; ze
hadden net die dag gehoord dat ik ‘eindelijk’ af was van ‘die vrouw’ en of zij de
volgende avond in Den Haag langs konden komen.
Wat moesten zij toch steeds van mij? Geen deur kon op een kier opengaan of zij
staken er een voet in. Zouden zij echt Joan de schuld hebben gegeven van de
verwijdering die tussen ons was gegroeid? Gretl zou toch niet denken dat nu mijn
vrouw er de brui aan had gegeven, een terugkeer naar haar in het verschiet lag?
Dat mijn gevoeligheid voor mannelijk schoon was gegroeid, wisten zij. Ik was eens
toen ze met vakantie waren in hun huis met een scharrel betrapt door een conciërge
die afkwam op het licht. Gretl bedacht daarna een smoes om nieuwe huissleutels
te laten maken, die ik niet meer kreeg.
‘Zal ik morgenavond maar niet thuis zijn?’ stelde A. tactvol voor. Ik had liever dat
hij zich liet zien; zij zouden aan de situatie van een nieuwe partner, een man ook
nog, moeten wennen. Maar de schok bleek voor Gretl te groot.
Eerst liet zij zich niet kennen, ze viel terug op haar strategie met vreemden: charme
die zijn gekunsteldheid als een uithangbord voor zich uitdraagt. Niets aan de hand,
geen vuiltje aan de lucht; de gebruikelijke ditjes en datjes, af en toe met hartelijke
belangstelling doorspekt. Dat daar, zomaar, een inwonende minnaar zat, een
edelgermaan, dat sprak vanzelf. Alleen hield zij het spel niet vol. We raakten
verwikkeld in een tussen ons voorheen gebruikelijk type twistgesprek, altijd over
een recente film; zo ontlaadde de spanning die tussen ons steeds onder de
oppervlakte broeide zich op een onschuldige manier. Of deze keer zij de besproken
film een meesterwerk vond en ik hem beneden peil of andersom weet ik niet meer,
wel dat het ging om een verfilming door Edouard Molinaro van verhalen van Hart
Crane over de Amerikaanse burgeroorlog, In the Midst of Life, die in het bijbelse
Frans de prachtige titel Au coeur de la vie droeg. Onze argumenten waren
welsprekend, maar de gemoederen raakten steeds meer verhit en de spanning
ontlaadde zich niet, een uitbarsting kon niet uitblijven.
Gretl schreeuwde plots, haar gezicht verkrampt in een mengsel van vertwijfeling
en woede, haar Weense accent van al zijn verfijning beroofd: ‘Wijf! Wijf! Je bent
een wijf! Een wijf!’ Het woord klonk als Weib in het Duits.
Het was onomkeerbaar: dit schot in de roos van mijn verboden zelfbeeld sneed
elke weg terug af. Ik stond op, Max en A. eveneens. ‘Gaan jullie maar naar huis.’
Alle kleur was uit het gezicht van Max weggetrokken; hij wankelde meer naar buiten
dan dat hij liep. Ik heb hem geloof ik nog de hand geschud. Gretl en ik keken langs
elkaar heen. Ik haatte haar.
Ik schreef Max een brief waaraan ik een aantal dagen heb gewerkt. Het werd een
lange brief. Alle bedrog en verleidingsmanoeuvres van Gretl, vanaf Bandoeng tot
en met Amsterdam, staan erin. Het is een van de gemeenste dingen die ik ooit heb
gedaan. Onlangs probeerde ik het afschrift te herlezen, dat zou na 44 jaar moeten
lukken, dacht ik; maar het gevoel van walging bleef te groot.
Wat ik er mee beoogde, was toen al niet duidelijk. Het kon niet anders of Max
had zelf allerlei fantasieën met mij beleefd; ook was hij al jaren betrokken bij Gretls
complot. Ik moest hoe dan ook van me afslaan: wraak. Als zij de brief achterover
zou drukken en hij nooit te weten kwam wat ik allemaal over zijn geadoreerde vrouw
wist, zou zij in elk geval zelf begrijpen wat ik van haar dacht. - Alsof ik niet besefte
dat Gretl op haar manier onze oude belofte van blijvende trouw gestand had gedaan.
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Na de grote breuk hoorde ik alleen via Jacques de Kadts vrouw Eppie nog wel eens
iets. Max en Gretl hadden bij een jaarlijks geworden bezoek vol belangstelling naar
mij geïnformeerd, liet Eppie elke keer weten. Voorheen had Gretl Eppie altijd een
domme gans gevonden en had Max meewarig geglimlacht: ‘Jacques loopt permanent
met zijn hoofd in de wolken.’ Eerst kreeg ik het gevoel dat Max en Gretl als cirkelende
roofvogels weer geduldig wachtten op het moment dat ze me opnieuw met hun
klauwen de lucht in konden trekken. Maar van Eppie hoorde ik dat toen Max ophield
met werken zij in een boerderijtje op de Veluwe waren gaan wonen. Gretls hartewens
was vervuld: fruitbomen, een moestuin, bloemenwei, dieren om zich heen. Zij mocht
weer mensenschuw zijn.
Hoe lang het landleven heeft geduurd weet ik niet; mijn contact met Jacques de
Kadt en zijn vrouw hield op en andere mensen waren dood. Vaag leek ik ergens te
hebben gehoord dat Gretl vroeg gestorven zou zijn en Max terug was gegaan naar
de stad, maar daar had ik geen zekerheid over. Misschien had ik het wel zelf
verzonnen.
Toen omstreeks 1980 bij de jaarlijkse lintjesregen de vermelding ‘Max de Haas,
cineast, Den Haag’ in de krant stond, was ik verrast. Kon dat echt Max zijn, een
Amsterdammer als hij op zijn oude dag in Den Haag? Ik was in die tijd nogal
depressief. De verhouding met A. was misgegaan. Een verlangen contact met Max
op te nemen werd steeds sterker, ten slotte gaf ik eraan toe.
Ik was van plan te zeggen: Max het spijt me zo dat ik het heb verknald, eigenlijk
ben jij de beste vriend geweest in mijn leven. Mocht daaruit nader contact ontstaan,
dan zou ik hem zelfs vertellen hoe ik met mijn panache de politie te slim af was
geweest; en ook hoe ik de BVD op hun nummer had gezet toen ze dachten - in de
tijd dat ik topambtenaar was, voordat door de culturele revolutie alles anders werd
- me te kunnen ruïneren als homo. Zelf een Tijl Uilenspiegel in de grond van de
zaak, schelm tegen de gevestigde orde, zou Max van mijn stunts volop hebben
kunnen genieten. Als Gretl er niet meer was, kreeg ik hem daarin zeker helemaal
mee.
Eindelijk had ik genoeg moed verzameld om hem vanuit mijn werkplek te bellen.
Er stonden meer personen met de naam Max de Haas in het telefoonboek van Den
Haag, maar opeens was daar, onmiskenbaar, die eenvoudige, warme, innemende
stem, wervend en toch te genereus om alleen berekenend te kunnen zijn. Absurd
jeugdig gebleven ook, niet in het minst het geluid van een man van tachtig.
Maar er gebeurde iets waar ik niet op had gerekend. Bij het horen van zijn stem
werd ik overweldigd door een fatale combinatie van ontroering en schaamte; ik was
plotseling, letterlijk, met stomheid geslagen. Ik wist geen woord uit te brengen, deed
verder ook niets.
Max reageerde op de unieke Max-manier op dit telefoontje van een onbekend
blijvende hijger. ‘Hè, doe niet zo flauw,’ zei hij. Het klonk heel vriendschappelijk,
alsof wie het ook was een goede bekende moest zijn, die alleen een beetje diende
te worden aangemoedigd. Of anders iemand die met enige aanmoediging zeker
een goede bekende zou kunnen worden.
Tevergeefs. Hij herhaalde nog een keer, net zo vriendschappelijk maar met al
enige teleurstelling doorklinkend in zijn stem: ‘Toe, doe niet zo flauw.’
Toen hing ik maar op.
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[Medewerkers]
(1956) - Voorzitter van de Worstclub en ex-wereldkampioen
kookperformance, reist als voordrachtskunstenaar en kok tussen Noord-IJsland
tot Zuid-Italië. Winnaar van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2006-2007
(Essayistiek) voor eerdere publicaties in Hollands Maandblad
FREDIE BECKMANS

(1957) - Historicus, publicist en onderwijsadviseur. Winnaar
van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2003-2004 (Essayistiek) voor zijn
publicaties in Hollands Maandblad.
THOMAS BERSEE

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

(1967) - Algemeen econoom; werkzaam als docent op een
hogeschool in Rotterdam. In 2005 verscheen zijn verhalenbundel Blanke
mannen.
MARC DEN ELZEN

(1956) - Psychiater en directeur zorg bij AMC De Meren
Intensieve en Forensische Psychiatrie te Amsterdam. Publiceerde o.m. de
dichtbundels Zebrahoeven (2001) en Chocoladetranen (2004). Zijn nieuwe
bundel De lieve geur van zijn of haar verschijnt in 2008.
ANTOINE DE KOM

(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

(1961) - Kunstenaar en schrijfster. Publiceerde verhalen en
de essaybundel De neef van Delvaux (2005), die o.m. werd genomineerd voor
de Jan Hanlo Essayprijs en onderscheiden werd met het C.C.S. Crone
Stipendium. In 1998 won zij de Nederlandse Grafiekprijs.
NICOLE MONTAGNE

GERRY VAN DER LINDEN (1952)

- Dichter, schrijfster alsmede docente poëzie en
schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). In 2007 verscheen
haar nieuwste bundel Glazen jas.
(1942) - Schrijver en dichter. Publiceerde o.m. de poëziebundel
Zielsvrienden (1991) alsmede de romans Op de leegte (1999) en Tweemaal
Flip & een borsalino (2003). In 2008 verschijnt de roman Kromzicht.
MAX NIEMATZ

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. In 2007
verscheen Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte, tekeningen, gedichten
bij een tentoonstelling van haar oeuvre in Museum Beelden aan Zee.
IRIS LE RÜTTE

ROB VAN SCHEERS

(1959) - Cultuurreporter en auteur. Publiceerde o.m. Paul
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Verhoeven (1996), Elvis in Nederland (1997, 2007 ) en De Grote Parade; Een
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verborgen geschiedenis van de twintigste eeuw (2006). Onlangs verscheen
zijn De Kleine Parade; Een verborgen geschiedenis van Utrecht.
(1948) - Debuteerde in 1974 bij De Bezige Bij. Hij is auteur
van diverse dichtbundels en romans, schreef korte verhalen en was ook als
columnist voor een dagblad werkzaam. Werkt aan een langlopende
romancyclus; in 2008 verschijnt zijn nieuwste poëziebundel eeuwigheid als
ontbijt.
TYMEN TROLSKY

LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
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Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
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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 27 maart 2008 de Hollands
Maandblad Schrijversbeurzen 2007/2008 zijn uitgereikt aan de laureaten.
Op voordracht van redactie & redactieraad werden de volgende medewerkers
van Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:

Categorie literair proza
THIJS DE BOER

*

Categorie poëzie
KRIJN PETER HESSELINK

*

Categorie essayistiek
NIET UITGEREIKT

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.
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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
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
Men zou het misschien niet zeggen als men naar de televisie kijkt, maar we leven
in een tamelijk interessante tijd. Een van de belangwekkendste aspecten is wel dat
de lucht zwanger is van grote woorden uit kleine geesten. Het gaat dan dikwijls over
leiderschap en trots zijn op Nederland en lef hebben en verbieden en doorpakken
en niet meer zeuren maar doen.
Op zo'n moment brandt de vraag op de lippen: wat betekent ‘trots’? Heeft men
het hier over tevredenheid, over hoogmoed, over zelfvoldaanheid, over hybris, over
fierheid, over verwaandheid? Dat is nog even niet helemaal duidelijk, maar zeker
is wel dat het een vergissing zou zijn om te denken dat ‘trots’ een noviteit van de
rechterkant van het politieke spectrum is. Integendeel, de ‘trots’ op Nederland als
progressief gidsland, op de onderwijsvernieuwingen, op de vrijgevochten moraal,
op het poldermodel, die trots ging al hand in hand met de macht nog voor de huidige
versie de kop op stak.
Niet zelden wordt al deze trots gefundeerd op de nationale geschiedenis. Sinds
we er niets meer van weten, kunnen we het verleden immers voor alles misbruiken.
In werkelijkheid was Nederland zelden behept met trots, maar veeleer met
achterdocht. Zo was in de veelbezongen Gouden Eeuw besturen geen zaak van
prettig polderende elites, maar van georganiseerd wantrouwen. Uit pure achterdocht
werd macht steevast verkaveld en versneden in salami-dunne plakjes. De Staten
Generaal hadden elke week een andere voorzitter; in steden was het geen
uitzondering dat elke vier weken twee nieuwe burgemeesters aantraden. In feite
was het behoorlijk onduidelijk waar de macht berustte: de Oranjes waren als
stadhouders dan wel informeel staatshoofd maar de raadpensionaris had meer in
de melk te brokkelen, hoewel hij slechts adviseur was van de Staten van Holland.
Johan Huizinga merkte terecht op dat de cultuur van de Gouden Eeuw ‘wezenlijk
onheroïsch’ was, en dat klinkt heel anders dan de grote woorden in onze tijd.
Een ander vraagstuk is: wie moet er nu trots zijn op Nederland? Laten we het
antwoord zoeken in een gedachte-experiment. Stel, u bent een Marokkaanse
Nederlander van 17 jaar op het MBO, en u bent bevriend met een leeftijdgenoot op
de universiteit. U ziet dat hij gratis schoolboeken kreeg op school en u niet; u ziet
dat hij als student een gratis ov-kaart krijgt tot St.-Juttemis en u niet; u ziet dat op
uw school de uitval even groot is als op de universiteit en hogeschool, maar dat het
bij u als maatschappelijk probleem geldt en dat bij het hoger onderwijs de
Onderwijsinspectie slechts plannen maakt om onderzoek te doen naar structureel
gesjoemel met tentamencijfers en naar het onvermogen bij studenten om te spellen
en te rekenen. En dan moet u nog beginnen met peinzen.
U begint nu langzaam te begrijpen waarom bij al die hoger opgeleide bestuurders
en journalisten en academici zo'n onbegrip heerst over de grote woorden uit kleine
geesten. U bent misschien zelfs stiekem een beetje trots op uzelf dat u beseft wat
dit land scheelt: dit is een samenleving waarin de ene helft zwelgt in zichzelf en
geen enkel idee heeft ‘how the other half lives’, zoals dit heette in een beroemd
boek dat niemand meer leest. Ach, wantrouwden wij onszelf nog maar. - BB
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Lezen op de dijk
door Max Niematz
In die dagen deed ik nog mee. Ik had het druk met mijn literatuur in statu nascendi,
maar onttrok me geenszins aan voordrachten, borrels en andere vormen van hoger
vermaak die de letterkunde tegen beter weten in met zich meesleept. Zo moet ik bij
die dichtersmanifestatie terecht zijn gekomen, ‘Lezen op de dijk’, een initiatief van
Het Regionaal Cultureel Plan Oost Groningen.
De aftrap vond plaats in het kerkje te Oudeschans, met een toespraak door een
gedeputeerde van de provincie, mevrouw Mirjan de Meyer. Ze was al aardig
aangeschoten toen ik arriveerde, en ook de dichter Van Wijk had er duidelijk zin in.
Hij had een stropdas om, had zijn schoenen gepoetst en een net pak aangetrokken.
Nou ja, Van Wijk draagt eigenlijk altijd nette pakken en hij heeft eigenlijk altijd een
stropdas om. Zijn poëzie is navenant, nuchter, eigenzinnig, cyclisch, het grote
uitdrukkend in het kleine, het algemene in het exemplarische. Hij is kort van stof en
zegt veel, gebruikt dus weinig woorden en verspilt weinig inkt. Zijn commentaar op
de omringende wereld kan bestaat uit drie afgebroken zinnetjes van elk niet meer
dan zes woorden. Het eerste zinnetje zet met een enkel gebaar een heel landschap
neer. In het tweede zinnetje evoceert een simpele handeling een compleet leven.
In zin drie verkeert dat leven in stilte, als wendde de dichter zich af van de taal onder
druk van het onzegbare. Aldus vindt Van Wijk met elk gedicht iets uit dat al eeuwen
bestaat en toch nieuw is, omdat hij het uitvindt op eigen kracht.
Het onafscheidelijk dichtersduo Jean-Pierre Rawie en Driek van Wissen was er
ook. Eveneens beroepshalve, begreep ik, wat niet wil zeggen dat ze zich niet
opperbest amuseerden. Ze hadden bij binnenkomst zij aan zij in een kerkbank
plaatsgenomen en zaten elkaar de laatste grappen te vertellen - naar het leek zonder
zich bewust te zijn van de toenaderingsblikken die hen van alle kanten werden
toegeworpen. Nooit ondernamen ze een poging om een van die gezichten te
herkennen of een van die blikken te beantwoorden. Badend in hun genialiteit
weigerden ze elk aanbod om zich te laten groeten.
Enige lokale grootheden beten het spits af met elk zeker tien gedichten waar veel
aardappelen en bieten in voorkwamen en hoopjes regionale trots. Ze oogstten dan
ook een warm applaus, maar niet storend of verontrustend warm.
In de pauze begaf de menigte zich naar het pleintje naast de kerk. De zon scheen
volop. Onder de bomen was een bar ingericht. Mevrouw De Meyer, die me eerst
niet, maar na een glas rode wijn wel herkende, liet me het boekwerkje zien dat de
organisatie had laten maken om het Cultureel Plan kracht bij te zetten. Ze
complimenteerde me met het gedicht van mijn hand dat erin was afgedrukt. Mijn
pasfoto stond erbij. Ik sta er verwilderd op. Die foto had ik op het laatst nog moeten
schieten in een fotohokje op het station en hem in aller haast ingestuurd.
Van Wijk was niet opgenomen, stelde hij vast. Hij wilde meteen weg, maar Mirjan
de Meyer was aan het vertellen dat ze juist terug was uit Kristiansand, Noorwegen,
waar ze op haar hotelkamer mijn laatste roman had liggen lezen. Ze had zich
behoorlijk geamuseerd met mijn ‘verzinsels’, althans ‘halve waarheden’.
‘Verklaar u nader,’ zei ik.
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Nou ja, als iemand fictie schreef, zaten er altijd wel facetten van de werkelijkheid
in, zei ze. Het boek had reminiscenties bij haar gewekt aan Bilderdijk, althans De
Genestet.
Van Wijk drong aan en we smeerden 'm - hij uit ergernis, ik om de voordracht van
Driek van Wissen te kunnen missen, maar in de eerste plaats omdat we om drie
uur in Nieuwstatenzijl werden verwacht op de dijk die de organisatie ons had
toegewezen. Daar zouden we lezen uit eigen werk voor een gemêleerd publiek van
cultuurtoeristen die met bussen langs de diverse locaties zouden worden gevoerd.
In de auto trok ik mijn colbert uit, want het was warm. Van Wijk hield het zijne
aan, maar tekende geen bezwaar aan toen ik het raampje neerdraaide om de zilte
lucht op te snuiven die ons tegemoet woei uit de zeepolders. Langs de rechte, met
bomen afgezette wegen reden we twee fietsers voorbij, een man en een vrouw,
toehoorders zeker, ware liefhebbers die de voorkeur aan eigen vervoer hadden
gegeven en rechtop gezeten op hun hoge rijwielen stijfjes tegen de zeewind
optornden.
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We waren ruim op tijd, er was nog niemand. Wel was er een stand ingericht: een
kastdeur op schragen met een parasol van Grolsch erboven, waar we onze tassen
kwijt konden, onze bundels konden uitstallen ter inzage en verkoop. Ook lagen er
al twee balpennen voor ons klaar om na het voorlezen handtekeningen uit te kunnen
delen - men had aan alles gedacht en niets over het hoofd gezien, behalve het feit
dat Van Wijk nooit met een balpen tekende, doch uitsluitend met een vulpen en wel
de zijne.
In afwachting van de eerste gasten maakten we een praatje met sluiswachter
Noret. Die was daar juist zijn aak aan het teren, een man met vierkante kaken waarin
behalve grote wilskracht een droog lachje stond gebeiteld. Hij woonde in het huis
beneden de sluis, vertelde hij. In alle eenzaamheid leefde hij daar. Hij vond het best,
en daarbij, hij was toch altijd aan het teren.
Landinwaarts langs het kanaal zaten op het door schapen bijgehouden gras wat
jongens en meisjes te zonnen. De meisjes waren in bikini. De jongens hadden ook
niet veel aan. We hoorden ze lachen en gekheid maken in hun smedige grunniger
taaltje. Die waren duidelijk niet voor ons gekomen. Ze vielen buiten het project en
hadden genoeg aan elkaar. Letterlijk verstaan kon ik ze niet, het was te ver weg,
maar nu en dan klonk er een gilletje dat als een koel briesje bevrijdend werkte in
de stilte hier en bij de druk die het werk van die middag op ons uitoefende.
Het was half vier inmiddels. ‘De bus zal zo wel komen,’ zei ik. ‘De voorleessessies
elders lopen zeker wat uit.’
‘Voorleessessies van anderen lopen altijd uit,’ vond Van Wijk. ‘Laten wíj 't klein
houden en 't volk vooral niet overvoeren.’
We spraken af dat we om beurten elk twee gedichten zouden lezen, en dat vier
keer. Gesteld dat er drie busladingen kwamen, rekende Van Wijk in de gauwigheid
uit, dan nam elk dus 4×2×3=24 gedichten voor zijn rekening. Dat moest genoeg
zijn.
Daar kwam onze eerste gast aanrijden in een Volvo! Maar nee, het was een
vrouw, vrij jong nog, in een superstrakke spijkerbroek en met wel vier camera's om
de nek. Ze maakte een nogal gedreven indruk. Iemand met een missie, zoals ze
zwikkend en al kwam aanlopen op haar hippe pumps. Of een van ons ook wist waar
de manifestatie ‘Lezen op de dijk’ zou plaatsvinden.
‘Wíj zijn de manifestatie,’ zei Van Wijk.
‘Ik kom van Het Dagblad. Waar zitten de dichters?’
‘Dat zijn wij,’ zei Van Wijk.
Sluiswachter Noret ging er prat op dat hij van zijn leven nog nooit een gedicht
had gelezen. Hij zou niet eens weten hoe zo'n ding eruit zag, vertelde hij, zich van
de wind af wendend om zijn pijp aan te steken. Hij deed dat uiterst behendig, het
viel me op. Storm of regen, de pijp van Noret zou branden. ‘Als ik in sferen wil
vertoeven, ga ik m'n boot wel teren,’ zei hij. De sluis schudden hoefde hij zelden,
alleen voor wat jachtjes, want vrachtverkeer kwam hier niet. Wel moest hij dagelijks
de spuisluis bedienen. Zodra hij die had opengedraaid, ging hij door met teren, en
zat de sluis dicht, dan nam hij de kwast weer op en teerde opnieuw. Hij kon zijn aak
niet verdragen zonder de glans van verse teer, vertelde hij. Hij teerde elke dag,
omdat teren voor hem een alledaagse bezigheid was. Hij had bij het teren God
gezien.
De fotografe vond dit het uitgelezen moment om een plaatje te schieten van de
dichters, met de sluiswachter erbij. Ze posteerde ons tegen de houten verschansing,
nam een paar foto's, liep heen en weer om ons uit verschillende
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hoeken te nemen. ‘Dit wordt niks,’ zei ze, om zich heen kijkend. ‘Ik wil meer actie.’
Noret voelde zich aangesproken en ging weer aan het werk.
‘Waar blijft 't volk?’ vroeg ze.
‘Die zullen zo wel komen,’ zei ik. En Van Wijk, plotseling onthecht: ‘Geen haast.
Woorden reizen van ver.’
Toen zagen we haar ginds met de dorpsjeugd in bikini praten. Ze wees in onze
richting en leek hen wat uit te leggen: ongetwijfeld dat ze, als ze meekwamen, in
de krant zouden komen. Want bedremmeld zagen we hoe ze een voor een overeind
kwamen, onze kant op slenterden en wat om ons heen hingen. De fotografe zag ze
liever vóór ons in het gras zitten, in een halve kring. Dat deden ze. Het kon ze weinig
schelen waar of hoe ze zaten.
Van Wijk kon beginnen. ‘Ik herinner mij,’ verhief hij zijn stem, maar er werd nog
wat geduwd, gegiecheld. Het waren tenslotte maar kinderen, maar toch zulke kluitige
jongens en meiden al. En zo bloot... Ze leken het plotseling zelf te beseffen.
‘Ik herinner mij de geur van roggezoet bij een kleine bakkerij, van koffiebranden
en bierbrouwen, van aangeharkte perken op zaterdag...’
Van Wijk is - ik zei het al - geen hermetisch, maar wel een sober, een summier
dichter. Maar vandaag sloeg hij een heel andere toon aan, een welhaast
on-Wijkiaanse toon. Hij pakte uit met een daverend gedicht, zeker twintig coupletten.
Waar ik hem niet anders ken dan als te werk gaand als een brillenslijper, zag ik hem
hier in een operazanger veranderen, zich een barokke vloed aan beelden permitteren
en hoe hij met duivels genoegen een keukentableau neerzette, een heus genrestuk.
Een sterk gedicht niettemin, een ronkend lierdicht dat door zijn strenge keerregel
‘Ik herinner mij’ tot het eind toe in toom werd gehouden.
De kinderen hoorden toe, ernstig bijna, vooral de meisjes. Er wordt wel beweerd
dat kinderen de ‘verwondering’ nog kennen. Ik zal u zeggen: het tegendeel is waar.
Verwondering is een woord uitgevonden door een aftands wordende volwassene
en waarschijnlijk een die een intellectuele opvoeding heeft genoten. Hoe zouden
kinderen zich moeten verwonderen? Ze zijn blanco, hebben totaal geen
vergelijkingsmateriaal om het afwijkende af te zetten tegen het gewone. Vanaf de
wieg nemen ze de domste verzinsels als de normaalste zaak van de wereld. Zo
keken ze ook naar deze geklede en gebrilde heer, deze ijle verschijning die zo'n
moeilijke taal uitsloeg op een toch ook zó gevoelige en prikkelende toon, dat ze zich
plotseling helemaal niet meer geneerden om daar te zitten half in hun blootje.
Juist toen de fotografe klaar was en haar spullen bijeenpakte, zagen we bij de
stand een echtpaar in de bundels staan bladeren. Hun fietsen stonden tegen een
boom.
‘Ah, publiek,’ zei Van Wijk, en riep: ‘Dames en heren, wíj zijn de dichters, we
komen eraan’, en hij stapte op hen af.
Het was een ouder echtpaar. Maar keurige mensen, vooral de man. Hij vroeg wat
zo'n boekje moest kosten. Bij het horen van de prijs legde hij het beleefd weer terug
op zijn plaats. Maar ook zíj - niet zomaar iemand. Een mevrouw. Zelf stond ik toen
net weer met de kinderen te praten, maar Van Wijk schijnt haar nog gevraagd te
hebben: ‘Mag ik u 'n gedicht voorlezen?’
‘Liever niet, als u 't niet erg vindt,’ zei ze.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

8

Een psalm voor systeem
Leo Vroman
Was de nacht soms uiterst stil
dan hoorde ik haast Uw Stem
geschapen door mijn eigen wil
of door Uw Eigen Stem.
Soms bliksemde het, Het of Wie;
dan stond ik voor ons grote raam
en was de donderslag Uw naam
dan riep ik die.
Gun straks mijn stervend brein de waan
van eeuwigheid maar even,
een vaag landpad om langs te gaan
waar gras wuift, hoge bomen staan
en lieve dieren leven.
En dan - vergeet mijn zielig lijf
als het zichzelf vergeet,
en Wie Gij zijdt of hoe ook heet,
besta die nacht. En blijf!

Fort Worth, 31 maart 2008
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Een psalm voor het ontbijt
Systeem, ik zie mij naar mijn weten
als goed model van Uw eeuwigheid
want ik ben alweer vergeten
wat ik gisteren heb gegeten
en ook mijn laatste droom al kwijt.
En alles wat ik in mijn leven
geestesvoedzaam heb geschreven
verbleekt bij het ontbijt.
En in enkele, zes of zeven
biljoenen jaren, mijn beminde,
is van ons uiterste intense
geluk, van dieren en van mensen
niets meer te vinden.
Systeem, ik ben oud, ik ben al oud,
waarom kook ik nog havermout?
Om nog enkele, zes of zeven
minuten te blijven leven?
Eten, liefste. Anders wordt het koud.

Fort Worth, 6 maart 2008
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‘You are no Abe!’
Elke Amerikaanse president wil de nieuwe Lincoln zijn
door Thomas Bersee
Wie denkt dat de aanstaande Amerikaanse verkiezingen gaan over de Oorlog in
Irak, of over de kredietcrisis, of over de toekomst van de Atlantische Alliantie, of
over de economische recessie of over de strijd tegen terreur heeft het mis. Nu ja,
grotendeels mis, het gaat ook een klein beetje over dat alles, maar eerst en vooral
- en iedere Amerikaan weet dat - gaat de strijd tussen de Democraten en de
Republikeinen over de vraag wie zich de enige echte en onvervalste erfgenaam
van Abraham Lincoln mag noemen.
Deze strijd is niet nieuw. Het getouwtrek duurt op z'n minst al sedert president
Franklin D. Roosevelt onomwonden zei: ‘Ik denk dat het voor ons Democraten tijd
is om Lincoln op te eisen.’ Dat was uiteraard tegen het zere been van de
Republikeinen, die hun feitelijke Founding Father ten koste van alles voor zichzelf
wilden houden, en sindsdien is het getouwtrek nooit meer opgehouden. Dat geldt
ook voor de huidige kandidaten voor het presidentschap. Vergeet even de kwestie
ras, of de kwestie vrouw, of de kwestie oorlogsheld. Au fond gaat het om de kwestie
‘van wie is Abraham Lincoln’.
Neem de Republikeinse kandidaat John McCain. Als een repeterende cd blijft hij
er maar op hameren dat hij de partij vertegenwoordigt van Lincoln. En op het omslag
van zijn boek Hard Call: Great Decisions and the Extraordinary People Who Made
Them dat eind vorig jaar ter ondersteuning van zijn campagne uitkwam, prijkt
levensgroot het imposante Lincoln Monument, met de zestiende president vanaf
1
zijn troon neerkijkend op Amerika. In dit werk komt McCain met een bonte lijst
bekende en minder bekende helden die hem inspireerden. Onder hen zijn Gertrude
Ederle (de eerste vrouw die het Kanaal overzwom), King Gillette (uitvinder van het
veiligheidsscheermes), Judah Folkman (de grondlegger van de chemotherapie),
Ellen Johnson-Sirleaf (de huidige president van Liberia), Winston Churchill, generaal
Douglas MacArthur, Harry Truman (vanwege zijn nederigheid), Gerald Ford (vanwege
zijn pardon aan Nixon), Neil Amstrong, Michael Gorbatsjov, Alexander Solzhenitsyn
en Ronald Reagan - maar de belangrijkste is Abraham Lincoln, de ultieme
Amerikaanse held en martelaar die leefde van 1809 tot 1865 en de laatste vier jaar
van zijn leven president was tot hij met een pistoolschot werd vermoord door John
Wilkes Booth tijdens een lachsalvo in het Ford's Theatre in Washington DC. Voor
hem reserveert McCain het gehele laatste hoofdstuk van zijn boek.
Sterker nog: in dit hoofdstuk lijkt zijn eigen inaugurele rede als president al kant
en klaar te zijn afgedrukt. Zo schrijft hij: ‘Misschien is Lincoln wel de grootste man
die dit land ooit heeft voortgebracht, een man die zijn leven gaf voor een zaak die
nog groter was dan hijzelf. [...] Hij was er toen we hem nodig hadden. In armoede
en nederigheid geboren, zijn hart overladen met smart, geplaagd door kritiek en
tegenspoed, zou hij niet zwichten voordat hij het land had gered dat hij liefhad.’
En dan moet de apotheose nog komen: ‘Lincoln was de belangrijkste beleidsmaker
in onze geschiedenis. We zijn Lincoln grote eerbied verschuldigd voor hoe hij de
natie door de zwaarste beproeving leidde en we richten ons tot hem om onze
leidsman te zijn voor het begrijpen van onze verantwoordelijkheden voor de grote
natie die hij redde.’ - Ten slotte volgt als niet mis te verstaan slotakkoord van McCains
boek de integrale tekst van de Tweede Inaugurele Rede van Lincoln.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

11
Het enige wat McCain nog hoeft te doen voordat hij zijn intreerede kan uitspreken,
is de strijd om Lincoln te winnen van Barack Obama of Hillary Clinton. Tegen Obama
krijgt hij een harde dobber. Dat is een Lincoln-adept in hart en nieren. In april 2005
was Obama een van de sprekers bij de opening van het Lincoln Museum in
Springfield, de hoofdstad van zijn thuisstaat Illinois. Van Time kreeg hij meteen de
uitnodiging om zijn rede om te werken tot een essay.
Het betoog verscheen in de aflevering van 26 juni 2005 onder de titel ‘Wat ik zie
2
in de ogen van Lincoln’. Obama vergeleek zichzelf zonder enige gêne met de
zestiende Amerikaanse president: ‘Toen ik mij als zwarte man met een rare naam,
geboren in Hawaï, met een zwarte vader uit Kenia en een blanke moeder uit Kansas,
kandidaat stelde voor de Amerikaanse senaat, was er eigenlijk geen slechter scenario
denkbaar om te winnen - behalve dan misschien dat van die jongen uit een blokhut
op de prairie in Kentucky die niet langer dan een jaar onderwijs had genoten, maar
opklom tot de belangrijkste burger van de staat Illinois en de grootste president van
de natie.’ - Hij bedoelde uiteraard Lincoln, die hem deed denken ‘aan iets veel
groters, aan een grondtrek van het Amerikaanse karakter: het geloof dat we onszelf
steeds kunnen vernieuwen om nog grotere dromen te koesteren’.
Het essay leverde Obama prompt de bijnaam ‘Lincoln 2.0’ op. De Republikeinen
roken meteen onraad en sloegen terug. Peggy Noonan, de vileine tekstschrijfster
van Ronald Reagan, was het venijnigst. In een column in The Wall Street Journal
sneerde ze: ‘De voorheen behoedzame senator Barack Obama legt in Time uit dat
hij precies Abraham Lincoln is, maar dan nog iets beter.’
Maar Obama liet zich niet uit het veld slaan. Op 10 februari 2007 (twee dagen
voor de 198ste verjaardag van Lincoln) maakte Obama officieel zijn kandidatuur
voor het Amerikaanse presidentschap bekend. Plaats van handeling was het plein
voor het Old State Capitol in Springfield, precies de plek waar Abraham Lincoln zijn
politieke carrière was begonnen en in 1858 een van zijn bekendste speeches tegen
de slavernij hield, die bekend is geworden onder de titel ‘A house divided against
itself cannot stand’ naar een zin uit de inleiding.
Net als McCain schreef Obama een boek The Audacity of Hope: Thoughts on
Reclaiming the American Dream om zijn aspiraties te ondersteunen, en net als
3
McCain raakt hij in dit boek niet over Lincoln uitgepraat. Maar vanwege zijn
Afrikaans-Amerikaanse afkomst is Obama's relatie tot Lincoln complexer dan die
van McCain. In de zwarte gemeenschap is Lincoln immers allang niet meer de Grote
Bevrijder die hij eens was, en soms wordt hij zelfs afgedaan als ‘a white man's
president’. In navolging van veel zwarte historici stelt Obama dat Lincoln wat betreft
rassengelijkheid beperkte opvattingen had (Obama treedt wijselijk niet in details,
maar Lincoln zou tot ver in zijn presidentschap de terugkeer van de zwarte bevolking
naar Afrika hebben voorgestaan). Verder erkent Obama dat de Emancipatie
Proclamatie waarmee Lincoln een einde aan de slavernij maakte eerder een militaire
noodmaatregel was dan een moreel ingegeven klaroenstoot voor rechtvaardigheid.
‘Maar,’ zo concludeert Obama, ‘het zouden juist de onvolkomenheden zijn - en
het zelfbesef van deze gebreken die in elke rimpel van zijn doorgroefde gezicht
stond geëtst en die zich weerspiegelde in zijn trieste ogen - die hem zo boeiend
maakten.’ Sterker nog: volgens Obama was Lincoln ook maar een mens, doch wel
een mens van wie ‘zelfs in tijden van diepe crisis het morele kompas altijd in de
juiste richting bleef wijzen’. Zonder het expliciet te zeggen, grijpt Obama terug naar
wat in de vorige eeuw de grote zwarte leider W.E.B. Du Bois over de president zei:
‘Ik houd van Lincoln, niet omdat hij perfect was, maar juist omdat hij dat niet was
en toch zegevierde.’
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In de epiloog vertelt Obama dat hij in zijn eigen tijden van crisis vaak gaat
hardlopen: ‘De trappen op naar het Lincoln Memorial. 's Avonds is dit grote monument
verlicht maar vaak verlaten. Ik sta dan tussen de marmeren zuilen en lees het
Gettysburg Address en de Tweede Inaugurele Rede. En op die plek denk ik aan
Amerika en aan degenen die het land opgebouwd hebben. En aan mensen zoals
Lincoln en Dr. King, die uiteindelijk hun leven
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gaven terwijl ze bezig waren een onvolmaakte eenheid te vervolmaken. En alle
anonieme mannen en vrouwen, slaven en soldaten en kleermakers en slagers die
levens voor zichzelf en hun kinderen en kleinkinderen opbouwden steen voor steen,
spoorstaaf na spoorstaaf, vereelte hand na vereelte hand, om het landschap van
onze gemeenschappelijke dromen vorm te geven. Dat is het proces waarvan ik deel
wil uitmaken. Mijn hart stroomt over van liefde voor dit land.’
Mooie woorden. Lincoln zou het niet beter gezegd kunnen hebben. Maar of Obama
het Witte Huis zal halen, valt natuurlijk nog te bezien. Niet alleen McCain, maar ook
Hillary Clinton staat nog in de weg. Hoewel zij in diverse speeches heeft verwezen
naar de Amerikaanse Aartsvader (en meer dan eens meedeed met het getouwtrek
door op te merken: ‘I secretly believe Abraham Lincoln would be a Democrat were
he here right now’), lijkt zij toch niet zoveel met Lincoln op te hebben, zeker niet
nadat zij werd betrapt op een fout toen zij een beroemd citaat van hem aanhaalde.
Haar ambigue houding is misschien geen wonder sinds haar man in de Lincoln
Bedroom in het Witte Huis met stagiaires aan de gang was, terwijl zij in belendende
kamers het land probeerde te redden.
Voor een bezoek aan de befaamde Lincoln Bedroom hoef je tegenwoordig
trouwens geen donaties meer aan de kas van de Clintons te maken, en je hoeft
zelfs niet naar de VS te vliegen. Je kunt de slaapkamer van Lincoln gewoon thuis
vanachter je pc bezoeken. En als je dan toch naar de website van het Witte Huis
surft, laat je dan even virtueel rondleiden in de Oval Office door de zittende president
George W. Bush himself. Hij is immers ook een groot fan van de zestiende president.
In de presidentiële werkkamer heeft Bush een groot portret van Lincoln laten
ophangen, en op een bijzettafeltje heeft hij ook nog eens een buste van zijn illustere
voorganger laten plaatsen.
Tijdens de rondleiding tikt Bush de buste liefkozend in de nek en zegt in typische
Bush-speak: ‘Amerika samenbinden, dat is de taak van de president, en Lincoln
had het hierbij het zwaarst. Hij is een van mijn favoriete presidenten en dat niet
alleen vanwege zijn grote wijsheid en innerlijke kracht, maar ook omdat hij van
Amerika hield en wist dat de eenheid van Amerika belangrijk was voor de toekomst
4
van ons land.’
De Lincoln-gekte belooft trouwens nog erger te worden. Volgend jaar is het op 12
februari precies tweehonderd jaar geleden dat Lincoln werd geboren. Ter herdenking
heeft het Amerikaanse Congres de periode van 12 februari 2008 tot en met 12
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februari 2010 uitgeroepen tot Lincoln Year. Oversized is een Amerikaanse vinding,
en wellicht viert men dit kroonjaar voor Lincoln daarom vierentwintig maanden lang.
Aan de vooravond van het lange Lincoln-jaar zei president Bush tijdens een
bijeenkomst op het Witte Huis: ‘Ik sta verbaasd dat er alweer 200 jaar voorbij zijn,
want het lijkt nog niet eens zo lang geleden. Van alle opvolgers van George
Washington heeft hij de grootste stempel op het presidentschap en op het land
gedrukt. En nog altijd is hij in het Witte Huis aanwezig.’
Dat laatste bleek een metafoor, want Bush lichtte dat ‘aanwezig’ zijn wijsgerig
toe: ‘Aan mij wordt vaak gevraagd of ik ooit wel eens de geest van Lincoln heb
gezien, en dan zeg ik, ik ben 22 jaar geleden al gestopt met drinken.’ Vervolgens
mocht een historicus wat zeggen, en die probeerde zijn gastheer met welgekozen
woorden op te beuren: ‘Veel presidenten, ook Lincoln, werden in hun tijd als mislukt
beschouwd, maar dat veranderde toen historici later nieuwe zaken aan het licht
6
brachten. Nu is Lincoln de president waartegen alle andere worden beoordeeld.’
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En dat is een waar woord. Van alle 43 presidenten die de Verenigde Staten
hebben gehad, wordt Lincoln steevast beschouwd als de allergrootste. In 1948
vroeg de Harvard-historicus Arthur M. Schlesinger Sr. zijn vakgenoten in den lande
om alle Amerikaanse presidenten te jureren. Lincoln kwam als beste uit de bus, en
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ook bij zowat alle keren dat de enquête werd herhaald. De grootheid van Lincoln
zou voortkomen uit zowat alle aspecten van zijn
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presidentschap: hij schafte de slavernij af, hij hield de natie bijeen, hij blies de
beginselen van gelijkheid en vrijheid nieuw leven in, zijn toespraken waren literaire
juwelen en uiteindelijk stierf hij als martelaar.
Maar er zijn meer redenen waarom Lincoln geldt als de standaard voor
presidentieel leiderschap. Hij had de gave om te leren van zijn fouten, hij deelde
succes met zijn medewerkers maar nam de verantwoordelijkheid voor blunders, hij
stond in nauw contact met de troepen in het veld en bezocht veelvuldig de gewonden
en bovenal communiceerde hij effectief met het Amerikaanse volk. Lincoln is daarom
ook wel de eerste mediapresident genoemd. Zijn toespraken waren kort en krachtig
en doorregen met poëtische frasen en stevige one-liners. Geen wonder dat president
John F. Kennedy later zijn tekstschrijvers opdracht gaf om de speeches van Lincoln
zoveel mogelijk te imiteren.
De innige band tussen de Amerikanen en hun zestiende president ontging ook
Johan Huizinga niet. In zijn Mensch en Menigte in Amerika schreef hij: ‘De liefde
en de herinnering van een groot volk concentreert zich op een paar groote mannen.
Zoo moet het zijn. [...] Lincoln heeft als nationale held in de vereering van het volk
Washington een goed deel op zijde gedrongen. [...] in Lincoln komen al de
eigenschappen, den Amerikaan dierbaar, samen, en het is niet het minst zijn
omhoog-
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klimmen door eigen kracht, wat hem tot zulk een nationaal symbool heeft gemaakt.’

Over Lincoln zijn meer boeken en artikelen verschenen dan over wie dan ook uit
de wereldgeschiedenis, afgezien van Jezus van Nazareth, zijn moeder de Maagd
Maria en Shakespeare. Al in 1939 - de teller stond toen op 3958 publicaties - stelde
een historicus vast dat over Lincoln nu alles wel zo'n beetje gezegd was. Hoe ongelijk
kun je hebben? Sindsdien zijn er ruim tienduizend nieuwe titels over Lincoln
bijgekomen, en met het nakende dubbele jubileumjaar tekent zich aan de horizon
al een nieuwe tsunami van drukwerk over de zestiende president.
Inmiddels is het gezicht van Lincoln het meest afgebeelde gelaat van alle mensen
die ooit op aarde leefden. Nu ja, helemaal eerlijk is die wedstrijd niet. In 1909
verscheen ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar Lincoln op de
9
Amerikaanse dollarcent, en inmiddels zijn er meer dan een half biljoen van geslagen.
Lincoln is in elk geval nog zo dominant aanwezig dat geen enkele Amerikaanse
president of presidentskandidaat om hem heen kan. Soms wordt het zijn opvolgers
zelfs te veel. Al begin vorige eeuw mopperde president Theodore Roosevelt bij zijn
afscheid bitter dat niemand zich Lincoln nog zou herinneren als er geen burgeroorlog
was geweest, en dat als hijzelf de kans had gekregen in zijn ambtstermijn een
behoorlijke oorlog te voeren (en niet de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen),
hij ook eeuwige roem had verworven. Helemaal zuur was het voor deze Roosevelt
dat zijn aartsrivaal en latere opvolger Woodrow Wilson zomaar de Eerste
Wereldoorlog in de schoot kreeg geworpen, en prompt werd vergeleken met Lincoln.
De Republikeinen vonden het ook niet bepaald grappig dat de volgende
democratische president Franklin D. Rooselvelt er alles aan deed om Lincoln uit
hun partij weg te kapen toen hij zich onverbloemd uitriep tot diens politieke
erfgenaam. Natuurlijk was dat vooral ingegeven om electorale steun te verwerven
van de zwarte bevolking die traditiegetrouw stemde op de partij van de ‘Great
Emancipator’. Maar dat er meer aan de hand was, bleek wel toen First lady Eleanor
Roosevelt openbaar maakte dat wanneer ze nog laat aan het werk was in het Witte
Huis ze dan soms het gevoel had dat Lincoln achter haar stond.
Dat gevoel had onze eigen koningin Wilhelmina blijkbaar ook. Toen zij in 1942 in
het Witte Huis logeerde om met FDR te praten over het naoorlogse Europa, bracht
ze de nacht door in de Lincoln Slaapkamer en werd ze daar de volgende ochtend
bewusteloos op de vloer gevonden. Toen ze was bijgekomen, vertelde hare majesteit
dat ze ruw uit haar slaap was gewekt door een harde bons op de deur. Toen ze
opendeed, stond ze oog in oog met president Lincoln en was ze van schrik onderuit
10
gegaan.
De rol van de Lincoln Slaapkamer was daarmee niet uitgespeeld. Zo zei Jacky
Kennedy over dit vertrek: ‘Van alle kamers in het Witte Huis hield ik het meest van
de Lincoln Bedroom - hoewel dat in feite nooit zijn echte slaapkamer is geweest met dat grote bed dat op een kathedraal lijkt. Als ik de kamer binnenging, overviel
mij hetzelfde gevoel van vrede als wanneer ik een kerk binnentrad. Ik voelde zijn
kracht en het was alsof ik met hem sprak.’ Dat is mogelijk, maar zeker is dat als
Jacky van huis was, haar man John het extra grote bed gebruikte voor zijn
11
buitenechtelijke afspraken.
De Kennedy's waren trouwens echte Lincoln-fans. Na de moord op John F.
Kennedy, gaf zijn broer Robert opdracht aan historici en protocolexperts om uit de
presidentiële archieven alle details van Lincolns begrafenis op te duikelen. Om de
verwantschap tussen beide presidenten te onderstrepen, moest de rouwceremonie
voor JFK zoveel mogelijk lijken op die voor Lincoln. Zo lag de door paarden getrokken
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en met de Amerikaanse vlag afgedekte kist op dezelfde affuit als die van Lincoln.
Het graf van JFK met daarop een eeuwige vlam, ligt in het verlengde van de Arlington
Memorial Bridge en het Lincoln Monument. En na afloop van de begrafenis lieten
Jackie, Robert en broer Ted zich in een zwarte limousine naar het Lincoln Monument
rijden om daar een tijd lang te mediteren hoe het nu verder moest met Amerika en
de Kennedy-dynastie.
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De daaropvolgende keer dat Robert het Lincoln Monument zou aandoen, was tijdens
zijn eigen begrafenisrit in 1968. Bij het Lincoln Monument werd de rouwstoet met
Roberts kist opgewacht door een menigte met brandende fakkels, en toen de
lijkwagen even halt hield, werd spontaan ‘The Battle Hymn of the Republic’
aangeheven, het patriottische lied uit de tijd van Lincoln.
Maar ja, ook Kennedy-hater Richard Nixon had al op twaalfjarige leeftijd een
portret van Lincoln boven zijn bed hangen. En toen hij zelf het Witte Huis had
betrokken dwaalde hij in tijden van crisis - en zijn presidentschap was met de
Vietnam-oorlog en de Watergate-affaire in feite één grote crisis - 's nachts rusteloos
door de gangen om tegen de portretten van zijn voorgangers te praten, maar vooral
tegen dat van Lincoln. Op een keer liet hij zich midden in de nacht naar het Lincoln
Monument rijden voor overleg met zijn mentor. En als het hem allemaal teveel werd,
trok hij zich terug in de Lincoln Zitkamer.
Dit vertrek van nog geen vier bij vijf meter, werd al snel de lievelingskamer van
de geplaagde president (in de Richard Nixon Library te Yorba Linda in California
staat een replica). Hij had er zijn drank (veel) en zijn muziek (ook veel: een
12
stereo-installatie met twee kasten vol klassieke lp's). Dit was ook de kamer waar
de fameuze bidsessie met Henry Kissinger plaatsvond vlak voor Nixons aftreden.
In de film ‘Richard Nixon’ (met Anthony Hopkins in de hoofdrol) van Oliver Stone
speelt deze aangrijpende scène zich af onder een schilderij van Lincoln.
Later zou Nixon in het bekende interview met David Frost zijn onwettige praktijken
vergoelijken door deze te vergelijken met de noodmaatregelen die Lincoln in strijd
met de grondwet nam. Net als Lincoln was immers ook hij een oorlogspresident in
een tijd dat
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Amerika tot op het bot verdeeld was. Had Nixon in de waan verkeerd dat hij een
hedendaagse Lincoln was, zijn opvolger Gerald Ford stelde zich meer bescheiden
aan de natie voor als ‘just a Ford, not a Lincoln’.
Minstens even memorabel was een toespraak van Lincoln-liefhebber Ronald
Reagan. In 1992 hield hij als voormalige president op de Republikeinse Conventie
een enthousiasmerende speech waarin hij stelde dat de conservatieve revolutie
van de Republikeinen gebaseerd was op wat hij presenteerde als een diepe wijsheid
van Lincoln: ‘Je kunt de zwakkeren niet sterker maken, door de sterken te
verzwakken. Je kunt de armen niet helpen door de rijken armer maken. Je kunt voor
mensen niet altijd maar blijven doen wat ze eigenlijk voor zichzelf zouden moeten
doen.’
Al snel bleek dat deze woorden helemaal niet van Lincoln afkomstig waren, en
de Democraat Bill Clinton won prompt de verkiezingen. Op de dag van zijn
inauguratie koos hij het Lincoln Monument als podium voor het ‘American Reunion
Concert’ dat met 300.000 bezoekers het nieuwe regeringstijdperk swingend moest
inluiden.
Zoals gezegd is de huidige president George W. Bush ook dol op Lincoln. Hij zou
zelfs zijn ‘War on Terror’ aangrijpen om zich te draperen in de mantel van zijn
voorganger. Van lezen houdt Bush niet, maar wel als het over Lincoln gaat. Een
paar jaar terug bracht Het Witte Huis het verhaal in de wereld dat Bush de avond
voor 9/11 vroeg naar bed was gegaan en toevallig nog wat had liggen lezen in een
boek waarin stond hoe Lincoln de natie had gered. Na de val van Saddam Hoessein
in 2003 was het dan ook geen toeval dat Bush zich voor zijn overwinningsspeech
in vliegeniersuniform liet afzetten op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln.
In datzelfde jaar zei Bush bij de aftrap van de nationale gebedsdag dat Lincoln
‘knew that his burdens were too great for any a man, so he carried them to God in
prayer’. Bush gaf daarbij te kennen dat hij ‘net zoals Lincoln’ zich voortdurend tot
God wendde. Bovendien liet Bush zich in gebed schilderen door een kunstenaar
die faam had gemaakt met de heroïsche beeltenissen van brandweerlieden en
politieagenten tijdens 9/11. Op dit schilderij wordt Bush aan weerskanten geflankeerd
door de schaduwgestalten van Washington en Lincoln die - eveneens in gebed 13
allebei een hand op zijn schouder hebben gelegd.
Kort gezegd: Bush kan geen genoeg krijgen van Lincoln. Tijdens de
herverkiezingscampagne in 2004 onderstreepte een woordvoerder van het Witte
Huis niet voor niets: ‘Lincoln was the last US president to seek re-election in the
middle of a big war whose outcome remained uncertain.’ En onlangs betoogde een
rechtsgeleerde aan de Universiteit van Berkeley nog dat Lincoln (net als Bush) nooit
de oorlog had kunnen winnen als hij geen ongrondwettelijke maatregelen had
genomen. Ook Lincoln stelde militaire tribunalen in, liet zijn tegenstanders zonder
vorm van proces vastzetten en ontnam hen het grondwettelijke recht om in beroep
te gaan tegen inhechtenisneming. Eigenlijk waren de verordeningen van Bush in
het kader van de Homeland Security Act volgens deze jurist, nog aan de slappe
kant. Tijdens de Burgeroorlog kwamen in vier jaar tijd immers 620.000 mensen om,
terwijl datzelfde dodental nu binnen een dag mogelijk was door een terreuraanslag
met chemische of nucleaire wapens.
Democratische criticasters van Bush, onder wie Madeleine Albright en Mario
Cuomo, hebben zich nog wel verzet tegen Bush geflirt met Lincoln. Ze hielden hem
diverse keren voor: ‘You sir, you are no Abe Lincoln.’ En in het verkiezingsjaar 2004
kwam Cuomo met een pamflet getiteld Why Lincoln Matters waarin hij stelde dat
14
Lincoln in tegenstelling tot Bush nooit gepretendeerd had Gods plan te kennen.
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De kern is niet dat God aan onze kant staat, maar dat wij staan aan de kant van
God, dat was het parool van Lincoln. Als Lincoln nu president was geweest, zo
meent Cuomo te weten, had hij de vastgoedbelasting verhoogd, het groene licht
gegeven voor stamcelonderzoek en natuurlijk ook Irak totaal anders aangepakt.
Zo bleek Cuomo zelf ook op Lincoln-missie te zijn. ‘Lincolns boodschap is duidelijk
voor ons. ‘schreef hij, ‘Hij spreekt ons erop
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aan de uitdaging aan te gaan, moeizaam stap voor stap, om de grootheid van onze
natie nog meer glorie te geven, met vast vertrouwen in de ultieme gerechtigheid
van het volk, hier in ons nog steeds onvolmaakte land. En dan, zegt hij ons, het is
onze roeping het geschenk van gelijkheid en eenheid naar de rest van de wereld
te verspreiden - naar Afghanistan, Irak, Afrika, naar overal.’
Zulke krasse zendingstaal heeft zelfs George Bush nooit uitgeslagen, maar
misschien was hij er toch een beetje door geïnspireerd toen hij in 2005 tijdens zijn
eigen Tweede Inaugurele Rede zei: ‘The rulers of outlaw regimes can know that we
still believe as Abraham Lincoln did: “Those who deny freedom to others deserve
it not for themselves; and, under the rule of a just God, cannot long retain it.”’
Het is de ironie van de geschiedenis dat een van die ‘rulers of outlaw regimes’
zelf ook een groot Lincoln-adept is. Fidel Castro heeft immers vaak met zijn liefde
voor Lincoln te koop gelopen. In 1959, kort na de Cubaanse revolutie, ging hij tijdens
zijn bezoek aan Amerika op bedevaart naar het Lincoln Monument en naar zijn
zeggen had hij (net als Bush) in zijn
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werkkamer een buste van Lincoln. Kort voor zijn aftreden schreef Castro in de
staatskrant van Cuba nog een artikel met als titel ‘Lang Leve Lincoln! Lang Leve
Che!’ waarin hij Lincoln als strijder voor de mensenrechten op één lijn stelde met
15
Che Guevara.
Rest de vraag of Lincoln al deze adoratie verdient en inderdaad zo'n buitengewoon
grote president is geweest. De beantwoording daarvan is niet eenvoudig, maar
buiten kijf staat dat hij een groots redenaar was, en bovendien zijn eigen speeches
schreef. Dat is zelfs in ons land niet onopgemerkt gebleven. In 1949 - het jaar waarin
hij na veel weerstand eindelijk hoogleraar werd - schreef de Amsterdamse historicus
J. Presser, die zeer kritisch stond tegenover de VS van zijn tijd, over Lincolns
fameuze Gettysburg Address: ‘Amper driehonderd woorden, over een tiental zinnen
verdeeld, vormen een van de nobelste toespraken der menselijke historie: en zij
zullen een heilig bezit blijven van de mensheid zolang er onder ons worden
gevonden, die geloven aan de levenskracht van het democratische beginsel, aan
de vruchtbaarheid van de vrije gedachte, aan de noodzakelijkheid van eerbied voor
16
de menselijke waardigheid.’
Lincoln sprak zijn Gettysburg Address uit op 19 november 1863 op het
oorlogskerkhof van Gettysburg. Vier en een halve maand eerder hadden de
Unionistische troepen daar het leger van de Confederatie een grote nederlaag
toegebracht, maar ten koste van zoveel slachtoffers aan eigen kant dat de weeë
geur van lijkenrot nog in de lucht hing en de populariteit van Lincoln taande. Hoe
beknopt ook, dit zou de belangrijkste en later meest geciteerde rede uit zijn carrière
worden. Met de befaamde beginzin ‘Vier maal twintig en zeven jaar geleden hebben
onze vaderen op dit continent een nieuwe natie voortgebracht, ontvangen in vrijheid
en gewijd aan het beginsel dat alle mensen gelijk zijn geschapen’ greep Lincoln
terug op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 (de woorden
‘that all men are created equal’ komen niet voor in de Amerikaanse Grondwet die
op 17 september 1787 werd aangenomen). En de slotzin van de rede is minstens
even befaamd: ‘Een regering van het volk, door het volk, voor het volk zal niet
17
verdwijnen van de aarde.’
De andere speech van Lincoln die wereldberoemd werd, is zijn Tweede Inaugurele
Rede. Hij sprak deze rede - die zijn eigen favoriet was - uit op 4 maart 1865, enkele
maanden voordat hij werd vermoord. Het Zuiden stond op het punt zich over te
geven, maar in Lincolns woorden klinkt geen zweem van triomf en hij maakt geen
enkel verwijt. Lincoln claimt ook op geen enkele wijze inzicht te hebben in Gods
plan met de VS, laat staan de wereld, en erkent naar protestants-christelijk beginsel
dat beide partijen even schuldig zijn aan de strijd. Tot slot roept hij op tot eenheid
en verzoening: ‘Met haat jegens niemand; met liefde voor allen [...] om alles te doen
wat een rechtvaardige en duurzame vrede kan voltooien en bewaren tussen onszelf
18
en met alle volkeren.’
Ook deze toespraak is in Nederland altijd bewonderd, althans in de tijd dat men
nog wist wie Abraham Lincoln was. Zo publiceerde de toen aankomende Leidse
hoogleraar J.W. Schulte Nordholt in 1959 een Lincoln-biografie ter gelegenheid van
diens 150ste geboortedag waarin hij uitgebreid inging op de Tweede Inaugurele
Rede. De Amerikanistiek in Nederland was in die dagen nog een serieuze zaak en
Schulte Nordholt koos een gloedvolle toon: ‘Het is onmogelijk deze woorden te
lezen, zonder diep getroffen te worden door hun grootsheid. Het besef van menselijk
tekort, het ernstig oordeel over de slavernij, en de met nadruk daarbij uitgesproken
medeschuld van het Noorden zelf, de overtuiging van de zedelijke achtergrond van
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de strijd, en tegelijk van de andere dimensie in God, al ons idealisme begrenzend,
19
hoe helder en edel was dat alles onder woorden gebracht.’
Tijdens het dubbele jubileumjaar voor Lincoln zal de verjaardagstaart de vorm
hebben van een speelfilm door Steven Spielberg. Er is een budget van 100 miljoen
dollar en Liam Leeson is gecontracteerd voor de hoofdrol. Eerder speelde hij Oskar
Schindler in Schindler's List (1993), eveneens onder regie van Spielberg. De film
wordt gebaseerd op de bestseller Team of
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Rivals; The Political Genius of Abraham Lincoln (2005) van de historica Doris Kearns
Goodwin. Zij was speechschrijver voor president Johnson en maakte vervolgens
faam met een biografie over hem. Ook won ze de Pulitzer Prijs met een biografie
over Franklin en Eleanor Roosevelt en daarna schreef ze nog een bestseller over
20
de Kennedy-familie.
Nog voordat Goodwin haar bijna duizend pagina's tellende boek over Lincoln
goed en wel gereed had, kocht Spielberg de filmrechten al. Daarna liet hij het een
beetje afweten, omdat hij het te druk had met de verfilming van deel 4 van Indiana
Jones en een speelfilm over Kuifje. Het is daarom nog maar de vraag of de rolprent
op tijd afkomt. In ieder geval schijnt Tony Kushner nu dag en nacht bezig te zijn met
het script. Toen bekend werd dat Spielberg hem had ingehuurd, zorgde dat voor
heel wat consternatie. Kushner maakte naam met zijn Broadway-stuk Angels in
America: A Gay Fantasia on National Themes (1995) en al zijn werk staat in het
teken van zijn homoseksualiteit en joodse afkomst. Al snel ging daarom het gerucht
dat hij - overigens zeer tegen de zin van Goodwin - de vermeende homoseksualiteit
21
van Lincoln onverbloemd voor het voetlicht zou brengen.
Afgezien van de film zal het ceremoniële hoogtepunt van het Lincoln-jaar vallen
op 12 februari 2009, de tweehonderdste geboortedag van Lincoln. Op deze dag is
er een herdenkingssessie in het Amerikaanse Congres gevolgd door een hernieuwde
inwijding van het Lincoln Monument door de dan zittende president, die dan net (op
20 januari) is aangetreden. De inwijding zal zijn of haar eerste grote publieke
optreden zijn. Het is wel zeker dat zowel John McCain als Barack Obama, die beide
zulke torenhoge Lincolnesque aspiraties hebben, deze datum al in hun agenda
hebben staan.

Eindnoten:
1 John McCain (with Mark Salter), Hard Call; Great Decisions and the Extraordinary People Who
Made Them (New York 2007)
2 Barack Obama, ‘What I See in Lincoln's Eyes’, Time June 26, 2005; zie voor HET Abraham
Lincoln Presidential Library and Museum: www.alplm.org
3 Barack Obama, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (New York
2006; vertaald als De Herovering van de Amerikaanse Droom, Amsterdam 2007)
4 Voor de White House History & Tours: www.whitehouse.gov/history/life/video/index.html
5 Voor de viering het Lincoln-jaar heeft het Congres een apart federaal statuut uitgevaardigd en
de Abraham Lincoln Bicentenntial Commission (ALBC) in het leven geroepen waarvan de leden
zijn benoemd door de president en het Congres tezamen. Het was de bedoeling dat Laura Bush
op 12 februari jl. in Hodgenville, Kentucky, (de geboorteplaats van Lincoln) de officiële afrap zou
geven van het Lincoln-jaar maar vanwege slechte weersomstandigheden werd het evenement
echter afgelast. Zie: www.lincolnbicentennial.gov
6 President and Mrs. Bush Honor Abraham Lincoln's 199th Birthday; zie:
www.whitehouse.gov/news/releases/2008/02/20080210.html
7 Zie: James Taranto & Leonard Leo (eds.), Presidential Leadership: Rating the Best and the
Worst in the White House (New York 2004); Charles F. Faber & Richard B. Faber, The American
Presidents Ranked by Performance (London 2000). In 2005 moest Lincoln overigens bij de
tv-verkiezing van de ‘Grootste Amerikaan Aller Tijden’ Ronald Reagan met een half procent voor
laten gaan (in Nederland won Pim Fortuyn deze competitie van Willem van Oranje):
http://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_American
8 J. Huizinga, Mensch en Menigte in Amerika (Haarlem 1918; 19282)
9 In 2009 zal een speciale herdenkingspenny (1 centmunt) geslagen worden. Omdat zelfs de
armste Amerikaan altijd wel een penny op zak heeft, wordt Lincoln wel eens de beschermheilige

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

10

11

12

13

14

15

van de kleine man genoemd en geldt de munt met zijn beeltenis als de Amerikaanse
gebedspenning. Overigens staan Lincoln en het Lincoln Monument ook op het 5 dollarbiljet.
Joe Nickell, ‘Paranormal Lincoln’, in: Sceptical Inquirer 23,3 (1999): 1-5 - Ook andere gasten,
onder wie Winston Churchill, zouden in de Lincoln Slaapkamer een geestesverschijning van
Lincoln hebben waargenomen. Meestal werd Lincoln gesignaleerd als hij uit het raam staarde
naar een denkbeeldig slagveld. Amy Carter (de dochter van president Carter) gaf pyjamafeestjes
in de Lincoln Slaapkamer waarbij zij en haar vriendinnen de hele nacht opbleven om de geest
van Lincoln aan te roepen. De hond van Reagan begon voor de deur steevast te blaffen maar
weigerde de kamer binnen te gaan. Een stafmedewerker van Bill Clinton zou verklaard hebben
dat ‘een groot percentage van het personeel van het Witte Huis de Lincoln Slaapkamer niet durft
binnen te gaan’, hoewel de president zelf de kamer ruimhartig liet gebruiken door donateurs die
een nachtje overbleven. Zie: Arianna Huffington, Greetings from the Lincoln Bedroom (New York
1998); geen wonder wellicht dat Lincoln Bedroom alleen virtueel te bezoeken is met de ‘Halloween
Tour’ door het Witte Huis: www.whitehouse.gov/holiday/halloween
Lincoln had een extra groot bed nodig vanwege zijn voor die tijd uitzonderlijke lengte van boven
de 1.90 m. Vanwege die lengte is wel gesuggereerd dat hij aan het syndroom van Marfan zou
hebben geleden. Voorstellen voor DNA-onderzoek zijn tot dusver door Amerikaanse rechters
afgewezen. In de media is ook voorgesteld Lincoln te klonen, om Amerika in de toekomst te
verzekeren van een goede president. Zie: Gabor S. Burritt & Adam Boris, ‘Lincoln and the Marfan
Syndrome; The Medical Diagnosis of a Historical Figure’, in: Civil War History 29 (1983); J.M.
Lowenstein, ‘The Remaking of the President’, in: Discover 12,8 (1991): 1-8 (De Marfan-these
raakte op de achtergrond door de opwinding voor de these dat Lincoln manisch depressief was;
zie: Joshua Wolf Shenk, Lincoln's Melancholy: How Depression Challenged a President and
Fueled His Greatness; Boston 2005).
Anthony Summers, The Arrogance of Power: The Secret World of Richard Nixon (New York
2000); Bob Woodward & Carl Bernstein, The Final Days (New York 1976; vertaald als Nixons
laatste dagen; Amsterdam 1976)
Paul Kengor, God and George Bush: a spiritual life (New York 2004); Stephen Mansfield, The
Faith of George Bush (Lake Mary, Fl. 2003); Ron Diacianni, Praying with the Presidents: Our
Nation's Legacy of Prayer (Lake Mary, Fl. 2004). Voor het schilderij zie:
www.tapestryproductions.com/products/artist/rondicianni/prayingforpeace.php
Madeleine Albright, The Mighty & The Almighty; Reflections on America, God, and World Affairs
(New York 2006); Mario M. Cuomo, Why Lincoln Matters; Today More than Ever (New York
2004)
Will Weissert, ‘Cuba's Castro twits Bush, links Che, Lincoln’, in: North County Times October
28, 2007: www.nctimes.com/articles/2007/10/29/news/politics/15_85_0110_28_07.txt

16 J. Presser, Amerika; Van kolonie tot wereldmacht (Amsterdam 1949; 19652)
17 Het Gettysburg Address is vaak vergeleken met de grafrede van Perikles ten tijde van
Peloponnesische Oorlog tussen Sparta en Athene. Beide redes gaan over vrijheid en democratie
en de grote offers die het vergt om deze te bereiken en te verdedigen. Vgl. bijvoorbeeld Garry
Wills, Lincoln at Gettysburg; The words That Remade America (New York 1992)
18 Ronald C. White Jr., Lincoln's Greatest Speech: The Second Inaugural (New York 2002)
19 Dr. J.W. Schulte Nordholt, Abraham Lincoln (Arnhem 1959)
20 Inzake haar boek No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt; The Home Front in World
War II (New York 1995) werd Doris Kearns Goodwin van plagiaat beschuldigd. Volgens Goodwin
ging het echter om een betreurenswaardige ‘computerfout’ (er was iets mis gegaan in het
tekstverwerkings-programma met de citaten en de literatuurverwijzingen).
21 Voor de homoseksualiteit baseert Kushner zich op The Intimate World of Abraham Lincoln (New
York 2005) van C.A. Tripp, een gepensioneerde homoseksuele sekstherapeut aan het McKinsey
Instituut die betoogt dat Lincoln ook met mannen sliep, onder wie zijn eigen lijfwacht. Historici
hebben hier tegenin gebracht dat het destijds doodnormaal was dat mannen op reis het bed
met elkaar deelden vanwege gebrekkige verwarming en het tekort aan bedden en beddengoed.
Zie: Matthew Pinsker, ‘The Intimate World of Abraham Lincoln’, in: The Journal of American
History 92,4 (2006): 1-3; Richard Brookisher, ‘Was Lincoln Gay?’, in: The New York Times Book
Review 154: 205.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

21

Wat ze geheim hield
Wim Brands
Ze belde haar kennis die haar en haar vriendin sinds jaren
maandelijks naar de rivier bracht; naar de bocht
wilde ze deze ochtend, naar de grutto's
net terug uit Afrika. Ze stond alleen op het tuinpad.
Haar vriendin was ziek, mompelde ze.
Gretig keek ze naar de grutto's
die rondliepen alsof ze nooit waren weggeweest.
's Middags belde ze hem om te bedanken,
om te vertellen dat haar vriendin was overleden.
Opeens vermoedde hij dat ze die ochtend al dood was,
dat zij naar de bocht wilde alsof ze er nog was zoals een grutto doorvliegt als zijn geliefde is gedood.
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Hun geheim
Deze steen, waarop haar voeten al jaren rusten,
elke zondagmiddag aan de rivier,
haar benen zijn te kort,
is zijn teken van liefde ze was kwaad toen hij de witte steen
voor het eerst uit de achterbak tilde
maar zo was zijn teken van liefde,
precies zoals een fout dat kan zijn:
een steen door het ijs zodat
de ratten kunnen ademen.
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Drift
Wijsbegeerte op het scherpst van de snede
door Fredie Beckmans
Tussen het publiek stond een meisje met allemaal littekens in haar gezicht. Verse.
Ik ben niet vies van littekens. Zit er zelf vol mee. Daaronder talloze schroeven die
gebroken botten op hun plek moeten houden, en daaroverheen nog wat oude en
nieuwe tatoeages. En wanneer een volgende tattoo te lang op zich laat wachten,
snij ik gerust met een scheermesje zelf een bloedend anker in mijn arm.
Ik bedoel: als het over littekens gaat, ben ik op bekend terrein. Ook als het gaat
over valse hoop trouwens. En over pijn als genot. Maar dat geldt alweer minder als
het moet gaan over drift. Daarover wist ik tot die avond niet zoveel. Tenminste die
avond dat ik daar stond en een optreden moest geven. Over drift.
Het was de Alternatieve Nacht van de Filosofie. Daar waar filosofen met een
smalle beurs, weetlustigen met brede vragen en meisjes met littekens elkaar treffen.
Drift was het onderwerp, dans mijn uitvlucht. Het publiek is altijd een grauwe massa,
als er dan iemand tussen staat die met haar littekens geestdrift oproept, is het begin
al goed. Daar wilde ik mijn driftdans wel voor opvoeren. Jammer van al die filosofen,
maar ik had voor wel idioter publiek gestaan.
Als dit godverdomme de Alternatieve Nacht van de Filosofie was, hoe erg moest
de echte nacht van de filosofie dan wel niet zijn! De kleedkamer bleek een wc. En
wijsgeren zijn natuurlijk te verstrooid om in de pot te pissen. Dit was zo'n echt
existentieel vies toilet waar iedere schnabbelaar die wat langer in het circuit
meedraait, ooit tegenaan loopt en zijn laatste restje zelfrespect verliest. In een muur
van urinestank stond ik daar te rommelen met mijn tas waarin een collectie korsetten
en riemen zat waarmee ik mijn lijf insnoerde. Alles strak aangetrokken zodat ik bijna
niet meer kon ademhalen. Mijn gewone kleding erover en naar adem snakkend zo
het podium op. En die wijsgeren maar denken dat zij iets weten van de essentiële
levensvragen.
Ik mag dan wel in het duister tasten over drift, maar ik ben wel gelouterd en gehard
door het schnabbelcircuit. Het ging goed, want ik ben goed. Nu ja, meestal. Licht
beschonken maar toch in het bezit van mijn volle bewustzijn raakte ik mede door
het getekende gezicht in het publiek behoorlijk op dreef. Het wijsgerig festival had
al veel sprekers gehoord met klinkende namen als Klukhuhn en Kunneman. Ik had
niets van hun gebrabbel begrepen, en dat gold ook voor de rest van de zaal. Nu
was het mijn beurt. Staande op een speciaal daarvoor meegebrachte zeepkist stak
ik mijn verhaal af.
Kijk, ik weet wel wat van dans, dus ik deed een ongelooflijk handige poging de
dans als een drift te zien. Weetgierig als ik ben werp ik vaak middenin een dans,
zo hield ik het ademloze publiek bij wijze van inleiding op mijn performance voor,
een filosofische vraag op: wat is dans? Wat sta ik hier te doen? Waarom staat dat
meisje tegenover me zo raar te bewegen? En nog veel erger; waarom beweeg ik
zo raar en ook nog synchroon op de bewegingen tegenover
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me? Niet elke dans is toch louter voorspel om met elkaar naar bed te gaan? Er is
deep down onder de dans toch meer dan ritmisch baltsgedrag?
Om het meisje met de littekens te laten zien dat ik niet van de straat ben, schudde
ik achteloos mijn vragen over de zaal uit. Plato heeft zich al op de dans gestort en
zeker niet tevergeefs. De fatsoensrakker verdeelde de dans in goede en slechte
dans. De goede dans ontstaan in de serene diepe tijd, is de mystieke dans.
Daartegenover stond de dans die als offer aan Bacchus werd gebracht, een snelle
roesdans, en daar moest die stijve Plato niets van hebben. Freud zag die tweedeling
ook wel maar keurde de roesdans niet af. Die had in zijn ogen een bindend karakter.
Tijdens een feest waar alles mag, voert zo'n dans naar opperste extase. De dans
is dan een sociaal middel, saamhorigheid als doel. Wanneer je een groep wilt
afbakenen, wilt laten zien dat je bij elkaar hoort, is zo'n roesdans een sterk
instrument.
Freud had natuurlijk makkelijk praten. Blijkbaar had hij nooit van die schoolfeestjes
meegemaakt waar aan de groepsextase een eeuwigheid aan individuele, puberale
twijfel als muurbloem voorafgaat. Je staat jaloers naar dansende mensen te kijken
en durft zelf niet. De drang is er, de drift kolkt, de durf niet. De gek geworden
Oostenrijkse schrijver Nikolaus Lenau (1802-1850) heeft dat in zijn lange gedicht
Faust even nauwkeurig als beklemmend beschreven. Er danst een meisje en Faust
weet niet wat hem overkomt:
‘Zij met haar zwarte ogen daar, scheurt de ziel uit mij. Haar ogen lonken strak uit
de krater stralend het diepste genot. Wat gloeien haar rode wangen, een vurig, fris
leven, brandend. Het moet onvermoeibare wellust zijn. Aan deze lippen zich te
laven. Die smachtende dubbele dikke lippen willen bekust worden en daarna sterven.
En hoe haar borsten bingelend bengelen van ongestild verlangen. Haar volslanke
lijf zou ik opgewonden willen omstrengelen. Ha, hoe haar zwarte lange krullen
ongeduldig de drang weerstaan en om de hals krioelend de stormklokken vol van
drift en drang laten slaan. Ik raas, ik smacht, hoe langer ik wacht en ik het meisje
mijn verlangen pacht. En toch kan ik niet besluiten haar tegemoet te treden met een
hartelijke groet.’
De twijfelaar die maar niet durft, daar tegenover staat een zelfbewust iemand, die
zonder enige gêne of inhibitie met zichzelf danst. Dostojewski heeft zo iemand
beschreven in het verhaal Ein dumme Geschichte (ik lees geen Russisch maar wel
Duits):
‘Men was overigens nogal [...] ja zelfs zeer vrolijk. Men danste voor zijn plezier
en misschien wel om eens flink te keer te gaan. Goeie dansers zaten er niet echt
bij, maar de slechte draaiden en stampten dat het leek alsof het geoefende dansers
waren. Een streepje voor had de officier: hij hield van bijzondere patronen, waarbij
hij alleen bleef om zo een solo te kunnen dansen. Dan, wanneer hij echt alleen was,
dan verboog en verrekte hij zich op een werkelijk verbazingwekkende manier: groot
en een kilometer lang, boog hij zich plotseling naar een kant zodat je geloofde dat
hij zich in zijn taille had gebroken en direct zou omvallen; maar kijk, bij de tweede
pas richtte hij zich torenhoog op en bij de derde boog hij zich onder dezelfde schuine
hoek naar de andere kant. De uitdrukking op zijn gezicht bleef daarbij onveranderlijk
ernstig, en daarenboven danste hij met de volle overtuiging van iemand die denkt
dat iedereen hem bewondert.’
Bij de Franse filosoof Michel Onfray donderen we van de vloer. Hebben we met zijn
allen op de rand van de vulkaan gedanst en ervan genoten, Onfray wil de
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dans overslaan, nee sterker nog, hij wil de dans uitsluiten als respectabel menselijk
gedrag. Teveel gedoe. Als hij iemand ziet met wie hij naar bed wil, betoogt deze
diepe Franse denker, dan hoeft hij toch niet ook nog eens eerst met die persoon te
dansen? Ergens diep verstopt in zijn oeuvre bekent hij niet van dansen te houden
omdat hij het niet kan. Ik wel, daarom was het na deze wijsgerige inleiding nu tijd
voor de performance waarvoor ik was gevraagd.
Ik had een driftdans in zijn ultieme vorm voorbereid, nu ja, in gedachten dan. Snel
ontdeed ik mij van mijn bovenkleding. Al mijn littekens, tattoos en vetkwabben - tot
onder mijn borst met korsetten en riemen ingesnoerd - kwamen tevoorschijn. Deze
dans heeft geen muziek nodig, riep ik de wijsgeren toe. Jullie moeten een favoriet
dansnummer in je gedachten nemen en daar dans ik driftbezeten op. Dan pas
begrijpen jullie het concept en de diepere essentie van de driftdans.
Je kon een speld horen vallen maar ik liet me niet ontmoedigen. Ik nam een
dansnummer in gedachten en ik danste de dans der dansen, met wild zwaaiende
armen en wapperende handen, diep buigende benen en voeten die figuren
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maakten waar ik geen weet van had. Twee minuten lang danste ik bezeten en heftig.
Te heftig, want in de derde minuut begon ik naar adem te snakken en in de vierde
minuut viel ik bewusteloos neer.
Nu ja, ik was mij nog vaag bewust van mijn optreden hoewel ik geen toegang had
tot wat ik daar lag te doen op het podium. Dit was drift in zijn meest waanzinnige
vorm als kunstuiting. Had ik Nietzsche maar beter onthouden, hij beweerde dat dans
en zang uit een Dionysische kunstdrift zijn geboren, en niet uit de meer beschaafde
Apollinische kunstdrift die poëzie en schilderkunst baart. En dit was geen gewone
dans meer, dit was een Dionysische doodsdriftdans.
Nederlandse filosofen denken niet heel snel, en het duurde even voordat ik door
iemand werd opgeraapt en strompelend naar de wc werd gebracht. Gelukkig, de
urinestank bracht me bij m'n positieven. Licht verkreukeld doch min of meer
triomfantelijk kon ik mijn opwachting in de zaal maken om alsnog het applaus en
de gratis drank voor mijn bijdrage in ontvangst te nemen.
Later bood het meisje met de littekens me een drankje aan. Die ochtend om half
zes hoorden we het gekwaak van kikkers. Voordat we in elkaars armen insliepen,
kon ik het niet laten en murmelde slaapdronken dat Kierkegaard ooit zei dat kikkers
niet kwaken tijdens hun werk, nee het kwaken is hun werk. Driftkikkers.
De volgende ochtend werd ik wakker, de vogels waren nu aan het werk. Zij zongen
en mijn nachtmerrie kwam langzaam terug. Nietzsche speelde piano en zong, ik
danste. Hij gilde schel een lied waarin hij beweerde dat ik een Triebtäter was, een
lustmoordenaar. Met een lang mes danste ik om mijn meisje. Ze keek me vragend
aan. En waar de lust vandaan kwam? Ik stak toe, en het meisje danste met een
mes in haar hals verder. Het geluid van krijsende meeuwen. Zoiets als waarvan ik
wakker werd.
Ik keek in het gezicht vol littekens en gevaarlijke verse krassen in haar nek. Het
bed onder het bloed, op mijn arm krassen, diep ingekerfd. Op de grond een
scheermesje. We waren toch vredig ingeslapen? Zij was, begon ik te vermoeden,
vast een specialiste in kritisch-rationalistische weetlust - en ik de messentrekker.
Een week later moest ik dezelfde performance nog een keer geven, nu op een
dansfestival. Ben er voor de zekerheid alleen naartoe gegaan. Op mijn arm stond
een korstig woord. Drift.
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kunnen we niet van de tijd af?
Antoine de Kom
vroeg het hertje aan de vos. nee
dat kunnen alleen dichters en leugenaars
die hertjes en vossen over de jaren zeventig
laten praten alsof ze erbij waren.
waar heb je het over? dat
vond de vos.
hij was aan het denken
over zijn plannen met het hertje.
hertje? als de tijd verdwijnt
hertje dan... waar wil je dan heen?
naar de jaren zeventig zei het hertje.
dat spreekt vanzelf. maar
zei de vos als de tijd verdwijnt dan
zijn wij ondenkbaar dus ook je jaren zeventig.
o had dat dan meteen gezegd! wat
ben je met me van plan?
ik zie van je af zei de vos. de tijd
blijft. speel maar hertje want
het is zo voorbij. de tijd is een veelvraat
hij eet alles op. help! zei het hertje
red me!
en daar wist de vos wel raad mee.
nadat het hertje
door de vos was opgegeten
trad het een volkomen
nieuwe werkelijkheid binnen.
niet dat die tijdloos was.
het bleef lang wachten tussen
al dat namaalse badschuim spinrag
de warmte van handdoeken
tegels wasbekkens en de geur van eucalyptus.
kleurige knijpers tussen dat al.
toen de trompetten begonnen
te schallen brak er iets door:
het gezang van zwarte engelen
met gouden tanden glanzend blauwe vleugels
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en blinkende zwaarden fel verlicht
en klaar om op te gaan in het oranje schijnsel
van de ondergaande zon in het huis
dat om zichzelf is gebouwd. na enige tijd
stond het hertje buiten te kijken naar het geheel
en dacht: huis met de zon maak me heel
ik ben veel te virtueel geworden.
de sleutel van uw deur is het gelijk
van tijd en tijdloos zijn ben ik ik ben
doordat ik niet meer ben dan mijn ontbreken.
toen dacht het hertje
aan de vos en kreeg ineens
trek in een sigaar.
het zag de rook al om zich heen
kringelen en snoof vergenoegd
de fijne odeur van het deli zandblad op.
een indisch mirakel
was ook de vos overkomen
die liep ergens in de regenwouden
van borneo en kwam
zichzelf tegen in de spiegel
van een klein meer.
toen de vos met zijn vochtige snuit
het wateroppervlak raakte
zag hij wie hij was: een hertje
met oranje ogen dat bevriest
en in de kamer bij het raam
de wacht bij de tijd houdt met zicht
op het verglijdende gazon en de speelplaats
die door kinderen wordt bevolkt.
dan kijkt het hertje de kamer rond
waar de stoelen het vragend aanstaren.
hertje. hertje? waar ben je geweest
en waar kom je vandaan?
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Tussen de tijgers in Cambodja
door Frederik Philip Kuethe
Vijftien jaar geleden, twee weken voordat Phnom Penh in handen viel van de Rode
Khmer, waren ze hier ook geweest. De fotograaf Tim Page, beter bekend als ‘Mad
Man’ Page vanwege zijn nogal roekeloze dadendrang op het slagveld, de journalist
James Pringle, een verlegen Schot die voor Newsweek werkte, en Denis Gray, die
er een tour of duty als inlichtingenofficier op had zitten voordat hij correspondent
van Associated Press was geworden.
In april 1975, dat laatste voorjaar onder het kreunende bewind van Lon Nol hadden
ze hier dikwijls samen vanaf het dakterras van hotel Monorom, het slonzigste hotel
van Indochina, uitgekeken over de stad. Phnom Penh was opgezwollen onder een
stroom van honderdduizenden vluchtelingen en viel onder het aanhoudende
artillerievuur van de Rode Khmer langzaam aan diggelen.
Nu waren ze er weer. Op datzelfde dakterras, een fles White Horse whisky en
een paar blikjes Royal Club Soda bij de hand. Ik werd van harte uitgenodigd om
aan te schuiven. Goede vertellers hebben graag een gretig gehoor.
Page was in Indochina vijf keer gewond geraakt, waarbij in 1969 een deel van
zijn hersenen werd weggeschoten. ‘No brains, no worries,’ lachte hij, terwijl zijn
nerveuze handen een jointje draaiden.
De drie vrienden hadden het over het sociale leven van diplomaten dat, niets
ontziend, altijd doorgaat ook als het land hunner vestiging op het punt staat in de
afgrond te verdwijnen. Gray haalde herinneringen op aan de toenmalige Franse
ambassadeur. Hoe die tijdens diners opeens wit weg kon trekken en dan haast liet
maken met het serveren van de likeur. Zijn vrouw had een affaire met de chargé
d'affaires van India, die altijd mee aanzat. Na de cognac ging het dan met een
rotvaart naar ‘Chez Chantal’, de beste opiumkit in town. Chantal kwam uit Shanghai.
Wist iemand wat er van haar geworden was? Pringle zei dat hij gehoord had dat ze
in Bangkok terecht was gekomen.
In de buurt van Chantal was ook vaak Abe Rockoff te vinden, zei Gray peinzend,
terwijl hij me een glas scotch inschonk.
‘Een Amerikaanse fotograaf,’ verduidelijkte hij. ‘Abe droeg altijd een tas met vier
handgranaten over zijn kleren. 's Nachts lagen die onder zijn bed. “Ik laat me niet
afmaken door die dinks,” riep hij als hij dronken was, en dat was hij bijna altijd. Als
wij zeiden dat juist het idiote rondzeulen met die granaten nog eens zijn dood zou
betekenen, schreeuwde hij alleen: “Does not matter, it has happened before.” Dat
was nog waar ook. Abe werd vlak bij Pochentong, het vliegveld hier, door een kogel
geraakt en is een paar minuten klinisch dood geweest. Een toevallig passerende
verpleegster van het Zweeds Rode Kruis had hartmassage toegepast en hem weer
tot leven gewekt. Zij hadden nog een tijdje vage trouwplannen gehad.’
Er vielen steeds grotere stukken wit tussen de woorden. Beneden ons was de stad
bijna stil geworden. Van negen uur af heerste de wet van de avondklok. Schrille
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politiefluitjes, die hier en daar opklonken, waren voornamelijk bedoeld om de illusie
dat alles onder controle was moed in te blazen.
Bij het opbreken vertelde Pringle nog hoe hij Norodom Sihanoek eens had
geïnterviewd. Sihanoek was nog in 1941 door het Franse Vichy bewind tot het
koningschap geroepen en na de onafhankelijkheid in 1970 was hij tot president van
het land gebombardeerd. Daarom was het misschien geen toeval dat het interview
plaats had op de set van Oorlog en Vrede, de cinematografische Khmer-versie van
Tolstojs werk wel te verstaan. Het was een film waarvan de regie, de hoofdrol en
de muziek allemaal bij de prins zelf berust hadden. Veel oorlog en verdomd weinig
vrede hier, gromde Gray, terwijl hij, een tikje aangeschoten, bijna een afstapje miste.
Twee dagen later begon ik aan de expeditie waarvoor Elsevier mij naar Cambodja
had gestuurd. Via een bevriende relatie op de Nederlandse ambassade in Hanoi
was ik op het spoor gekomen van een zekere Phin Chanda. Deze Chanda (bij de
Khmer komt de familienaam voor de eigen naam) was nog maar 32 jaar oud en had
een enigszins afgeplat gezicht, een kin als een kweepeertje en vrolijke bolle ogen.
Maar wat belangrijker was, zij had wat je noemt een interessant leven achter zich.
Nu werkte ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Phnom Penh en had
daarnaast samen met haar man een bedrijf dat videofilmpjes maakte. In 1975 was
ze tijdens de massale evacuatie met haar ouders door de Rode Khmer uit Pnom
Penh verdreven en had in de provincie Kompong Thom, tweehonderd kilometer
landinwaarts, moeten helpen bij de rijstoogst. Een riskante bezigheid. Want wie drie
dagen achtereen het voorgeschreven quotum rijst niet haalde, werd gediagnosticeerd
als onnuttig en resoluut afgemaakt. ‘Wanneer wij deze vrouw aanhouden is er geen
winst, en als zij verdwijnt, zal dat geen verlies zijn’, luidde de standaardformule.
Chanda's leven was gered door een van de boerinnen van de Rode Khmer, die
tussen de gedeporteerden werkten. Deze vrouw, Suos Sivin geheten, wist alles van
het oogsten van rijst. Zij had sympathie opgevat voor dit frêle stadsmeisje dat met
geen mogelijkheid aan haar quotum toekwam. Kort voor het fatale moment aan het
einde van de werkdag waarop de opbrengsten werden gewogen, hevelde Sivin
steeds een paar kilo rijst van haar mand in die van Chanda over. Dat was altijd goed
gegaan.
Nu, vijftien jaar later, koesterde Chanda, die met haar dubbele baan goed
verdiende, de wens om haar weldoenster van destijds te bedanken en wat geld te
brengen. Sinds de inval van de Vietnamezen in 1978 die de Cambodjanen had
bevrijd van het juk van de Rode Khmer, had ze echter nooit meer iets van Sivin
gehoord. Al tijden lang had Chanda op zoek willen gaan naar haar redster maar het
probleem was dat ze steeds maar geen escorte kon vinden om haar te beschermen
tegen mogelijke onverlaten in Kompong Thom en op de reis daarnaartoe.
Ik liet haar weten die taak graag op me te willen nemen. Mijn uitlekgewicht van
meer dan honderd kilo boezemde haar kennelijk genoeg vertrouwen in en mijn
aanbod werd in dank aanvaard. Bovendien zal het feit dat ik een Europeaan was
zeker ook hebben geholpen. En zo gingen we op pad, vergezeld door drie agenten,
de chauffeur en de vrouw van de chauffeur, die mee moest omdat Chanda 's nachts
bang was voor geesten en niet alleen durfde te slapen.
Het veer over de Ton Seaple rivier bood de gebruikelijke aanblik: een stel zeugen
met de poten aan elkaar gebonden achter in een oude bus, een op zijn
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kop hangend toom kippen waar zo nu en dan wat water over heen gesprenkeld
werd, mannen die met vieze accu's sjouwden, een blinde die feilloos zijn weg vond.
De drie agenten, die zwierig met hun AK-47's speelden en mij een gevoel van
voortdurende onveiligheid verschaften, kochten als tussendoortje de bitter smakende
groene lotusbloemzaden. Ik schafte voor 0,7 cent een ei aan.
In Cambodja kan een mens niet voorzichtig genoeg zijn, en vanaf de
provinciegrens van Kompong Thom kregen we ook nog eens begeleiding van een
Russische legertruck met een stuk of twintig soldaten. Ze oogden helaas
buitengewoon onkrijgshaftig en het zou goed kunnen dat hun karabijnen nog in de
Frans-Duitse Oorlog van 1870-71 dienst hadden gedaan. Hun rood-wit geblokte
krama's, de traditionele halsdoeken, hadden ze tegen de zon rond het hoofd
geslagen.
Tim Page had nog zo gewaarschuwd: Never take the first car in the morning. De
legertruck bleef veilig in de stofwolk achter ons rijden. De eventuele mijnen waren
voor de bezoekers.
Voor de overnachting werd onze expeditie ondergebracht in een houten paviljoen
zonder elektriciteit dat gebouwd was op palen en ver een meer in stak. Waterbuffels
waadden door een veld van drijvende lotusbloemen. Aan de overzijde van het water
glansde het geschubde dak van een kleine pagode in het late licht. Het gespetter
van de buffels en het geschreeuw van de gekko versterkten de stilte alleen maar.
Tijdens de zonsondergang begon Chanda aarzelend verder te vertellen. Soms
kon zij door haar tranen niet voort en keken wij elkaar minutenlang zwijgend aan,
ik met het notitieboekje opengeslagen voor me, als schaamteloos bewijs van
nieuwsgierigheid. We moesten opschieten, want bij een kaars in het donker zou het
vast niet zo goed gaan.
‘Ik sneed me in Smoey Pheap elke dag tot bloedens toe. We begonnen om vier
uur 's ochtends met de arbeid en als de maan scheen zelfs om middernacht. Op
een dag was ik ziek en kon niet werken. Ik kon een bericht zenden naar het dorp
van mijn ouders, en mijn neef kwam langs. Hij ving een grote kikvors en maakte
daar soep van. Het was zo lief bedoeld, maar ik weigerde dat te eten.’
Ik weet niet waarom maar ik kreeg de indruk dat Chanda voor haar neef meer
dan familiale gevoelens had gekoesterd. Chanda begon weer zachtjes te huilen.
Tussen het gesnik door perste ze zinnen uit haar mond.
‘Een paar dagen later hoorde ik van mijn broer dat ze mijn neef hadden
gearresteerd. Ze martelden hem nachtenlang zodat het hele dorp zijn geschreeuw
kon horen. Dat gebeurde in het kantoortje van de chef van de commune. Drie weken
later zag ik onderaan een dijkje dat wij hadden opgeworpen zijn hoofd liggen. Zonder
romp, als een voetbal. Het hoofd was gewikkeld in zijn hoofddoek. Ik herkende die
doek onmiddellijk omdat hij gemaakt was van een rode jurk die ik als kind had
gedragen. Zijn hoofd was helemaal opgezwollen en de honden hadden ervan
gegeten. Ik kon niet huilen en moest gewoon doorlopen. Sinds die dag kon ik niet
goed meer werken.
Mijn neef was niet bang voor ze geweest en dat konden ze niet uitstaan. Bovendien
schijnt de veiligheidschef van zijn eenheid hem enkele dagen voor zijn dood om zijn
horloge te hebben gevraagd. Dat had hij niet willen afgeven. Die chef behoorde tot
degenen die hem hadden vermoord, hoorde ik later.
Van toen af aan ging het steeds slechter met me. Wij kregen niets meer. Mijn
zusje en ik begonnen graszaad te eten. Mijn zusje werd nachtblind. De Angka, dat
was het bestuurslichaam van de Rode Khmer, dacht dat zij dit veinsde en liet
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haar midden in de nacht op een dam in de rijstvelden achter. Daar is ze enkele uren
later van angst en uitputting gestorven.
Toen ik nauwelijks meer kon werken, begonnen ze me te haten. Op een dag toen
mijn brigade door een dorp trok, zag ik opeens mijn tante terug die we uit het oog
waren verloren. Ze vertelde dat de Angka te weten was gekomen dat mijn oom ooit
voor een Franse maatschappij had gewerkt. Ze hadden hem onmiddellijk afgemaakt.
Ik begon me af te vragen of het niet beter was om zelf te sterven. Ik voelde me
alleen tussen de tijgers. Het is zo moeilijk om zonder ziel en hart als een standbeeld
te leven. Ik werd er vreselijk oud.’
Aan het einde van de volgende ochtend doemde het dorp Smoey Pheap - de naam
betekent ‘Gelijkheid’ - op tussen de droge velden met stoppels van rijstplanten.
Chanda stapte uit de Landrover naast de plek waar het huis van haar familie had
gestaan. De waterput die ze hadden geslagen, was er nog en de kapokbomen die
haar familie had geplant, waren inmiddels flink opgeschoten. Binnen vijf minuten
stonden vrijwel alle inwoners van ‘Gelijkheid’ om Chanda heen. De eerste kreten
van herkenning stegen op. ‘Wat ben je dik geworden, je was vroeger juist zo spichtig,’
riep een man in een pak van zwart zeildoek. Gelach onder de dorpelingen.
Toen stapte Chanda af op een mooie vrouw met een vuil gezicht en een kind aan
de borst. ‘Ze was een van de leidsters van mijn werkbrigade, niet goed maar ook
niet slecht voor me,’ fluistert Chanda mij toe. We schudden handen en kregen
palmwijn uit een bamboekoker te drinken. ‘Bordeaux Kampuchea’ bromde een van
de agenten.
Uiteindelijk informeerde Chanda naar Suos Sivin, de vrouw om wie het allemaal
begonnen was, de vrouw die haar het leven redde door ook voor haar te werken
als zijzelf de norm niet kon halen. Och, dat wisten ze wel, die woonde enkele
zandpaadjes verderop. Met een gevolg van wel driehonderd belangstellenden
baanden wij ons vervolgens een weg langs de veldjes met zoete aardappels en
tussen de loslopende varkens door.
Sivin stond onderaan de trap die naar het woonvertrek van haar op palen
gebouwde huis leidde. Er klonken zachte kreetjes van herkenning. De twee vrouwen
omhelsden elkaar niet, maar bleven gedurende het hele weerzien elkaars arm
vasthouden. In de woonkamer, die slechts door het dak werd afgesloten, waren
slechts een paar slaapmatten en enkele manden met rijst. Geen enkel meubel of
versiersel.
In een hoek van de kamer hurkte een schichtige man met een onaangenaam
hoofd. Chanda keek hem met een giftige blik aan, maar zei niets, De vrouwen gingen
op de grond zitten in lotushouding en spraken een half uur met elkaar. Sivin huilde
soms heftig.
Terug in de auto vroeg ik Chanda naar die man. ‘Ik heb geen slechte gevoelens,’
antwoordde ze, ‘Ik ben hier niet uit wraak gekomen. Die man is de echtgenoot van
Sivin. Zij zijn vijf jaar geleden getrouwd. Zij hebben een rampzalig huwelijk. Hij is al
een keer bij haar weg geweest, nadat hij haar zuster had verkracht. Het is de
vroegere veiligheidschef. Ik herkende hem onmiddellijk. Hij is de moordenaar van
mijn neef.’
Phnom Penh, april 1990 - 's Gravenland april 2008
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ik dicht je bij me
Iris Le Rütte
zoals je liep en zitten ging
zoals je keek en met
je lichaam sprak
lippen, wangen, vlinders
dansen om je handen
uit je armen groeit een
vogelboom hoog en hoger
boven het open landschap
vliegen merels voor het eerst
zingend uit je ogen reiken
tot een vergezicht dat breekt
door ondraaglijk licht
je nooit, nooit meer
zien, dat is misschien
het minst eindig, want
ik dicht me bij je,
ver van jou
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Vragen
Hoe oud is het
water in mijn hoofd?
Straalt mijn oog gamma,
gekleurde positronen, vormen
liefdescellen uit de kosmos
al die zwarte gaten? Wie slaat
de vonken uit de sterrensteen?
Slaapt de maan echt staand?
Hoeveel heelal draag ik
in mij als jij niet
bij me bent?

Ontmoeting
Ik ontmoet je in steeds
ijlere stippen van de tijd.
Verlies slijt fijn en bijna
onzichtbaar, laag na laag tot
in de kern. Je sluimert voort in
mijn dna. Wat verweert zijn wij
niet meer, maar een rimpeling
in de eeuwigheid. Hoe lang
duurt verlies tot het
verloren is?
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Winter
Vannacht liep ik over een witte
vlakte, met ijswoorden bekrast en
met geliefden omheind - als bloemen
bloeiend in de sneeuw.
Wensvogels trokken over, lijnen
van nu naar toen, waar een dromende
hemel breekt boven oneindigheid.
Bij het afscheid regent het tijd
langs onze gezichten. Lente
zwerft al in het rond, haalt
met felle vingers uit en stort
verstomd door de bevroren
brief. Het ijspapier bloedt
rood, dan zwart, als een
eeuwig wak. Hier staat
alles: vergeet mij.
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Mijn vrouw is morgen jarig
- Cubaans logboek III door Geert van der Kolk
- Het is een van de mooiste en veiligste havens in het Caraïbisch gebied,
maar je mag er niet in. Er staat ook geen beschrijving in de vaargids. De haven van
Havana is verboden gebied en zeezeilers moeten uitwijken naar een grote,
naargeestige jachthaven ten westen van de stad. Daar is in de jaren vijftig door een
Amerikaanse projectontwikkelaar met dynamiet een vaargeul door het koraalrif
geblazen, een zeewering opgeworpen en een uitgebreid stelsel van kanalen en
wegen aangelegd. Hij wilde er à la Florida modelhuizen bouwen waar je de auto bij
de voordeur kunt parkeren en je boot aan een steiger in de achtertuin leggen. Er
waren nog maar een paar huizen klaar toen de revolutie uitbrak en Castro de macht
overnam. Het land tussen de kanalen ligt nu al bijna vijftig jaar braak.
Het complex, of beter gezegd, de leegte heeft ondertussen wel een nieuwe naam
gekregen: Marina Hemingway. Hoewel hij het land kort na de revolutie verliet en
niets van het communisme moest hebben, is Hemingway een officiële halfgod in
Cuba. Marina Hemingway is de enige haven in de wijde omtrek van Havana waar
buitenlandse zeilboten mogen aanleggen.
HAVANA

- Wij kwamen uit Nueva Gerona en hadden een zware tocht
achter de rug. We hadden er vier dagen en nachten over gedaan om van Cuba's
westelijke Kaap Corrientes naar Havana te zeilen, een afstand van slechts
driehonderd kilometer. Het weerbericht voorspelde matige passaatwind van vijftien
knopen. We kregen vijfentwintig knopen pal tegen. We hoopten op een flinke duw
van de Golfstroom. In plaats daarvan beukten we dagenlang tegen hoge golven in.
We trachtten dicht langs de kust te varen, op zoek naar rustiger water. We deden
de motor aan, hoewel die met een vermogen van niet meer dan vijftien pk geen
enkele merkbare bijdrage leverde. We probeerden kortom van alles, maar niets
hielp.
En het werd niet beter, maar erger. De windvaanstuurinrichting werkte niet door
de hoge golven en de brandstofleiding van de motor raakte verstopt. Ten slotte
stuurden we met de hand. We laveerden tussen het koraalrif en de Golfstroom en
wisselden elkaar elk uur af aan het roer. Op de derde dag werd ik door een golf
tegen een schot in de kajuit gesmeten en verwondde mijn hand. Op de vierde dag
waren we ziek van vermoeidheid.
Toen we eindelijk in de Marina Hemingway aan de kade lagen, wilden we alleen
maar slapen. We waren niet in de stemming voor bureaucraten en politieagenten,
maar ze kwamen toch en masse aan boord, met maar liefst drie honden, blijkbaar
elk met een specialisme: drugs, explosieven en verstekelingen. Ik kreeg een ernstige
berisping omdat ik het officiële plakband waarmee onze medicijnkist en GPS-navigator
vijf weken tevoren, toen we in Cuba aankwamen waren verzegeld, had losgemaakt.
De agenten doorzochten niet alleen alle kastjes, bergvakken, tassen, slaapzakken
en matrassen. We moesten de planken van
MARINA HEMINGWAY
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de vloer in de kajuit losmaken en optillen, zodat ze er met zaklantaarns onder konden
kijken. Wij protesteerden, maar daar trekken de dienaren van een politiestaat zich
natuurlijk niets van aan.
Gelukkig waren er wel een paar menselijke momenten. Er kwam een officier aan
boord met een assistente en een lang formulier.
‘Wat doet u?’ vroeg hij. ‘Wat is uw beroep?’
‘Ik ben schrijver,’ zei ik.
‘Journalist?’
‘Nee, ik schrijf verhalen, en romans.’
‘O, zoals Hemingway.’
‘Zoiets, ja, maar hier in Cuba denk ik eerder aan Cabrera Infante.’
Guillermo Cabreara Infante was de beste Cubaanse schrijver van de vorige eeuw.
Hij steunde Castro's revolutie maar ging later, toen zijn boeken werden verboden,
in ballingschap.
De officier deed alsof hij mij niet gehoord had. Hij boog voorover en schreef op
zijn formulier, maar zijn assistente keek mij over zijn schouder aan. Ze knikte
instemmend en glimlachte.
Op een gegeven ogenblik was ik alleen in de kajuit met een agent van de
opsporingsdienst verdovende middelen. Terwijl zijn hond snuffelend rondkroop in
het vooronder, zei hij: ‘Tussen ons gezegd en gezwegen, als vrienden - mijn vrouw
is morgen jarig en ik wil een mooi cadeau voor haar kopen.’ Het was de enige keer
dat ik in Cuba om een steekpenning werd gevraagd.
- De ‘Fausto’ is een variététheater in het centrum van Havana. Het is
gebouwd lang voor de uitvinding van airconditioning. De zaal is twee keer zo hoog
als in een normale schouwburg, om de tropische avondlucht en de warme uitstraling
van honderden toeschouwers de ruimte te geven. De voorstelling was de slechtste
en tegelijk interessantste die ik in jaren heb gezien. Het was een musical, maar de
orkestbak was leeg. De muziek kwam uit een rochelende geluidsinstallatie. De
acteurs waren bekende gezichten van de Cubaanse televisie. Sommigen konden
zingen. De meesten deden alsof. Ze konden geen van allen toneelspelen.
HAVANA
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Het stuk ging over twee families in Havana, de ene zwart, de andere blank. Een
zwarte zoon en een blanke dochter werden verliefd, wat in beide families tot grote
opschudding leidde. Het thema was niet origineel (een cocktail van Romeo en Julia
en West Side Story) maar ja, dat zijn goede thema's nooit. Het plot van de musical
was gepikt van een Amerikaans toneelstuk uit het begin van de jaren zestig, toen
de zwarte burgerrechtenbeweging op zijn hoogtepunt was. Het heet ‘Guess Who's
Coming to Dinner?’ en is destijds ook verfilmd met Spencer Tracy, Katherine Hepburn
en Sidney Poitier in de hoofdrollen. De zaal in het Teatro Fausto zat afgeladen vol
en de overgrote meerderheid van de toeschouwers was zwart, hoewel zwarten maar
een kwart van de Cubaanse bevolking uitmaken.
Ik ben geen politieke commentator, dus ik schoof alle voor de hand liggende
vragen opgewekt terzijde: hoe is het mogelijk dat zo'n antiek plot in 2007 in Cuba
actueel is? Hoeveel zwarten zitten er eigenlijk in de Cubaanse regering? En in het
Centraal Comité van de communistische partij? En nu we toch bezig zijn: hoeveel
vrouwen?
Er was, de politiek terzijde, een onvergetelijk moment in de laatste scène voor de
pauze. De twee geliefden besloten na veel handenwringen (hij) en tranen (zij) om
zich desnoods tot het bittere einde te verzetten tegen de wensen van hun
geborneerde families. Ze zaten in een bloemrijk prieel, beschenen door roze en
lichtblauwe schijnwerpers en begeleid door een hartverscheurend vioolorkest uit
de luidsprekers. Ze keken elkaar diep, lang en betekenisvol aan, en voegden toen
de daad bij het woord. Cubanen zijn niet puriteins en hebben geen probleem met
bloot. Nadat Romeo zijn Julia van bijna al haar kleren had ontdaan, knoopte hij zijn
strakke witte broek los, maar hij vergat om eerst zijn schoenen uit te doen. De broek
bleef steken om zijn enkel en hij hinkte hulpeloos rond op het toneel, tot onbedaarlijke
hilariteit van de toeschouwers.
- Ik was naar Havana gezeild met een Amerikaanse vriend die
vanwege het embargo officieel niet in Cuba mocht zijn. Er komen elk jaar duizenden
Amerikanen naar het land via Mexico, de Bahama's en Jamaica. Zij, en hun dollars,
zijn van harte welkom en de Cubaanse regering maakt het hen gemakkelijk door
geen stempel in hun paspoort te zetten. Mijn scheepsmaat ging echter niet mee
terug. Hij vloog van Havana naar Panama, waar hij aanmonsterde op een Engels
jacht dat op weg was naar de Galapagos eilanden en de Stille Zuidzee. Voor de
oversteek van Havana naar Key West in Florida kwam een Nederlandse zeilvriend
aan boord.
Hij arriveerde met een taxi uit Havana, maar werd tegengehouden bij de poort
van de Marina Hemingway. De taxichauffeur was een freelancer in een rammelende
Amerikaanse slee uit de jaren vijftig en mocht het terrein niet op. Dus we moesten
de bagage door de lege woestenij van Marina Hemingway naar de boot slepen. Het
was een enorme plunjezak met afgezien van al het gebruikelijke ook nog Gore-Tex
oliegoed, zeillaarzen, een opblaasbaar zwemvest, een veiligheidharnas met twee
riemen, een draagbare marifoon - zeezeilers zeulen een hoop mee.
Een half uur later werd ik ontboden bij de ‘Seguridad.’ Ik werd naar een stacaravan
gebracht die eenzaam onder een palmboom tussen twee lege kanalen stond. De
dienstdoende officier was een zwarte vrouw van even in de dertig.
‘U hebt bezoek, capitán?’ vroeg ze.
Ik knikte.
MARINA HEMINGWAY
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‘Uw bezoek droeg een uitzonderlijk grote tas.’
Ik knikte.
‘En bracht die tas aan boord van uw boot.’
‘Dat heb je goed gezien,’ zei ik. ‘Je hebt zeker niets beters te doen dan ons te
beloeren.’
‘Wat was de inhoud van die uitzonderlijk grote tas, capitán?’
‘Persoonlijke bagage. Kom de boot maar onderzoeken als je wilt. Met je honden.
Daar hebben we ervaring mee.’
Ze keek me gekwetst aan.
‘Wij doen eenvoudig ons werk, capitán.’
Ik gooide het over een andere boeg.
‘Wij hebben gisteren de musical in het Teatro Fausto gezien.’
Ze veerde op.
‘En wat vond u ervan?’
‘Ik vond het erg interessant dat er in een groot theater in Havana een musical
wordt opgevoerd over discriminatie tegen zwarten zoals jij.’
Ze keek me afgemeten aan.
‘Wij hebben veel bereikt in Cuba,’ zei ze. ‘Maar er zijn nog enkele problemen.’
Ze viel ons verder niet lastig, maar toen we de volgende morgen wilden vertrekken,
kwamen haar collega's weer in groten getale aan boord, met honden, zaklantaarns
en tientallen formulieren. Ik was minder geïrriteerd dan de eerste keer. Ik hoefde
niets meer van ze en probeerde zelfs grapjes te maken. Alles wat ik wilde, was
wegzeilen.
- We vertrokken 's middags en hadden een prachtige, rustige nacht op
zee: halve wind, duizend sterren en de maan na middernacht. De vaargeul naar de
haven van Key West is uitstekend met boeien aangegeven, maar vrij nauw. We
kwamen bij zonsopgang aan, tegelijkertijd met een groot, goedbewapend schip van
de Amerikaanse kustwacht. Wij waren onder zeil en ze lieten ons netjes voorgaan.
Ze vroegen niet wie wij waren of waar we vandaan kwamen, ze zwaaiden van de
brug en stoomden rustig achter ons aan de haven in.
We legden aan in de Galleon Marina. De havenmeester, een jolige man met een
bierbuik en een grijze paardenstaart, wees ons een steiger aan, heette ons van
harte welkom en liet ons toen alleen. Er was nergens een grenswacht of politieagent
te bekennen.
Als je met een jacht uit het buitenland komt in je eerste Amerikaanse haven moet
je je melden door een gratis telefoonnummer te bellen. Vervolgens moet je ‘zodra
het schikt, maar wel binnen vierentwintig uur’ met je paspoort naar het plaatselijke
bureau van het Department of Homeland Security. In Key West keken de
grenswachten achter de balie wel even raar op toen we vertelden dat we uit Cuba
kwamen, maar er kwam niemand naar de boot kijken, zelfs niet van een afstand.
We hadden zonder enig probleem tien illegale immigranten, een halve ton cocaïne
of een roedel terroristen kunnen lossen.
Het was een anticlimax. Ik was na anderhalve maand in Cuba gewend geraakt
aan uniformen, controles en opdringerige veiligheidsagenten, en verwachtte althans
enige aandacht. Maar in Key West waren slechts zeer weinig uniformen te zien, en
ze hadden kennelijk iets beters te doen. Ze vonden mij en mijn boot absoluut niet
belangrijk.
KEY WEST
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Bezit
door Gerry van der Linden
‘Jij kent deze plek,’ zei de man, ‘uit een vorig leven.’ En hij zei: ‘Er zijn veel mensen
gestorven op het erf, heksen verbrand, om het zo maar es te zeggen.’
De man zat tegenover mij aan een bureau en wreef met zijn duim over de foto
die ik hem bij binnenkomst had toegestoken. Zijn koele, grijze ogen keken me strak
aan. De regen sloeg tegen het raam.
‘Ik ben pas gescheiden,’ zei hij toen ik mijn blik afwendde, ‘Alles moet nog z'n
plek krijgen.’
Ik bevond mij in een pasgeverfde kamer in een nieuwbouwhuis in Zoetermeer.
‘Nieuw huis, nieuw leven,’ zei ik, terwijl ik opstond en mijn jas pakte. In een hoek
van de kamer glom een boeddha.
Het landschap is glooiend, hier en daar een randje bos, uitgestrekte weiden met
crèmekleurige koeien die mee hobbelen wanneer ik 's ochtends het pad afloop naar
de beek. De boerderij is een carré, een Bourgondische hoeve met drie immense
schuren. Het erf is kaal. Het huis behoorde aan twee broers. Ze zijn er geboren en
gestorven. Het waren zachtaardige mannen. Ze plantten twee rozenstruiken tegen
de muur en verfden de badkamer roze. Terwijl de storm om het huis loeide en de
regen van het kapotte dak op tafel stortte, keken ze niet op of om maar aten gewoon
door, vertelt de boer wiens koeien mij vergezellen op mijn ochtendwandeling.
De eerste keer dat ik het huis betrad, was met een goede vriend. Een hele goede
vriend, want hij heeft het gekocht en uit liefde voor de helft op mijn naam gezet.
Hand in hand liepen we door de lege, steenkoude kamers. Het rook er naar schimmel
en pies. In de schuren hing gereedschap uit een vorig leven.
‘Nu kun je een keer ervaren hoe het is om bezit te hebben,’ zei hij met een trotse
glimlach.
Want ik heb altijd, zoals mijn moeder zegt, van de hand op de tand geleefd.
Ik zoek de koelte op, het is hier te heet. De grond brandt onder mijn voeten, de
hemel schittert maar ik zie het niet. Ik zie niet hoe het landschap mij bestookt, de
kar sporen trekt in de modder, hoe onder mijn rokken de wind graait en graait.
De stilte verdooft, de hond ligt achter me op een schapenvel, de oren in de nek
en slaapt zonder een geluid. De klok tikt zoals een klok tikt op een boerderij waar
geen beesten meer in de schuren staan, maar half vermolmde ruiven en balen oud
stro. Het dak moet nodig gerepareerd worden, maar de goede vriend heeft even
geen geld, zegt hij. Opeens heeft hij geen geld meer. En geen tijd. Hij wil van de
boerderij een mooie kooi maken waarin ik in een mooie koninginnenjurk op een dag
zal ophouden met zingen. Een mooie kooi en een mooie koninginnenjurk kunnen
een vrouw zoals ik, ijdel en met eigen sores, bedwelmen.
‘Ik wil je gelukkig zien,’ had hij gezegd. Ik dronk de zoete woorden op en liet ze
tintelen op mijn tong. De goede vriend die vroeger mijn geliefde was, wilde
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mij gelukkig zien. Wat hield ik van hem. Hij wilde mij opnieuw veroveren en wie weet
is hij om die reden veel van mij gaan houden. Het kan zijn dat de liefde in tussentijd
is gedoofd, want ik trap de deur open met mijn gummilaarzen en loop in een versleten
overall naar de schuur om hout te halen. Ik heb de muren gekrabd, gestuukt en
geverfd. De wind heeft eeuwenoud stof in mijn haren genesteld. De mooie
koninginnenjurk wordt gedragen door een houten pop zonder hoofd die op de zolder
staat te grienen in de tocht.
Heb ik nog een hoofd? Ik heb er twee. Maar belangrijker is dat ik van de muizen
afkom. Gisteravond heb ik zes vallen gezet en vanochtend zaten twee dikke, grijze
muizen geplet in de guillotine. Ik heb verse groenten nodig en een visje, de moestuin
is vergaan, het crèmekleurige koeienvlees in de weide is bestemd voor export. De
put is een laagje algen, de poel achter de schuren vervuild. De muren schermen
hun oren af, want ik heb gedanst als een doorgerookte indiaan op snoeiharde muziek
uit een moderne wereld. Er raasde een Renault voorbij. Maar ik ben hier niet om te
filosoferen.
In het begin sliep ik slecht. Het huis weerde mij met haar metersdikke muren, over
en weer ging ik in hun vijandige handen. Op een avond zat in de kamer met de rode
vloertegels een van de broers (de laatst gestorvene?) in mijn fauteuil en keek nors
om zich heen. Verschrikt liep ik op mijn tenen weg en scheurde een bladzijde uit
een schrift. Met rode viltstift schreef ik Sortez d'ici, frères Dury! en plakte het papier
met leukoplast op de muur van de kamer. Toen stak ik kaarsen aan en maakte een
ritueel dansje. De schemer trad in, de radio opende Gregoriaanse zang. Ik schoof
een kruk aan en ging tegenover de norse broer zitten. Ik ben uw moeder niet, zei
ik, maar ik begrijp waarom u en uw broer nooit verder zijn gekomen dan het erf en
waarom u elkaar niet hebt doodgestoken, doch rozenstruiken heeft geplant en de
badkamer roze geverfd. U bent lieve mannen, beste boeren, die de daken van de
schuren repareren om het hooi veilig te stellen, maar niet uw eigen dak boven de
eettafel. Adieu! En nu opgesodemieterd.
Ik heb de heuvels afgestroopt en de as rondgestrooid. De hond teruggeroepen,
omdat een eenzame kou vanuit het kreupelhout mij binnendrong en ik bescherming
zocht. Ik heb het hout uit de schuur gehaald en het vuur aangemaakt. Het brandt
hevig. Ik voel mijn voeten smeulen, maar ik schreeuw niet. Ik ben één met het vuur
en nog nooit zo wakker. geweest
De dagen worden langer. Vanavond eet ik houtsnip met confiture d'orange. Op het
erf staat een pas geplante plataan die schaduw zal geven in de zomer wanneer de
zon zijn hete gezicht in de aarde brandt. Het is een fiere boom, klein nog, maar met
sterke takken. Overmorgen plant ik een tweede er schuin tegenover, en wel zo dat
ze samen op het erf een diagonale grens vormen. Want ik ben niet meer bestand
tegen een vorig leven, het volgende wringt zich er tussen.
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Tymen Trolsky
de liefde houdt van schaduw en gedempte stappen
van kamers aan het eind van trappen
van huizen die geen weet te staan
van gangen die langs achtertuinen gaan
ze loopt vermomd in kleren zodat geen haar ziet
ze hangt gordijnen van geheimen voor de ramen
vult gaten in de muren om geen fluisteringen door te laten
draait het licht omlaag totdat de wereld buiten staat
eenmaal binnen steekt ze kaarsen aan
een warme gloed bespeelt de wanden
met open ogen lakens is het bed gedekt
met lippen van nat vuur en lijfelijke handen
de liefde houdt ervan samen alleen te zijn
zacht kijken tussen ademaderlatingen door
van dieper dan de vingers voelen
klein te zijn in ontzagwekkend woelen
en als ze voor de ochtendschemer moet verlaten
wil ze uit haar niet-droom niet ontwaken
ziet ze lege straten vol van strelingen
wordt ze toegezongen door de vogels op de daken

(de liefde houdt van schaduw)
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lief, bedaar
het bloed klopt aan mijn slapen
ik weet niet waar ik het halen moet
wat je nog in me los wilt maken
met strelen, bijten en omspelen ik was al aan het einde van mijn tenen mag ik de kracht die je nog vraagt
niet uit jouw lichaam lenen
lief, bedaar
en laat de nacht die ochtend is
ja laat voor je me weer ontwaken doet
ja laat het licht mijn lijf masseren en verzorgen
er ligt nog goud verborgen dat we na het diepste dalen
met onze zinnen naar het licht toe zullen halen
om te blinken in de schalen van ons lijf, niet nu
lief, bewaar
wat je nog rest aan kracht
wees zacht en spaar de warmte in je op van slaap en zon
die nieuw verlangen zullen kweken in je hart en spieren
de dag duurt kort
als je toch eerder wakker wordt
wek me niet maar wacht
wacht lang, want lang weer duurt de nacht

(lief, bedaar)
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De gelukkige klas
door Marc Den Elzen
Dat hij de schrijfwedstrijd niet won, was niet erg. Hij had nog nooit iets gewonnen,
dus waarom dan zoiets. En een schrijfwedstrijd, dat was sowieso voor meisjes. Nou
ja, het thema, ‘de gelukkige klas’, was echt grappig. Voor zijn gevoel had hij zelf
ook in zo'n klas gezeten en er best een aardig stuk over geschreven, maar iets
overbrengen op papier is niet voor iedereen weggelegd. Dat wist hij ook wel.
Op zaterdag stonden de verhalen van de winnaars in de krant. Daarom bladerde
hij snel verder en zag de vacature. Er werd een docent gevraagd. Hij had nog nooit
wat gewonnen, maar hij had wel een paar jaar geschiedenis gestudeerd, en
bovendien ooit bijles gegeven aan scholieren, dus iets van lesgeven wist hij. En
tegenwoordig kon iedereen zij-instromer worden. Het stond er zelfs gewoon bij:
mensen zonder diploma worden uitdrukkelijk verzocht ook te solliciteren.
Dat deed hij, en hij was niet eens verbaasd dat hij twee weken later werd
uitgenodigd voor het gesprek. Hij was goed in gesprekken. Zijn vader had hem
geleerd dat hij niet bang moest zijn. Weglopen kon altijd nog. Nee zeggen kon ook
altijd nog. Dus hij bleef zitten, en hij zei ja. De arbeidsvoorwaarden waren niet
gunstig, maar dat zou volgens de rector binnenkort allemaal veranderen. Zeker als
hij eenmaal gediplomeerd zou zijn.
‘We gaan dit vieren,’ zei hij 's middags blij tegen zijn vriendin. ‘Ik trakteer je.’
‘Doe niet zo gek,’ reageerde zij. ‘Dat hoeft helemaal niet.’
‘Jawel,’ zei hij stellig. ‘Zoiets moet je goed inluiden. Ik ga een nieuw leven
beginnen.’
De avond voordat hij zijn eerste lesdag had, stond hij voor zijn kledingkast. Het
moest niet te stijf, maar ook weer niet te vlot. Ik heet meneer De Vries, en geen
Johan, dacht hij. Ik moet streng zijn. Rechtvaardig. Consequent. Hij keek in de
spiegel. Ze moeten ‘u’ zeggen en geen ‘jij’.
‘Luister, ik ben jullie leraar. Ik wil jullie iets leren. En uiteindelijk leer ik ook iets
van jullie. Samen hebben we het gezellig. Maar eerst moeten jullie rustig zijn. Ik eis
stilte. Daarna wordt het gezellig.’
De spiegel was stil. De juiste toon, dacht hij tevreden. Ik ben voor dit vak in de
wieg gelegd. Ik mag de schrijfwedstrijd verliezen, er komt toch nog iets goeds uit
voort. Ja, dacht hij: ik trek consequenties. Dat is het kenmerk van de goede leraar.
Hij ziet, hij oordeelt, hij handelt. Iedereen op z'n plaats, iedereen luistert, en dan
leren we de jaartallen. 1914, 1917, 1919, 1929, 1933, 1939, 1940, 1945. Ik moet
een stok hebben, dacht hij. Dan tik ik met de stok op de grond, terwijl zij zeggen
wat wanneer is gebeurd. Historisch besef. Dat is belangrijk.
‘Johan,’ riep zijn vriendin, ‘kom je naar beneden? Er is iets interessants op de
televisie. Het gaat over tieners die zichzelf in coma drinken.’
‘Schat, ik kom. Een spijkerbroek en een blauwe trui. Toch? Of die rode?’
‘Die rode trui maakt je flets.’
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‘Oh. Dat heb je nooit gezegd.’
‘Nee. Nee. Maar in zo'n klas heb je tl-licht. Dat maakt je flets. Niet je trui. Sorry.’
Hij lag in bed. ‘In coma zuipen’. Misschien moest hij het in de klas bespreken. In
historisch perspectief. Hoe door de toegenomen welvaart, en door de toegenomen
vrijheid, jongeren steeds makkelijker de fles grepen. Hoe door technologische
vernieuwingen dit in beeld kon worden gebracht. Het tegen elkaar opbieden op
internet. Pronken met je dronkenschap via YouTube. En hoe daarmee het
beschavingsproces op zijn retour ging. Ja, dacht hij, de omkering van de tijd. We
hadden een systeem geschapen waaraan we zelf onderdoor gingen. De wereld
gaat ten onder.
‘Lianne,’ fluisterde hij, ‘slaap je?’
‘Nee, Johan.’
‘Ik maak me zorgen, Lianne. Ik denk dat deze maatschappij achteruit holt. En ik
moet er iets aan doen. Ik ga er iets aan doen. Maar ik weet niet of ik het kan. Maar
het moet. Kinderen moeten besef hebben van tijd. Dat keuzen consequenties hebben.
Als ze tegenwoordig kiezen voor drank in plaats van geschiedenis, dat... Nu, je
snapt me. Je snapt me toch?’
‘Je kan de wereld niet veranderen, Johan.’
‘Nee. Niet de wereld. Maar wel hun wereld. Daar moet ik mijn invloed laten gelden.
Ik doe het voor hen. Later zullen ze dat beseffen. Dat ze het weten. Van 1940 tot
1945. Van 1672 tot, nou ja, tot. Van Julius Ceasar tot Ceaucescu. Alles.’
‘Schat, je moet niet doordrijven. De gelukkige klas. Daar ging het je om.’
‘Ja. Ja. Maar daarvoor moeten ze beseffen dat ze iets moeten leren. Leren is
leuk. Samen leren is leuk. Ik wil een goede leraar worden. Als iedereen een goede
leraar heeft, dan wordt de wereld goed.’
‘Schat, ga nu maar slapen. Je doet het vast goed. Ik weet het zeker. Je bent zo
gedreven. Altijd.’
‘Ik had de schrijfwedstrijd kunnen winnen. Maar dat is niet erg. Toch trek ik mijn
consequenties. Ik wel. Die andere schrijvers niet. Snap je dat? Snap je wat ik wil
zeggen? Dat onze cultuur zo vrijblijvend is. Die schrijvers schrijven maar wat, de
jongeren zuipen... Geen consequenties.’
‘Ja, Johan. Heel goed. Maar nu moeten we lekker gaan slapen. Het is morgen
weer vroeg dag. En dan moeten we fris zijn. Fris en fruitig. Straks ga je meer
verdienen. De minister gaat ervoor zorgen. Iedereen in Nederland weet hoe belangrijk
onderwijs is.’
‘Ja,’ zei hij. ‘De minister weet het. Nederland weet het. Het is de basis. De basis
van alles.’
In de pauze zat hij in de docentenkamer. De eerste twee lessen waren goed gegaan.
Hij had een brugklas verteld over de Romeinen. En tot zijn stomme verbazing had
hij vijftig minuten lang aan het woord kunnen zijn, en hadden ze hem zelfs vragen
gesteld. Goede vragen ook. Hij had zelfs een vraag moeten parkeren. Hij had
gezegd: ik kan hier nu over vertellen, maar ik denk dat het spannender wordt, als
we het er morgen uitgebreid over hebben. Tevreden keek hij voor zich uit. Wat een
goede vragen! Heeft u thuis heel veel boeken? Welke tijd vindt u het leukst, meneer?
Wat deden die Romeinen als ze geen computer en kranten hadden?
Hij at een boterham op, dronk koffie.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

47
‘Dames, heren,’ zei de conrector tot de kauwende docenten, ‘mag ik even uw
aandacht voor een nieuwe collega? Ik wil jullie voorstellen aan Johan de Vries. Hij
gaat hier aan de eerste en derde klassen lesgeven in geschiedenis. Johan, ik denk
dat ik namens ons allemaal je een goede tijd hier op deze school mag toewensen.
Dat je net als ons allemaal plezier in het vak mag hebben. Dat je ons en de leerlingen
iets moois mag leren, en zelf ook verrijkt wordt
Johan stond op, terwijl zijn collega's voor hem klapten.
‘Zo,’ zei een vrouw die naast hem kwam zitten, ‘dus voor jou gaat de minister
betalen.’
‘Voor jou toch ook,’ zei hij en glimlachte vriendelijk. ‘Johan is de naam.’
‘Nee, voor ons niet. Jij hebt de voorstellen van Plasterk niet goed gelezen. Ik
behoor tot de oude garde. Wij moeten langer werken. Wij krijgen geen Baporegeling
meer. En ik ben vijftig. Ik heb altijd veel uren gedraaid, opdat ik straks eerder zou
kunnen stoppen. Maar nee, deze minister ziet mij niet staan. Die wil nieuwelingen
lokken en daarmee op de tv komen.’
‘Niet zo verbitterd, Margriet,’ sprak een man. ‘De plannen zijn nog niet
aangenomen.’
‘Ik kan er ook niets aan doe,’ zei Johan. ‘Ik gun iedereen geld. Iedereen.’
‘Ja, gunnen. Maar dat is niet politiek. Ik kan niet weg. En jij moest zo nodig gelokt
worden. En je bent er in getrapt. Net als ik. Ha, ha. Ik dacht dat mijn tijd zou komen.
Dat ik beloond zou worden. Maar nee, langer werken, dat is alles. Nog langer...’
‘Jij kan er niets aan doen,’ zei een andere vrouw tegen Johan. ‘Het is de minister.
Het is de politiek. Wat wij allemaal hebben meegemaakt. Dat wil je niet weten. Dat
wil je echt niet weten. En weet je, jij hebt het niet meegemaakt. Jij krijgt straks extra
geld. Terwijl Margriet het wel heeft meegemaakt, en nu dit. Dat is vervelend. Maar
daar kan jij niets aan doen. Helemaal niets.’
Om halfvier fietste hij naar huis. Hij pakte zijn studieboek over de Romeinse tijd,
las, maakte aantekeningen, en verheugde zich op de dag van morgen. Na het eten
zat hij samen met zijn vriendin op de bank. Samen keken ze naar het journaal en
spraken over alles wat hij had meegemaakt.
‘Overal zijn mensen verbitterd,’ zei zijn vriendin. ‘Zo gaat dat.’
‘Ja. Maar verbittering is niet goed. Dat is de bron van haat, van oorlog. Dat zou
niet mogen. De minister mag dat niet doen. In deze tijd kan dat niet. De opvoeders
mogen niet verbitterd zijn.’
Hij kreeg een zoen.
‘Lianne, je vindt het toch niet erg dat ik geen schrijver of zo ben?’
‘Nee. Waarom zou ik dat erg vinden?’
‘Leraren zijn het fundament. Niet de schrijvers. Snap je dat? Snap je wat ik wil
zeggen? We bouwen aan een nieuwe wereld. Jij, ik, die verbitterde collega. Allemaal.
Maar niet de schrijvers. Die niet. Die bouwen alleen aan escapisme en een vals
bewustzijn. Ik niet. Ik streef naar waarachtig bewustzijn. Sorry, Lianne. Sorry, dat
ik doordrijf. Maar ik heb mijn plek gevonden. Eindelijk. Ik win nooit. Maar nu wel.
Snap je? Snap je me?’
‘Lieverd, ik vind het fijn dat je voor me kookte. En dat we samen hebben
afgewassen. Dat vind ik fijn.’
De volgende dag stapte hij opgewekt stapte het klaslokaal in. De kinderen waren
muisstil. Wat mooi, dacht hij, wat is dit toch een heerlijk vak.
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‘Zo,’ zei hij, ‘waar waren we gebleven? Julius Ceasar. Julius de Keizer. The Emperor.’
Hij begon te vertellen. Na tien minuten ging er weer een vinger in de lucht.
‘Ja, Thijs, wat wil je weten?’
‘Kunt u dat laatste op het bord schrijven. Ik maak aantekeningen.’
‘Ach ja, natuurlijk,’ zei hij blij en liep naar het bord. Hij klapte het open en stond
oog in oog met de tekening van een naakte man en vrouw. Ze aten druiven. In grote
letters stond eronder: Wij willen ook een orgie!
Johan graaide zich abrupt om en keek de klas in. Toen klonk alsof het afgesproken
was uit één mond: ‘Wij willen een orgie, wij willen een orgie!’ De kinderen roffelden
met hun handen op tafel. En ze riepen: ‘Orgie, orgie, orgie!’
Een jongen stond op, pakte een fles uit zijn tas, en de andere kinderen pakten
glazen. Het was wijn. Rode wijn van de Albert Heijn.
‘Orgie, orgie, orgie!’ riepen de kinderen hard.
Opeens klonk er muziek. Keiharde, onverstaanbare rapmuziek. Een meisje klom
op de tafel en deed haar shirtje uit, terwijl iedereen bleven brullen. En joelden om
haar roze bh-tje
‘Ophouden!’ schreeuwde Johan, ‘Jullie moeten ophouden. Ophouden!’
Maar hij werd overstemd door de muziek. Nog twee meisjes klommen op de tafel.
Die hadden zwarte bh-tjes. Johan riep en riep; hij liep knalrood aan en de aderen
in zijn nek zwollen op, maar het was tevergeefs. Toen kwam de conrector het lokaal
binnen en in één klap was het stil.
‘Sofie, Iris en Amber,’ zei de conrector. ‘Jullie komen in de pauze naar me toe.
En jij ook, Thijs, Ruud en Amir. Dit kan niet. Begrepen?’
Hij keek Johan aan en schudde kort zijn hoofd.
‘Pubers,’ zei hij. ‘Die moet je aanpakken.’
‘Goed,’ zei Johan terwijl de conrector het lokaal verliet, ‘Heel fijn. Echt heel fijn.
Jullie zijn echte helden. Nu gaan we verder met de wagenrennen. Dat deden de
Romeinen ook heel vaak. Net als wij nu. Alles is net als nu.’
‘Was het maar zo,’ zei een jongen. ‘Toen hadden ze nog geen milieuproblemen...’
‘Dat is aardig,’ zei Johan opgetogen. ‘Dat denken jullie. Maar ook toen had je
die...’
En hij begon te vertellen terwijl de klas lusteloos maar stil onderuit zakte.
Die avond drukte zijn vriendin hem dicht tegen zich aan.
‘Johan,’ zei ze, ‘je begint. Je gaat het heus wel leren. Heus.’
‘Ik sta op internet, schat. YouTube. De hele school heeft het erover. De hele
school. Leerlingen lachen me uit in de gang. Ze roepen: “Dat was een gelukkige
klas hè, meneer! Of vindt u van niet...?”’
‘Johan. Het geeft niet. Het geeft niet. Niemand dwingt je om je beste krachten
aan die ettertjes te geven. Je kan zo weglopen.’
‘Ja,’ zei hij zacht. ‘Ik kan zo weglopen. Het kan. Maar we hadden het over
milieuproblemen, en toen waren ze stil, en eigenlijk was dat mooi. Heel mooi... Als
ze eerst maar begrijpen dat de wereld ten onder gaat, dat zij de nieuwe barbaren
zijn... als ze dat begrijpen, dan worden ze wel stil. Snap je dat? Snap je wat ik wil
zeggen?’
‘Ja Johan,’ zei ze, ‘Maar wat is een orgie eigenlijk?’
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Dirkje kende iedereen
Rob van Scheers
OUDE KAMP, UTRECHT - 26 NOVEMBER 2007 - Dirkje Kuik steekt nog maar een sigaartje

op. We bevinden ons op de bovenste etage van haar zeventiende-eeuwse woning
aan Oude Kamp 1 in de Utrechtse binnenstad, en we bespreken het culturele leven
hier ter stede. Als het om curieuze Utrechtse crosslinks gaat, is Dirkje Kuik numero
uno, basta. Want werkelijk - zij kende iedereen! Als schrijver, dichter, illustrator en
cultuurreporter William D. Kuik, en als schrijfster, dichteres, illustrator en
cultuurreporter Dirkje Kuik.
Denk aan Gerrit Rietveld en diens neef, de vergeten dichter Jan Rietveld. Denk
aan Joop Moesman en Pyke Koch en Maurits Escher, aan Wouter Paap, Jan
Engelman en Jan Arends, of aan Alain Teister, de familie Andriessen en de familie
Bruna, alsmede aan de schilder/mysticus Janus de Winter en uitgever Geert
Lubberhuizen. Zij allemaal - plus Ouwe Nol, kwade genius achter de Utrechtse
seriemoordenaar Hans van Zon.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Arnoldus Johannes R(ietbergen), geboren
in 1901 en reeds voor de zaak Hans van Z. in het bezit van een strafblad met
vierendertig vonnissen, vanuit Arnhem bij Dirkje in de straat komen wonen. Maar
geloof nu niet dat dit stukje wonderlijke lokale folklore op de plek waar sinds 1973
het über-Utrechtse (nacht)restaurant Le Clochard staat, bij iedereen een milde
glimlach op het gezicht brengt. Bij Dirkje Kuik in ieder geval niet. ‘Wat is er eigenlijk
zo sexy aan criminelen? Ze verraden elkaar, ze verkopen elkaar, ik doe niet mee
aan die hedendaagse glamourisation van de misdaad.’
Een nogal opmerkelijke uitspraak, zou je zeggen, want juist in haar eigen verhalen
klinkt een liefde door voor het sinistere en het morbide. Denk aan het korte verhaal
‘De Kolos’ uit haar Utrechtse notities (1968), waarin een leptosome, brave goedzak
zich uiteindelijk ontpopt tot hondenmepper en later moordenaar, ‘al was hij beslist
van keurige familie’. ‘Ja, maar,’ riposteert Dirkje Kuik, terwijl ze andermaal een
diepbruine Grimbergen uitschenkt, ‘dat was verzonnen. Het ging mij om de geniepige
sfeer, die horrorsfeer die Utrecht zo kenmerkt.’
De ongezouten werkelijkheid, dat was iets anders. Hij klopte aan in de persoon
van Ouwe Nol, om uit te vinden of Kuiks moeder - die een bric à brac winkeltje dreef
op ditzelfde adres - spaarcentjes had verstopt. ‘Ouwe Nol probeerde zich
gentlemanachtig te kleden, en liep altijd rond met een deftige wandelstok met een
knop erop. Hij was aardig tegen kinderen, maar wij wisten wel beter.’
Ja, als het om curieuze Utrechtse crosslinks gaat, was Dirkje Kuik numero uno,
basta.
UIT: De kleine parade - Een verborgen geschiedenis van Utrecht (Meulenhoff 2008)

debuteerde in Hollands Maandblad als tekenaar - onder de naam
Slachters Keesje - in november 1959, en - onder de naam William D. Kuik - als
dichter in maart 1964, als schrijver in juli-augustus 1964, en als essayist in april
1965. Zij bleef meer dan drie decennia vaste medewerker; haar laatste bijdrage
stond in Hollands Maandblad nr. 700 (maart 2006).
DIRKJE KUIK
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binnenkant voorplat

[726]
[Medewerkers]
(1970) - Publiceerde diverse romans en dichtbundels. Werd
bekroond met de C. Buddingh'-prijs en de VSB-Poëzieprijs. In 2007 verscheen
Het eigen oor. Een keuze uit de gedichten (met muziek-cd) en onlangs Maak
water. Binnenkort verschijnt de roman Ik begrijp de moordenaar.
MARK BOOG

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs. Medewerker van Hollands

Maandblad sinds 1959.
M.C. BRANDS

(1934) - Emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en voormalig wetenschappelijk directeur van het
Duitsland Instituut Amsterdam.
(1959) - Als journalist werkzaam bij de VPRO. Publiceerde zijn
poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999). In 2005 verscheen zijn
recentste bundel Ruimtevaart.
WIM BRANDS

(1980) - Won in 1996 de dichtwedstrijd van ‘Kunstbende’. Nam
na tien jaar de pen weer op en betrad de podia voor poetry slams. Won o.m.
een poëzieslag van Festina Lente en de publieksprijs op SLAMERSFOORT.
Publiceerde eerder in Krakatau en Hollands Maandblad.
EMMA BURNS

(1958) - Dichter, essayist en poëziecriticus. Werd o.m.
bekroond met de Lucy B. & C.W. van der Hoogt-prijs (1997), de Herman
Gorterprijs (2002) en de Frans Kellendonk-prijs (2005). In 2007 verscheen zijn
Het feest van Saturnus; De literatuur van het heidense Rome.
PIET GERBRANDY

(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 2007
verscheen haar nieuwste bundel Situaties.
EVA GERLACH

INGMAR HEYTZE (1970) - Publiceerde o.m. de poëziebundels Alle goeds (2001),

Het ging over rozen (2002), Het beste en de rest (met zijn keuze uit eigen werk;
2006), alsmede de bundel met autobiografisch proza Scooterdagboek (2005).
Onlangs verscheen de bundel Elders in de wereld.
(1974) - Dramaturge en actrice. Schreef o.m. voor het ro theater,
Theater Artemis en haar eigen muziektheatergroep Het Paleis voor Volksvlijt.
In 2004 won zij de Hollandse Nieuwe Toneelschrijfprijs voor haar stuk Skills.
In 2007 verscheen haar roman Tot alles gezegd is.
ENNE KOENS

(1942) - Studeerde Nederlands en Algemene
Literatuurwetenschap te Leiden. Was o.m. werkzaam als redactrice. Ontving
de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2005-2006 (essayistiek) voor haar
eerder publicaties in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS
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L.TH. LEHMANN

(1920) - Dichter, prozaïst, vertaler, jurist, archeoloog en dj op
Recente bundels zijn Gedichten 1939-1998 (2000), Toeschouw
(2003) en Wat boven kwam (2006). In 2005 verscheen De Tewaterlating van
een Theorie; herinneringen, reisverhalen en beschouwingen.
VPRO-radio.

(1935) - Tekenaar, graficus, illustrator. Medewerker van Hollands
Maandblad sinds 1959.
PETER VOS

LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
2

Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
(1944) - Was tussen 1984 en 1999 lid van het Europese
parlement voor de VVD; is thans senior adviseur, o.a. bij European Public Policy
Advisors.
FLORUS WIJSENBEEK
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HOLLANDS WEEKBLAD
tijdschrift voor litteratuur en politiek
PROSPECTUS VOORJAAR

1959

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

f 13,50, per kwartaal f 7,50,

losse nummers 60 cent

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

3

Bijna 50
Een halve eeuw een goed humeur
Kornelis Lubbertus Poll was 31 jaar toen op 20 mei 1959 het eerste nummer van
het door hem opgerichte Hollands Weekblad verscheen. Enkele maanden eerder
had hij na samenspraak met enkele geestverwanten een ‘manifest’ doen uitgaan
naar beoogde medewerkers en geldschieters. De eerste zin van dat pamflet luidde:
‘Dit blad zal vaker verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht.’
Misschien was dat niet verbazingwekkend. Wellicht is elke 31-jarige die een
literair-politiek weekblad opricht chronisch goedgehumeurd. Maar wellicht was 1959
ook een jaar waarin de lucht tintelde van optimisme, beloftes en een goed humeur.
Dit was immers het jaar waarin te Slochteren de aardgasbel werd ontdekt, waarin
de Russische Luna III voor het eerst foto's van de achterkant van de maan maakte,
waarin de Nederlandse Corine Rottschafer Miss World werd en Teddy Scholten het
Eurovisie songfestival won, waarin de Dafodil haar debuut maakte op de Nederlandse
wegen, waarin de 32-jarige Harry Mulisch Het Stenen Bruidsbed publiceerde als
eerste Literaire Reuzenpocket (en waarin Fidel Castro kort voor zijn 33ste verjaardag
in Cuba de macht greep), waarin het Nederlands Dans Theater onder leiding van
de 27-jarige Hans van Manen werd opgericht, waarin de 15-jarige Pim Maas de titel
‘Nederlandse Elvis Presley’ won in de Amsterdamse bioscoop Royal, waarin het
500.000ste tv-toestel in Nederland werd aangesloten en de eerste uitzending van
Sport in beeld te zien was, waarin de Nederlandse kranten bijna 1000 artikelen
publiceerden over ‘nozems’, waarin het beginnende tienerbandje The Beatles in
Liverpool voor het eerst meer dan één keer achter elkaar mocht optreden, waarin
de film Some Like it Hot uitkwam, waarin Eisenhower en Chroetsjow elkaar voor
het eerst ontmoetten, waarin Simon Vinkenoog voor het eerst LSD gebruikte, waarin
Miles Davis de lp Kind of Blue uitbracht, waarin de Pacifistisch Socialistische Partij
voor het eerst meedeed aan de verkiezingen, waarin het radioprogramma ‘Tijd voor
Teenagers’ de lucht inging, en waarin ‘het Lieverdje’ op het Spui werd onthuld.
Dit was een goed jaar om een literair-politiek tijdschrift op te richten.
K.L. Poll had evenwel niet alleen oog voor de beloftes die in de lucht hingen, maar
ook voor de wortels waarmee hij zijn blad in een traditie wilde planten: ‘Het tijdschrift
is bedoeld als een literair-politiek weekblad, maar dan beide woorden gebruikt in
de zin waarin ook Ter Braak en Du Perron literaire en politieke figuren waren. Wij
willen deze twee namen graag met wat nadruk als voorbeeld vermelden, niet alleen
omdat hun werk het karakter van dit weekblad zal beïnvloeden, maar ook omdat
angst voor epigonisme een schichtigheid tegenover hen heeft veroorzaakt, die als
rem fungeerde voor de doorwerking van hun denkbeelden en gezindheid na de
oorlog.’
Het weekblad werd maandblad in 1963, er kwamen nieuwe redacties na Polls
overlijden in 1990, en nu wij in verwondering omkijken, rijst de vraag of er niet wat
valt toe te voegen of af te doen aan het ‘manifest’. En hoewel ‘manifesten’ ons thans
misschien doen terugdeinzen, moet de conclusie luiden dat Polls ‘manifest’
onverminderd geldig blijft als bron van inspiratie.
Wij leven in een andere tijd, maar dat maakt de door Poll geschetste
geesteshouding van de schrijvers in dit blad (‘twijfelaars tegenover zelfverzekerde
praters;
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individualist tegenover elk groepsbelang; niet gesteld op de mantel der liefde die
alle verschillen onzichtbaar maakt; wantrouwend tegenover de keurigheid maar ook
tegenover slechte manieren’) niet minder relevant. Wij leven in een andere wereld,
maar dat maakt de oriëntatie van dit tijdschrift (nieuwsgierigheid naar het antwoord
op de vraag ‘hoe mengen zich belangen, moraal en ideeën’) niet minder dringend.
Wij leven in een andere samenleving, maar dit maakt de lichte zorg in het ‘manifest’
(‘hoe vindt en animeert men de smalle groep mensen, lezers en schrijvers, van wie
het bestaan van dit blad zal afhangen’) niet minder permanent.
Het bovenstaande was ook vier jaar geleden in deze kolommen te lezen, toen
Hollands Maandblad 45 werd. Dat deze woorden hier nu opnieuw staan, is geen
toeval. De herhaling op de drempel van de vijftigste jaargang beoogt in herinnering
te roepen dat toen het blad 25 jaar oud werd, Bert Poll zonder verder commentaar
het oorspronkelijke manifest wederom afdrukte - en hij deed hetzelfde bij het 30-jarig
bestaan in 1989. De reprise onderstreept kortom de constatering dat Hollands
Maandblad de afgelopen halve eeuw niet veel anders is geworden - en dat evenmin
wenste te worden. Anderzijds huivert dit tijdschrift voor zelf-felicitatie, wil niet
eerbiedwaardig zijn, en wil ook niet achteroverleunen in een reputatie van vroeger.
Kort gezegd, Hollands Maandblad is nu te oud om nog veelbelovend te zijn, maar
te jong om al respectabel te heten.
In zekere zin gaat het heel goed met Hollands Maandblad. Afgelopen jaar werd
het maandblad door het Lucas Ooms Fonds als ‘toonaangevend’ literair tijdschrift
onderscheiden met een LOF-penning wegens de ‘grote betekenis voor de
tijdschriftenjournalistiek’. En enige tijd geleden verspreidde het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) gegevens waaruit valt op te maken dat
Hollands Maandblad thans het grootste literaire tijdschrift van dit land is (alleen het
vijf keer per jaar verschijnende literair-historische periodiek De Parelduiker heeft
een vergelijkbare oplage).
Anderzijds zijn wij van nature nooit erg onder de indruk van loftuitingen, terwijl
we ons er tevens van bewust zijn dat Hollands Maandblad de grootste is geworden
omdat andere literaire tijdschriften erg hard zijn gekrompen of veel kleiner zijn
gebleven. En ‘groot’ blijft voor literaire bladen altijd bescheiden, hoewel er per jaar
toch meer dan 10.000 exemplaren van Hollands Maandblad van de persen rollen.
Maar omdat dit blad vaker zal verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht,
dient meteen gezegd dat wij volstrekt niet geloven dat de tijd van literaire tijdschriften,
of van het gedrukte woord in bredere zin, voorbij is als gevolg van internet. Dat wordt
beweerd door mensen die het internet - een fantastisch medium voor informatie adoreren maar klaarblijkelijk niet bevatten, en evenmin de rol en betekenis van
literaire bladen begrijpen.
Indien er al ‘bedreigingen’ bestaan voor literaire bladen, dan is die juist te zoeken
in het feit dat nog nooit eerder in de geschiedenis zoveel papier werd bedrukt. De
overdaad van druksels is zelfs zo groot dat alleen in Nederland jaarlijks meer dan
acht miljoen boeken moeten worden vernietigd omdat zelfs De Slegte ze niet wil
hebben. En misschien zijn die ‘bedreigingen’ ook te zoeken in een samenleving
waarin studenten thans minder tijd besteden aan lezen dan MULO-scholieren in 1959,
waarin binnenkort de helft van het onderwijzend personeel onbevoegd is, waarin
diskjockeys de bestbetaalde overheidsdienaren zijn, waarin zo'n 400 literaire prijzen
te verdelen zijn, en waarin aan de universiteit bij studies die vallen onder ‘taal &
cultuur’ meer dan de helft van de studenten nooit de eindstreep haalt.
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Het is geen wonder dat in zo'n land het literaire en intellectuele landschap aan het
veranderen is, en daarmee ook de positie van literaire tijdschriften. Zo schuilt er
bepaald iets grappigs in het feit dat Nederland meer ‘hoger opgeleiden’ heeft dan
ooit, maar niet in staat is de tendens tot ont-intellectualisering te camoufleren. En
dan bedoel ik niet alleen het gegeven dat de tsunami van 1.297 artikelen en
opiniestukken in de landelijke dagbladen inzake de film ‘Fitna’ van Geert Wilders
wat betreft toon en timbre vaak nauwelijks te onderscheiden waren van de
berichtgeving over Bokito, over de poema op de Veluwe en over het
‘wetenschappelijk onderzoek’ dat aantoonde dat vloeken impotent maakt (dat alles
haalde ook uitvoerig de landelijke pers). Neen, ik bedoel vooral het verschijnsel dat
al in 1972 werd beschreven door Irvin Kristol in Commentary. ‘Het probleem is,’
betoogde hij, ‘dat onze samenleving steeds meer “intellectuelen” opkweekt en steeds
minder gewone mensen. Westerse landen hebben nu een grote groep mensen die
zich de houding, gedragingen, symboliek en taalcodes van intellectuelen hebben
eigen gemaakt, en die van zichzelf denken dat ze intellectueel zijn, hoewel ze
intellectuele vorming volstrekt missen - en vaak zelfs geen enkele intellectuele
competentie bezitten.’ Twintig jaar later was de progressieve econoom John Kenneth
Galbraith minder omfloerst. In zijn boek The Culture of Contentment omschreef hij
de tegenwoordige elite als ‘fat, dumb, and happy’.
Ook in de letterkunde verwijst niet iedereen even vaak als dit blad naar een goed
humeur. Zo betoogde de criticus Carel Peeters onlangs somber dat in de literatuur
‘een nieuwe onoverzichtelijkheid’ aan het ontstaan is ‘door het ontbreken van selectie,
analyse, onderscheid en het leggen van gemotiveerde accenten’. In zijn ogen is er
‘een springerige chaos waarin schrijvers en boeken een lukraak bestaan leiden’ in
het domein van public relations. Dit wordt nog versterkt omdat de literaire kritiek
volgens hem is verworden tot ‘afwaskritiek’: ‘het gebeurt elke week, maar de animo
is zoek’. In de literatuur is ‘aandacht’ nu op zich al voldoende, en het doet er niet
meer toe wat voor aandacht. Of dit veranderende intellectuele en literaire landschap
duidt op een ‘crisis’, weet ik niet. ‘Crisis’ is zo'n woord dat dikwijls meer een
symptoom dan een diagnose is van de kwaal die het tracht te beschrijven. Wel
liggen hier kansen voor Hollands Maandblad. In een tijd dat de elite niet in staat is
eisen aan zichzelf te stellen, moet een hoogdrempelig tijdschrift dat wel geduld heeft
maar niet meebuigt kunnen gedijen.
Sinds de oprichting in 1959 heeft Hollands Maandblad de wereld met oprechte
belangstelling maar bovenal met milde verbazing in ogenschouw genomen. Maar
nimmer heeft het de bakens verzet omdat het tij elders verliep of zich iets
aangetrokken van wat anderen eerbiedig de realiteit noemen. Niettemin valt op dat
in Hollands Maandblad de actuele onderwerpen van vandaag - integratie, de politieke
islam, de crisis in het onderwijs, de vormloosheid van een literatuur zonder
ondergrens - reeds vele decennia geleden aan de orde werden gesteld, waarbij alle
argumenten die vandaag zo luidruchtig om aandacht smeken reeds rustig uiteen
werden gezet.
Er is kortom geen reden tot pessimisme. Wie goed oplet, ziet dat Hollands
Maandblad in 2008 net zoals in 1959 probeert vernieuwing te paren aan traditie.
Daarom is het aardig te weten dat dit blad de afgelopen jaren nogal wat jonge
debutanten heeft afgeleverd bij uitgeverijen, en dat in dit eerste nummer van de
vijftigste jaargang bijdragen staan van Hugo Brandt Corstius en Peter Vos, beide
medewerker vanaf het begin in 1959. Er is dus genoeg reden voor Hollands
Maandblad om vaker te verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht. - BB
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Twee koningskinderen
Ingmar Heytze
Achter het zolderraam tegenover mijn huis
gaat na een half jaar duisternis weer licht aan.
Het eerste wat ik denk: zou ze terug zijn,
het slanke meisje met de lange blonde krullen
dat bijna elke donderdagavond topjes stond
te passen voor de spiegel? In een ooghoek
kwam ze uren later thuis, ontkleedde zich
en stommelde naar bed. Soms zwaaide ze.
Nee, ik ging er niet speciaal voor zitten,
en als ik soms over de vensterbank keek
waar ze mee bezig was kwam dat omdat ik
om haar gaf, hoewel ze mij op straat voorbij
zou gaan. In de kamer staan vijf mannen in
driedelig grijs. De eerste doet een bouwlamp
aan. De tweede wijst waar alles anders wordt.
Het trio staart naar mij, naakt achter mijn raam,
ziet niets of niemand. Bewijst: dat meisje ben je kwijt.
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Start en finish van de evolutie
door Hugo Brandt Corstius
Ik weet niks van dieren.
Dat maakt mij nu juist tot een dier. Dieren letten alleen op andere dieren vanwege
een van deze twee motieven: Of omdat ze moeten oppassen niet opgegeten te
worden. Of omdat ze het lekker vinden om een dier te eten.
Afgezien van dat eten interesseert een dier van de ene soort zich nauwelijks voor
de andere soort. Dacht u dat een mier zich ooit druk maakt over wat wij mensen
doen, met atoombommen en politieagenten, met scholen en televisie, met concerten
en marathons? Wij mensen drijven over de mierenhopen heen zonder dat ze op
ons letten, zoals andersom wolken en sterren over ons heen drijven zonder op ons
te letten. Mieren begonnen minstens honderd miljoen jaar geleden aan hun evolutie,
wij hoogstens vijftig miljoen jaar.
In de zomer van 1941 lag ik naast een zomerhuisje in Petten te kijken naar een
stoet mieren die onder het huis vandaan kwam, over een paar stoeptegels
paradeerde en aan de andere kant in het gras verdween. Ik wou weten of dieren
ook rechts hielden, maar ze kronkelden heen en terug door elkaar heen.
Precies vijf jaar later, ik was tien jaar oud, lag ik daar weer. Het dorp Petten was
afgebroken, maar het zomerhuisje was gespaard omdat het dak lager lag dan de
duinen waarin nu bunkers zaten. Ik zag precies dezelfde mierenoptocht. De oorlog
was totaal aan ze voorbijgegaan.
Wij zijn dus dieren, al was het maar omdat we alleen interesse hebben in onze
eigen soort. Wel voelen wij ons de bovenste, de geslaagdste, de beslissende
diersoort, de triomf van de evolutie, de baas van de planeet. Zullen olifanten of
tseetseevliegen ook wel denken, met hun enorme of hun gevaarlijke lijven.
Dieren doen niet aan Kunst, aan Kleren, aan Kerken. Althans: voorzover wij weten.
Anaxagoras (500-428 voor Christus) zei over ons: ‘Handen Vrij.’ Omdat wij op onze
achterpoten lopen, kunnen wij, volgens hem, met onze vrije handen kunst maken,
kleren weven, tot goden bidden. Totale vergissing van die Griek. Er zijn miljoenen
diersoorten, met zes poten, of met vleugels, bevers die dammen bouwen, bijen die
in de donkerte van hun huis de weg wijzen naar honingrijke bloemen met behulp
van een code waarin geen honing of bloem te herkennen valt. Anaxagoras had
beter op de dieren moeten letten, zoals Aristoteles later deed. Ludwig Feuerbach
(1804-1872), de man van ‘Man ist was man isst’, zei iets dat meer waarheid bevat,
namelijk: ‘Als vogels religie hadden, dan had God vleugels.’ Pas door Charles Darwin
(1809-1882) begrijpen wij dat we op onze achterpoten gingen lopen teneinde onze
armen de kans te geven zich tot vleugels te ontwikkelen.
Laten we eens kijken hoe onze diersoort, u, tweepotige, denkende, ambitieuze lezer,
de vrije handen die u bezit gebruikt. Ik stel drie activiteiten aan de orde, namelijk
schrijven, weven en acteren, dus het maken van boeken, kleren en toneel.
Veel mensen denken dat boeken 500 jaar oud zijn. Ja, toen werd de boekdrukkunst
uitgevonden. Maar boeken bestaan al zeker 1000 jaar langer. En over 500 jaar
worden er beslist geen boeken meer gedrukt, of het moest in een museum zijn.
Eens werd het schrift uitgevonden. Dat schrift werd pas echt geoptimaliseerd
nadat Homerus zijn meesterwerk had gemaakt. Hij verzon een ritmisch gedicht om
het makkelijker te kunnen onthouden. Zestig jaar nadat ik
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het regelmatig voor straf wegens te laat komen uit mijn hoofd moest leren, kan ik
het nog: ‘ton d'apameibomenos prosefe polymetis Odysseus / Alkinoe kreion pantoon
arideikete laoon / hetoi men tode kalon akoeëmen esti aojdoe / tojoed hojos hod
esti theois enalinkios auden / ../ eim Odysseus, Laertides hos pasi doloïsin.’..
Wat die woorden betekenen, weet ik niet meer en dat hoefde ook toen al niet
want zestig jaar geleden draaide je die 's middags bij de conciërge af als je te laat
op school was gekomen. Ik zat dan lekker een half uurtje na school te lezen en liep
dan naar hem toe om de twintig regels die ik uit het hoofd moest leren op te zeggen.
Hij verstond toch geen Grieks.
De uitvinder van het schrift, dat zich natuurlijk ontwikkelde uit handelsbriefjes op
verpakte spullen, was zo bescheiden om niet zijn naam in een grotwand te beitelen.
Er zijn trouwens vele schriften uitgevonden, met als uitersten:
1 - De alfabetten van letters die de klanken opschrijven waarmee je woorden kan
spellen. Meestal tussen de tien en vijftig verschillende letters.
2 - Een lijst van tekens die lettergrepen opschrijven waarmee je aangeeft hoe
een woord (ongeveer) klinkt. Je moet een paar honderd verschillende tekens leren,
maar je schrijft korter en sneller. In het archeologisch museum in Istanboel zag ik
vorige maand een enorme rij kisten staan vol scherven met Hittitische syllaben in
spijkerschrift, die ik nog allemaal moet gaan lezen.
3 - Voor elk woord een apart teken verzinnen, dus een plaatje voor een zelfstandig
naamwoord, en zo een tekst opschrijven zonder dat je afhankelijk bent van de
toevallige taal die je kent. Verkeersborden en Chinees.
Voor al die manieren van schrijven geldt dat het opschrijven van de boodschap
meestal langer duurt dan het uitspreken. Wel kun je, na enige oefening, de tekst in
hetzelfde tempo laten voorlezen als wanneer je gewoon spreekt. Dat was trouwens
eeuwenlang de gewoonte.
Als Socrates in een gesprek iets uit een vorige conversatie wilde aanhalen, riep
hij een slaaf en liet hem de oudere tekst, door een slaaf genoteerd, voorlezen. De
tekst even aan de gesprekspartner laten zien, kwam niet bij hem op. Het schrijven
had het spreken niet ingehaald. Pas kort voor de uitvinding van het drukken kwamen
er mensen die een tekst in stilte lazen.
Twee grote voordelen van lezen: het gaat veel sneller dan luisteren, en je hoeft de
taal waarin de boodschap is opgeschreven niet goed te kunnen uitspreken. Het
Latijn was ten dode opgeschreven, maar wat in het Latijn was opgeschreven, bestaat
nog steeds. Het tempo van lezen ligt veel hoger dan dat van spreken, laat staan
dat van schrijven.
Het boekdrukken zal geen 1000 jaar duren. We zien het aankomen: het internet,
en wat daar weer op volgt, maakt papier en drukken overbodig, en al helemaal het
moeizame zoeken naar de juiste teksten in bibliotheken en het kopen of stelen van
boeken.
Natuurlijk zal het overslaan van de fase ‘letters-neerzetten’ over een tijdje de
letters doen verdwijnen. Dan kan het bijvoorbeeld zo gaan: Je houdt een draagbaar
geheugentje tegen je hoofd en je hersens weten wat er daarin staat geschreven.
Conversatie zal bestaan uit elkaar aankijken. Lijkt op de meest overtuigende
liefdesverklaring van vandaag.
Zoals er eens maar één boek bestond, de bijbel, die dan ook gevuld is met onzin
en verhaaltjes van heel verschillende aard, zo bestaat er straks maar één boek: het
boek waar alles in staat. Spreken is niet meer nodig. Wij lezen de tekst in ons hoofd
zoals we naar wolken en bergen kijken: beetje genieten maar geen nieuwe informatie.
Er is dan eigenlijk geen verschil meer tussen ons mensen en zij, de andere dieren.
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Het weven van kleren was moeilijk tot de weefmachine werd uitgevonden, met
de spinmachine en nog zo wat. Maar we wilden mooiere kleding, met patronen. Aan
de weefgetouwen moest daarvoor bij elke slag iets veranderd worden. Zo verscheen
de eerste ponskaart. Die schoof je in het weefgetouw. De gaten in de ponskaart
lieten bij elke slag van het weefgetouw alleen bepaalde stokken door en zo ontstond
een ingewikkeld patroon.
Ietsje later kwam de ponskaartenstapel voor het draaiorgel die een verzonnen
mu-
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ziekje speelde zonder dat er een musicus aan te pas hoefde te komen. De letters
van een opgeschreven tekst zijn als de gaten in de weefkaart en in de kaartenstapel
van het draaiorgel.
Toneelspelen, dat is geen normale conversatie. Acteurs doen net alsof ze iemand
anders zijn en spreken de tekst uit die een schrijver heeft verzonnen. Dat gebeurt
nog steeds, maar de meeste consumptie en productie van toneel gaat op een andere
manier. De acteurs spelen, een keer of tien, kleine scènetjes die samen het hele
stuk gaan opleveren maar nog niet in de goede volgorde. Na die opnames wordt
een film in elkaar gezet, waar de acteurs met verbazing naar kijken. Hun spel is niet
langer het nadoen van een echte reeks gebeurtenissen, maar het leveren van losse
minuutjes.
Wat maken die veranderingen in tekst, in textiel, in toneel voor verschil? Dat de
productie veel handiger gaat. Dat de consumptie veel
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goedkoper en sneller gaat. Dat de componisten van fictie, flanel en film niet langer
zichtbaar zijn, en dat hun productie ook lang na hun dood precies herhaald kan
worden.
De vooruitgang van de techniek - heb ik het daar over? Nee, dat zijn slechts kleine
veranderingen. Maar in de toekomst zullen al die technieken nog slechts imaginair
zijn, geen enkele pen of naald of camera hoeft meer gebruikt. Onze hersenen worden
in die toekomst rechtstreeks gevuld met wat andere hersenen, van mensen die wij
niet kennen en aan wie we niet denken, ooit verzonnen hadden.
Nu al kun je via internet elk toneelstuk, elk weefsel, elke melodie, elk gedicht, elk
fotootje, elke film, gaan zoeken en vaak vinden. Wat gebeurt er als alle hersenen
bij de geboorte worden voorzien van alles wat ooit bedacht is? In die toekomst zou
je een heel leven bezig kunnen zijn met in je eigen hoofd rond te kijken of wat jij zelf
meent te verzinnen er al in zit, en altijd is het antwoord: Ja.
Het zelf creëren en daarna het gecreëerde aan anderen vertonen wordt overbodig.
Je hoeft niet meer te praten. Alles wat een mens hoeft te doen, is een hapje te eten,
misschien wat te slapen, en op te passen dat je niet zelf wordt opgegeten. Kortom:
de mens is eindelijk een echt dier geworden.
Al die generaties van uitvinders, van genieën, van krijgers en zwoegers, zullen
de mensheid brengen op het niveau van de huidige zwanen, kikkers, luizen en
andere beesten om ons heen. Dan leven wij zonder zorgen, genieten van wat onze
voorouders bedachten, en sterven zonder zorgen. Net als de dieren waarop we nu
zo neerkijken.
In die toekomst hebben wij een nieuw inzicht gekregen, iets dat u nu niet zult
geloven. Namelijk dit inzicht: het feit dat de dieren om ons heen niets maken, en
niets zeggen, en niets uitvinden, maar precies zo leven als hun ouders, dat is het
bewijs dat zij niet aan het begin van hun evolutie staan, waarin zij nog moeten leren
spreken, schrijven, rekenen, tekenen, zagen en lijmen, maar dat zij juist aan het
uiteinde van hun evolutie staan. Wij mensen staan in 2008 aan het begin van onze
evolutie naar dat vredige zorgeloze einde. De dieren staan al aan de top, wij klimmen
nu naar boven. Natuurlijk gelooft u mij niet. Dat bewijst dat ik gelijk heb.
Dieren die ons nu per ongeluk zien, denken: ‘Zouden wij vijftig miljoen jaar geleden
ook zo zenuwachtig, ongeduldig, ongelukkig, onhandig zijn geweest? Wat een
grappige onnozele beesten zijn die mensen! Laat ze nog maar vijftig miljoen jaar
voortmodderen, dingetjes uitvinden, kunstwerken scheppen, oorlogen voeren, tot
ze op dezelfde rustige, beschaafde manier kunnen leven als wij: niet meer hoeven
te praten, zich niet hoeven aan te kleden, niet in hun agenda en op hun horloge
kijken, niet naar zalen hoeven om muziek te horen, niet naar een scherm kijken om
te communiceren, maar tevreden denken aan alles wat onze verre voorouders
hebben bedacht, geschreven, uitgevonden, en in onze hersenpan hebben
neergelegd. Wij mieren - of wij walvissen - beweren niet dat onze innerlijke
onzichtbare gratis verkregen kennis, beter is dan die van andere dieren, dus laat
de mensensoort dat ook niet doen.’
Ik ben maar een mens, en ik richt mij tot u, metgezellen in een evolutie die nog maar
net begonnen is. Ik weet niet precies hoe wij over vijftig miljoen jaar tevreden als
de huidige dieren zullen leven. Zullen er dan nog afzonderlijke kunsten bestaan, of
zijn literatuur, schilderkunst, techniek en muziek dan al totaal versmolten tot de in
de hersenen geïntegreerde levenskunst van die ene diersoort, die zich onderscheidt
door tweebenigheid, eigenwijsheid en kaalheid? Ik ben benieuwd.
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Bewerkte versie van een lezing die op 22 april jl. werd gehouden in het
Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven in het kader van de serie ‘Scherpdenkers’
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Mei
Eva Gerlach
1
Het ene oog loopt dicht
maar het andere kijkt nog.
Het ziet je zoals je daar liep,
iets met je heupen waardoor je nooit helemaal recht.
In het water eentje die duikt
en omhoogkomt, duikt en omhoogkomt.
Het andere oog ziet de vis,
het ene blijft jou zien.

2
Ik wrijf de rug van mijn moeder
met vet omdat zij anders openspringt.
Haar vel vol bulten zwarte vlekken kloven
wervels ribben groeit en groeit. Mijn hand
die al haar korsten vindt wil naar je toe
maar smeert en smeert, ontziet.
‘Waar het openspringt kun je niet verder,
het water is veel te diep.’
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3
Toen je thuiskwam had ik het bad warm.
Ik zeepte je in.
Overal in je vervallen
uitdijende lichaam de god
die op je vaten sloeg,
zong door je alveoli.
Een man van schuim en helder als een kind,
tegen de tijd in pissend.

4
Het fluitenkruid wacht
tot ik opsta
een pijpje snij tussen twee knopen
vlak onder de bladaanzet
blaas over de opening heen.
Hoor hoe je stem roept
laag en hees. Vogels vogels!
Tijd om de uil weg te jagen.
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Vrij in '68
door Margriet de Koning Gans
Als we op weg gaan naar Osaka en vanuit Arashiyama in zuidwestelijke richting
rijden, vraag ik het hem. Sinds wanneer hij dan Vrijman heet, terwijl er Hulsebos in
zijn paspoort staat. Hij vertelt dat toen hij als jongen in het verzet ging, hij deze
geuzennaam bedacht. Dat het een definitieve breuk met zijn jeugd was, dat het
uitbreken van de oorlog voor hem een grote bevrijding is geweest. Hij was toen ook
communist geworden.
‘Was daar dan ook communisme voor nodig, voor je bevrijding?’ vraag ik. ‘Je kunt
het ook overdrijven.’
‘Nee, zo zat dat niet,’ zegt hij. ‘Het was dank zij mijn kleutertrauma's, mijn jeugd
in de padvinderij, mijn puberteit in het verzet, mijn verslaafdheid aan grote ideeën,
filosofieën en andere drugs, dank zij mijn capaciteiten en gebreken, dank zij de rede
van Stalin op het zestiende congres van de communistische partij, dank zij mijn
angst voor armoe, mijn cynisme, mijn ego, mijn cassius-clayisme “I am the greatest”,
mijn blinde bewondering voor de Picasso's, de Strawinsky's, de Churchills, ook
gruizige, slordige, slijtse maar dichterlijke en dwars door alles heen levende
persoonlijkheden, die voortdurend op zoek naar zichzelf waren...’
‘Hallo kameraad,’ onderbreek ik hem, ‘We moeten nu even op het verkeer letten.’
Maar Jan is los. Hij vertelt hoe hij als journalist op een keer een partijbijeenkomst
moest verslaan en dat hij toen spontaan was opgesprongen en de Internationale
had meegezongen. Hij had er tranen van in zijn ogen gekregen. Eindelijk een doel
om voor te leven!
Ik vertel hem over mijn opa, die altijd met tranen in zijn ogen terug zat te denken
aan de glorietijd van Troelstra. Mijn opa leerde zijn kleinzonen over politiek te
discussiëren. Als ze iets zeiden wat hem beviel, kregen ze na afloop een briefje van
vijf. En ik denk aan mijn oma, die haar kinderen een oranje sjerp omdeed voor de
1 mei-optocht, omdat ze geen rode had. Ik heb haar nooit gekend, maar hoorde dat
ze Troelstra te ver vond gaan.
‘Hier moet je volgens mij rechts aanhouden, want anders komen we in zee terecht,’
zeg ik.
‘Ja lieve kaartlezeres,’ roept Jan opgewekt, ‘alles onder controle. Maar Feuerbach,
Hegel en Marx, de communistische partij, hebben mijn denken voorgoed verkankerd
en er voor gezorgd dat bij alles wat er in mijn leven gebeurt het gevoel van
maatschappelijke survival altijd nummer één staat, de zegeningen van de dialectiek
die elke nood toejuicht omdat er dan weer een deugd van te maken is.’
Hij vertelt over zijn jeugd, een verhaal waarin het werkelijk voortdurend pijpenstelen
regent en overal lekkages zijn, in de hele Jordaan. Die kon zijn vader dan gelukkig
repareren omdat hij loodgieter was. Alleen jammer dat niemand kon betalen. In de
keuken een paar korsten brood die over de tafel werden geschoven. Jan moest
altijd pinda's doppen op een krant. Zijn vader maalde die dan fijn in de koffiemolen,
om er met slaolie pindakaas van te maken. Dan word je vanzelf wel communist.
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Ik zeg hem dat wij na de oorlog ook straatarm waren, maar toch voor koningin en
vaderland. Mijn vader zat bij Nederland Volksherstel, een club van Wilhelmina. En
in 1947 zat hij net in Tsjecho-Slowakije toen daar het IJzeren Gordijn werd
neergelaten. Ik weet nog hoe bang we waren dat hij er nooit meer achter vandaan
zou komen. Communisme was wel het laatste waarvan wij iets moois verwachtten.
En dat ik tijdens mijn studie het neomarxistische van de Frankfurter Schule door
m'n strot geduwd kreeg. Ik word weer moe als ik eraan denk. Mijn enthousiaste
hoogleraar Bomhoff kreeg me zo ver dat ik Adorno's Noten zur Literatur kocht. Drie
delen, halverwege deel 1 gaf ik het op. Walter Benjamin, dat vond ik interessant,
maar ik snap niet wat dat nog met marxisme te maken heeft.
Zo komt het gesprek, terwijl we de borden met Osaka volgen, op de Rote Armee
Fraktion en die Franse jongen Cohn-Bendit. Die ook zo ideologisch bevlogen is van
de Frankfurter Schule, en daarvoor twee jaar geleden Parijs op zijn kop heeft gezet.
En hoe dat wat later oversloeg naar Amsterdam en de rest van Nederland. Een
jongen in het Leidse studentenhuis bij mij aan de overkant ging tijdens de
Maagdenhuisbezetting steeds naar Amsterdam om te kijken wat ze daar aan het
doen waren. Hij kwam met de dag lacheriger terug, want ze zaten alleen maar te
zitten, op de harde planken. Kennelijk was dat hun idee van het studentenleven.
‘Wij moesten dat in de groentijd,’ zei hij.
‘Weet je wat het verschil met jullie is?’ zegt Jan, ‘In Amsterdam hebben de
studenten contact met de tijdgeest, met de andere werkelijkheid die al is ontstaan.
Dat is jullie in Leiden blijkbaar ontgaan.’
Ik weet wel beter. Die tijdgeest, daar had ik middenin gezeten. Ik denk aan de
studentenvakbeweging die in 1963 opkwam en die de studentencorpora wilde
politiseren. Gelijke rechten voor de jongens uit het strokarton. Wat een heisa was
dat geweest. Dat hadden wij vanuit Leiden allemaal georganiseerd. Congressen
moesten er gehouden worden, met moties en amendementen. Ton Regtien en Jan
Blok met zijn Lenin-sik en al die andere apparatsjiks uit Groningen en Amsterdam
en toen ook nog Nijmegen, die de microfoon en de macht grepen voor hun
krankzinnige leuzen.
Wij van de Nederlandse Studenten Raad begrepen dat ze recht hadden op een
plaats in de studentenwereld en werkten daar hard aan mee, maar van hen moest
het een stalinistische hiërarchie worden. Wat een rancuneuze lui. Geen lachje kon
eraf. Hele dagen zaten we op terrassen in Noordwijk de kilometers lange notulen
te formuleren. Regtien en Blok en al die jongens moesten er met naam en toenaam
in geciteerd worden, in volgorde van belangrijkheid, anders had je op de volgende
vergadering de poppen weer aan het dansen. Maar ik houd tegen Jan mijn mond
erover, want ik heb geen zin in dat onderwerp.
‘Weet je wat voor mij de tijdgeest is?’ zeg ik dan. ‘Ik heb op 1 mei '68 de Praagse
Lente meegemaakt. Ik heb tussen drommen huilende mensen gelopen, oude
vrouwtjes die sinds de Russische bezetting in '47 niet meer naar buiten waren
gekomen als het 1 mei was. Een gynaecoloog die ik het proefschrift van een vriendje
ging brengen, stond in mijn armen te janken. Studenten die ik helemaal niet kende
namen me mee dwars door een uitzinnige menigte. Ik heb Dubcek op de tribune
zien staan, met Zatopek ernaast. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft allemaal grote
indruk op me gemaakt. Die waagden hun leven voor hun vrijheid. Kwam ik terug,
hadden ze in Amsterdam het Maagdenhuis bezet. Nou, nou.’
Jan heeft al zijn aandacht bij het verkeer, het is druk.
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‘En weet je,’ ga ik door, ‘in augustus ging het mis. Die studenten uit Praag zouden
in september bij ons op tegenbezoek komen, maar we konden geen contact meer
met ze krijgen. Niks. Het was afgelopen. En ineens stond er toch een bus op het
Rapenburg, vol Praagse studenten en docenten. Die waren naar ons gevlucht met
die bus omdat die al gehuurd was. Ze konden net door de laatste grenspost die nog
open was. En die moesten we toen midden in de vakantie ergens onderbrengen.
Sommigen hadden nog geeneens afscheid van hun familie genomen. Ik nam toen
vier meisjes in huis, die fluisterend rondslopen omdat ze gewend waren met veel
te veel mensen samen te wonen en afgeluisterd te worden.’
Terwijl ik doorratel, springen de tranen me in de ogen. Ik kan even niet meer tegen
dat rotcommunisme. En het was nog wel zo'n mooie stad, zo op en top Europees.
Ik had me daar een verrader gevoeld dat wij Europeanen die mensen, die ook
Europeanen waren, aan de Russen hadden uitgeleverd.
Jan legt zijn hand op mijn knie, voor de troost. Als we stilstaan voor mijn portiek
in Higashimachi en hij de motor afzet, vertrouwt hij me toe: ‘Weet je, ik vind het wel
zo verschrikkelijk lief van je dat je me tegenspreekt. Dat is nou dialectiek, en zo
komen we nog eens ergens. Maar ik kan je gerust stellen, ik ben allang geen
communist meer, al doe ik nu en dan net alsof. Ik stem tegenwoordig op de PvdA.
Maar Castro en vooral Che Guevara blijven mijn grote helden.’
Nu ben ik even stil.
‘Heb jij de opera “Reconstructie” gezien?’ vraagt hij.
‘Nee, die was meteen uitverkocht.’
Hij begint beeldend te vertellen hoe het was. Hoe ze samen met Louis Andriessen,
Peter Schat, Reinbert de Leeuw en al die anderen langzaam het zeven meter hoge
standbeeld voor Che oprichtten.
‘Heb je Het woord bij de daad ook gelezen?’ vraag ik als hij is uitverteld.
‘Nee, ik mag Mulisch niet.’
‘Nou, je weet niet wat je mist. Het is een fantastisch boek. Jij en Castro zouden
elkaar wel mogen, denk ik. Lekker samen havanna's roken.’
Onze discussie over 1968 en internationale solidariteit en persoonlijke bevrijding
en alles wat de we-reld bezighoudt, gaat tot 's avonds voort. Maar terug in Osaka
voegen we, geheel in de geest van de tijd, eerst de daad bij het woord. Onder de
douche zing ik innig tevreden het lied van de wielewaal, dat één van ons in Leiden
speciaal voor de studentenvakbond SVB van een melige tekst heeft voorzien. ‘Vooruit
studenten áállemaal, de vakbond is ons iehiediehieaal, want zweren wij bij 't
Máánifest, svb die doet de rest. Zonder omslag in uw broek, met een progressieve
look, ongewassen in de linkse hoek.’
Nu, veertig jaar later, kijk ik met weemoed en verwondering terug. Jan Vrijman
en ik, ieder uit een totaal ander maatschappelijk hokje, vierden de tijd van toen.
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Wij zijn genummerd
Mark Boog
Wij zijn genummerd.
Ons wordt gevraagd in volgorde te staan
en rustig af te wachten.
Wegen, genot, leggen zich met zwier over de heuvels,
een oude arend houdt strak het midden.
Het groen heeft zijn glans vorige week verloren.
Daagt de wetenschap?
Vertrouwt de tijd ons zijn eerste geheimen toe?
Ontsluieren wij eindelijk onszelf of tenminste een deel van ons?
Niets daarvan. Wij zijn genummerd
en weten dat niet.
Wij vermoeden weinig
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Klem
Rond de borst de kleding
die de dag ons voorschrijft.
Ademen is worstelen,
zo sussen ons de wijzen.
Het is omdat het is,
en het is goed.
Nu stapelen de oordelen zich als beloften op,
nu rafelt hier de stof, daar niet,
maar veronachtzaam nooit de tekenen.
De tekenen zijn groots en als een kind verveeld.
De tekenen bedriegen, omdat ze waarheid zijn.
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Wim Brands
De vissers vertelden dat ze op een dag
de vis met de gouden schubben
zouden vangen en dan stopten.
Ik uitte mijn ongeloof, meer dan eens,
en kreeg daarom bij mijn vertrek
de riem waaraan de dorpsoudste
elke dag de onzichtbare hond
uitliet.
Thuis spijkerde ik de gift
aan een deur.
Elke nacht werd ik gewekt
door geblaf.
*
Ze keken naar het schilderij, vonden het
een meesterwerk. Waarom,
vroeg hij
en zij zei dat de schilder volgens haar
wachtte.
Waarom vroeg hij.
Omdat er geen verf is en niets
om te schilderen,
zei zij.
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Onfeilbaar
door Florus Wijsenbeek
Tijdens de februarizitting 2008 van het Europees Parlement in Straatsburg bleek er
zo weinig aan wetgeving op de agenda te staan, dat de afgevaardigden hun toevlucht
namen tot een reeks debatten over de toestand in de wereld. Die gaf - en geeft nog
steeds - zeker reden tot zorg, maar het werd al snel duidelijk dat het Europees
Parlement er weinig aan kon veranderen.
Niets ten nadele van al de gloedvolle diagnoses, maar het was misschien jammer
dat juist bij deze zitting niet - zoals vaker wordt gedaan - de gaatjes in de agenda
waren opgevuld met de een of andere religieuze hoogwaardigheidsbekleder. Die
worden geregeld uitgenodigd om de Europese afgevaardigden te wijzen op hun
morele verantwoordelijkheden en ethische standaarden. Dat zou nu goed van pas
zijn gekomen, want precies deze week bleek dat er met de betalingen aan de
persoonlijke medewerkers van de geachte afgevaardigden - die opvallend vaak
familieleden in dienst bleken te hebben - nogal het een en ander mis was.
Gelukkig gaven de navolgende maanden ampel gelegenheid voor ethische
bespiegelingen en morele overpeinzingen, omdat achtereenvolgens de Groot Moefti
van Damascus, de Opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk en de paus van het
Vaticaan hun opwachting in het Parlement kwamen maken. Vlak voor hun bezoeken
was trouwens de Britse kroonprins Charles ook al geweest, zij het in Brussel, en
had reuze veel bijval gekregen voor zijn eveneens hooggestemde uiteenzettingen
aangaande het klimaat en gezondheidsvoedsel.
Ook al in mijn tijd kwamen er naast staatshoofden en regeringsleiders - variërend
van ons eigen staatshoofd Beatrix, haar Jordaanse collega (toen nog) Hoessein,
president Reagan van de Verenigde Staten tot de dienstdoende Bondspresident
van Zwitserland - met enige regelmaat kerkleiders en geestelijke voormannen ons
toespreken. Zo heb ik de Dalai Lama, de patriarch Batholomeus van Constantinopel,
aartsbisschop Runcy van Canterbury en diverse pausen langs zien komen.
Vooral die laatsten vielen niet in de smaak van mijn toenmalige collega dominee
Ian Paisley, nu de inmiddels al weer afgetreden minister-president van Ulster. Hij
had er een handje van om de paus beurtelings uit te maken voor ‘Grote Hoer van
Babylon’, ‘Old Redsocks’ of ‘Antichrist’. Sterker nog: hij demonstreerde niet alleen
in woord maar ook in gebaar tegen het pausbezoek in de plenaire vergaderzaal en
moest al schreeuwend en tierend met forse hand door een aantal bodes worden
afgevoerd.
Ik was het destijds niet geheel met mijn medeparlementariër eens. Ook al ben ik
zelf het roomse geloof bepaald niet toegedaan, toch was ik van oordeel dat de paus
wel degelijk, net zoals al die andere Europese staatshoofden een geldige reden
had om in het Europees Parlement te spreken. En dan niet zozeer omdat de
Europese eenwording een rooms complot is, zoals minister-president Willem Drees
oprecht scheen te denken, maar meer omdat Vaticaanstad toch een staat is weliswaar geen democratische - die in bepaalde opzichten deel uitmaakt van de
Europese Unie, al was het maar vanwege het opstrijken van export-subsidies van
landbouwproducten.
Wie op officieel bezoek gaat in Rome bij de instellingen van de Italiaanse Republiek
moet overigens ook altijd bij het Vaticaan langs. Toen ik kabinetschef was van de
voorzitter van het Europees Parlement, was het de bedoeling dat ik hem daarheen
zou begeleiden, maar dat ging helaas niet door. De voorzitter liet zijn beurt voorbij
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de Senaat van zijn land. Inderdaad is hij nu alweer vele jaren comfortabel Senator
in zijn thuisland, hoewel ik niet zeker weet of dit te danken is aan de pauselijke photo
opportunity.
Overigens kwam ik toch terecht in het Vaticaan op Europese kosten, daar er korte
tijd later in Rome een vergadering was met parlementsleden uit de zogeheten
ACP-landen. Dat ACP staat voor ‘Africa, Caribbean & Pacific’, en het betrof hier dus
voornamelijk afgevaardigden uit voormalige koloniën. Met hen togen we dus weer
verplicht naar het Vaticaan. Dit bezoek was toen overigens niet geheel van politieke
betekenis ontbloot, want het staatshoofd van Zaïre, Mobutu, had zojuist met de
roomse kerk gebroken. Paus Paulus wist dit heel goed - dat zou blijken zodra het
officiële gedeelte van het bezoek was afgelopen en hij afstormde op de deelnemers
met de luipaard-petten uit Zaïre om zich langdurig met hen te onderhouden.
Maar zover was het nog niet toen we op weg gingen naar de audiëntie en zich
een zonderling incident voor mijn ogen ontvouwde. We liepen met de hele stoet van
zwarte, witte, bruine en gele afgevaardigden - allen op hun paasbest uitgedost naar de audiëntiezaal over een grote binnenplaats in Vaticaanstad. We werden daar
opgevangen door een kardinaal met een enorme rode sjerp over zijn kolossale
pens. Kennelijk had hij onze toenmalige parlementsvoorzitter Cees Berkhouwer al
eerder ontmoet, want hij omhelsde hem innig alsof het om de verloren zoon ging.
Dit bleef niet onopgemerkt, vooral niet onder de rooms-katholieke collega's, die zich
veel van dit bezoek hadden voorgesteld.
Naast mij deed de KVP-afgevaardigde Harry Notenboom hardop zijn beklag tegen
zijn even roomse collega Wim Schuyt. ‘Wat moet die

protestantse Berkhouwer onze kardinalen omhelzen?’ hoorde ik hem zeggen op
een toon die aangaf dat de stemming nog voor de eigenlijke audiëntie bedorven
dreigde te raken. Derhalve probeerde ik mijn baas Berkhouwer zo snel mogelijk uit
de omklemming van de kardinaal te bevrijden en gaf ik hem voorzichtig door dat er
gemopperd werd in roomse kring. Berkhouwer was weliswaar protestants en liberaal,
maar had een alleszins bourgondische inborst en begreep dat optreden nodig was
om godsdienst-fricties in eigen kring in de kiem te smoren.
Ik moet toegeven dat zelfs ik versteld stond over de eminente oplossing die de
voorzitter ter plekke bedacht. Berkhouwer had als leider van het eerdere
parlementaire bezoek aan het Vaticaan een herinneringsmedaille van de paus
gekregen. Daarmee ging hij direct naar Notenboom en zei: ‘Harry, de Heilige Vader
had me al eerder zo'n medaille gegeven en zei me dat ik hem deze keer aan een
andere voorman van de delegatie moest doorgeven. Je begrijpt dat ik daarbij
onmiddellijk aan jou dacht.’ - Alles vergeven en vergeten, de godsdienstvrede
hersteld, en de medaille heeft nog jaren in Huize Notenboom in Limburg naast het
Mariabeeld boven het dressoir gehangen.
Een heel andere gebeurtenis met de paus - de huidige ditmaal - overkwam mij nog
niet zo lang geleden in Warschau. Ik was daar voor een congres met diverse
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geldgevers van joodse gemeenschappen in Centraal- en Oost-Europa. Het congres
viel samen met het eerste bezoek aan Polen van de opvolger van de Poolse paus
Johannes Paulus II, de Duitser Benedictus XVI, voormalig kardinaal Ratzinger van
München. De Poolse opperrabbijn Goldstein - die overigens afkomstig is uit New
York - had ons gevraagd aanwezig te zijn bij het monument voor de opstand van
het getto van Warschau als de paus daar zijn speciale zegen zou verstrekken aan
de overlevenden van ‘de rechtvaardigen’, zij die met gevaar voor eigen leven joden
gered hadden van de holocaust.
Zo'n gelegenheid is omgeven met veiligheidsmaatregelen en we moesten enkele
weken van tevoren een kopie van onze paspoorten opsturen en die paspoorten op
de dag zelf
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bij ons hebben. Nu ben ik gewoonlijk een oppassend mens en in het buitenland heb
ik mijn paspoort doorgaans bij me, maar laat ik het nu juist op die dag in een ander
jasje hebben laten zitten. Ik bemerkte dit pas nadat we al twee controles waren
gepasseerd. Rabbijn Goldstein tilde er niet zwaar aan. ‘Ach kom maar gewoon mee,’
zei hij. ‘Je staat immers op de lijst van degenen die zijn aangemeld en dat kun je
wel aantonen.’
Dat klonk geruststellend, maar bij de laatste controlepost voor het monument
bleek dat bij de politiepost aldaar een bladzijde van de doorgefaxte lijst ontbrak. Er
stond al een hele rij rechtvaardigen, ambassadeurs en joodse
hoogwaardigheidsbekleders te dringen voor het hek, en even sloeg de schrik me
om het hart. Gelukkig wisten de talrijke politiemensen zich geen raad en vroegen
in hun wanhoop aan de rabbijn zelf aan te wijzen wie er wel en niet doorgelaten
mocht worden. Dit was wat mij betreft geen enkel probleem, en het hielp ook dat
als ik met hoofddeksel en baard ben uitgerust er voor niemand enige twijfel mogelijk
is tot welke bevolkingsgroep ik behoor.
Van het voormalig getto is op de plek van het monument overigens niets meer te
zien. Warschau is aan het einde van de oorlog achtereenvolgens door de Duitsers
en de Russen totaal met de grond gelijkgemaakt. Daarna was er, al dan niet met
opzet, op de plek van het getto een nieuwe wijk in de bekende Oost-Europese
Stalin-architectuur gebouwd. Hoe gehaast dat was gebeurd, bleek wel uit het feit
dat de flats van ellende voor onze ogen bijna in elkaar zakten. Het viel nog mee dat
ze niet al te dicht op elkaar stonden, zodat we ons konden koesteren in een straaltje
zonlicht dat tussen de hoogbouw doorglipte terwijl we stonden te wachten op de
Heilige Vader.
De paus was te laat, en niet zo'n beetje ook, want we hadden ruimschoots de
gelegenheid ons te onderhouden met doorgaans zeer bejaarde rechtvaardigen, die
zonder uitzondering allemaal ook Duits spraken. Velen van hen waren nog steeds
overtuigde communisten, alhoewel er in Polen alle reden is geweest zich van die
overtuiging af te keren. Andere helden waren juist tot de tegenovergestelde mening
gekomen en waren nu ultrarechts, een politieke oriëntatie waarvoor op dit moment
in Polen alle ruimte bestaat, getuige het recente succes van de tweelingbroers
Kaczynski, die tot voor kort premier en president waren (en als jongetjes ooit samen
zijn begonnen als sterretjes in kinderfilms).
Net toen na ruim een uur wachten zich enige vermoeidheid van de bejaarde
dames en heren meester begon te maken, werd ons door een politiefunctionaris
medegedeeld dat de Heilige Vader nu toch echt onderweg was. Inderdaad kwamen
niet lang daarna achtereenvolgens vijf brandweerauto's; zes ambulances en nog
meer politieauto's met grote snelheid langs scheuren. En ja hoor, in hun spoor dook
ook de pausmobiel op, omgeven door drie open auto's gevuld met zwartgerokten
die waren voorzien van paarse dan wel rode kalotjes.
Eerlijk gezegd heeft de pausmobiel nog het meest weg van een witte lijkauto met
de kist rechtop, zodat je het daarin uitgestalde lichaam goed kunt zien. Maar veel
tijd daarover na te denken hadden we niet, want wie schetst onze verbazing toen
het gevaarte eerder meer dan minder vaart ging maken toen het onze richting
opkwam. Nog sterker, paus Benedictus keek niet eens onze kant uit, terwijl wij toch
pontificaal - excusez le mot! - stonden opgesteld voor het gettomonument. Hij
scheurde in zijn pausmobiel linea recta door naar de Stalinbouw, waar de enige
bezienswaardigheid bestond uit schimmel en verval. Er werd niet geremd, niet
gestopt, niet gezwaaid - weg was de pausmobiel.
U kunt zich de teleurstelling van de rechtvaardigen voorstellen. Mijn eigen reactie
was ook al niet diplomatiek. ‘Wat kun je anders van zo'n rotmof verwachten?’ zei ik
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tegen een Israëlische collega. Ik schrok een beetje van mijn woorden, want hij komt
oorspronkelijk uit Duitsland, maar zijn reactie was nog bijtender: ‘Toen hij al die
baarden en keppeltjes zag heeft de paus natuurlijk tegen zijn chauffeur geroepen:
“Joden! Gas geven!”’
Een ding is zeker: de Poolse clerus had deze paus slecht van advies gediend.
En de stemming werd niet beter toen de volgende dag de Poolse opperrabbijn op
straat verwond werd door de messteken van een fanatieke roomskatholiek, die hem
aanviel onder de kreet ‘Polen voor de Polen’.
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Sprong naast het diepe
Emma Burns
De winter is al minder hard dit seizoen
van afscheid te vroeg of juist te laat
niemand zegt het niemand zegt
hoe alles moet
zelfs geen eerste letter in een gelukte
sinaasappelschil en ik moet vandaag
nog minstens vijftien uur
het scheelt dat hier geen gebouwen zijn
de lichtjes vanaf vier hoog stoppen niet
en aan de andere kant het lied van de Zee
elke dag dezelfde nieuwe
Ze klapt zich later zonder hoeken uit
je weet niet wat je om je heen hebt
als er geen grond meer is en alleen Zee
niet bij stilstaan
niemand zegt hoe alles moet
niemand zegt me hoe dit moet
wat doet die sprong ernaast
er eigenlijk toe.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

24

Zware kost
Er is licht,
gewoon om in te lopen.
Er schijnt een schaduw die niet knelt.
Hier voor me ligt een steen
daar hoeft niets bij als het stil wordt
daar zijn geen vragen
daar, is geen wil
ik gooi de steen in het water
waar niets af hoeft na de deuk
die zich als vanzelf weer vult
mijn voeten voelen zand
ik zing met de Zee door te staren
naar het deinen, sprookjes over licht
gewoon om in te lopen
sprookjes over niets anders meer horen
dan het lied
dat er niets te vergeten is
deze dag
als van een passant
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Er zijn grenzen
Altijd sleutels kwijt
nicotinevlekken in citroensap doen
hetzelfde nummer drie uur op repeat
douchen in het donker
nog steeds stoeptegels tellen
jezelf bellen om te kijken of 'ie het nog doet
een niesbui als orgasme zien
wachten
opsommen
elke dag weer scheren
koud op alles met verdriet
vloerbedekking liever tegen muren willen
omdat het zo zacht is
wie zal er zijn op mijn crematie
cola tegen kotsgevoel bij die en die
wachten en niet weten
opsommen
buikhaartjes tellen bij hem
spijtbrieven schrijven maar vernietigen
biefstuk alleen met mayonaise
niet snappen dat zelfs elastiek
van losse moleculen is
vrienden zien in gras
alles wat ze roepen dopen in gekte
ten onrechte
water een religie noemen
nog vaker hoi zeggen tegen onbekenden
vingers in even getallen moeten knakken
al weeskind zijn als je verwekt wordt
wachten en niet weten waarop
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Achttien
door Enne Koens
Het is heerlijk hier.
De zon schijnt meestal niet, maar als hij wel schijnt ontbijt ik op mijn balkon. Ik
heb een balkon. Het is niet groot, je zou het ook een dakgoot kunnen noemen, maar
als het mooi weer is, doe ik de deuren open en ga ik met een kop oploskoffie en
een boterham in de opening zitten. Oploskoffie is lekkerder dan echte koffie omdat
oploskoffie smaakt zoals de mensen hopen dat echte koffie smaakt. Dus drink ik
oploskoffie en eet ik een boterham.
Zo heb ik bedacht te moeten leven en zo doe ik dat ook.
Je zou denken dat ik een wild leven heb, maar zo zou ik het niet omschrijven.
Nee, eigenlijk lijken alle dagen op elkaar. Ik zou verliefd moeten worden. Jij zou
misschien zeggen dat ik liefde verdien, mama, dat ik meer liefde verdien dan wie
ook. Misschien - maar ik denk eerlijk gezegd dat je het niet zou zeggen.
Ik zei dat alle dagen hetzelfde lijken. Dat doen ze ook. Al wijken ze allemaal van
elkaar af. Als ik ontwaak, word ik onmiddellijk getroffen door de gedachte: WAAROM?
In kapitalen verschijnt het woord voor mijn geestesoog. Ik blijf stil liggen terwijl mijn
hoofd zich vult met een stem die schreeuwt: WAAROM?! WAAROM BESTA JE?! WAT IS
DE ZIN?! WAT HEEFT HET GODVERDOMME ALLEMAAL VOOR ZIN?!
Ik verzet me niet. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat er hele erge
dingen zouden gebeuren als ik me wel zou verzetten. Meestal komt de stem na
enige tijd tot rust, maar soms ook niet, dan blijf ik de hele dag in bed liggen.
Ik heb een herinnering die overal tegen helpt, mama. Eentje waaraan ik hoop dat
die echt zo is gebeurd. Het was een zomerdag, we waren bij een meertje. We hadden
gerend, onze voeten in het water laten drijven, elkaar nat gespat, watermeloen
gegeten en boterhammen met gebakken ei. Ik was moe en je trok me tegen je aan.
Ik lag op mijn zij, mijn neus tegen jouw koele hals en met één hand hield ik me vast
aan jouw schouderbandje, mijn hand onder je blouse geschoven en zo viel ik in
slaap. Toen ik wakker werd, was jij ook in slaap gevallen, je arm lag op mijn heup
en was zwaar van ontspanning. We waren een groot en traag ademhalend organisme
geworden. De avondzon hield ons warm terwijl we sliepen. Die herinnering speel
ik af in mijn hoofd. Keer op keer op keer en als remedie tegen alles.
Je moet weten dat ik heel zuinig ben met de studietoelage die jullie me sturen. Ik
heb er alleen nuttige dingen van aangeschaft en elke keer nagedacht of jij het met
me eens zou zijn.
Ik heb al mijn studieboeken gekaft. Ze staan klaar op mijn bureau. Ik heb er nog
niet in gelezen, alsof ik wacht op iemand met meer kennis die daarvoor het startsein
geeft. Alsof ik pas durf te gaan lezen wanneer hij mij beveelt dat te doen. ‘LEES
PARAGRAAF EEN TOT EN MET VIJFTIEN!’ zal hij roepen en ik zal me onmiddellijk op het
lezen storten. Maar nu staan ze daar nog te wachten, gekaft
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en onaangeraakt. Ze zijn het eerste wat ik zie wanneer ik mijn ogen opendoe. Ik
doe mijn ogen pas open als de stem zwijgt en dan zie ik die boeken en dan sta ik
op om te kijken of het warm genoeg is om met mijn voeten in de dakgoot te ontbijten.
Hoe is het met papa? Hij zag er slecht uit de laatste keer dat ik hem zag.
Gisteravond werd ik overvallen door de wens heel gevaarlijk te leven, het avontuur
te omarmen, me ergens in te storten en mezelf uren later terug te vinden in
beschonken staat. Dus ik ging naar buiten, maar ik wist niet goed waar te beginnen.
Ik liep een tijdje door de stad. Toen ben ik een kroeg ingegaan en heb meteen maar
bier besteld. Ik ging bij het raam zitten en keek eerst een tijdje naar het glas. De
levensvreugde van de omhoog suizende belletjes ontroerde me. Het schuim zakte
snel. Vlak voor het definitief zou verdwijnen, viste ik met mijn vinger wat omhoog
om het te proeven. Het smaakte vrij bitter, een hint afwaswater en ook in de verte
iets zoets dat me visioenen gaf van ruisend graan tot aan een einder. Toen nam ik
mijn eerste slok. Die smaakte eigenlijk in het groot hoe het schuim in het klein
smaakte. Gek dat zo'n andere substantie toch dezelfde smaak kan hebben. Ik moest
erg mijn best doen het hele glas leeg te krijgen, maar ik heb doorgezet en uiteindelijk
was het helemaal op.
Het café leek een chaos van situaties en mijn biertje leek het stille centrum van
alles. Twee vrouwen praatten, hun handen om de koffie gevouwen, hun hoofden
naar elkaar gebogen alsof ze de woorden van elkaars lippen wilden grijpen om ze
daarna langdurig te kunnen beamen. Een man zat en zweeg, alleen als er iets
gebeurde dat om commentaar vroeg, schamperde hij even, schoof heen en weer
op zijn stoel en kwam langzaam weer tot rust. Alles verbaasde me. Dit hele
universum bestond al die tijd terwijl ik thuis bij jou was, mama, in afwachting van de
dag dat mijn leven zou beginnen.
Slaperigheid overviel me, maar ik vocht terug. Ik moest alles op alles stellen het
einde van deze nacht te beleven. Ik bestelde nog een bier. Niemand bemoeide zich
met mij. Steeds meer mensen stroomden het café binnen. Alle hoeken vulden zich.
Lichamen leunden tegen me aan, aan alle kanten werd ik ingesloten. Ik nam slokje
na slokje. Ik liet mijn lichaam door de zweterige warmte omvatten, mijn geest dreef
aarzelend van mij weg. Iemand zette een vol glas voor me neer dat blijkbaar over
was. Ik hield vol en uiteindelijk zat ik als laatste nog over mijn bier gebogen.
‘Ik ga afsluiten,’ zei het meisje. Ze draaide de krukken om en zette ze op de bar,
toen begon ze met vegen.
Ik besloot naar huis te lopen. Het was al tegen vieren tenslotte, ik kon met goed
fatsoen naar huis gaan. Onderweg ging ik een shoarmatent binnen. Schjwarma,
schjwarma, neuriede ik. Ik was nog nooit in een shoarmatent geweest.
Ik bestelde friet met. Toen het klaar was, nam ik het plasticbakje mee naar een
tafel bij het raam. Terwijl ik ging zitten, kwam een jongen het café binnen. Hij was
bebloed, keek rond en kwam naast me zitten. Zijn T-shirt was gescheurd en er liep
een flinke jaap over zijn voorhoofd die hij depte met zijn mouw.
In stilte verkeerde ik in totale verrukking; ik was zo overweldigd door het idee dat
ik om vier uur 's nachts met een bloedende jongen friet zat te eten dat ik hem niet
eens vroeg of het ging en of hij een doekje nodig had. Dat gaf niet, want hij begon
zelf al te praten. Hij had gevochten, maar die ander had een mes, daar kwam het
op neer. Ik knikte begripvol. Hij bestelde shoarma. Ik had nog nooit shoarma gegeten.
Ik bekeek de gekrulde strengetjes vlees, het zilveren plateau
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met drie soorten saus in verschillende bakjes en het witte papier dat onder de bakjes
lag. Dat had de structuur van een kanten kleedje. Ik vond het geheel van een
wonderbaarlijke schoonheid. Hij at en vertelde met volle mond over een kroeg waar
het wel vaker op vechten uitliep en waar de bezoekers dan met hun barkrukken
boven hun hoofd geheven in het rond mepten. Heftig hoor! zei hij. Ja, zei ik.
Toen ik mijn patat op had, zei ik dag en liep naar huis. Op mijn horloge zag ik dat
het al bijna vijf uur was! Vannacht had ik bewezen daadwerkelijk te kunnen
deelnemen aan het leven.
Ik ben zo blij dat ik weg ben. De stilte in ons huis was oorverdovend en telkens als
ik thuiskwam, wilde ik het liefst onmiddellijk weer vertrekken. Jij zette thee en legde
koekjes op een schaaltje. Door de jarenlange herhaling hadden die handelingen
iets groots gekregen. Het was onmogelijk geworden je te storen in het rituele ritme,
het was onmogelijk iets te veranderen. Je kwam tegenover me aan tafel zitten om
te vragen hoe het was geweest vandaag. Alles in mij verzette zich tegen het
beantwoorden van die vraag. Ik zou natuurlijk een inhoudelijk verhaal over de lesstof
kunnen houden of ik zou kunnen vertellen waar ik het met mijn vriendinnen over
gehad had in de pauze, maar bij het idee je iets te moeten uitleggen, dacht ik meteen
ook aan alle vragen die dat bij jou op zou roepen en hoe ik die dan zou moeten
beantwoorden en welke vragen daarachter zouden opdoemen en een diepe
ontmoediging overviel me.
‘Gewoon,’ zei ik.
Je zat daar maar naar mij te kijken en leek elke dag weer te verwachten dat er
meer zou komen. Maar er kwam niets meer. Ik at een koekje, dronk mijn glas leeg
en stond op.
‘Ik ga naar boven.’
Er is een brief gekomen. Of eigenlijk twee. De eerste heb ik opengemaakt, de tweede
heb ik onder mijn matras geschoven voor later. De eerste kwam van de universiteit.
Eenendertig augustus is de eerste bijeenkomst. Op het programma staat een
rondleiding door het gebouw en het in ontvangst nemen van de roosters.
Eenentwintig dagen nog.
Er werd op de deur geklopt. Ik deed open. Voor de deur stond een man die zei dat
hij Xevormatore of zoiets heette. Hij vroeg of ik zin had bij hem in de zon te komen
zitten. Ik volgde hem naar het appartement onder mijn kamer. Xevormatore heeft
een echt balkon, mama. Een met houten vlonders. Opeens besefte ik dat mijn balkon
niet echt een balkon was, vergeleken met dat van hem dan. Hij klapte een tuinstoel
voor me uit, zo'n lange witte met plastic latten.
Zodra ik zat, begon hij zich uit te kleden. Toen hij geheel naakt was, ging hij zitten
op zijn stoel. Zijn huid was bruin. Hij was niet heel dik, maar toch puilde er kleine
vetrichels tussen de plankjes van de klapstoel door en ook over het randje van het
zitgedeelte.
Zijn penis, het spijt me dat ik zo direct ben mama, lag afgemat in het felle licht. Ik
kon dit alles zien omdat Xevormatore bezig was zichzelf in te smeren met olijfolie
uit een fles. De penis is inderdaad een soort worstje, zoals ik me penissen altijd al
had voorgesteld, maar dan een worstje met een ziel. Hoe moet ik het uitleggen. Hij
leefde echt. Xevormatore klapte zijn stoel in de ligstand en
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strekte zich uit. Nu was zijn buik het hoogste punt geworden, hij welfde omhoog
naar de zon. Hij lag stil, maar zijn penis bleef bewegen op het ritme van zijn
ademhaling.
Plotseling keek hij op. Net op tijd kon ik mijn blik afwenden. Of net niet op tijd. Hij
zal wel vermoed hebben waar mijn blik op rustte, maar hij zei er niets van.
‘Ga liggen, ga liggen, je moet in dit klote land elk zonnestraaltje grijpen, want voor
je het weet krijg je acht maanden niets meer.’
Ik ging op mijn stoel zitten.
Hij schoof me de fles olijfolie toe, ik smeerde een beetje op mijn neus. Die
verbrandt nogal snel.
‘Waar kom je vandaan?’ vroeg ik.
‘Extremadura,’ gromde hij en liet de r'en rollen. ‘Kleed je uit.’
Ik stond op. Ik trok de rits van mijn grijze vest naar beneden. Hij keek niet. Op de
een of andere manier stelde me dat gerust. Ik maakte mijn broek open. Trok mijn
broek naar beneden. Hij lag op mijn voeten. Ik had eerst mijn schoenen moeten
uittrekken. Met mijn broek op mijn voeten ging ik zitten om mijn veters los te maken.
Ik had er nog nooit zo schaamteloos bijgezeten. Ik stapte uit mijn broek, vouwde
hem op en legde hem bovenop mijn schoenen. Ik haalde mijn armen uit mijn vest
en trok daarna mijn T-shirt uit. Ik klapte de stoel in de horizontale stand en ging
liggen.
Xevormatore opende een oog en liet een kreet van afschuw horen.
‘Bronkas, hija mia,’ grauwde hij, ‘wat ben jij wit.’
‘Ik kom nooit in de zon.’
Hij vroeg me wat ik bedoelde. Hij kon niet geloven dat ik vroeger niet mocht
zwemmen, mama, behalve tijdens de verplichte zwemlessen op school. Dat ik nooit
een korte rok of broek aan mocht.
‘Waarom?’ vroeg hij ontsteld.
‘Het geloof,’ zei ik.
Het stemde hem treurig. Hij zei dat hij me een geheim wou vertellen.
‘God is al jaren dood,’ fluisterde hij.
Hij mompelde woorden in een vreemde taal. Voorzichtig betastte hij mijn huid.
‘Je lijkt wel van krijt.’
Hij wreef me in met olie alsof hij mijn moeder was. Niet dat hij het beter deed dan
jij het gedaan zou hebben mama, dat bedoel ik niet. Na een uurtje moest ik mijn
kleren weer aan van hem, ik kreeg een glas water en hij stuurde me weg. Boven
zag ik dat ik volledig rood was. Mijn onderbroek en bh stonden in scherpe omlijningen
op mijn huid getekend.
Vanochtend toen ik wakker werd, was het volledig stil in mijn hoofd. Om dat te vieren,
liep ik naar de markt en kocht een zesdehands tv. Daarna nam ik de bus naar Ikea.
Eindeloos staarde ik naar vloerkleden en banken om te bepalen wat bij mij paste.
Uiteindelijk kocht een oranje zitzak en een blik witte latex in de kelder.
Thuis verfde ik mijn kamer en zette de zitzak er middenin.
Op tv zag ik Alanis Morisette. Ze was veel mooier dan vroeger, hoewel haar broek
nog steeds afzakte en zelfs een minuscuul stukje bilspleet te zien was. Ik bedacht
dat een mens rond de dertig op zijn mooist is. Ik bedoel op zijn volst. En toen bedacht
ik hoe oneerlijk het is wanneer je vlak voor je dertigste sterft. En
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ik bedacht hoe erg het al met me gesteld is, nu ik in de stad woon en denk recht te
hebben me te ontwikkelen tot mijn volste zelf. Ik bedacht dat ze eens zouden moeten
uitrekenen hoeveel schade één leven hier in Nederland toebrengt aan het leven
van één iemand in, zeg, Zuid-Afrika. Ik bedoel letterlijk: aan gedolven inkomsten en
wateroverlast. Toen bedacht ik dat het heel tof zou zijn als ik nu een sixpack bier
zou halen en een diepvriespizza in de avondwinkel. Dat ben ik toen gaan doen.
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Het is zo prettig nergens bij te horen. Ik laat de dag mijn identiteit bepalen. Het leven
bepaalt mijn handelen en mijn handelen bepaalt wie ik ben.
Ik neem een sixpack uit de koelkast en laat de pizza voor wat het is. Van
gedachten veranderen is ook belangrijk. Ik koop een fles olijfolie voor Xevormatore
en laat die achter voor zijn deur. Dat is in elk geval iets dat ik van jou heb geleerd,
mama. Dat geven belangrijk is.
Mama. Door te vertrekken, heb ik ons verbond geschonden. Ik had jou moeten
troosten onder alle omstandigheden, ik had jouw eenzaamheid moeten verlichten,
ik had mijn hoofd bevestigend moeten laten deinen op jouw klaagzangen.
Ik ken niet veel mensen, maar ik ken niemand die zo goed kan herhalen. Opnieuw
en opnieuw en nog eens. Een rondcirkelend refrein. Wat het verband van het verhaal
met het voorafgaande is, begrijp ik vaak niet, maar dat doet er ook niet toe, elke
aanleiding is goed genoeg om nog eens over mijn vader te vertellen. Waarom hij
zo onmogelijk is om mee te leven. Ik luister. Ik ken het verhaal over dat hij
geborgenheid zocht en zodra hij het kreeg agressief werd, zich probeerde te
ontworstelen door jou, mijn moeder, te kwetsen. En hoe lang het heeft geduurd voor
je begreep dat het geen toekomst had. En dat alleen God je belemmerde om te
vertrekken.
Ik was jij en jij was ik, mama. Aan je stappen op de trap of over het parket in de
gang kon ik horen wat je stemming was en op elke stemming had ik een passende
reactie.
Ik ga op de vloer liggen en laat de stem tegen me schreeuwen.
De stem schreeuwt: LIEFDE! LIEFDE IS DE DRIJVENDE KRACHT VAN ELKE SAMENLEVING!
GEEF MEER LIEFDE! PERS ALLE LIEFDE DIE JE VOELT UIT JE EN SCHENK HET AAN DE
MENSEN DIE JE OMRINGEN!
Ik zal je nooit vertellen, mama, hoe mijn leven er nu uitziet, want je zou het niet
begrijpen. Ik zal je schrijven over de gekafte boeken en de brief van de universiteit,
meer niet.
Waarom hoor ik niets van papa? Ik zag zijn naam in de krant staan tussen de
overlijdensadvertenties. Maar er zijn veel mensen met die naam. Als blijkt dat hij
inderdaad dood is, zal ik moeten laten onderzoeken of er gif in het spel is.
Dat was een grapje.
Je hebt me brieven geschreven maar die heb ik niet opengemaakt. Ze liggen
onder mijn matras. Ik vind het lief dat je me schrijft. Je bedoelt het goed, maar ik
maak ze niet open. Ik zou de telefoon kunnen pakken, jullie nummer kunnen draaien
en de telefoon in de stille huiskamer over laten gaan, maar dat durf ik niet. Ik denk
de hele dag aan jullie. Elke seconde ben ik iemand die weg is gegaan, niets anders,
altijd maar iemand die weg is gegaan.
Ik moet een richting inslaan.
Dat ik in een impasse verkeer, is me ondertussen wel duidelijk. Xevormatore
mompelde terwijl hij mijn rug insmeerde: Blijven vliegen vogel. Stilstaand water
verrot, kleine vogel.

Geschreven met in herinnering ‘Family Voices’ van Harold Pinter.
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Het balkon
Leo Vroman
1
Aarde en huis draaiden zich weg
van de dikke rode zon.
Ik nam dus de lichte witte
stoelen op, zette die op ons balkon,
en we gingen daarop zitten.
2
Het zou mij, na het eten
op ons balkon gezeten
toch wel wat onrust baren
als er een vrouw langs vloog
met loshangende haren.
We wonen immers tien hoog.
3
Als ik tussen de spijlen
van ons zwijgende balkon
mager maar statig kon
heen glippen en weg zeilen
over gebouwen, rivier,
de heerlijk groene bomen
in het park, dan zou ik hier
terug willen komen.
4
Als dit hek rond ons balkon
te laag was geweest of te kort,
zo vaak als ik maar kon
was ik omlaag gestort,
niet om een zeker doel
als bijvoorbeeld zelfmoord
of waanzin, en zo voort,
maar om dat lichte gevoel.
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5
De zon schijnt onder
maar de lucht nog licht,
de lucht nog warm
op je warme gezicht.
Mijn hand ligt op je blote arm
meer kinderlijk dan vaderlijk.
Ik heb je alles al gezegd,
met hart en ziel aan je gehecht,
niet woordelijk maar dadelijk.
6
Het wordt donker, de straten verdwijnen
en worden vervangen door stippellijnen
van lichtjes en er is een koele
wind zichtbaar te voelen.
7
Dus ik stapel de twee witte
stoelen
op, draag ze de kamer in en
we gaan ook zelf binnen
zitten.

Fort Worth, 24 april 2008
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Een Nederlandse revolutie
De roestvlekken van een afgezworen geloof
door M.C. Brands
‘Il faut du temps pour faire un infidèle.’
- H.J. LAURENS
Het Nederlandse taalgebruik moge arm zijn aan retorische grandeur, het is rijk aan
uitdrukkingen die zich keren tegen overdrijving en scherpe tegenstellingen. De
Nederlandse consensuscultuur, ons anti-extremisme heeft in de loop der eeuwen
veel verbaal materiaal opgeleverd om datgene wat niet in onze bedaarde, beheerste
leven thuishoort zodanig te verkleinen en te bagatelliseren dat het inpasbaar leek.
Die gematigdheid zal behalve met de aard van onze seizoenen en van ons landschap
wel samenhangen met onze geschiedenis.
Voorbeelden hiervan zijn: ‘het zal zo'n vaart niet lopen’; ‘de soep wordt niet zo
heet gegeten’; ‘een storm in een glas water’; ‘gelijke monniken houden de kerk in
het midden van het dorp’. Met dit soort afgrendelende beweringen hoopt men extreme
ontwikkelingen buiten te sluiten of zelfs geheel te ontkennen. Hoe vaak is in het
begin van de Duitse bezetting niet de bezweringsformule gebruikt dat het wel mee
zou vallen omdat we niet ‘meer in de Middeleeuwen’ leefden.
Als scherpe tegenstellingen te dichtbij onszelf komen, hebben we ook heel wat
verbale gladstrijkers paraat: ‘de pot verwijt de ketel’; ‘wat je zegt ben je zelf’; ‘hij is
ook niet zo'n heilig boontje’; ‘of je nu door de kat of de hond wordt gebeten’ en vele
andere. - Uit onze taalgeschiedenis blijkt ampel hoe bezig we altijd zijn geweest
maatschappelijke en persoonlijke tegenstellingen weg te praten.
Dat hield schijnbaar op in de jaren zestig. Schijnbaar, want enerzijds vormen die
periode op velerlei gebied inderdaad een grote breuk in de zo sterk door
gematigdheid en continuïteit gekenmerkte geschiedenis van onze samenleving. De
revolutionairen van deze grote alteratie zagen de kloof tussen de afkeer van
tegenstellingen en hun eigen cultuur van confrontatie aanvankelijk aan voor een
onverzoenbare tegenstelling tussen het ancien regime en de nieuwe orde die zij
zelf hoopten te vestigen. Geen wonder wellicht: de nieuwe generatie was
anti-regenten, anti-Drees, anti-Rome, anti-zondeval, anti-verzuiling, anti-Navo,
anti-al-het-oude en natuurlijk anti-Amerika (want dat land staat model voor de ergste
soort kapitalisme). Destijds kon ieder met onlustgevoelens zo zijn eigen keuze
maken uit dit brede antiprogramma. Voor velen betekende dit afscheid van het
gladstrijken op persoonlijk vlak een drastische breuk met het eigen milieu waarin
zij waren groot gebracht of klein gebleven.
Anderzijds waren vele echte en onechte turbulenties van de jaren zestig in
Nederland zelf ook diep geworteld in de consensuscultuur. Het duurde dan ook niet
lang of de oude instincten staken de kop op in een tegenbeweging die poogde om
ter wille van de continuïteit het nieuwe regime in het verlengde van het oude te zien.
De hobbels van de cesuur werden alom glad gestreken. ‘Altijd al hebben we het
woord van Rome met vele korrels zout genomen’, ‘Drees heb ik nooit voor een echte
sociaal-democraat gehouden’, ‘ik heb altijd al gevonden dat Nederland niet in zo'n
militaristische club als de Navo thuis hoort’, en ‘de VS en de SU deugden vanaf het
begin van de Koude Oorlog toch beide niet’ enzovoort enzovoort.
Door deze over elkaar schuivende panelen is het gevaar groot dat elk soort historisch
perspectief ten onder gaat in anachronismen en gladstrijkerij. Dit onder ogen te zien
is niet
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zonder belang, omdat een deel van de huidige ‘opinion leaders’ en bestuurders het
eigen (groeps-)verleden op deze wijze heeft leren negeren en verdonkeremanen.
Hoe meer zij werden opgenomen in de elite van dit land, des te nijverder deed men
mee met de rustgevende gedachte dat zij er ‘in feite’ altijd al dezelfde opvattingen
op na hadden gehouden als het maatschappelijke midden waar in Nederland de
macht huist: ‘in ons hart waren we eerder liberalen dan revolutionairen’, ‘eigenlijk
steunde ik Joop Den Uyl en niet de Rode Jeugd’, ‘die Noord-Vietnamezen waren
ook geen lievertjes’, ‘uiteindelijk waren wij voorvechters van het vrije woord en tegen
de DDR’.
Het retoucheren van het verleden gebeurt zo ter rechter en ter linkerzijde en is
een kenmerkend aspect geworden van onze publieke discussies. In Nederland komt
men met dit soort historische onoprechtheid en gegoochel vrij makkelijk en zonder
schade of schande weg. Als je dertig jaar geleden nog de Sovjet-Unie een
‘vredesmacht’ hebt genoemd, of de Berlijnse Muur een ‘historische noodzakelijkheid’,
dan doe je, nu die beide zaken er niet meer zijn, gewoon alsof je daarin nooit hebt
geloofd. En die enkele kwaadaardige historicus die je aan al je oude wijsheden durft
te herinneren, is makkelijk weg te jagen met een ‘hij, met zijn oude koeien’.
Het resultaat van deze angst voor tegenstellingen is dat in ons land de dat jaren
zestig vooral een vreedzame versmelting betrof van de een zittende en een
aanstormende machtselite, hetgeen zich ook uit in het nostalgisch-vertederende
perspectief in veel stukken ter herdenking van ‘1968’. Dat is in ons omringende
landen wel enigszins anders; daar worden ook buiten de kring der historici nog
steeds harde debatten gevoerd over controverses uit het verleden. Hier zijn die
tegenstellingen allang gesmoord onder de zware deken waarmee in ons land
vanouds de eenheid wordt bewaard dan wel hersteld.
Een mooi voorbeeld van dit ‘wegpraten’, of althans het met consensuspraat proberen
te overbruggen van een diepe culturele kloof in het Nederland van de jaren zestig,
is te vinden in de bundel Andere Katholieken (Nijmegen 2000) van de Nijmeegse
historicus Paul Luykx. Hoewel dit boek al enige jaren bestaat, is tot op heden nergens
opgemerkt dat het duidelijk de neiging demonstreert een beeld van continuïteit op
te dringen aan de Nederlandse geschiedenis door het verleden ‘moderner’ voor te
stellen dan het in feite was.
Laat ik vooropstellen dat de auteur qua intenties geen enkele onoprechtheid te
verwijten valt. Hij komt ruiterlijk voor zijn historische wensdenken uit. En hij is ook
eerlijk genoeg om zelf heel wat materiaal te presenteren dat haaks staat op zijn
eigen stelling, namelijk dat Nederlandse rooms-katholieken in de periode voorafgaand
aan 1960 veel moderner waren dan vaak wordt aangenomen en dat zij eigenlijk
‘normale mensen’ (sic) waren. Dit is geen consequentieloze opvatting, want het
roomse geloof heeft in Nederland altijd de meeste aanhangers gehad, en het betreft
hier verreweg de grootste religieuze minderheid van de toenmalige bevolking.
Luykx' theorie is dat we in Nederland nog steeds last hebben van het abusievelijke
historische beeld van een succesvolle, alomvattende confessionalisering en
verzuiling, die pas werd doorbroken in de jaren zestig. Dat beeld is volgens de
Nijmeegse historicus onjuist: de rooms-katholieke zuil wankelde volgens hem reeds
lang vóór de jaren zestig, want ze stond altijd al op een poreus voetstuk. De
Nederlandse katholieken hielden zich immers al tijden niet meer aan bisschoppelijke
vermaningen. Luykx spreekt van talrijke conflicten en wrijvingen met alsmede verzet
tegen het kerkelijk gezag. Die zaken speelden al tijden maar begonnen pas in de
jaren vijftig succes op te leveren en liepen in het volgende decennium uit op massale
ontkerkelijking.
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Hoewel antipapisten en ook veel historici volgens Luykx in de verzuiling niets
anders wensen te zien dan een monolithische beeld van klerikale heerszucht
enerzijds en gedweeë volgzaamheid van de roomse kuddes anderzijds, waren de
Nederlandse rooms-katholieken in zijn ogen ook vóór de jaren zestig ‘moderner’
dan dit traditionele perspectief suggereert. Zo bestond er immers voor 1960 wel
degelijk al een vorm van geboortebeper-
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king in roomse kring, en ook aanzienlijke onafhankelijkheid van katholieke
intellectuelen. Luykx stelt: ‘De Nederlandse katholieken waren geneigd zich in
verregaande mate aan moderne verhoudingen aan te passen en als vrije en
zelfverantwoordelijke lieden hun rol in de moderne staat, samenleving en cultuur te
spelen.’ En ook: ‘In talrijke opzichten bleven confessionalisering en verzuiling onder
de Nederlandse katholieken van beperkte aard en omvang, en als die bewegingen
al tot succes leidden, ging dat vaak genoeg met eindeloze fricties en conflicten van
allerlei slag gepaard.’
Historici zijn beroeps-ontnieuwers en professionele ontkenners van breuken. Zij
zien - achteraf - vaak ontwikkelingen al beginnen op een moment dat tijdgenoten
van die ‘wortels’ nog geen cesuur zagen komen. Zo ook Luykx, die het graag wil
voorstellen dat het Nederlandse katholicisme veel eerder modern was dan meestal
wordt aangenomen. Hij ziet kennelijk niet dat zijn eigen materiaal hem hierbij
regelmatig de voet dwars zet. Zijn bundel opstellen heeft daardoor een sterk hybride
karakter gekregen: een merkwaardige combinatie van een uitgebreide kennis van
het historische materiaal, en anderzijds een onwerkelijke wensdenken.
Uiteindelijk loopt dit boek uit op een terugprojecteren, en op een ontkenning van
de culturele Rubicon die de kudde - vaak onder priesterlijke leiding - in de jaren
zestig wel degelijk overstak. Bovendien kan Luyks de explosie van geloofsafval in
roomse kring in de jaren zestig met zijn continuïteitsthese - het verval van het kerkelijk
gezag begon al lang vóór de jaren zestig - niet verklaren. Volgens hem werden de
doorbraak en de ineenstorting van de kerkelijke tucht tijdens de jaren zestig vooral
door ‘externe factoren’ veroorzaakt. Maar hoe konden dan de ook door hem
gesignaleerde angsten voor ontkerkelijking zo schielijk weggenomen worden? Door
een externe factor als toenemende welvaart? Was dat voldoende tegenwicht voor
wat hij zelf op pagina 14 schrijft: ‘Men zal zich dit alles goed moeten realiseren en
met name bedenken wat voor een katholiek onthouding van sacramenten
betekende...’. Hoe deze angsten in zo'n korte tijd konden verdampen, daarover
horen we de auteur niet. Waarom durfde men na 1960 - zij het in kuddeverband wel wat men vóór 1960 niet waagde?
Natuurlijk zijn confessionalisering en verzuiling niet over de hele linie ‘geslaagd’
geweest. Wie heeft dat trouwens ooit beweerd? Het blijft echter bijzonder opmerkelijk
dat het de kerkelijke instanties ook na 1945 in hoge mate steeds toch weer gelukte
(door gelovigen op hun angstgevoelens aan te spreken en door te dreigen met
religieuze sancties) gehoorzaamheid en eenheid bij een meerderheid der gelovigen
af te dwingen. Vergeleken met het buitenland bleef bijvoorbeeld het geboorteniveau
onder Nederlandse katholieken erg hoog na de oorlog (ook al liep het enigszins
terug).
De bekende studie uit 1954 van de socioloog Frederik van Heek Het
geboorteniveau der Nederlandse Rooms-Katholieken, toont dit duidelijk aan. De tot
het socialisme aangetrokken Van Heek vreesde onomwonden dat het gebrek aan
geboortebeperking bij de katholieken zou leiden tot een demografisch en vervolgens
sociaal, politiek en cultureel overwicht van deze bevolkingsgroep. (Zijn boek werd
niet onverdeeld gunstig ontvangen; zo betoogde E.W. Hofstee dat het hoge
geboorteniveau van de katholieken kwam door het late optreden van het ‘modern
dynamische cultuurpatroon’ in de katholieke regio's.) Maar ondanks alle kritiek die
Luykx heeft op Van Heek, schrijft hij zelf ook dat in demografisch opzicht de kans
daagde op een katholieke meerderheidspositie. Die kan toch niet het gevolg geweest
zijn van een eerder door hem gesignaleerde toegepaste geboortebeperking?
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En ook anders dan Luykx meent, bleef vermenging van kerk en politiek, en van
kerk en cultuur, ook nog lange tijd binnen de roomse zuil bestaan. Intellectuelen
lieten zich nog lang gezeggen door de clerus wat wel en niet was toegestaan. Zo
werd bijvoorbeeld het Rotaryverbod tot in de jaren vijftig gehandhaafd. En toen
bisschop Bekkers ver in de jaren zestig voor de televisie uitvoerig over het
persoonlijke geweten sprak, en dit niet als vanzelfsprekend ondergeschikt aan het
kerkelijk gezag beschouwde, was dit een novum, gezien de beroering die volgde.
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Luykx houdt vol dat na de oorlog ‘slechts met middelen van macht en gezag de zuil
bijeen te houden’ was. Maar dat lieten de gelovigen zich nog steeds aanleunen,
ook de bovenlaag, met alle gevolgen van dien. Zo modern waren ze dus ook weer
niet, zoals blijkt uit het geboorteniveau en het grote aantal priesterroepingen tot
1960. Zo kon in 1952 de bekende katholieke literator Anton van Duinkerken pas tot
hoogleraar in Nijmegen benoemd worden nadat hij op aandringen van de
bisschoppen zijn lidmaatschap van de PvdA had opgezegd. (In 1936 was hij ook al
- met vijf andere vooraanstaande katholieken - na aandrang van hogerhand uit het
Comité voor Waakzaamheid gestapt.)
Met zijn continuïteitsthese van geleidelijke ontzuiling en modernisering als gevolg
van een gebrekkige verzuiling ziet Luykx niet dat in de roomse gemeenschap een
stuwmeer van interne spanningen was ontstaan dat in de jaren zestig tot een plotse
grootschalige dijkdoorbraak van secularisatie in de breedste zin van het woord heeft
geleid. Om een ander beeld te gebruiken: de roomse hogedrukketel van
antimodernisme ontplofte met een grote klap. Die klap maakte ook in het buitenland
indruk. Nederland haalde er niet voor niets de New York Times mee.
De lawineachtige ontkerkelijking - die veel meer behelsde dan alleen ontzuiling
- kan slechts verklaard worden door te verwijzen naar de interne hoofdfactor: de
door kerkelijk gezag gestagneerde en gefrustreerde ontwikkelingen voorafgaand
aan de dijkdoorbraak. Natuurlijk spelen daarbij externe factoren (doorbreking van
het isolement van het zuiden door grotere mobiliteit; de opkomst van de tv) ook een
rol, maar het was het kerkelijk gezag tot dan toe wel gelukt moderniteit buiten de
kerkdeuren te houden. Dat er wel degelijk iets radicaal veranderde in roomse kring,
blijkt alleen al uit het feit dat Limburg na de jaren zeventig het laagste geboortecijfer
van Nederland kreeg, iets dat nimmer tevoren in de geschiedenis het geval was
geweest. Hier was niet alleen sprake van een abrupte breuk in bestaande patronen,
het was zelfs een doorslaan van het ene uiterste naar het andere.
De historicus James Kennedy schrijft in zijn bekende boek over Nederland in de
jaren zestig, Nieuw Babylon in aanbouw (1995), dat de grote kerken - de
rooms-katholieke kerk, de middenorthodoxie der Nederlands Hervormden en de
Gereformeerde Kerken - na deze periode ‘onherkenbaar waren veranderd’. De
schielijke secularisatie verklaart ook de geestelijke dakloosheid van zo vele trouwe
gelovigen van weleer, die in zeer korte tijd de overgang beleefden van een strak
regime van regels en verboden naar een wereld waarin alles scheen te kunnen en
te mogen.
En wat Luykx betreft: indien zelfs een beroepshistoricus zozeer zijn
wensvoorstelling de overhand laat krijgen op de - overigens door hemzelf genoemde
historische feiten - in welke geestelijke verwarring moeten dan wel niet zijn
geloofsbroeders en geloofszusters zonder geschiedkundige opleiding verkeren over
hun eigen gemeenschappelijke verleden?
De reactieverschijnselen van die niet verwerkte overgang onder voormalig
gelovigen zijn nog steeds zichtbaar. Geen land in Europa heeft zo sterk te maken
gekregen met een zo massale ‘ontzuilingdesoriëntatie’ als Nederland. Om het in
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fysische termen uit te drukken: als gevolg hiervan bestaat er nog steeds een grote
concentratie van ongerichte religieuze energie. Dit betreft niet alleen het ‘ietsisme’
maar ook de apocalyptisch-eschatologische ethiek die nog steeds kenmerkend is
voor het denken over de wereld in het algemeen en de Nederlandse verhoudingen
in het bijzonder. Aldus is zowel het publieke debat als de Nederlandse politiek voor
een belangrijk deel de voortzetting van theologie met andere middelen.
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L.Th. Lehmann
Ik zag correcte drietrapsbenen.
Van boven eerst een minirok,
dan volgt maillot of zwarte kousen.
Beneden komen vaak nog laarzen
die reiken tot halfweg de kuit.
*
een treinconducteur
die aan zijn tocht begon
om kaartjes te knippen,
floot: Fly me to the moon.
*
Als de mensheid nog een twintig
jaar mag voortsukkelen,
hebben wij waarschijnlijk over
tien jaar weer een ‘verheven’
richting in de literatuur.
Dat kan een grap worden.
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Jazz and a loner
Jazz is my religion - Ted Joans
Jazz is not his religion, he has none.
What's jazz? Blackened or black, cakewalking niggers
had part in it and back room crap-game sniggers
are part of it, and working for the white man's fun
is part of it.
It's music, dammit, & the loner knows.
*
There is little to be said about the charm of things,
but that we like them.
I travelled neither so far, nor well
about the things, I saw I tell.
I see them now not clearly,
but in that twilight glow
of things remembered that one day
may want a poem to have their say.
But though you read this verse, by me
what I have seen you will not see.
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Bedroefd als het voorbij is
Poëzie als bezwering van leven en dood
door Piet Gerbrandy
De mens is een deerniswekkend schepsel. Na enkele millennia beschaving zouden
we inmiddels een beetje moeten weten hoe een fatsoenlijke maatschappij in elkaar
steekt en hoe je een succes van je leven maakt, maar wie om zich heen kijkt kan
niet anders dan constateren dat het beest nog niet getemd is. We zijn in staat
satellieten in een baan om de aarde te brengen en ze vervolgens aan stukken te
schieten, we vervangen harten, levers en borsten, voorzien gewassen van nieuwe
genen, we staan dag en nacht onafgebroken in verbinding met onze dierbaren, waar
die zich ook bevinden, en we kunnen ons verzekeren tegen ongevallen,
advocatenkosten en de dood. Is al die beschaving werkelijk meer dan hoogglans
op een rottend kozijn, kleurspoeling voor grijs haar of de muilkorf van een pitbull?
We horen voetbalmannen stompzinnige leuzen scanderen, hebzuchtige vrouwen
rennen op naaldhakken door de P.C. Hooftstraat, kirrend van gefaket genot geven
opgepompte sletjes 's nachts aan iedere huiskamer dure telefoonnummers door,
vreemdelingen zonder papieren worden opgesloten omdat ze vreemdelingen zonder
papieren zijn, intussen stijgt het water in de grote rivieren en infecteren gekweekte
zalmen hun vrije soortgenoten.
De diagnose lijkt me duidelijk. We willen eten om niet te hoeven sterven, snakken
naar liefde en geborgenheid, we zijn bang voor wat ons omringt, maar bovenal
weten we niet wie we zijn, misschien weten we dat zelfs steeds minder goed.
De poëzie kan ons helpen. Poëzie is immers een hypergecultiveerd artefact, een
gedurende vele eeuwen verfijnde machinerie die desondanks nooit het contact met
de oudste lagen van de ziel heeft verloren. In haar bundel De Adelaarsvarens uit
1988 schrijft Ida Gerhardt:
Langzaam opent zich het inzicht
dat een werkelijk vers iets levends
is, van stonden aan een wonder.
Langzaam opent zich het inzicht
dat het licht van binnenin is
wat die wisseling geeft van tinten.
Langzaam opent zich het inzicht
dat geen mensenkind kan weten
waar de herkomst van het vers ligt.

Het wonder van de herkomst van het vers voltrekt zich hier voor onze ogen, doordat
de ene klank de andere oproept en er een betekenisverband mee aangaat, op zo'n
manier dat de taal een afbeelding van de werkelijkheid wordt. - ‘Langzaam opent
zich het inzicht’: door de herhaling van ‘zich’ in ‘inzicht’ wordt gesuggereerd dat
ware kennis altijd een kwestie van introspectie is, waarbij elementen die van nature
een eenheid vormen, op elkaar betrokken worden. Dat het een langdurig proces
van vallen en opstaan is, komt tot uitdrukking in de herhaling van de regel, die
bovendien de cadans van een toverspreuk oproept. Niet voor niets wordt in de
slotstrofe een ‘mensenkind’ genoemd, want juist kinderen hebben nog oor voor de
magie van de taal.
Het rijm van ‘inzicht’ op ‘licht’ en ‘ligt’ laat vermoeden dat innerlijke verlichting
voortkomt uit een diep in ons binnenste sluimerende vlam, die weliswaar niet
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zichtbaar is, maar waarvan we evenmin bang hoeven te zijn dat ze zal doven. Het
binnenrijm van ‘werkelijk’, ‘vers’ en ‘herkomst’ lijkt aan te geven dat ware poëzie
nooit iets nieuws is, maar altijd teruggaat op iets heel ouds dat we ons nauwelijks
herinneren. Poëzie is een organisme (r. 2), ze heeft een onmiddellijke presentie
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(let op het enjambement waardoor ‘is’ in r. 3 wordt beklemtoond), en is rijk
geschakeerd, met een ‘wisseling (...) van tinten’ (de wisseling wordt uitgebeeld door
de extra lettergreep die het plechtige ritme heel even doet verspringen).
Ida Gerhardt zegt iets wezenlijks over poezie, iets dat van alle tijden is. Ik geloof
dat de meeste dichters, hoe modern, volwassen en rationeel ze ook zijn, in bepaalde
opzichten kinderen zijn gebleven, die de chaos waarin we leven pogen te bezweren
met een magisch taalspel, met het ritme dat ook kenmerkend is voor de hartslag,
de ademhaling, het etmaal en de seizoenen. Wie kunstmatig orde aanbrengt in de
taal, koestert de illusie dat hij op die manier greep krijgt op zijn leven. Het ritmiseren
van woordsequenties reguleert de hartslag van het bestaan, houdt de kringloop van
het jaar draaiende en overwint de dood. Het kan, want een goed gedicht heeft het
eeuwige leven. Poezie is, alle vernieuwing ten spijt, nog steeds niets anders dan
een eindeloos herhaald abracadabra tegen de eindigheid.
Dat geldt ook voor de vier dichters die dit jaar waren genomineerd voor de Ida
Gerhardt-prijs. Er zijn enorme verschillen tussen Anne Vegter (1958), Al Galidi (ca.
1971), F. van Dixhoorn (1948) en Nachoem M. Wijnberg (1961), maar alle vier
zoeken ze naar een ritme, om wat voortdurend onherroepelijk ontsnapt heel even
vast te houden, om een dam op te werpen tegen alles wat ons permanent dreigt te
overspoelen. Dit blijkt als men de genomineerde bundels naast elkaar legt.

Twee piepjes van Van Dixhoorn is, als we op de ondertitel mogen afgaan, geen
bundeling maar een doorlopend gedicht. ‘Dix’ heeft altijd met reeksen gewerkt, of
misschien moet je zeggen: lange gedichten waarvan de korte strofen zich over vele
bladzijden uitstrekken. De gedichten zijn steevast opgebouwd uit een beperkt aantal
elementen, vaak flarden uit gesprekken en uiterst concrete visuele beelden, die in
de loop van de tekst lichte variaties ondergaan, aanvullingen krijgen en op
verschillende manieren met elkaar verweven worden, als de minimal music van
Steve Reich of Simeon ten Holt. Dix' handelsmerk is bovendien dat er een extra
ritmisering is aangebracht door middel van een nummering, die los lijkt te staan van
wat er verder in het gedicht gebeurt. Het effect is dat er verschillende structuren
door elkaar heen gaan lopen.
Ik moet soms denken aan de muziek van Steve Coleman, waarvan de basis
gevormd wordt door motiefjes van verschillende lengte die door afzonderlijke
muzikanten gespeeld worden. De drummer speelt bijvoorbeeld een vijfkwartsmaat,
de piano heeft een riffje van zeven tellen, het loopje van de bassist beslaat twee
vierkwartsmaten en de blazers herhalen een melodietje van tien tellen. De patronen
glijden over elkaar en doen een caleidoscoop van klanken ontstaan, waaruit zich
een solist losmaakt met een geheel eigen verhaal. In de poëzie van Van Dixhoorn
werkt het ritme niet zozeer auditief als wel visueel, hoewel de toehoorder wel degelijk
in een bepaalde cadans terechtkomt wanneer de dichter zijn eigen werk ten gehore
brengt.
Bij een opzet zoals die van Dix lijkt het er nauwelijks toe te doen welke betekenis
de afzonderlijke taalflarden hebben, want ook waar ze niet naar een herkenbare
werkelijkheid verwijzen, vervullen ze hun taak. Toch is de keuze van het materiaal
allerminst willekeurig. De teksten zijn meestal gesitueerd in een cultuur-landschap,
in parken, havens en polders, waar vogels fluiten, honden rennen en mensen de
tijd aan zichzelf hebben. Misschien is Dix' Zeeuwse biotoop niet vreemd aan zijn
taal, die beschouwd kan worden als een verkavelde ruimte van spraak.
Twee piepjes begint met zestien maal de woordcombinatie ‘de wat’, afgedrukt als
een kolom. Als lezer overzie je de pagina in één oogopslag, waardoor je geneigd
zou kunnen zijn meteen door te bladeren om een antwoord te krijgen op de vraag
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die ‘de wat’ oproept. Maar dat zou een slecht idee zijn. Je moet alle regels zorgvuldig
lezen, hardop, liefst meer dan eens, en dan zul je merken dat je de behoefte krijgt
structuur aan te brengen in deze wonderlijke reeks, bijvoorbeeld door hem in groepjes
van vier regels in te delen, ofschoon de tekst zelf daartoe geen enkele aanleiding
geeft. Je bent nog niet binnen of Dix
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heeft je al geconditioneerd, of liever: je hebt jezelf geconditioneerd, waar de dichter
je met een minimum aan informatie een maximum aan vrijheid geeft. Wat er in de
rest van het gedicht gebeurt, valt niet gemakkelijk samen te vatten. We lezen over
een onderzoek, er wordt een spel gespeeld, er is een weg naar het bos die niet
meer gebruikt wordt, in de lucht zweeft het pluis van wilgen en populieren, een
haastige verpleegster brengt eten. Een fraaie sequentie is de volgende:
1. van dat genoemde
2. of bedoelde
de aangesprokene
het gevoel
zelf op het idee
te zijn gekomen
spannend

Sla je de bladzijde om, dan staat er:
een keer
een onderzoek
mee te maken
3. daar komt iemand aan

Je kunt de regels op verschillende manieren met elkaar verbinden, maar hoe je ze
ook construeert, je maakt je als lezer tot proefpersoon in een spannend onderzoek,
dat tegelijkertijd een magisch spel is:
ontzenuwen
berekeningen
zijn berekeningen
mijn berekeningen
1. klok
jij bent aan de beurt

Jij: dat bent u, die dit leest.

De herfst van Zorro van Al Galidi is opgezet als een gebouw van drie verdiepingen,
die corresponderen met respectievelijk het hoofd, het hart en de penis van Zorro.
Het boek is tegelijkertijd een huis en een lichaam. De drie compartimenten zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden, maar niet op een harmonieuze manier. Hoofd,
hart en penis zijn verwikkeld in een moordende competitie om de hegemonie, die
onder meer tot uitdrukking komt in deze strofe:
In die rancuneuze oorlog
tussen mijn hart
en mijn penis
was ik verward.
Van geen vrouw kon ik houden.
Geen vrouw kon ik neuken.

Dat Galidi geen native speaker van onze taal is, zou kunnen blijken uit zijn gebruik
van het woord ‘penis’. Geen Nederlandse man zou dat woord kiezen om zijn
geslachtsdeel aan te duiden, behalve in een medische context. Je praat over je pik
of je lul, maar een penis heb je niet, dat is een orgaan uit een anatomieboek. Het
aardige is nu dat de vervreemding die door dit woord wordt teweeggebracht, precies
datgene is waarover de bundel gaat. Zorro is uit balans, hij is ontheemd, hij lijdt aan
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een fatale vorm van desintegratie. Zijn penis is inderdaad een merkwaardig object
waarmee de spreker een moeizame verstandhouding heeft, zoals hij ook zijn hoofd
en zijn hart niet met elkaar in overeenstemming kan brengen. ‘Als mijn hart de macht
neemt, / vraagt mijn penis asiel aan mijn ballen.’ En: ‘Vele vrouwen gooide mijn
penis uit mijn hart, / andere vrouwen joeg mijn hart uit mijn penis.’ Een van de
gedichten heet zelfs: ‘De penis van Zorro had geen papieren om officieel te trouwen
in Nederland’. Daarmee deelt het voortplantingsorgaan het lot van zijn gekwelde
bezitter.
Hoewel het Spaanse woord ‘zorro’ ‘vos’ betekent, verschijnt de protagonist in een
van de gedichten als een hond: ‘Het blaffen bevrijdt Zorro van de saaie stad. In zijn
herfst had hij geen wapen, alleen zijn stem’. Het gedicht luidt zo:
Ik werd uitgelaten
met een gevulde maag.
Aan stoepen en muren geroken
en ze met mijn urine geparfumeerd,
maar
toen de nacht viel
blafte ik.
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De hand aaide mijn hoofd,
bracht mij water,
bood mij een bot aan,
bouwde een berg schoenen op mij,
maar
ik blafte.
De hand bracht mij ver.
Ik blafte.
De hand ging ver van mij.
Ik blafte.
Ik at mijn hart
en blafte het.
Ik heb al mijn vlees geblaft,
al mijn stem,
al mijn blaffen.
Ik blafte
en blafte
en tot nu toe
weet ik niet waarom.

Waarom Zorro blaft, wordt dus niet opgehelderd, maar het is evident dat de blaf hier
een existentiële functie vervult. De noodzaak tot blaffen blijft bestaan, ook al wordt
Zorro gevoed, uitgelaten en geaaid. ‘Ik at mijn hart / en blafte het’: de blaf is de stem
van het lichaam. Sterker nog, de blaf vormt de basis van Zorro's aanwezigheid,
gezien de op één na laatste strofe, waar de blaf zichzelf blaft.
De wederkerendheid doet denken aan Ida Gerhardts inzicht, dat zichzelf opent.
Wie het gedicht van Al Galidi hardop voorleest, verandert automatisch in een
monotoon blaffende hond. Zo vallen dichter en lezer samen en vindt Galidi in de
herfst een huis, al is het maar voor een paar minuten.
De bundel Spamfighter van Anne Vegter - die dit jaar publiekslaureaat werd bij de
VSB Poëzieprijs - bevestigt haar reputatie een volstrekt onafhankelijke geest te zijn.
De poëzie van Vegter is grappig en absurd, prikkelend en scheef, maar in deze
bundel bij vlagen ook melancholiek en opstandig. Beschouw je verdriet en dood als
spam die ongevraagd in je mailbox belandt, dan is de dichter een spamfighter die
alles op alles zet om de indringers buiten de deur te houden. De bundel begint met
een programmatisch gedicht, waarvan de eerste regels zo luiden:
Er was op deze dag - tijdens de lunchpauzepauze
- iemand die wilde weten hoe ik werk,
waar mijn ideeën vandaan komen. Tja, zei ik,
het probleem van de idee is
dat de problemen precies daar beginnen waar ze
vandaan komen, neem nu dit gesprek.

De woordherhalingen maken direct duidelijk dat poëzie geen kwestie van ideeën
is, maar van woorden die woorden tevoorschijn roepen, en daarvoor moet je vooral
niet te diep nadenken, althans niet van tevoren. Het is geen toeval dat het gesprek
plaatsvindt tijdens een pauze, een pauzepauze zelfs, die ook nog eens tussen
gedachtestrepen staat. Poëzie ontstaat terloops, een dichter werkt niet, maar vangt
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op wat zich voordoet: ‘Het kan zijn, zei ik, dat iets toevallig langs scheert - een
ekster.’ Aan het eind van het gedicht verandert de spreker in diezelfde ekster:
's Avonds
wist ik terwijl ik uit het raam vloog hoe het juiste
antwoord klonk: schel en zuiver.

Een van de hoogtepunten in de bundel is het gedicht ‘Showen en trippen’. De titel
roept meteen associaties op met het concept van de wereld als schouwtoneel en
het leven als een reis, maar ook met plat vermaak en roesopwekkende middelen.
Het kan niet anders of dit wordt een dionysisch gedicht:
Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk met
vertedering naar buren
te kijken die rond middernacht hun afvalzak in
een container doen.
Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk een taxi
aan te houden die onwillig is
je tot ver buiten de stad te rijden waar loofwoud
staat dat zich voortplant.
Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk geluid te
maken dat dieren overstemt
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om aandacht te vangen van een geschminkte
koningin.
Er is zielsveel geluk nodig deze jurk dronken en
klaarwakker naar een show
te brengen, blind een deur te vinden waardoor
je het toneel verlaat.
Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk iets te
slikken, een ballonvaart
te maken en op het mozaïek van je land neer te
kijken als een slome astronaut.
Er is zielsveel geluk nodig in stralend weer
voorzichtig te verongelukken.
Stemmen schreeuwen zeggen wade in plaats van
jurk.

Het gedicht lijkt een litanie waarin, op het eerste gehoor, om geluk gesmeekt wordt,
maar dat is niet wat er staat. Het geluk vormt een voorwaarde voor het welslagen
van allerlei verschillende handelingen, aan het slot zelfs voor een weloverwogen
ongeluk, waarbij steeds de jurk als een soort obstakel fungeert, maar kennelijk wel
een onmisbaar obstakel. Het woord ‘zielsveel’ roept de liefde op, maar ook de
scheiding van lichaam en ziel. De jurk staat centraal, want zonder jurk is de spreker
niemand. Het aanwijzend voornaamwoord van ‘deze jurk’ verwijst naar dit gedicht,
dat zelf

het gewaad is waarin de tekst (een tekst is een weefsel) zich aan ons voorstelt. Het
gedicht is een show, een voorstelling die slecht afloopt. Alle beelden zijn hier
doortrokken van weemoed en eenzaamheid.
De openingsscène is al lichtelijk onrustbarend: waarom zouden de buren hun
afval 's nachts afvoeren? Wat zit er in die vuilniszak? Het verband tussen de strofen
is associatief maar onverbiddelijk. Het gedicht begint in de stad, in de tweede strofe
verlaten we de civilisatie om met een vermoedelijk bronstige taxi-chauffeur naar het
seksueel actieve loofwoud te rijden. Daar stelt de spreker zich voor dat ze probeert
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de dieren te overstemmen, maar waarschijnlijk is de wilde natuur sterker dan het
woord van de vrouw in de jurk. Tegelijkertijd wordt de woudscène voorgesteld als
een sprookjesachtige maskerade, want er bevindt zich een geschminkte koningin.
In de vierde strofe wordt nog steeds toneel gespeeld, maar nu is er ook sprake van
alcohol, blindheid en een definitieve afgang. Roesmiddelen beheersen de vijfde
strofe. Hier gaat het echter niet om de euforie van dronkenschap, maar om een
vervreemdende en afstand scheppende trip, alsof de vrouw een uittreding beleeft.
Het is dan ook geen grote schok dat de laatste strofe eindigt met de dood. De jurk
is een lijkwade geworden. De dichter heeft zich dromerig en behoedzaam
doodgezongen, ze

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

47
heeft doelbewust het risico genomen dat de trip haar laatste zou zijn. Voor de lezer
levert dat een fascinerende show op.
De Ida Gerhardtprijs is dit jaar gegaan naar Nachoem M. Wijnberg voor zijn bundel
Liedjes. Hij is een uitzonderlijk productief dichter en schrijver, zeker als je bedenkt
dat hij ook als wetenschapsman internationaal wordt gerespecteerd. Wijnberg staat
bekend om de zakelijke distantie en de hardheid van zijn gedichten, waarin van elke
context gestripte personages in de meest pijnlijke proefopstellingen neergezet
worden, omdat de dichter in vitro wil onderzoeken hoe ze zullen reageren.
Wijnberg is ondergedompeld in de joodse traditie, vooral in de ritualisering van
het dagelijks leven en de soms vergezochte casuïstiek van de Talmoed. Hij heeft
echter ook een speciale band met de Chinese klassieken, een vorm van poëzie die
geheel geworteld is in de sociale netwerken van de keizerlijke hiërarchie.
Bedrijfskundige en jurist als hij is, houdt hij van structuren en procedures, van
onzinnige vergaderingen en willekeurige afspraken die tot onverwachte
consequenties leiden.
Met Liedjes heeft Wijnberg zijn werkterrein verlegd, althans schijnbaar. Liedjes
en toverformules zijn waarschijnlijk de oudste vormen van literatuur, ouder nog dan
verhalen en rituele toneelstukjes. Om te zingen heb je nauwelijks taal nodig, en ook
geen publiek. Ook vogels doen het, naar wij aannemen om een partner te vinden.
Wat dat betreft, hebben popliedjes waarschijnlijk nog precies dezelfde functie als
de eerste lyrische uitboezemingen van de Neanderthalers.
Zonder twijfel hebben veel van Wijnbergs droevige liedjes hitpotentie, maar dat
wil niet zeggen dat de dichter zichzelf ontrouw is geworden. Ook al werken de liedjes
met het geruststellende visuele ritme van regelmatige strofen, treedt er hier en daar
rijm op en komen we hele of halve refreinregels tegen, de wrede proefopstellingen
zijn gebleven, inclusief de harde grappen, het consequent uitwerken van rampzalige
scenario's en de soms totale wereldvreemdheid van de personages.
Het allereerste gedicht van de bundel maakt meteen duidelijk dat de lezer geen
gewone liedjes te verwachten heeft:
De laatste keer dat ik je sprak,
ik nauwelijks aan het woord;
de laatste keer dat ik sprak,
maak daar nu maar een liedje van.
Ik zei dat ik niet kon zingen,
kan jij dan wel zingen,
vroeg ik de laatste keer dat ik sprak,
ik heb je nooit horen zingen.

De spreker kijkt hier terug op de laatste keer dat hij sprak. Dat is niet de enige
paradox, want hij verzoekt zijn gesprekspartner een lied te maken en te zingen,
hoewel hij veronderstelt dat de persoon in kwestie dat helemaal niet kan, evenmin
als hijzelf. Dit alles speelt zich echter af in een tekst die niet alleen ‘liedje’ heet, maar
bovendien alle kenmerken van een liedje heeft. Zo is van meet af aan duidelijk dat
de liedjes van Wijnberg niet zijn wat ze voorgeven te zijn. Neem dit 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.
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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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Lezen en leven vormen een onverbrekelijke eenheid. Woorden op een pagina
hebben het vermogen een verbeelde wereld te scheppen die zo echt is dat de lezer
zijn tocht door het boek als een parallel leven ervaart. Aristoteles stelde al vast dat
tragedies een verpletterende indruk kunnen maken doordat de toeschouwer vrees
en medelijden ervaart bij het zien van andermans leed. De spreker in Wijnbergs
gedicht leeft intens mee met zijn helden, het leesavontuur voorkomt de geestelijke
stagnatie die hij bij sommige personages waarneemt, en waar hij kennelijk zelf ook
bang voor is. Het gedicht eindigt waar ook het lezen eindigt: het gedicht doet wat
het beschrijft en laat de lezer achter met een gevoel van ontheemding. De imaginaire
wereld die zo zorgvuldig was opgebouwd, moet uiteindelijk weer verlaten worden.
Gelukkig kun je het gedicht steeds opnieuw lezen, maar na iedere lezing slaat
dezelfde weemoed toe. Want het eind van het gedicht is de voorbode van de laatste
regel van het leven. ‘Mors ultima linea rerum est,’ schreef Horatius: de dood is de
eindstreep onder de tekst van het bestaan.
Dat moge zo zijn, maar de vier hier genoemde dichters illustreren elk dat poëzie
in staat is dit onafwendbare aspect van het leven te bezweren - al is het maar voor
even. Ik eindig met het gedicht ‘De toverwoorden’ van Ida Gerhardt zelf, dat opnieuw
laat zien dat geritmiseerde taal het materiaal van de magiër is, die de dood op
afstand houdt zolang hij aan het woord is:
Een sprookjesboek dat open lag,
een kind dat heel die zomerdag
verdoken in het rietgras lag.
En nu ligt het, te bed gebracht,
niet talend nog naar slaap of nacht,
klaar wakker: om alleen te wezen
met wat daarginds het heeft gelezen.
Hoe het begon en verder ging;
en toeft in de herinnering.
Hoe was het toch, dat wat zij las,
dat einde dat zo prachtig was?
Vlakbij is het, en ook ver af.
Het laatste zonlicht is vergaan,
het donkert aan het zolderraam.
En in de schemering hervindt
zij als vanzelf wat zij zag staan.
Het ritselt in het dakgebint:
‘Dat is de wind, het hemelse kind.’

Bewerkte versie van een tekst die werd uitgesproken ter gelegenheid van de
uitreiking van de Ida Gerhardtprijs 2008 aan Nachoem M. Wijnberg, Zutphen 14
maart 2008.
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Intiemer dan seks (2001) en Misschien maar beter ook (2004), alsmede de
novelle Nu gaat het gebeuren (2007).
GEORGINE SANDERS [TINEKE VROMAN]

(1921) - Geboren in Padang, Indonesië;
woont sinds 1947 in de VS; PhD medische antropologie in 1980. Publiceerde
o.m. de dichtbundels Het onvoltooid bestaan (1990), Alles aan elkaar (2002),
Een huis om in te slapen (2007).
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(1980) - Winnares van de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2002-2003 (Proza). In 2005 verscheen haar roman De eenling.
CATHELIJN SCHILDER

MARC TRITSMANS (1959) - Publiceerde zeven dichtbundels, waarvan de recentste

Sterk water (2000), Kritische massa (2002) en Warmtekeer (2005) zijn.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
2

Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
(1958) - Organisatieadviseur en supervisor-coach. Publiceerde
de dichtbundels De archieven van een novice (1995) en De aanzegging (2006).
SJEF WELLING

NACHOEM M. WIJNBERG

(1961) - Schreef negen poëziebundels en vier romans.
Meest recent verschenen Liedjes (2006) en Uit10 (2007). Ontving de Herman
Gorterprijs, de Jan Campertprijs en de Ida Gerhardt Poëzie Prijs. Ook werkzaam
als hoogleraar cultureel ondernemerschap en management.
FLORUS WIJSENBEEK (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.
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Deze maand
Men zegt dat het beter is alle hoop te laten varen, want dan raakt men zelden
teleurgesteld. Dat klinkt goed, maar ik betwijfel of het een vruchtbare levenshouding
is. Het zal liggen aan het pathologisch optimisme waaronder ik gebukt ga, maar ik
begin elke dag vol hoop op leerzame inzichten en behartenswaardige gedachten.
Toegegeven, niet zelden stapelen de decepties zich reeds op voordat het licht wordt
en laten de inzichten tot lang na zonsondergang op zich wachten, maar de
nieuwsgierigheid die voortspruit uit hoop - hoe ijdel ook - maakt veel goed.
Ik kan dan ook niet zeggen dat ik teleurgesteld was door twee publicaties die de
afgelopen maand mijn pad kruisten. Misschien voelde ik me licht beteuterd, omdat
bleek dat ik me wederom had verkeken op de menselijke hang naar dwaalleren en
bijgeloof. De ene publicatie was het openingsartikel in een opiniebijlage van een
landelijke kwaliteitskrant door een filosoof, en de andere was de oratie van een
hoogleraar in de geschiedtheorie. Hun namen doen er niet toe, omdat het hier alleen
gaat om het misverstand dat zij verwoordden. Want hoe verschillend de stukken
ook waren (het ene handelde over het belang van de religie voor de moderne mens,
of zoiets; het andere over het belang van ‘ordentelijke geschiedschrijving’, of zoiets),
zij deelden een kwaal die men grappig zou kunnen noemen indien ze niet zo
verontrustend was.
In het ene artikel werd onder de kop ‘Godsdienst beschermt de mens tegen de
pretentie van de wetenschap alles te kunnen verklaren’ betoogd dat ‘het individu’
zich in een ‘acute legitimiteitscrisis’ bevindt, omdat de wetenschap beschrijft ‘hoe
de objectieve werkelijkheid werkt, maar daarvoor de prijs heeft moeten betalen van
een methodische blindheid voor iedere subjectieve werkelijkheid’. De triomfantelijk
conclusie luidde: ‘En precies op dát punt komt de godsdienst om de hoek kijken.’
Alsof dit niet genoeg misverstand is - indien wetenschap al pretenties heeft, dan
luidt die juist dat zij niet alles kan verklaren, iets dat van religie niet kan worden
gezegd - werd in het andere stuk door de hoogleraar gesteld dat historici niets
hebben aan ‘de bètapositie’ inzake wetenschap, want die berust op het ‘methodische
monisme’. Immers, ‘geschiedtheoreten’ hebben geconstateerd dat men met de
wetenschapsfilosoof Karl Popper in de hand ‘allerlei interessante vragen niet zou
mogen stellen.’
Het gaat in beide gevallen om meer dan misverstand - Popper betoogt juist dat
alle vragen legitiem zijn, maar niet alle antwoorden -, het gaat om symptomen van
een kwaal. Hier wint de geopenbaarde waarheid het van openbare argumenten.
Anders gezegd: hier wint een elitair, sjamanistisch en in essentie ondemocratisch
wereldbeeld het van het moeizaam openlijk struikelen van wankel argument naar
wankel argument. Zonder het te weten - hoop ik - keerden de filosoof (vooral hij) en
de hoogleraar zich tegen de grootste bevrijdende, democratiserende en
emanciperende macht in de westerse geschiedenis: de wetenschappelijke
geesteshouding, de drang naar kennis, de nieuwsgierigheid.
Tsja, en dan bekruipt je toch tegen beter weten in een gevoel van teleurstelling.
Want je beseft weer dat de ontintellectualisering begint aan de universiteit. - BB
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Gekke Jantje Slauerhoff
door Margriet de Koning Gans
Het afgelopen aprilnummer van De Gids was geheel gewijd aan Jan Slauerhoff. In
de inleiding werd hij vergeleken met Kurt Cobain, de voorman van de Amerikaanse
grungeband Nirwana die zichzelf in 1994 op z'n zevenentwintigste een schot hagel
door het hoofd joeg. Je hebt de neiging zo'n nummer dan meteen bij de oude kranten
te leggen, maar ik heb me ingehouden en heb me sprongsgewijs door de bijdragen
van de diverse experts gewerkt. Het was een tamelijk bonte mengeling van
essayistische (zo ging Willem Otterspeer nog maar weer eens in op W.F. Hermans'
jeugdfascinatie voor Slauerhoff), filosofische dan wel epische, filmische, lyrische of
poëtische reacties op de schrijver die volgens De Gids ‘de status van
twintigste-eeuwse icoon heeft bereikt’. De kenners (of moet ik nu groupies zeggen?)
zijn inmiddels zo intiem met hem, dat ze hem ‘Slau’ noemen, net als vroeger zijn
vrienden. - Gelukkig stond er ook nog iets in dit nummer van De Gids wat interessant
en verhelderend was, zoals de stukken van Wilt Idema en Lloyd Haft, over Chinese
aspecten van Slauerhoffs culturele horizon.
In mijn moeders familie heette hij gekke Jantje. Mijn broertje en ik hingen aan haar
lip als ze over hem vertelde, hoewel hij vijfenhalf jaar voor mijn geboorte was
gestorven. Jan en zij scheelden vijftien jaar, al was hij haar oom. Wij moesten daarom
lachen, dat je op die leeftijd al oom kon zijn. Met mijn oma, zijn volle nicht, scheelde
hij achttien jaar. Die twee konden het goed samen vinden.
Mijn oma Grietje de Vries was de oudste van alle nichten en neven. Haar moeder,
Rigtje Slauerhoff, was een zus van Jans vader Jacob. Deze Slauerhoff was
meubelstoffeerder in Leeuwarden. Rigtje Slauerhoff was getrouwd met Jitze de
Vries, die meubelmaker was. Jitze en Jacob vormden wat je tegenwoordig een joint
venture zou noemen. Samen meubileerden en stoffeerden ze tout Leeuwarden en
omgeving. Mijn nicht Rigtje Zandstra, net als gekke Jantje arts, heeft nog twaalf
eetkamerstoelen van Jitze.
Rigtje Slauerhoff was aanzienlijk zakelijker dan haar man. Als er klanten kwamen,
waarschuwde ze Jitze dat de melk in de keuken overkookte. Hij begreep dan dat
hij het veld moest ruimen. Het was een veiligheidsmaatregel tegen zijn neiging alles
gratis weg te geven, omdat hij naar de verhalen van zijn klanten luisterde en ze dan
zo zielig vond. Intussen deed hun oudste dochter Griet het huishouden voor de
drukke ouders, hun zes zonen en het zusje Tetje, die - zoals dat toen heette - ‘licht
was in het hoofd’.
Gekke Jantje was een beroemd dichter en schrijver geweest, vertelde mijn moeder.
Dat kwam zo. Alle zonen van Jacob en Jitze kwamen in het familiebedrijf, maar
Jantje had astmatische bronchitis. Die stikte in zijn vaders stoffeerderij. Daarom
mocht hij naar de HBS, en later ook studeren. Wij kenden al die ooms van mijn
moeder, alleen natuurlijk gekke Jantje niet, want die was voor de oorlog al dood.
Je kon ontzettend met ze lachen, omdat ze zich nergens wat

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

4
van aantrokken. Mijn moeders oom Hero bijvoorbeeld, had de gewoonte van gekke
Jantje overgenomen om kinderen te leren vloeken. Voor elke keer dat je
godverdomme zei, beloofde hij een dubbeltje. Mijn broertje wist het zeker: hij werd
later scheepsarts, net als gekke Jantje.
De familie bestond uit praktische zakenlui en romantische dromers. Die combinaties
hielden elkaar in evenwicht. Mijn grootmoeder Grietje de Vries, die de spil van de
familie was, trouwde met Willem Zandstra. Hij kwam uit een familie van bevlogen
idealisten. In het Friesland van eind negentiende eeuw betekende dat, dat je voor
het socialisme, Domela Nieuwenhuis en Troelstra was. Er wordt een socialistisch
voorvechter Willem Zandstra genoemd in het boek van Geert Mak, De eeuw van
mijn vader. Maar die was het niet. Dat was weer een oom van Griets man.
Troelstra vertrok in 1893 naar Utrecht, toen zijn socialistische beweging steeds
meer aanhangers kreeg. Griets man ging hem achterna. In Utrecht is mijn moeder
geboren, maar de eerste jaren van haar leven logeerde ze vaker bij haar grootouders
Jitze en Rigtje in Leeuwarden. Griet kwakkelde met haar gezondheid. Vervolgens
trok Troelstra naar Den Haag, waar de regering zetelde. Mijn opa Zandstra, Griet
en hun drie kinderen gingen mee. De SDAP vestigde zich in een pand op de
Prinsegracht, dat deftig ‘Het Gebouw’ werd genoemd. Het was een monumentaal
classicistisch patriciërshuis uit de achttiende eeuw, dat aanvankelijk nog veel te
groot voor de socialistische beweging was. Daarom kon het gezin van mijn opa en
oma daar gemakkelijk wonen. Griet, dochter van hard werkende, goed verdienende
stadsfriezen, had niets met het socialisme. Dat was iets voor arme dagloners, die
op de velden werkten. Ze sarde haar man zoveel ze kon. Was het 1 mei, dan stuurde
ze de drie kinderen in de optocht mee met oranje sjerpen om, ‘omdat ze geen rode
had’.
‘Het Gebouw’ werd de zoete inval voor de familie uit Friesland. Den Haag was
tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de roaring twenties een mondaine, internationale
stad, waar je leuk kon winkelen bij de Bonnetterie en dansen op Scheveningen. Er
werd daar wat doorgezakt en afgelachen, terwijl opa Zandstra in de vergaderzaal
het socialisme beleed. Ook Tetje nam deel aan de gezelligheid. Eenmaal per jaar
werd ze voor een week uit haar Leeuwardense tehuis naar Den Haag gehaald. Toen
Griet in 1938 dood ging, heeft mijn moeder die taak op zich genomen.
Tante Tetje kenden wij wel. Ze stonk een uur in de wind. Eerst werd ze door mijn
moeder onder de douche gezet en kreeg ze schone kleren aan. Daarna kreeg ze
een mand op haar schoot waar ze zich de rest van de week mee kon amuseren.
Er waren in de war geraakte bollen wol van een heel jaar in die mand verzameld,
die tante Tetje als geen ander uit de klit kon halen. Ze negeerde de rest van ons
gezin totaal. Als mijn moeder wel eens vroeg of ze wist wie ik was, zei ze zonder
op of om te kijken: ‘'t Zal Margriet wel wezen.’ Mijn vader ging in de weken dat tante
Tetje kwam, liefst in een hotel.
Gekke Jantje ging in Amsterdam medicijnen studeren. Hij kende er Simon Vestdijk
van de HBS in Leeuwarden, schreef inmiddels zelf gedichten, kende wat schrijvers
en uitgevers in Den Haag en ging 's zomers dansen in Palais de Danse op
Scheveningen. Natuurlijk logeerde hij dan bij Griet. Hij bleef altijd maar een paar
dagen, dan was het weer genoeg geweest. Als gekke Jantje er was, had mijn opa
het helemaal zwaar te verduren. Jan Slauerhoff minachtte het socialisme.
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Hij geloofde niet in saamhorigheid; de mens stond er alleen voor en had dat maar
te aanvaarden.
Mijn moeder vertelde later met glanzende ogen hoe hij het hele huishouden op
zijn kop zette, met Griet zat te lachen en altijd wilde spelletjes met de kinderen deed.
Mijn moeders kleine broertje Jantje, dat net zo dromerig uit zijn ogen keek als gekke
Jantje, had wel voorgoed samen met zijn oom de deur uit willen lopen. Toch had
die hem toen hij drie was, eens achterin de tuin op de onderste tak van de hoge
kastanjeboom gezet en was vervolgens vertrokken. Hoe lang kleine Jantje daar
gezeten heeft voor hij werd gevonden, weet niemand. Blijkbaar vond hij het wel
best, want hij heeft geen kik gegeven. Kleine Jantje koesterde later alles wat gekke
Jantje schreef. Zelf zat hij zijn hele beroepsleven in de olie,
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in verre exotische landen. Liever was hij violist geworden. Met romantici komt het
nooit goed. Altijd is er een onstilbaar verlangen naar iets onbereikbaars.
Gekke Jantje was het zorgenkind. Hij werd ontzien door zijn familie. Omdat hij altijd
met ziekte sukkelde, was het zo fijn voor hem dat hij iets kreeg wat de anderen niet
hadden: vrienden en vriendinnen op de HBS, toneelstukken waarin hij kon optreden,
altijd op rijm hoe krom het ook moest zijn, en uitzicht op andere levens en
levensstijlen dan wat hem anders thuis ten deel gevallen was. Maar hij stond daarin
wel alleen, van jongs af aan. Hij was aangewezen op wat hem van buitenaf toeviel,
zoals zijn vriendschap met Vestdijk en met de meisjes Hille Ris Lambers en hun
domineesvader, die met hem over Het Hogere sprak. Het zeilen op de Friese meren,
waar hij adem kon halen. Zijn vakanties op de Waddeneilanden, waar eveneens hij
adem kon halen. Gekke Jantje heeft de eenzaamheid met zijn kwaal meegekregen.
Hij moet zich buitengesloten hebben gevoeld. Gezien zijn temperament kan ik me
voorstellen dat hij daar opstandig over is geweest.
Hij werd scheepsarts. Niet omdat het zijn roeping was, maar omdat het zo liep.
Omdat hij steeds ziek was en dan tussen de bedrijven door, als hij wat opgeknapt
was, even snel geld moest verdienen. Zo kwam hij in Lissabon en andere
havensteden in Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Zo kon hij zijn geest ontvouwen
en de alledaagse bedruktheid van Friesland vergeten. Wie dikwijls ziek is, heeft
geen geduld voor prietpraat. Die gaat op zoek naar de zin van zijn eigen bestaan,
de dieptes en hoogtes waartoe het menselijk brein hem in staat stelt, de levens die
hem tot voorbeeld kunnen dienen, religies en filosofieën die hem de zin van het
lijden kunnen tonen. Die stelt als vanzelf de vraag: waartoe ben ik op aarde, als ik
maar zo weinig tijd heb? Het oosterse taoïsme en het boeddhisme met zijn
reïncarnatieleer heeft gekke Jantje op zijn reizen ingeademd. Hij heeft gezien hoe
onaangedaan mensen daar hun lot ondergaan, omdat ze weten dat het maar een
klein stukje is van de weg die ze hebben te gaan.
Zijn hut besloeg krap anderhalf bij twee meter en was nog geen twee meter hoog.
Onder de patrijspoort was een brede plank, waaraan hij kon lezen en schrijven.
Daar was hij urenlang alleen met de zee, het licht van de zon en de maan en de
sterren, en met het monotone gedreun uit de machinekamer. Hij zal zich dikwijls
grondig verveeld hebben en uit ergernis een gedicht dat niet wilde lukken in een
hoek hebben gesmeten. Wellicht ging Slauerhoff, nieuwsgierig als hij was, van de
weeromstuit op zoek naar de literatuur van de mensen die hij in vreemde landen
ontmoette. Zo raakte hij in gesprek met hun dichters en schrijvers, en via hen met
zijn diepste zelf. Ten slotte kon en wilde hij niet anders meer. Woedend kon hij
uitbarsten tegen de zelfgenoegzaamheid van lieden die dachten dat ze hun kleine
burgermansgeluk aan zichzelf te danken hadden. Daar moest een kras doorheen.
Ik denk dat ik vijftien of zestien was toen mijn leraar Nederlands over Slauerhoff
begon. Alles stond thuis in de boekenkast. Eerst Schuim en Asch, en dan vooral
het verhaal ‘Larrios’ daarin, over de zwervende zeeman. Ik moest beslist naar
Burgos. Kijken waar Slauerhoff naar had gekeken, zoeken naar wat hij had gezocht.
Maar Spanje zuchtte onder Franco, ik kon er niet heen. Toen de gedichten. Alleen
in mijn gedichten kan ik woonen. Ik, recalcitrante puber, begreep mijn oom gekke
Jantje precies. Het leven op aarde, Het verboden Rijk. Ja, Indonesië,
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daar moest ik al dringend naartoe sinds ik een kleuter was, want daar hadden wij
een tante die niet was teruggekomen. Maar China was nog veel spannender. Groots
en meeslepend wil ik leven, zei ik Marsman na.
Mijn broertje pakte de erfenis van gekke Jantje anders aan. Hij werd geen arts,
maar ging regelrecht scheep. Begin jaren zestig ging hij bij de koopvaardij en werd
stuurman op de ‘Roggeveen’. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij KPM van
Slauerhoff heette inmiddels Koninklijke Java-China Paketvaart Lijn, KJCPL. Mijn
broertje ging zelfs een beetje lijken op gekke Jantje. Hij had dezelfde naar binnen
gekeerde blik in zijn ogen en dezelfde wenkbrauwen erboven. En een romantische
ziel. Net als Slauerhoff deed hij de havens aan van Singapore, Hongkong, Djakarta,
Sjanghai.
Hij zag de vuiligheid waarin de Chinezen breed grijnzend leven, hun gore jonken
en huizen waar ze als ratten wonen, met keukens waar alles te smerig om aan te
pakken is. Met hun vierduizend jaar oude beschaving vieren ze in die rotzooi hun
uitbundige en verstilde tradities. Onaangedaan. Hij leerde met die mensen om te
gaan, hun geschreeuw te herkennen en ze voor zich te laten werken. In de dagen
tussen de havens schilderde hij de zee, die door de ondergaande zon in brand werd
gezet. En als het donker werd, las hij de gedichten van Slauerhoff.
Ikzelf deed er langer over. Lezen alleen was ook al mooi. Naast Nederlands ging
ik Spaans studeren en stortte me op de uit het Spaanse vertaalde verhalen en
gedichten van Slauerhoff. Uiteindelijk ging ik ondanks Franco begin jaren zestig
toch naar Spanje, maar verder dan Barcelona kwam ik niet. Maar in 1970 kon ik
een jaar naar Japan. In het Verre Oosten greep ik mijn kans, en ben ik scheep
gegaan. Van Keelung naar Hongkong, op een ouderwetse veerboot. Van Singapore
naar Jakarta, met een oude roestbak van de Pelni Lines, voorheen KPM en KJCPL.
Ik keek naar de zeeën die Slauerhoff had gezien en las in Het verboden Rijk toen
Macao in zicht kwam. In Mao's China kwam ik niet dieper landinwaarts dan
Hongkong. Maar ik voelde me er eenzaam en verloren, want ik had liefdesverdriet.
Toen wist ik het zeker: mijn ziel was verwant aan die van gekke Jantje Slauerhoff.
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Je zag en zei
Raoul Chapkis
Je knikt van ja en van beneden
Ik schrijf even op hoe het zit kwam en is.
Niemand weet niemand scheelt
dat je repelsteeltje zweet
die hangt tussen je benen vlak voor de scheet.
De grootste letter is de emmer
die overloopt naar de vijfde macht.
Want aangezien omdat dus derkwart
alles onder water loopt en kraait.
Twee woorden naast elkaar zijn niet
als benen maar twee koppen die
niet kunnen uitstaan maar uitstemmen dat
de ander zijn neus inademt en zijn oor
verblindt terwijl zijn bek het oog vermaalt
tot bliksemschaterig geblaat en het gezucht
verslindt terwijl geslacht gelukt verblind terstond
kapot valt in de poppenbak vol kont zoals
een kattenbak klaar staat voor klabakkenkak.
Weet dus dat jij met mijn pen overschijt
geef terug dat ding dat is gemaakt van mijmer
totdat het marmer smelt en niemand het ooit zag
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Een fatale spagaat
De electorale ademnood van de PvdA
door Bastiaan Bommeljé
Het is wellicht jammer dat tijdens het afgelopen partijcongres van de Partij van de
Arbeid in juni niet de vraag aan de orde kwam of het toeval is dat van alle publieke
omroepen (afgezien van de NOS) juist de VARA degene is waar de meeste
medewerkers boven de Balkenendenorm worden betaald. Zes presentatoren (en
twee directeuren) verdienden bij die omroep vorig jaar ruim meer dan de 170.000
euro van de premier (enkele meer dan het dubbele daarvan), ondanks de - nogal
halfhartige - pogingen van de politiek onder leiding van PvdA-minister Plasterk om
de salarissen in Hilversum in toom te houden.
Misschien dat de akelige peilingen, waarin de PvdA (thans 33 zetels in de kamer)
bestendig zwerft tussen de 16 en 22 virtuele zetels, deze zaak minder opportuun
maakten. Toch gaat het hier waarschijnlijk niet om een populistische vraag, maar
om een kwestie die mogelijk het hart van de huidige sociaaldemocratische crisis
raakt. Wie poogt te kijken voorbij partijstrategie, voorbij de politiek van de dag, en
voorbij leiderschapskwesties, kan immers licht de indruk krijgen dat het wat de
VARA-salarissen betreft helemaal niet gaat om toeval, maar om een patroon. En dan
bedoel ik een structureel patroon in de maatschappelijke werkelijkheid van Nederland,
dat de PvdA wellicht meer zorgen zou moeten baren dan de peilingen. Ik bedoel
immers het patroon dat de Balkenende-norm opmerkelijk dikwijls wordt overschreden
bij specifieke secties uit de schemerzone van de semi-overheid, de
quasi-onafhankelijke bestuursorganen en zelfstandige bedrijfsorganen:
onderwijsbestuurders, overheidconsultants, leden van adviesraden, kunstmanagers,
subsidiebeheerders, directeuren van overheidsondersteunende stichtingen en meer
van dat soort ongecontroleerde beroepsgroepen, waarin PvdA-stemmers ruim zijn
vertegenwoordigd.
Het gaat hier niet om de handvol walgelijke poenscheppers uit het bedrijfsleven
die veel negatieve publiciteit krijgen (en speciale aandacht van vicepremier Wouter
Bos van de PvdA), maar - net als bij de VARA - om een soort routineuze zelfverrijking
van een aanzienlijke groep mensen die zich politiek verwant voelt met de
sociaaldemocratie. Dit is geen rancuneus-rechtse prietpraat maar een
sociaaleconomisch feit: al bij de verkiezingen in 2002 was het van alle partijen juist
de PvdA die de allermeeste stemmers uit de hoogste inkomensklasse trok (ja,
inderdaad: beduidend meer dan de VVD).
Tegenover dit rijke, ontwikkelde, kosmopolitische en vrijzinnige deel van de
PvdA-kiezers (waar het besef van een relatie tussen arbeid en inkomen schijnt te
zijn geërodeerd) staat de andere grote poot van het sociaaldemocratische electoraat:
de meestal arme, niet zelden marginale en kansarme allochtonen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stemde 81 procent van de allochtone kiezers
op de PvdA, bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2007 bijna 50 procent. Het gaat
mij er niet of dit een hoopgevende of verontrustende ontwikkeling is - en ik heb dan
ook geen mening over de opmerking van PvdA-prominent Paul Scheffer die zei:
‘De PvdA wordt een Partij van de Allochtonen, waar witte kiezers zich niet meer
thuis voelen.’ In elk geval is het in dit perspectief niet verrassend dat op het afgelopen
partijcongres Wouter Bos ‘het integratievraagstuk’ uitriep tot de ‘Nieuwe Sociale
Kwestie’ van de komende decennia, waarin de PvdA een sleutelrol dient te spelen.
Wellicht rook hij iets van het dilemma waarin zijn partij is verzeild.
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Het dilemma dat ik hier bedoel betreft niet zozeer politiek, ideologie of geloof, maar
een sociologisch verschijnsel met een mogelijk nogal destabiliserende invloed op
een Nederlandse middenpartij. De PvdA is in een electorale spagaat verzeild, die
sociaaleconomische wortels heeft, maar resulteert in een steeds moeilijker
ontwarbare kluwen van conflicterende ideeën en conflicterende belangen, met alle
frustraties van dien.
In dit licht is het wellicht ook helemaal niet zo relevant om te hopen op de redding
van een ‘ouderwetse’, linkse koers, zoals Arie van der Zwan lijkt te betogen zijn
recente boek Van Drees tot Bos. Zestig jaar succes en mislukking. Geschiedenis
van de PvdA. De partij heeft eerst af te rekenen met een veel groter probleem dan
de koers, en dat is de sterk veranderde worteling in de samenleving.
Het licht voor de hand dat door de huidige paradoxale sociologische basis, de
PvdA steeds opnieuw en waarschijnlijk steeds scherper in paradoxale politieke
stellingnamen zal verdwalen. Ga maar na: zodra men ‘intermenselijke beschaving’
tot de harde kern van de koers wil maken, dan doemen meteen beelden op van
enerzijds de VARA-DJ die met goedkeuring van de PvdA-minister van cultuur bijna
een half miljoen euro verdient en anderzijds van de PvdA-stemmende Marokkaanse
opbouwwerker die vrouwen geen hand wil geven. Als men het heeft over ‘een
consequente strijd voor goed onderwijs’, dan doemt enerzijds het beeld op van het
mede door de PvdA-politiek gecreëerde geldverslindende oerwoud van ‘het
onderwijsveld’ vol PvdA-stemmers en anderzijds dat van islamscholen waar
allochtone kinderen onder auspiciën van PvdA-stemmers afgeschermd worden van
de Nederlandse samenleving. Indien met het heeft over ‘gezondheidszorg voor
iedereen’, dan springt meteen het feit voor ogen dat het Bureau Jeugdzorg
Amsterdam de afgelopen paar jaar 825.00 euro uitgaf aan afkoopsommen voor
managers die moesten vertrekken, en dat de PvdA tegelijkertijd terugkrabbelt van
de beloftes over gratis kinderopvang en onaantastbaarheid van de AWBZ.
En dit zijn allemaal nog maar rimpelingen aan de politieke oppervlakte. Het
probleem schuilt immers niet in de sociaaldemocratische ideologie (die net als elke
ideologie altijd al paradoxale trekjes had). Het probleem schuilt veeleer in wat de
Oostenrijks-Amerikaanse econoom, politicoloog, socioloog en filosoof Joseph
Schumpeter (1883-1950) schreef in zijn befaamde werk Capitalism, Socialism and
Democracy uit 1942. Hij wees erop dat de meeste mensen - en daar behoor ik zelf
ook toe - in het algemeen slechts weinig denken over ‘politiek’ en bovenal afgaan
op gevoel: ‘The typical citizen drops down to a lower level of mental performance
as soon as he enters the political field. He argues and analyses in a way which he
would readily recognise as infantile within the sphere of his real interests. He
becomes a primitive again. His thinking becomes associative and affective.’
Dit is niet iets om je op luide toon zorgen over te maken, want er is geen plausibel
alternatief voor een grote rol van ‘gut feeling’ als het over politiek en politici gaat.
En dat geldt ook voor de beoordeling van de sociaaldemocratische beweging, die
er jarenlang in slaagde de ideologische, politieke en bestuurlijke uitersten op de
een of andere wijze in het sociologische midden van Nederland verankerd te houden.
Nu de spagaat van de PvdA echter buitengewoon wijd is geworden, en ideeën
en belangen wel bijzonder onontwarbaar verknoopt raken, is het de vraag of die
primitieve ‘gut feeling’ ooit nog wel geruststellend sentiment kan geven. Na de dood
van Fortuyn en Van Gogh schreven de Britse kranten dat in Nederland onmerkbaar
een ‘Benign Apartheid’ was ontstaan, waarin de ene kansrijke helft van de
samenleving het contact met de andere kansarme helft volkomen had verloren.
Ongelukkig genoeg is de PvdA thans een partij geworden die zijn programma zoekt
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bij zijn kiezers, en dat terwijl volgens de sociaaleconomische monitor die kiezers
behoren tot steeds verder uiteen rakende secties van de samenleving.
Wellicht dienen de sociaaldemocraten zich daarom niet zozeer zorgen te maken
over hun levensvisie, maar veeleer over de eigen extreem disparate electorale
achterban waarin de privileges van de ene helft wortelen in de sociale stagnatie van
de andere helft. Op uiteendrijvende ijsschotsen is het niet eenvoudig om het
evenwicht te bewaren.
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Stuitligging
Marc Tritsmans
Het moment gekomen leek het mij
verstandig met de voeten eerst.
Wie waagt het immers hals over
kop het kille onbekende in te duiken.
Maar door dit kiezen voor een eerste
zekerheid helaas voorgoed met beide
benen in geboortegrond geheid. Elke
ontsnapping dient voortaan met list
en snode plannen voorbereid. Want houdt
de dam het, blijft de kerk in het midden,
is het touw sterk genoeg, vind ik de weg
naar huis terug? Is het elders echt beter?
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Aria (con variazioni)
Langzaam
wakker worden en
niet opstaan op het strand
luisteren naar de golven urenlang
praten met een verwante ziel op het strand
naar de golven kijken de kleur van spechten herkennen
aan hun roep een egel door de tuin zien schuifelen
op een bergtop naar de stilte luisteren
naar vrolijk spelende kinderen kijken
zwemmen in kristalhelder
water de eerste keer
pas gemaaid gras
in de lente
helemaal
niet moeten
praten helemaal niet
moeten luisteren zeehonden zien
in de Noordzee door de zon verwarmde
kersen eten heel gulzig ijskoud water drinken
luisteren naar een kwartet van Brahms een ree kruisen
in het bos zelfgeplante bomen zien groeien
in een zomernacht liggend naar de
sterren kijken alleen door een
onbekende stad struinen
met jou door een
onbekende stad
struinen
(Da capo con variazioni)
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Vergeefse strijd
door Ton Rozeman
Jan, puberteit. Het vlot niet met meisjes. Hij knutselt aan brommers. Later aan auto's,
maakt niet uit, meisjes bevinden zich nog steeds aan de horizon, of daar voorbij.
Merkt hij ze eens op, zien ze hem niet staan. Op zijn vierentwintigste voor het eerst
met een vrouw naar bed - zij achtendertig. Een paar jaar later zijn tweede keer:
andere vrouw, weer dat leeftijdsverschil.
Hij is de dertig gepasseerd als Katrijn zich aandient. Hij neemt haar in huis, heeft
de hoop opgegeven op iets jongers, op iets leukers, op iets slankers ook. Katrijn,
130 kilo, of is het inmiddels 140 - ze is gestopt met zich te wegen, waarom zou ze
dat nog doen? Toch niet voor Jan, die kan zo wel zien wat hij aan de haak heeft
geslagen. Loopt ze hem voorbij (door het beeld als hij naar voetbal kijkt, met het
eten dat ze liefdeloos voor hem op tafel zet), dan voelt ze steevast zijn afkeurende
blik. Zijn commentaar op het eten: dat het in het vet drijft, dat een varken er
overgewicht van zou krijgen, te veel calorieën. Alsof hij iets weet van calorieën, alsof
hij een vergeefse strijd daartegen heeft gevoerd.
Ze komt het huis niet uit. Alleen voor boodschappen, om de voorraadkasten nog
meer te laten uitpuilen met ongezonde rotzooi. Vriendinnen heeft ze niet, en als ze
die wel zou hebben, Jan zou ze niet zien. Ze neemt nooit iemand mee hier naartoe,
ach, wat zou het hem interesseren.
Na een paar maanden: plotselinge verandering, noem het een ommezwaai.
Wellicht heeft Jan te lang geen vriendelijk woord tegen haar gezegd. Katrijn die in
de hall voor de spiegel staat, beetje lippenstift, beetje mascara, haren opgestoken.
Wanhoopsoffensief.
‘Wat moet dat?’
‘Uit met de meiden.’
‘Jij zeker!’
Is ze de deur uit: neuzen in haar e-mail. Uitnodiging door haar rondgestuurd,
geadresseerd aan vriendinnen van twintig, vijfentwintig jaar geleden, nou ja, wat
heet vriendinnen, ‘mensen die meer dan twintig jaar niets van zich laten horen zou
ik zo niet noemen,’ en hoe heeft ze in godsnaam de adressen achterhaald? ‘Het
lijkt me leuk iedereen weer te zien, lachen als vroeger, weet je nog, De Renbaan in
Scheveningen, drinken tot je van je kruk af lazert, tegen onze ouders zeggen dat
we bij Esmee logeren en intussen met jongens de hort op. Laat me weten of je
komt.’
Het zal wel. Wat telt: Jan heeft die avond de bank voor zich alleen, niemand die
door beeld loopt, hij warmt zijn eten zelf wel op, het raam open, haar zweetlucht het
huis uit, ze mag wel vaker de hort op wat hem betreft.
De volgende avond alles bij het oude. Hoewel, ze loopt nu niet alleen door beeld,
ze praat ook door de wedstrijd heen. Hoe gezellig het was, vóór zijn tijd, vroeger,
gisteravond. ‘Zo gelachen met Esmee en Esmeralda en Nathalie en Desiree en wie
er allemaal nog meer waren.’
‘Nu weten we het wel, Katrijn’.
Voor herhaling vatbaar, paar weken later gaat ze nogmaals. De avond daarna
dezelfde laaiende verhalen. De keer daarop: de meute bij Katrijn en Jan over de
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vloer. Vrouwen van eind veertig die hem een hand geven, een enkeling kust, de
meeste zijn beter geconserveerd dan Katrijn, in ieder geval slanker, maar wie is dat
niet? Jan heeft nooit gehouden van vrouwen met te veel drank op, maar hier zitten
ze dan, puberende vrouwen tegen de menopauze aan, op te scheppen over hoeveel
ze vroeger achterover sloegen, herinner je je nog dit en herinner je je nog dat handtassen gaan open, foto's erbij gepakt. Toegegeven, ze mochten er zijn, maar
welke meid is er nou niet knap als ze twintig is?
Katrijn moet zo nodig ook meedoen, meisje tussen de meisjes, 130 of 140 kilo
enthousiasme. Ze gaat naar boven, naar de slaapkamer, nooit geweten dat ze daar
foto's bewaarde. Als ze buiten adem terugkomt haalt ze een foto van Youssef
tevoorschijn, hoewel, een foto? - het is verdomme een album vol waar ze mee aan
komt zetten. Bij Youssef op de motor, met Youssef in het zwembad, met
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Youssef op vakantie, een Katrijn met een normaal postuur, nou ja, misschien niet
echt normaal, maar wel normaal als je kijkt hoe ze er nu uitziet. Wat had Youssef
dat Jan niet heeft, waarom kon ze voor Youssef wel op haar uiterlijk letten, zich niet
laten verslonzen?
Twee uur 's nachts geweest - Jan: ‘Ik weet niet wat jullie doen, maar ik moet
morgen vroeg naar mijn werk.’ Als de laatste vriendin of wat daarvoor doorging het
huis heeft verlaten, zijn Jan en Katrijn niet alleen. Youssef is er ook, je kunt zijn
aanwezigheid voelen, geest uit een fles, geest uit een fotoboek, geest van de motor
gestapt, hij zit tussen hen in op de bank, laat tijdens de afwas drie glazen vallen,
steekt een sigaret op hoewel Katrijn daar kortademig van wordt, stapt met hen mee
in bed, laat zich niet verjagen door het aanknippen van de lamp op het nachtkastje.
Jan: ‘Dat fotoboek, het moet weg hier, Katrijn.’
‘Waarom?’
‘Wat moet je met die oude troep?’
De volgende ochtend: Youssef mee naar het werk van Jan - Jan in de auto,
Youssef op de motor er achteraan. Youssef sleutelt samen met Jan aan auto's,
sjanst (anders dan Jan) met de receptioniste, maakt (anders dan Jan) een praatje
met een vrouw die haar auto komt afhalen, knipoog, klopje op schouder. 's Avonds
is hij nog steeds van de partij, weer sneuvelen glazen tijdens de afwas, hij rookt de
ene na de andere sigaret, en als Jan naar de wc moet, blijkt die bezet.
Jan, in bed: ‘Heb je dat fotoboek al bij het oud papier gedaan?’
Tevergeefs wachten op antwoord. Lamp op nachtkastje uitgeknipt. Niet kunnen
slapen. Zich afvragen of het de elleboog van Katrijn of Youssef is die in het donker
in zijn zij prikt. Dan toch het licht weer aan en Katrijn vragen of zij ook nog wakker
is.
‘Hoezo?’
‘Toen je die foto's gisteren in de slaapkamer ging halen zaten al die meiden om
je te lachen. Die Youssef van jou is met hen allemaal de koffer in gedoken in de tijd
dat hij zogenaamd met jou iets had. Esmee, Esmeralda, Nathalie en Desiree en wie
er verder nog meer waren, hij is er allemaal over heen geweest. Ze hebben zich
gister bescheurd dat jij dat na al die jaren nog steeds niet wist. Het maakt mij niet
uit hoor, je moet het zelf maar weten.’
De volgende ochtend schuift Youssef niet aan bij het ontbijt. De wc is vrij, de
asbak blijft leeg, geen motor voor de deur. Ook op het werk laat hij zich niet zien.
Tijdens de afwas sneuvelt geen servies.
Katrijn ziet haar vriendinnen niet meer, steekt haar haren niet meer op. Ze komt
het huis niet uit, alleen voor boodschappen. Het lijkt of ze weer aankomt, maar dat
kan ook inbeelding zijn, met zo'n figuur is zoiets moeilijk te zien.
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Waarom ik vraag
Nachoem M. Wijnberg
Iemand die in dezelfde straat woonde had kamers vol boeken,
maar ik mocht er niet één van hem lenen.
Het lukte mij bijna niet naar huis terug te lopen omdat ik aan de
boeken dacht.
De man was een boekverkoper, hoe kon ik dat vergeten hebben.
Die nacht droomde ik dat ik al zijn boeken naar huis meegenomen
had en dat ik ze een voor een las terwijl ik in bed lag.
Mijn ouders dachten dat als ik zo graag wilde lezen ik alles kon
worden wat ik wilde.
Zij verkochten wat zij niet nodig hadden om een boek voor mij te
kopen.
Ik leerde snel uit mijn hoofd wat erin stond, dan konden zij het
boek verkopen en een ander voor mij kopen.
Ik denk daaraan als ik zoveel boeken heb dat ik om meer tijd
vraag om ze allemaal te lezen, en de boeken die ik als kind las nog
een keer te lezen.
Wat ik had willen worden toen ik een kind was, ik durf het niet te
zeggen, ik dacht dat schrijven het kleinste deel zou zijn.
Ik dacht dat ik elk probleem dat niet opgelost was mocht proberen
voordat het aan een ander doorgegeven zou worden.
Hoe ik geleerd heb om te gaan met dat ik nog iets beters wil - geef
het mij als een probleem dat iemand anders niet kan oplossen.
Nu vraag ik niet om meer dan om alle boeken te kunnen lezen die
geschreven worden.
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Iemand die zich vanwege liefde door zijn hoofd wil schieten neemt het
ernstig en dat is belangrijk
Ik denk niet dat ik naar jullie kan kijken als jullie, de toneelspelers,
niet kunnen toegeven dat het grappig is.
Er gaat iemand dood, maar dat is halverwege, en iemand aan het
einde, maar die zei steeds dat hij wilde dat hij dood was.
Niet dat iedereen alles krijgt waarom hij vraagt, maar niemand
overkomt waarom hij niet ook ten minste één keer gevraagd heeft.
Als in een toneelstuk met te veel rollen als ik het lees, maar het
wordt makkelijk als het opgevoerd wordt.
Het wordt nog makkelijker als alle rollen voor één toneelspeler zijn,
in haast en spijt dat hij haar zo laat in de nacht ontmoet heeft.
Huil alsjeblieft niet om wat jullie moeten zeggen, anders geef ik
jullie strafregels, mogen jullie honderd keer opschrijven: dit is zo
belangrijk dat iemand er niet om kan vragen.
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Als het af is
Ik ben iets kwijtgeraakt wat niet veel waard is, een pet die ik in de
zak van mijn jas stopte omdat het niet meer regende.
Ik heb wel vier of vijf van die petten, deze was oud en het lukte mij
niet meer de geur van opgedroogde regen eruit te wassen.
Dat doe ik makkelijk, als ik ergens ben laat ik de helft liggen van
wat ik bij mij heb.
Ik leer nooit wat ik mee kan nemen als iemand mij achterna loopt
om mij te brengen wat ik heb laten liggen.
Zo weet ik dat iets te laat is, omdat ik iets geleerd heb, niemand had
mij dat van tevoren kunnen uitleggen.
Jij brengt mij de portemonnee die ik in een restaurant op tafel heb
laten liggen.
De volgende dag wordt mijn portemonnee gestolen en de politie
zegt dat jij het gedaan hebt.
Hoe is dat mogelijk, gisteren kwam je mij brengen wat ik had laten
liggen, vandaag steel je precies hetzelfde.
Gisteren was je vrij, zeg je, vandaag was je aan het werk, je bent
een dief.
Waar we verder kunnen spreken, in een kamer van een huis dat niet
van jou of van mij is, of in de schaduw van een boom, aan het einde
van een zonnige dag.
Een schaduw delen met iemand, wanneer iets kan worden als
iemand die dat gedaan heeft.
Als iets gemaakt wordt kan het niet kapotgaan voordat het af is, een
dief steelt iets pas als het af is.
Wat heeft het je opgeleverd, zeg je, dat je veranderd bent van een
dief naar iemand die kan vragen en antwoorden.
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Wachten
door Cathelijn Schilder
‘De familie is onlangs verhuisd naar New York,’ zegt de makelaar. ‘Drie eeuwen
geleden heeft een rijke bierbrouwer het laten bouwen. Hier hebben altijd bijzondere
mensen gewoond.’
Hij praat zo zacht dat ze hem bijna niet verstaat. Hij heeft een auto met te veel
koplampen, is eind vijftig en hij werkt te hard. Hij kan er na al die jaren gewoonweg
niet meer mee stoppen.
‘Dit is de bijkeuken,’ gaat hij verder. ‘Ideaal voor wasmachine, droger, enzovoort.
Alle aansluitingen zijn er. De vorige bewoonster gebruikte deze extra spoelbak ook
om de hond in te wassen. Is toch jammer als je dat in de badkamer moet doen,
nietwaar?’
Ze knikt. Hij lacht een beetje. Maakt hij een grapje?
Het huis is veel te duur, onmogelijk duur. Het is belachelijk dat ze hier staat te
knikken en doet alsof ze de bijkeuken maar zozo vindt, hoewel die zo groot is als
haar halve flat.
Als ze de voorkamer op de eerste verdieping inlopen, begint het te hagelen. De
hagelstenen slaan hard tegen de ramen. Ze zou hier graag een tijdje blijven staan.
Hier hoef je bij een bui geen theedoeken voor de deurposten te leggen. Hier pulk
je bij regen niet de vloer als vochtig behang van de fundering. Ze heeft een goed
huis nodig, op stevige palen tot diep in de grond. Een huis. Dan kan ze beginnen.
Ze staan bij het raam en kijken naar buiten.
‘Dubbel glas,’ zegt de makelaar.
‘Fijn.’
Dat is dom. Nu verraadt ze zichzelf. Op zo'n opmerking moet je niets terugzeggen.
Hooguit een knikje. Desnoods toonloos herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd.
Dubbel glas.
Het is lang stil. De makelaar kijkt naar haar. In de rustige brede straat stopt een
mevrouw met hoogblonde coupe een zware vuilniszak in de container terwijl ze een
mobiele telefoon aan haar oor heeft. Marijn kan zien dat ze schreeuwt, maar kan
zelf niets horen. De hagel blijft op het kapsel liggen als op een bedje. Ze kijken er
allebei naar. Pas als de vrouw de zware deur achter zich dichttrekt kijkt Marijn weer
op. Hij kijkt naar haar. Net iets te lang weer.
‘Denk er nog maar eens rustig over na,’ zegt hij.
Ze knikt. Zegt niets. Zoals het hoort.
En dan: ‘Zeg bedankt, ik ga maar weer. Laat wel weten.’ Hij kan nog net zien hoe
ze aan het eind van de straat het kettingslot van haar fiets van de lantaarnpaal
slingert.
Ze komt thuis en begint zonder zichtbaar effect aan de afwas. Van de diverse buren
dendert Heavy Metal, Turkse muziek en Wagner door de muren naar binnen. De
baby van drie hoog krijst mee, zoals gebruikelijk.
Aan het eind van de middag gaat de telefoon. Het is de makelaar. ‘Ik heb een
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appartement voor je aan het water. Singel 252. Schikt het morgenochtend, kwart
over acht?’
‘Goed’, zegt ze.
Ze wil nog iets zeggen, hem bedanken of een vraag stellen, of iets belangrijks
zeggen.
‘Dag,’ zegt ze zachtjes. En hangt op.
‘Dat huis is voor een ton boven de vraagprijs weggegaan,’ zegt Elise terwijl ze haar
glas leegdrinkt. ‘Ik zeg tegen Kees, Kees dat ken je niet menen. En Kees zei dat hij
ook nog nooit zoiets had meegemaakt.’
Marijn begrijpt ook niet waarom ze elke keer onaangekondigd bij haar op de stoep
staat, vooral als ze net die ochtend wijn en bier heeft gehaald.
Ze leerden elkaar meer dan tien jaar geleden kennen tijdens een vakantiebaantje
paprika's plukken in de kassen. Sindsdien blijft ze langskomen. Zelf is ze nog nooit
bij Elise langs geweest.
‘Ik zeg tegen Kees, Kees zeg ik, ik verdien honderdduizend per jaar en ik kan hier
in deze kutstad gewoon geen huis kopen,’ ratelt Elise door. ‘En alle prinsen zijn al
bezet, dus die kunnen me ook niet helpen. Het is een godvergeten klerezooi.’
Elise schenkt zichzelf bij.
‘Heeft die buurvrouw nou zeil in de achtertuin gelegd? Waarom is dat?’
Elise kan goede vragen stellen.
‘Ik weet het niet,’ zegt Marijn. ‘Ze dweilt het elke dag.’
‘Het is vast woningbouw,’ zegt Elise. ‘Zo'n tuintje, daar betaal je hier zo een ton
extra voor.’
‘Ze is elke dag thuis.’
‘Woningbouw,’ zegt Elise nog een keer.
Marijn denkt aan die ton.
Op het tafeltje, onder de wijnvlekken ligt de krant van vanmiddag. Op de
voorpagina de foto van de nieuwe Zweedse pokerkampioene. Een blonde stoot van
23 met donkere zonnebril en petje die in de afgelopen twee jaar 1,7 miljoen euro
won. ‘We speelden thuis al altijd spelletjes,’ staat in het bijschrift onder de foto, en
klein daarnaast dat er die dag twee Nederlandse doden in Afghanistan vielen. Marijn
denkt aan haar ouderlijke keukentafel en of ze misschien iets over het hoofd ziet.
Iets waar ze vroeger vanzelfsprekend goed in was en wat haar nu fortuin zou kunnen
bezorgen. Het enige wat in haar opkomt zijn de rijkelijk bespoten paprika's die Elise
en zij elke zomer gingen plukken. Ik was er goed in, denkt ze. Ik was de snelste.
Als haar baas niet ook zulke snelle handjes had gehad, was ze misschien wel
gebleven.
Elise steekt nog een sigaret op, en drukt hem dan bijna meteen weer uit op een
gebaksbordje.
‘Ik heb trouwens een baan voor je,’ zegt ze. Dat zegt ze ook altijd als ze teveel
gedronken heeft. ‘Je werkt toch nog bij die bejaarden? Dat verdient toch helemaal
geen ene moer? En al die enge kunstgebitten.’
‘Deze tanden zijn ook niet echt,’ zegt Marijn ineens. Ze tikt op haar twee
voortanden.
Elise buigt naar voren en bestudeerd de tanden van heel dichtbij. Marijn zit met
haar kiezen op elkaar en haar ogen halfdicht, Elise's hoofd wiegt heen en weer.
‘Dat zou je niet zeggen,’ zegt ze uiteindelijk.
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‘Ik was naar een feest gegaan,’ zegt ze. ‘Zo'n echt feest, weet je wel. Zo'n feest dat
je het gevoel geeft dat je weer terug bent. En aan het eind sta ik gewoon te zoenen
met de zanger van de band en ik dacht: ik ben er weer. En ik fiets naar huis en het
sneeuwt en ik denk als ik nu val en ik ga dood dan ben ik toch gelukkig geweest.
En ik val en zo tjoep: allebei mijn tanden eruit.’
‘Shit man, je had gouden tanden moeten nemen,’ zegt Elise. ‘Dat vind ik echt iets
voor jou.’ En ze moet heel hard lachen en Marijn lacht mee, zoals je meelacht als
iemand grappen over je maakt.
En ze drinken nog meer en nog meer, totdat de buurvrouw met een bezemsteel
tegen haar plafond bonkt en dan vallen ze in slaap. Marijn droomt van gouden
tanden en ze bluft en wordt professioneel pokeraar in zalen van velours waar het
altijd nacht is. Ze wint huizen, die ze uitdeelt onder haar familie en vrienden. Ze
geeft een huis aan haar moeder, die haar vraagt hoe dat nu dan moet met haar
uitkering.
De makelaar haalt een grote bos sleutels uit zijn tas. Aan elke sleutel zit een stickertje
met daarop het adres. Als je die bos hebt, denkt Marijn, dan heb je een bos huizen.
Dan heb je alles.
Het schijnt dat je voor makelaar niet eens een opleiding nodig hebt. Je mag jezelf
gewoon zo noemen en dan ben je het. Hij ziet er niet als een makelaar uit, meer
alsof hij eigenlijk journalist wilde worden, of schrijver, en dat het allemaal anders
gelopen is.
Dit is hun tiende huis. Het kan ook de elfde zijn. Ze vroeg eens: houdt u van
voetbal? De makelaar zei: Ja. En dat was het. Ze wist ook niet waarom ze nu juist
dat vroeg.
Ze loopt achter hem aan de steile trap op. Zijn broek ruikt alsof hij gisteren is
natgeregend en vandaag dezelfde kleren heeft aangetrokken. Hij heeft billen. Een
beetje vrouwenbillen eigenlijk. Als hij stil zou staan, zou ze er een tikje op kunnen
geven.
De gordijnen in het huis zijn dicht. Er hangt een geur alsof er nog mensen slapen.
Er liggen kleren op de grond en bergjes mandarijnenschillen op tafel.
‘Hallo,’ zegt de makelaar zachtjes. Alsof er elk moment een man in onderbroek
of zelfs zonder onderbroek de kamer in kan lopen.
Het appartement is een grote zolderruimte, met veel dakramen en kleine vensters
die uitkijken op de gracht. In de hoek rechts achterin staat het bed. In het halfduister
is niet goed te zien of daar nog iemand in ligt. De makelaar loopt naar het bed toe
en zegt: ‘Hallo?’ Hij buigt over het bed heen. Port dan nog met zijn hand tegen de
berg kleren. Zachtjes. Alsof hij de leeuw niet wakker wil maken.
‘Er ligt niemand,’ zegt hij bijna verontschuldigend.
Hij doet de gordijnen open. Het schemert nog buiten. De regen slaat tegen de
ramen.
‘De eigenaar is een vriend van me,’ zegt hij terwijl hij de mandarijnenschillen
oppakt en naar de keuken brengt.
‘Kennen jullie elkaar al lang?’ vraagt ze.
‘Ja,’ zegt hij.
Marijn kijkt uit het raam naar de regen in de gracht. Het regent zo hard dat ze zich
afvraagt of de gracht niet over gaat lopen.
De makelaar is in de keuken. Ze hoort kastjes open en dicht gaan en even later
het pruttelen van een koffiezetapparaat.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

23

Wat een rotzooi hier. Ze pakt een kussen van de vloer, klopt het stof eraf en legt
hem terug op de oranje bank in het midden van de kamer. De man heeft geld maar
geen vrouw, denkt ze. De bank zit vol pluisjes en broodkruimels, vlekken van wijn
en koffie. Ze legt de kussens recht.
De makelaar kijkt over het halve keukenmuurtje de kamer in. Hij heeft een
theedoek over zijn schouder hangen. Er zit sop op zijn wang. Hij ziet er lief uit denkt
ze. Met zijn pluizige haar en zijn ongestreken makelaarsblouse.
Ze legt een omgevallen stapel boeken recht en raapt wat foto's van de vloer.
Foto's van een vader met zijn volwassen dochter zo te zien. Op het strand. Op
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een herfstdag. Het waait hard. Ze hebben allebei zonnebrillen op. Ze zien er
opgelucht uit. Alsof na een lange zware dag alles goed is afgelopen. Zoals na een
begrafenis. Het meisje is ongeveer zo oud als zij, maar iets jonger. Ze is nog maar
net begonnen met alles. Het is allemaal nog goed gegaan. Op de volgende foto
staan drie mensen met hun hoofden bij elkaar. Hetzelfde strand, dezelfde vader en
dochter, ze herkent ineens de makelaar.
Ze kijkt op naar de keuken. Hij droogt kopjes af. Hij lacht. Ze heeft hem nooit
eerder zo zien lachen. Hij heeft een slecht gebit, maar dan op een aantrekkelijke
manier, dat kan.
‘Suiker? Melk?’ De makelaar gaat naast haar op de bank zitten. Ze zet de koppen
koffie op tafel, draait zich naar de makelaar toe, kust hem op zijn mond, duwt hem
naar achteren en kust hem nog meer. En ze denkt: ik heb nog nooit seks gehad in
deze stad. En ze trekt zijn riem los, terwijl hij haar riem losmaakt. Wat doet hij daar
op die foto, denkt ze. Terwijl zij zijn schoenen uittrekt, maakt de makelaar grommende
geluiden. Hij draagt dure sokken en komt snel klaar.
Ze gaan pas weer naar buiten als ze het hele huis hebben schoongemaakt. De
makelaar doet de keuken, zij de badkamer en de wc. Zij stofzuigt terwijl hij het
bedorven eten uit de koelkast in een vuilniszak gooit.
Ze fietst naar het verzorgingstehuis. Ze vraagt zich af of de spelletjesgroep al is
begonnen zonder haar. Of iemand op het idee is gekomen het pak kaarten en het
ganzenbord uit de kast te halen en alvast maar te beginnen. Misschien moet ik ze
leren pokeren, denkt ze.
De huizen, de straten, zelfs de regen lijkt anders, scherper. Alsof ze voor het eerst
recht heeft in deze stad te wonen.
Ze loopt de eetzaal in. Ze zitten zwijgend bij het raam in de hoek. De kin van Kees
hangt op zijn borst, er druipt kwijl uit zijn mondhoek. Hij is in slaap gedommeld. De
rest staart naar buiten. Marie beweegt haar handen in haar schoot alsof ze aan het
breien is. Ze zijn nog niet begonnen. Ze wachten. Ze zijn gewend aan wachten.
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L'écriture dans la nature
Gerry van der Linden
Ik heb een plek op het platte land
schuren zonder koeien
scheef land waar ik af val
je zou denken zij vlucht
weg uit de stad
weg van de gekte
dat is niet zo
ik word gekker
van een tafelkleed rode kersen
in de schone blauwe lucht
dan een stinkende ochtendwagen
opdrogende fluormannen
luidruchtig aangespoeld op 150
(relaxed plastic vegend)
Op het platte land
staat de glasbak veel verder
ik ook
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Het erf is leeg
2 bomen pas geplant
ijskoud afwezig
in de grond
de tafel rond
hout voor weinig krimp
ik hoor mijn kind
in de verte blaten
aan de horizon raast een brand
dichtbij ligt een hond
ik pak een stuk brood
het zout is op
het huis buigt naar de weg
alles rolt er uit
de wind veegt het terug
de schuur holt weg
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Zware woorden worden zweren
door Hugo Brandt Corstius
Ik ben een vierdimensionale kubus aan het maken, waarvan de vier assen de
Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse taal weergeven. Op elke as staan een stuk
of zestien klinkers en klinkercombinaties van de betreffende taal. Elk van de ongeveer
8.192 punten in de kubus heeft dus als coördinaten een viertal klinkers. Zo is er het
punt (eu, o, e, a). Daarbij hoort het kwartet woorden (neus, nose, nez, Nase). Vier
andere bekende kwartetten zijn (kruis, cross, croix, Kreuz), (een, one, un, eins),
(jong, young, jeune, jung), (feest, feast, fête, Fest).
Taalkundigen bedenken allerlei verklaringen voor zulke klinkerwisselingen. Bij
het Engels is de ‘Vowel Shift’ een historische ‘verklaring’ voor enkele gevallen. Het
is niet mijn bedoeling een theorie te bedenken voor het ‘vertalen door van klinker
te veranderen’. Integendeel: mijn kubus zal het bewijs zijn dat zo'n taalkundige
verklaring niet bestaat. De medeklinkers elders in het woord kun je nog wel enigszins
voorspellen, maar uit de Nederlands-Engelse vertalingen die ik gaf in het
maartnummer van Hollands Maandblad en de Nederlands-Duitse in dit nummer,
blijkt dat er geen mooie taalkundige regel voor de klinkers is te vinden.
Een soortgelijke klinkerverschuiving is trouwens ín elke taal te zien. Verleden
tijden en meervouden komen vaak tot stand door klinkerwisselingen. In veel talen
schrijf je de klinkers niet eens op. In sommige talen moeten de klinkers in één woord
allemaal van eenzelfde soort zijn.
Nog gekker zijn de reeksen woorden in één taal die alleen in de klinkers
verschillen, en die beslist een gemeenschappelijk betekeniselement hebben. Denk
bijvoorbeeld aan de zelfstandige naamwoorden bol, bal, bel, bil, bul, buil, baal, buul,
bowl en waarschijnlijk ook fallus. Allemaal ronde, bolle dingen. Alleen de beul met
zijn bijl doet je twijfelen aan de betekenis van beel, biel, bill en bull.
Na de 214 van de 256 klinkerparen die Nederlandse woorden in Engelse vertalen,
geef ik op de volgende pagina's de 177 van de 216 klinkerparen die Nederlandse
woorden in Duitse vertalen. Met de Franse is het lastiger maar die komt er aan.
Samen zijn die drie plattegrondjes schamele doorsnijdingen van de vierdimensionale
kubus.
Mijn meest geliefde schoolboek was Schwere Wörter van Gerzon, Brouwer en
Ras. Een vreemde taal leren door een lijstje woorden die duidelijk verwant zijn met
Nederlandse woorden maar net iets anders betekenen, dat was hun idee. Met
betekenis houden mijn woordparen met klinkerverschil zich niet op. Met uitspraak
trouwens ook niet: zelfs twee dezelfde klinkers klinken in één taal, en zeker in twee
talen, vaak heel verschillend.
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Sterk zeil
Gert de jager
En het moet wel zijn, vanaf
het midden van je
leven, dat het daar is,
zonder plooi of
kier beschermt het,
geen licht of
donker raakt je,
weer noch wind
ontzet, geen
zwakke plek of
aanraking van
je hand.

Het grote ontkennen
Je kunt wel zeggen dat van alles, maar alsof er is ingebroken
in een B-film: de schilderijen hangen scheef. Wat er in de kasten
was op de vloer of is weg wel misschien.
Of de foto's in kleuren die ze niet hadden. Regelmaat van
verstoppingen en lekkages. We schreven bij, nooit af.
Afgebladderd in een herfst en dan de winter overslaan.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

31

Experiment in extase
Een jeugdgedicht van Edgar Allan Poe
door Leo van der Sterren
Op 16 oktober 1845 hield de op dat moment in New York woonachtige Edgar Allan
Poe (1809-1849) een voordracht in het Odeon Theatre in zijn geboortestad Boston,
destijds het literaire hart van de Verenigde Staten. Er zouden die avond diverse
sprekers aantreden, maar het was vooral aan Poe te danken dat de zaal met
vijftienhonderd plaatsen redelijk was gevuld. Het eerbiedwaardige gezelschap van
het ‘Boston Lyceum’ wilde deze gelegenheid te baat nemen om de schrijver te zien
van het gedicht ‘The Raven’, dat op 29 januari van dat jaar was verschenen in de
New York Evening Mirror (als ‘voorpublicatie’ van de officiële verschijning in The
American Review van februari). ‘The Raven’ had het nodige succes geoogst, en
hoewel Poe slechts negen dollar ontving als honorarium, had hij dankzij dit enigszins
pompeuze en metafysische werk in één klap naam gemaakt, getuige alleen al de
vele roofdrukken en parodieën die het licht zagen.
Het publiek in Boston hoopte dat Poe zijn sinistere succesnummer op een
bijpassend spectaculaire manier zou vertolken. De schrijver logenstrafte die
verwachting echter door een gedicht voor te lezen dat hij als adolescent had
geschreven en zestien jaar eerder had gepubliceerd in zijn tweede bundel Al Aaraaf,
Tamerlane and Minor Poems. Het betrof het dichtwerk ‘Al Aaraaf’ dat hij voor de
gelegenheid van deze voorlezing had omgedoopt tot ‘The Messenger Star’. Aldus
gaf hij het toegestroomde publiek zonder nadere toelichting de indruk een nieuw
poëem voor te dragen in plaats van een oud jeugdwerk.
Het moet een merkwaardige bijeenkomst zijn geweest. De getuigenissen van
toehoorders optreden staan in elk geval vol met radicaal tegengestelde reacties.
Een deel van de aanwezigen kwam zozeer in vervoering dat men ademloos en met
open mond aan Poe's lippen hing. Blijkbaar behoorde de recensent van de Boston
Courier tot deze groep, want in zijn verslag van de voorlezing werd het gedicht
vergeleken met meesterwerken als Keats' ‘Eve of St. Agnes’ en Miltons ‘Paradise
lost’.
Een ander deel van de toehoorders was minder onder de indruk, en talrijke mensen
verlieten de zaal voortijdig - duidelijk verveeld of beledigd door enkele bijtende
opmerkingen van Poe. Ten slotte waren er ook toehoorders die volhielden dat de
schrijver het publiek voor de gek hield, of dat de voorlezing van ‘Al Aaraaf’ uitgerekend dit lange en ontoegankelijke gedicht! - een doelbewuste provocatie was
die paste in de haat-liefdeverhouding die de poëet onderhield met Boston. (Poe
betoogde dat de Bostonians ‘no soul’ hadden en noemde de literaire kring der
‘Transcendentalists’ uit Boston uitdagend ‘Frogpondians’.)
Hoe dan ook, de voorlezing van ‘Al Aaraaf’ liep uit op een fiasco, en Poe's reputatie
liep een lelijke deuk op. Nog voor de beëindiging van de avond was het teleurgestelde
deel van het publiek al bezig de zaal te verlaten, toen plots werd aangekondigd dat
Poe nog een gedicht zou voorlezen. Met de declamatie van ‘The Raven’ - op
ingetogen wijze volgens ooggetuigen, maar het gedicht bevatte genoeg spektakel
om dit te compenseren - viel de schrijver alsnog enig applaus van de achterblijvers
ten deel.
Wat ook het oordeel van het publiek in Boston in 1845 over ‘Al Aaraaf’ geweest
moge zijn, de dichter zelf heeft zijn jeugdwerk altijd gekoesterd. Dat blijkt uit het feit
dat Poe door de jaren heen steeds weer aan het gedicht bleef schaven en het
diverse keren in bijgewerkte vorm opnam in uitgaven van zijn gedichten.
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Zo maakte hij slechts twee jaar na de eerste publicatie een ingrijpend gewijzigde
versie die hij meteen in 1831 publiceerde in zijn derde bundel, die de titel Poems
kreeg. En zelfs nog in 1845 voerde hij diverse aanpassingen door ter gelegenheid
van zijn voordracht in Boston en van de bundel The Raven and Other Poems.
Desondanks staat ‘Al Aaraaf’ bekend als een onbegrijpelijk en eigenlijk mislukt
gedicht, dat niet vaak is besproken, nauwelijks onderwerp is geweest van analyse
en al helemaal geen controverses heeft opgeleverd. Hoewel het nu een zekere
faam heeft (vooral vanwege de talrijke ingewikkelde historische toespelingen), heeft
het altijd bovenal gegolden als een jeugdgedicht met alle feilen van dien, die hem
door de critici en biografen zonder verdere poespas vergeven zijn. Het aantal door
tijdgenoten geschreven recensies van ‘Al Aaraaf’ is op een hand te tellen. En als
het al gebeurde, dan wezen de critici vooral op het obscure karakter van het gedicht.
‘“Al Aaraaf” has some good poetry, and much extravagance, which I have not had
time to throw away,’ schreef auteur en criticus John Neal in de Yankee and Boston
Literary Gazette, en hij concludeerde wat aarzelend dat het ging om ‘an enduring
poem portraying a higher place than Earth’. De dichter en journalist John Hill Hewitt
noteerde in de Baltimore Minerva and Emerald: ‘“Al Aaraaf” is the title of the leading
poem - of its object we have yet to be informed; for all our brain-cudgelling could
not compel us to understand it line by line or the sum total.’ Hij deelde mee dat hij
van zins was ‘to leave the plot in its obscurity’, en zich zou richten op de poëzie, die
immers ‘some beautiful sections’ bevatte. En een anonieme notitie in de New York
Mirror repte ervan dat in het gedicht sprake was van ‘a conflict of beauty and
nonsense’, waarbij die laatste ‘leek te winnen’.
En inderdaad bekruipt de lezer van ‘Al Aaraaf’ ook nu nog de indruk dat Poe het
gedicht willens en wetens in hermetisme gehuld, en overvol heeft gepropt met
obscure en excentrieke verwijzingen. En hoewel het dichtwerk door Poe uitdrukkelijk
als ‘fragment’ werd omschreven, nodigt ook de lengte van om en nabij (afhankelijk
van de versie) de vijfhonderd regels niet bepaald tot lezing uit. Wat evenmin bijdraagt
aan onmiddellijk begrip, is het feit dat het gedicht deels is gebaseerd op een
hoofdstuk uit de Koran, waarvan de inhoud en de connotaties ook destijds niet bij
veel lezers bekend waren.
Al Aa'raaf (‘Verheven Plaatsen’) is het islamitische equivalent van het vagevuur,
kortom de plek tussen de hemel en de hel. Zij die er verblijven, dienen, alvorens tot
de hemel te worden toegelaten, een loutering te ondergaan. In het gedicht koppelde
Poe de naam Al Aaraaf echter aan de ster die in 1572 zeventien maanden achtereen
helder scheen en ontdekt werd door de Deense astronoom Tycho Brahe (achteraf
bleek het te gaan om een supernova die uitdoofde). Poe geeft de informatie over
de betekenis van de Arabische naam pas in een voetnoot tegen het einde van het
gedicht.
Als er in ‘Al Aaraaf’ al sprake is van een verhaallijn, dan is dat een tamelijk dunne.
Voor Poe's gedicht geldt met terugwerkende kracht wat de befaamde poëziecritica
Marjorie Perloff heeft opgemerkt over de avant garde-poëzie van de twintigste eeuw:
‘The reader understands what is being said, but not what is being talked about’. ‘Al
Aaraaf’ is zonder twijfel een inconsistent en warrig geheel met abrupte overgangen,
moeilijk te doorgronden uitweidingen en een overdaad aan opzettelijke ambiguïteiten.
Poe liet zijn fantasie in de letterlijke zin van het woord de vrije loop, en de lezer
betaalt de rekening.
De kernfiguur in ‘Al Aaraaf’ is een engel met de naam Nesace. Zij figureert als godin
van de (bovenaardse - Nesace is een anagram van seance) Schoonheid. Nesace
woont op de messenger star Al Aaraaf, een soort ‘reizend’ kosmisch lichaam dat
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nu eens opduikt en dan weer verdwijnt. Zij bestuurt de ster als een volleerd astronaut
en aldus pendelt ze tussen de sterren en planeten. Er blijkt overigens sprake van
druk interplanetair verkeer en tussen al het logistieke gedoe door krijgt Nesace van
God de opdracht om een boodschap aan haar mede-engelen over te brengen. Zij
moeten de Schoonheid van de aarde verwijderen en naar ‘other worlds’ vervoeren,
teneinde haar te redden van de door zondigheid verdorven mensheid en hun wereld
die onafwendbaar op
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de ondergang afstevent. Daarnaast moeten de engelen de expliciete waarschuwing
van God overbrengen aan de bewoners van die ‘andere werelden’ om niet dezelfde
misstap te begaan als de aardlingen, die zo onverschillig met de schoonheid
omsprongen.
In deel twee van ‘Al Aaraaf’ brengt Nesace deze opdracht van God over aan de
overige engelen, zodat deze de taak ten uitvoer kunnen brengen. Twee engelen
gehoorzamen Gods gebod echter niet. Ianthe en de jongeling Angelo, die na zijn
overlijden op aarde als engel op Al Aaraaf is beland, zijn zo verliefd op elkaar dat
zij hun plicht verzaken en verzuimen de opdracht uit te voeren. Hun straf is dat zij
voortaan als geesten - maar op vleugels van liefde - door de oneindige ruimte zullen
moeten dolen.
Nu ja, het geheel is veel ingewikkelder dan uit deze samenvatting blijkt, maar
duidelijk is wel dat Poe in ‘Al Aaraaf’ de mythe van Prometheus als het ware omkeert.
Steelt in het Griekse verhaal Prometheus het vuur van de goden om het aan de
mensen te geven, in ‘Al Aaraaf’ ontneemt God de mensen de Schoonheid om het
aan ‘andere’ wezens te geven die er (hopelijk) zorgzamer en eerbiediger mee
omgaan.
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De thema's van ‘Al Aaraaf’ laten zich aldus samenvatten: de problematische relatie
tussen God en de mensen; plicht als deugd en plichtsverzaking als onvergeeflijke
zonde (zelfs als de oorzaak van dat verzuim liefde is); de verhevenheid van
schoonheid boven kennis.
‘Al Aaraaf’ vormt zo'n lappendeken van impliciete verwijzingen naar andere teksten
dat het gedicht erdoor bijna uit zijn voegen barst. Niet alleen in de noten maar ook
in de tekst zelf wemelt het van de referenties naar andere literatuur. Zo zijn er
expliciete toespelingen op ‘The Ancient Mariner’ van Samuel Taylor Coleridge, op
Miltons ‘An Epitaph on the Marchioness of Winchester’, op ‘Hamlet’ en op ‘Gulistan’
van de dertiende-eeuwse Perzische dichter Sa'adi. Tevens grasduint Poe
ongegeneerd in de Griekse mythologie en put vrijelijk uit zowel de Bijbel als de
Koran.
De auteur op wiens werk Poe wellicht het zwaarst leunde toen hij ‘Al Aaraaf’
schreef, was de Ierse dichter en liedjesmaker Thomas Moore (1779-1852). Hoewel
Poe voorgeeft geen echte liefhebber van het werk van Moore te zijn, doen de sfeer
en toon in ‘Al Aaraaf’ ontegenzeglijk sterk denken aan diens oriëntalistisch getinte
dichtwerken ‘Lalla Rookh’ en ‘The Loves of the Angels’. Het meest duidelijk klinkt
echter Moore's ‘Evenings in Greece’ door in ‘Al Aaraaf’. Niet alleen ontleende Poe
het rapsodische karakter van zijn gedicht aan Moore's lichtvoetige rijmwerk, maar
bovendien wordt in ‘Al Aaraaf’ - net als in ‘Evenings in Greece’ - de tekst van het
gedicht regelmatig afgewisseld met ‘songs’ (wat destijds niet erg gewoon was). Ten
slotte zijn er veel marginale tekstuele overeenkomsten tussen de gedichten.
In navolging van contemporaine dichters als Thomas Moore en Robert Southey,
voorzag Poe ‘Al Aaraaf’ van een groot aantal noten, die hetzij tekstverklaringen zijn,
hetzij verwijzingen naar andere teksten. Bij dit laatste koketteert de jonge Poe vrijelijk
met zijn belezenheid: de namen van Goethe, Milton, Voltaire, Shakespeare, Fray
Luis de Léon en Marlowe duiken nadrukkelijk op. Tevens dienen de noten voor
andersoortige erudiete observaties die de lezer imponeren, zoals de meer
wetenschappelijke dan poëtische waarneming: ‘I have often noticed a peculiar
movement of the fire-fly - They will collect in a body and fly off, from a common
centre into innumerable radii.’ Of neem de noot bij de dichterlijke passage ‘That
keeps, from the dreamer, / The moonbeam away’, die als volgt luidt: ‘It is, perhaps,
not generally known that the moon, in Egypt, has the effect of producing blindness
to those who sleep with the face exposed to its rays, to which circumstance the
passage evidently alludes.’
Van de literaire werken die als inspiratie hebben gediend voor ‘Al Aaraaf’, liet Poe
één geschrift onvermeld. Het betreft het beroemde gedicht ‘Kubla Khan’ uit 1816
van de reeds genoemde Samuel Taylor Coleridge. ‘Kubla Khan’ moet Poe hebben
verrukt; twee keer plaatste hij het in een toptien van ‘poems of the purest ideality’.
Sterker nog: Poe wilde per se een gedicht schrijven in de trant van ‘Kubla Khan’.
Met ‘Tamerlane’ mislukte die poging; dit werk heeft als enige overeenkomst dat de
hoofdpersoon uit Mongolië afkomstig is. Met ‘Al Aaraaf’ komt Poe in bepaalde
opzichten dichter in de buurt.
Coleridge kenschetste ‘Kubla Khan’ als een proeve van ‘psychological curiosity’.
Met die kwalificatie trachtte hij onder woorden te brengen dat dit gedicht was ontstaan
op een wijze die hij nog niet eerder had ervaren en die ook gevolgen had voor de
inhoud van het gedicht. ‘Kubla Khan’ kan worden beschouwd als het resultaat van
een oefening in spontaniteit, van een ongewild experiment in extase waarin de min
of meer gedrogeerde dichter zich bediende van een écriture automatique voordat
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dat begrip bestond. Het dichtwerk vormt de neerslag van een nagenoeg
ongecensureerde opwelling van creativiteit vanuit het onderbewustzijn.
Op soortgelijke wijze schreef Poe zijn ‘Al Araaf’ - met één wezenlijk verschil:
Coleridge schreef ‘Kubla Khan’ in een vlaag van verstandsverbijstering terwijl Poe
volledig bij zinnen was toen hij ‘Al Aaraaf’ vervaardigde. Poe's gewilde en bewuste
experiment in extase mislukte echter jammerlijk, waar Coleridge
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slaagde originaliteit, exotisme en vervoering te combineren met een literaire vorm.
Waar Coleridge voor ‘Kubla Khan’ een taal gebruikt die van niemand anders dan
van hemzelf kan zijn, moet Poe teruggrijpen op de taal van Thomas Moore. Waar
Coleridge een groot mysterie weet te suggereren, leidt Poe's geheimzinnigdoenerij
slechts tot verwarring en ergernis.
Coleridge stond zich tijdens het schrijven van ‘Kubla Khan’ een vrijheid toe die
anticipeerde op de ‘immense et raisonné dérèglement de tous les sens’, zoals Arthur
Rimbaud dat uitdrukte. Poe trachtte dat na te bootsen in ‘Al Aaraaf’ maar slaagde
daar niet in. Wel kondigde zijn letterkundige mislukking een toekomstig genre aan
van literaire bewustzijnsverruimende onbepaaldheid, die valt aan te wijzen in
Rimbauds Derniers Vers en Illuminations, in Gertrude Steins Tender Buttons, in
Finnegans Wake van James Joyce, en in Nederland in de oeuvres van Lucebert
en Hans Faverey.
‘Al Aaraaf’ vertegenwoordigt kortom een vooropgezet experiment in extase van
een jonge epigoon die zijn gehele leven hoop bleef houden ten aanzien van het
resultaat van zijn na-aperij, hoewel hij zelf ook wel inzag dat zijn epigonisme niet
datgene opleverde wat hem voor ogen had gestaan. Poe heeft echter nooit
gewetenwelke bijdrage hij met zijn fiasco heeft geleverd aan de opening van nieuwe
literaire wegen.
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Dochter
Sjef Welling
Dochter wijst naar vislijnen aan
de tak, gumt met vragen
een veeg in de melkweg.
Ze nomineert zich als vrolijk weesje
op de catwalk tussen ouders en
spaart melktanden onder haar tong.
Op haar gezicht flakkert
de schaduw van een vleermuis
als schijngestalte van zorgen.
Ze hinkelt op verdriet en
slaapt in een handtas.
Als vaders naar hun zaad kijken
als ze dat al doen, als parelduiker
in de toekomst dan raken ze
buiten adem al op vier meter morgen.
Dit halfopen speeldoosje met
pareldeuntje dat zich nooit verveelt.
Dochter wijst soms, neem me niet kwalijk
glijdt soms met haar vinger over
de braille in mijn hand.
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Man en hond
Tot zijn hond gesproken
die als prieel in het gazon stond.
Vier poten die een leven dragen.
Niets dat verdwaald of beledigd
kon raken langs heggen
schuurtjes en gouden regen.
Want hij was uitgelaten vandaag.
Zo blij dat hij bezocht werd
door een gedachte dat inslapen
ook heel natuurlijk kon zijn.
Alsof je het laatste tegenwerpsel
met een plastic zakje kon rapen.
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Kwijt
door Thijs de Boer
De jongen was zijn kleine zusje kwijt.
En daarna stopte de moeder met ontbijt maken.
Het was pas toen de eerste sneeuw viel, dat de jongen alle hoop verloor.
Ze waren verstoppertje aan het spelen, en, nou, zij had gewonnen. Hij had het
zelfs geroepen in de grotten achter de oude schuren. Zelfs een week nadat ze kwijt
was, toen hij stiekem het huis uitging om haar te zoeken, riep hij: ‘Je hebt gewonnen!
Kom maar naar buiten! Je hebt gewonnen!’
Het was zijn fout, zoveel wist de jongen wel.
Het was zijn fout, want hij was ouder.
Hij had overal naar haar gezocht voordat hij het de ouders had verteld. Hij had
gezocht in het hoge graan. Waar zij zichzelf bijna altijd verstopte. Haar sporen in
het graan maakten het altijd makkelijk om haar te vinden. Hij had gezocht in de oude
schuren, waar ze eigenlijk niet mochten komen. Hij had gezocht in de grotten. Maar
slechts een paar daarvan, en alleen tot zijn ogen niets meer konden zien.
Hij hield er altijd van hoe ze lachte wanneer hij haar vond. Het lachen met het kleine
hoge gekrijs erin. En achter elke hoek of steen hoopte hij haar lachen te horen.
Maar nooit kwam er lachen.
In het begin waren er veel mensen in het huis. Mannen kwamen met touwen en
zaklampen, en met de vader gingen ze weg op de wagens. De meeste keren gingen
ze naar de grotten. Vrouwen bleven bij de moeder en de jongen, en niemand sprak
ooit over het kleine meisje, behalve soms, wanneer de moeder begon te huilen.
Ze zeiden altijd dingen tegen haar wanneer ze huilde. Maar de jongen hoorde
het nooit, omdat hij altijd de kamer uit moest.
Het was zijn fout, zoveel wist de jongen wel. En dat niemand zei dat het zijn fout
was, maakte het alleen maar erger.
Het zoeken duurde dagen, weken zelfs, totdat de storm kwam. Voordat de storm
kwam, werd het aantal mannen en vrouwen dat langskwam al minder en minder.
Maar de storm zorgde ervoor dat iedereen definitief ophield met zoeken en dat
iedereen begon met het herbouwen van hun huizen. De mannen van het dorp gingen
nog wel steeds weg op hun wagens, maar nu kwamen ze steeds terug met hout, in
plaats van het kleine zusje van de jongen.
Het huis waarin zij woonden, was ook van hout, maar dankzij de vier dikke stalen
kabels die elke hoek van het huis verankerden aan de grond was het een van de
weinige huizen die nog stonden.
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Wanneer er vroeger harde wind was buiten, kwam het zusje vaak naar de slaapkamer
van de jongen en kroop bij hem in bed. En samen luisterden zij dan naar de stalen
kabels buiten, die hetzelfde geluid maakten als het treinspoor in het dorp net voordat
er een trein langskwam.
De jongen had nog nooit een trein zien stoppen in het dorp.
De jongen dacht dat misschien de stalen kabels moesten breken om ervoor te
zorgen dat het kleine zusje terug zou komen. Dat misschien iedereen een even
groot deel leed in zijn leven heeft, en dat op een of andere manier het staande huis
ervoor zorgde dat het meisje niet terug kwam.
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Na de storm en nadat de mannen en vrouwen wegbleven, bleef de moeder in bed
liggen. De jongen begon 's ochtend zijn eigen ontbijt te maken. En de vader ging
nog steeds elke dag naar buiten om te zoeken. Soms kwamen er mensen langs om
eten te brengen. Maar ze bleven nooit lang. En altijd praatten ze over het weer of
over zichzelf. Nooit meer over het meisje.
Een dag voor de sneeuw ging de vader het dorp in, in plaats van te zoeken naar
het kleine zusje. Veel later, met de donkerte buiten, maakte hij de jongen wakker
toen hij thuiskwam en door het huis riep dat God niet bestond. God bestond een
paar uur niet. En daarna werd het huis weer stil.
De volgende dag, met de moeder in bed en de vader liggend met zijn hoofd op
de keukentafel en een glas bruin spul naast zijn hoofd, stond de jongen vroeg op.
Nu, was hij de enige die nog over was.
De grotten waren zwarte gaten in de heuvels. In de aarde. Kleine plekken nacht
gedurende de dag. Maar zonder de maan en de sterren die je de weg wezen. De
jongen had het touw en de zaklamp meegenomen. Want touwen en zaklampen
betekende dat je naar de grotten ging.
De grotten waren zelfs meer verboden dan de oude schuren. Ze zeiden dat de
grotten allemaal met elkaar verbonden waren, en dat er in de grotten diepe gaten
zaten. Ze zeiden dat de grotten nooit ophielden. Maar de jongen had nooit begrepen
hoe iets niet kon ophouden.
Dag veranderde snel in nacht en de zaklamp liet de jongen alleen steen zien. In het
begin waren er voetafdrukken in het zand. Voetafdrukken van de mannen of van
zijn vader. De grotten gingen op en neer. En er waren gaten waar het net leek alsof
de zaklamp niet werkte, waarbinnen zich geen steen bevond.
De jongen riep nooit naar zijn kleine zusje. De donkere stilte na het roepen was
te pijnlijk voor de jongen om te verdragen.
De jongen liep door de grotten. Hij liep totdat hij geen voetafdrukken meer zag.
Totdat de zaklamp hem geen steen meer wilde laten zien.
En zelfs daarna bleef de jongen lopen.
In het donker met alleen gedachten verliest de tijd zijn ritme.
Het vallen kon slechts een seconde hebben geduurd. Het kon ook een half uur
zijn geweest. Maar de jongen lag daar en voelde overal pijn.
Hij keek naar een plek dat voelde alsof hij omhoog keek en kleine sterren schenen
door een klein gat ver weg. Daar liggend dacht de jongen dat misschien dingen die
kwijt zijn in een andere wereld zijn en dat je ze alleen kan vinden als jij zelf ook kwijt
bent.
Hij lag daar, kijkend naar de sterren. En toen kwamen de wolken en daarna vielen
de eerste sneeuwvlokken door het kleine gat.
Hij lag daar, wetende dat hij snel weer zijn kleine zusje zou zien. En hij kon niet
wachten om haar te vinden en om haar gelach te horen met het kleine hoge gekrijs
erin. En om tegen haar te zeggen dat, het nu haar beurt was. Dat zij nu hem moest
gaan zoeken.
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Meisje, muisje van de postkamer
Pieter Grootendorst
Meisje, muisje van de postkamer,
Je zegt nooit meer of minder dan dag.
Zolang je ons niet kent ben je snel
Weer weg. Meisje, je brengt een muisje
met de post, jij. Gatenkaas eten we
na je bliksembezoek.

Liever
Ik slaap liever alleen
met jou.
In bed zoek ik een slaapplaats voor je,
gedachten aan zee.
Maar waar sliep je eerst,
vertel je, zeg je me nu.
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Automobilist
De stad was prachtig zonder jou.
Mensen lagen met liefdesbrieven in bed,
kinderliedjes speelden in het gras.
De dag bestond plotseling uit uren,
minuten, gezichten kwamen oude bekenden tevoorschijn.
De stad was prachtig zonder jou.

Vrijmarkt
De zes courgettes
gingen mee naar huis
in een plastic tas
van VANESSA
LINGERIE.
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Venetië, filmstad
door Florus Wijsenbeek
Venetië is misschien wel de mooiste stad ter wereld, maar zeker de moeilijkste. Niet
voor niets is zo ongeveer de zwaarste opgave van het examen voor het internationaal
reisleider om een congres in Venetië te organiseren. En voor dat diploma hoeft het
dan alleen nog maar als theoretische exercitie. Ik moest zo'n congres in het echt
organiseren, en nog wel op het meest ongelukkige moment in het normaal al zo
hectische Venetiaanse jaar. Het werd een van de zwaarste beproevingen uit mijn
beroepsleven. Sterker nog, als gevolg van dit door mij georganiseerde congres in
Venetië heb ik mijn ontslag als secretaris-generaal van de Europese Liberale Partij
ingediend. Dat neemt niet weg dat ik er een mooie herinnering aan koester. Ik
vermoed in elk geval dat het een der grappigste toogdagen uit de hele geschiedenis
van Venetië is geweest.
Het jaarlijks congres van de Europese Liberalen werd elk jaar in een andere plaats
gehouden, en als oprichtingssecretaris vanaf 1976 had ik dat achtereenvolgens in
Stuttgart, Den Haag (een thuiswedstrijd in de Ridderzaal), Brussel (eigenlijk ook
een thuiswedstrijd), Londen, Luxemburg, Parijs en Kopenhagen op poten gezet. In
1982 was het land aan de beurt van de enige van de oprichtingspartijen die nog
niet aan de beurt geweest, Italië. Destijds waren er twee Italiaanse partijen lid van
de Europese Liberalen, de PLI (Partito Liberale Italiano) en de PRI (Partito
Reppublicano Italiano). Thans bestaat geen van beide meer (nu ja, de PLI is in 1994
opgeheven, maar de naam wordt sinds 2004 weer gebruikt door een coalitie van
liberale splintergroepen), en ook toen al vertegenwoordigde ze een miniem gedeelte
van het electoraat, de een twee en de ander drie procent, bij de meest optimistische
telling.
Desondanks waren het ooit machtige partijen geweest. De wortels van de Liberalen
liggen bij de beweging van Graaf Camilio Benso di Cavour, die in het proces van
de negentiende-eeuwse Risorgimento alle Italiaanse staatjes wist te unificeren onder
de paraplu van Koning Victor Emanuel van Savoie. In de eerste jaren van de
Italiaanse eenheid hadden zij de meerderheid in het parlement, wat ook weer niet
zo heel verwonderlijk was, want het was een elitaire beweging en er was
censuskiesrecht. De Republikeinen waren in dezelfde tijd opgericht door de radicale
Milanese advocaat Giuseppe Mazzini. Zij beoogden in de eerste plaats een Italiaanse
republiek vestigen die vrij was van de Oostenrijkse overheersing, maar schikten
zich uiteindelijk in de monarchale staatsvorm, hoewel het Italisch schiereiland
uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog toch definitief een Republiek werd.
In elk geval was in mijn tijd de oorsprong in beide partijen nog duidelijk te
herkennen. De PLI had veel adel en grootgrondbezitters in de gelederen, terwijl de
Republikeinen vooral veel geschoolde burgers met vrije beroepen, zoals advocaten,
artsen en industriëlen onder de leden telde. Beide partijen waren vanouds in Venetië
redelijk vertegenwoordigd, en het was dan ook geen wonder dat het congres der
Liberalen juist daar zou moeten worden gehouden. In onze fractie zat bijvoorbeeld
de Venetiaanse senator Graaf Premoli, een machtig man in de PLI die een mooi
maar totaal vervallen paleis aan het Canal Grande bezat. Kwade tongen beweerden
dat hij louter senator was geworden omdat zijn vrouw het hield met de partijleider
Malagodi. Of dat waar is, weet ik niet, maar ik weet wel dat zijn dochter jarenlang
in de bak heeft gezeten omdat zij lid was van de Brigate Rosse (de Rode Brigade),
het Italiaanse equivalent van de RAF-terroristen in Duitsland. En dan was er senator
Bruno Visentini van de PRI. Hij was een geboren en getogen Venetiaan, die geen

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

twee meter door de stad kon banjeren zonder begroet en aangesproken te worden.
Daarbij hielp het wellicht
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dat hij puissant rijk alsook president-commissaris van Olivetti was, en bovendien
een aantal banken bezat. Voor hem niks geen vervallen paleis, maar mooier palazzo
dan dat van zijn buurvrouw Peggy Guggenheim. Beiden hadden laten weten gastheer
van het liberale congres te willen zijn, en het was duidelijk dat daartegen niet meer
viel niet te protesteren.
Ter voorbereiding van de bijeenkomst in het voorjaar van 1982 werd ik midden
februari naar Venetië ontboden. Voordien was ik er slechts als toerist temidden van
vele andere toeristen geweest en had de bekende toeristische trekpleisters gezien,
maar dit was iets heel anders. Het was in dit jaargetijde koud en nat, de kanalen
waren nauwelijks waarneembaar door de uit het water opstijgende mistdampen en
in het schemer van de winter moest je zelfs goed oppassen er niet in terecht te
komen. Is het in de zomer al moeilijk je weg in Venetië te vinden buiten de geijkte
paden, nu was het haast ondoenlijk. Terwijl ik geacht werd het congres te
organiseren, dwaalde ik heel wat doelloos rond in de natte kou. Wie de film Dood
in Venetië uit 1971 van Luchino Visconti heeft gezien, kan zich er misschien iets bij
voorstellen.
Zelf was ik al behoorlijk in cinematografische sfeer, want door een zonderling
toeval zou het congres der liberalen plaatsvinden in hetzelfde Hotel Excelsior op
het Lido waar het hoofdkwartier van het befaamde filmfestival is. Normaal gesproken
is het hotel in de winter gesloten, maar er moest van alles worden geregeld voor de
toogdag in het voorjaar. Er was een manager aanwezig in een klein kantoortje,
verder waren de luiken potdicht en de meubels met witte doeken bedekt. De wind
gierde uit zee en deed deuren en ramen klapperen. Een spookachtiger omgeving
kan men zich nauwelijks voorstellen.
Toen uiteindelijk de grote dag kwam dat het congres werd geopend, leek alles
aanvankelijk redelijk goed te gaan. Jammer genoeg waren vele gasten ondergebracht
in hotels in de stad en niet op het Lido, en zij waren derhalve gedwongen steeds
met de vaporetto op en neer te varen. Niet getreurd, want vanwege de ambiance
had ik het zo geregeld dat de grote publieke slotzitting zou plaatsvinden in het
Dogenpaleis aan de Piazza San Marco. Tot mijn grote ontzetting bleek dat juist die
dag de grote regatta plaatsvond. Alles wat varen kan, en dat zijn dus alle inwoners
van Venetië, gondelt dan achter een soort Carnavalsoptocht van grote praalboten
van elk der stadsdelen aan de lagune op om een soort offer aan de zee te brengen.
Leuk voor toeristen, maar ongunstig voor congresgangers. Er kan die dag geen
enkel ander vervoer over water plaatsvinden, met als gevolg dat onze gehele liberale
fractie onder aanvoering van fractievoorzitter Martin Bangemann en
Parlementsvoorzitter Simone Veil opgesloten zat op het Lido. Het was onafwendbaar
dat ze te laat zouden komen voor de plechtige zitting waar beiden een redevoering
moesten houden. Zelf zat ik op het vasteland, maar ik kon ook geen kant uit, want
de door mij gecharterde busboot, kon evenmin langs de regatta. De tijd ging dringen,
de telefoon ringelde onophoudelijk waar ik bleef.
Uiteindelijk lukte het mij met een zakvol lires een onwillege kapitein (ik hoop
althans dat het een kapitein was) over te halen met een kleine privéboot om de
optocht heen te laveren, en met gevaar voor eigen leven de lagune over te steken
naar het Lido. Daar trof ik bij de aanlegsteiger van het Excelsior Hotel, alleen Martin
Bangemaan aan. De rest van het liberale gezelschap bleek in wanhoop naar de
aanlegsteiger van de officiële vaporetto te zijn gegaan, hoewel die niet voer op deze
dag. Ik stelde voor ze daar te gaan ophalen, maar dat weigerden Bangemann en
de kapitein even beslist als unisono. Bangemann wilde niet omdat hij moest gaan
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speechen en niet nog meer tijd wenste verliezen, de kapitein wilde niet omdat hij
daar helemaal niet mocht komen.
Tijdens de laveertocht terug naar het vastland, voeren we wel langs de
opstapplaats en wuifden vriendelijk naar de daar verzamelde overige
parlementsleden, waaronder Simone Veil. Haar verwensingen echoden over het
water, en als haar blikken effectief waren geweest, was ik prompt overboord
gedonderd om nooit meer boven te komen. Maar uiteindelijk liep de regatta op haar
eind en kon de vaporetto
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vertrekken. Die kwam in volle vaart achter ons kleine bootje aan, en wij waren maar
net op tijd bij de Rialtobrug om als ontvangstcomité klaar te staan. Simone Veil had
echter geen oog voor de schoonheid van de brug, noch voor mijn goede bedoelingen.
Zonder enige diplomatieke terughoudendheid schold ze mij de huid vol: ‘Hoe kon
ik zo godvergeten slecht het allerbelangrijkste optreden van de belangrijkste vrouw
van Europa organiseren!’ Ziedend beende ze weg, mij achterlatend met haar drie
valiezen, die ik nu geacht werd voor haar te sjouwen.
Het is slecht, maar ik moet toegeven dat ik

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

46
al sjouwend tot mijn niet geringe innerlijke vreugde zag hoe La Mère Veil, die op
haar hoge hakken voor mij uitstevende, juist op die Rialto brug met al die trappetjes
en gladde steentjes keihard onderuit ging. Toen was de wereld helemaal te klein.
Al haar ellende - neen, alle ellende op de hele wereld was mijn fout, en die van mij
alleen!
Dit voorval heeft mij er toe gebracht eenmaal terug in Brussel mijn ontslag als
secretaris-generaal van de Europese Liberale Fractie in te dienen en terug naar
Nederland te gaan om mij zelf verkiesbaar te stellen voor de Europese verkiezingen
van het jaar daarna. Eenmaal gekozen, maakte ik trots mijn opwachting in de fractie,
om te ontdekken dat die nu onder het voorzitterschap stond van dezelfde Simone
Veil. Zij herkende mij ook. Het was onmiddellijk duidelijk dat zij meende mij nog
steeds als de onder haar bevel staande kofferdrager te kunnen behandelen, en zo
gedroeg zij zich ook. Dat liet ik mij echter niet welgevallen en ik ben meteen na de
eerste fractievergadering naar haar bureau gegaan om genoegdoening te eisen.
De daar dienstdoende secretaresse heeft mij later nog wel eens verteld hoe zij
bevend van schrik de gebeurtenissen gadesloeg. Ik stevende stomend binnen en
liet mij niet in de wachtkamer zetten. De deur van Veils kamer knalde ik achter mij
dicht. De secretaresse hoorde door het dikke eikenhout luid gekrakeel van twee
stemmen dat na enkele minuten verstomde. Dit maakte haar hoogst ongerust, en
beelden van wurging, messteken of andersoortig onheil zweefden voor haar ogen.
Na een minuut of twintig stapte ze schuchter de kamer binnen om te zien of er niet
twee politieke lijken lagen. Dat bleek niet het geval, inmiddels waren Veil en ik in
een hoogst aangenaam gesprek gewikkeld. Sindsdien heb ik met Simone Veil de
beste verhouding en tegenwoordig corresponderen wij nog regelmatig.
Dit was overigens niet mijn laatste bezoek aan Venetië, want voor de afgevaardigden
in het Europees Parlement is het een geliefkoosd oord om eens een vergadering
te houden over een nijpend wereldprobleem, dat niet in Brussel of Straatsburg kan
worden opgelost. Zo gingen wij mij de Europese Commissie voor het Reglement,
de Geloofsbrieven en de Immuniteiten onder aanvoering van de Belgische
taalgeleerde Marc Galle naar Venetië om ter plekke eens te gaan onderzoeken
waarom er toch zoveel aanvragen voor het opheffen van de immuniteit - een mooi
woord voor de parlementaire onschendbaarheid - uit Italië kwamen.
Op zich was het bezoek wel een schot in de roos. Het was tijdens het hoogtepunt
van de onderzoeksrechter Di Pietro in gang gezette operatie ‘Mani Politi’ (Schone
Handen), waarbij de Venetiaanse playboy & minister van buitenlandse zaken voor
de Socialisten, Gianni de Michaelis, uit zijn ambt werd ontzet en opgesloten. Hij
bleek niet de enige Venetiaan met vuile handen. Wij vergaderden in het paleis van
het Regiobestuur aan het Canal Grande, maar dat was akelig leeg, daar alle
bestuurders in het kielzog van de Michaelis bleken te zijn afgezet, verdwenen of in
het gevang gezet. Een leerzame ervaring over de praktijk van de politiek.
De daarop volgende keer dat we weer in Venetië vergaderden, was het wederom
op uitnodiging van Bruno Visentini van de PRI, die overigens geen deel van de
liberale fractie meer uitmaakte, maar wel voorzitter was van de Fondazione Cini op
het eilandje San Giorgio. Daar vergaderden wij op het moment dat de engel op de
toren van de St. Joriskerk door de bliksem getroffen werd en door de brandweer en
een helicopter afgevoerd moest worden. Dat verstoorde het vergaderritme wel wat,
want tijdens deze vlucht van de gevallen engel moest het gebouw worden ontruimd.
Evenmin goed voor het vergaderritme was de omstandigheid dat tezelfdertijd het
filmfestival van Venetië gaande was, als altijd in het Excelsior Hotel op het Lido.
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Een aantal van onze meegereisde medewerksters en secretaresses wilden daar
absoluut gaan kijken. Het gerucht ging dat Richard Gere er zou zijn. Geen van de
afgevaardigden wilden echter met hen mee en we hadden trouwens ook geen
toegangsbewijzen. Ik zat daar niet mee
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en bood de dames aan als hun begeleider op te treden - Richard Gere komt men
immers niet elke dag tegen!
Voor de gelegenheid had ik mij gehuld in passend Amerikaans zomerpak, licht
met fijne blauwe streepjes, en voorzien van een voorraad sigaren. Zo kwamen wij
op het Lido aan, een lelijke bebaarde heer van middelbare leeftijd met een dikke
sigaar in gezelschap van een zestal piekfijn uitgedoste lieftallige jonge vrouwen.
Klaarblijkelijk was dit een gouden formule in een passende uitdossing, want zonder
enig probleem en zonder dat iemand ons vroeg wat wij kwamen doen, liepen wij
het Excelsior Hotel binnen en namen deel aan een daar om mij onbekende reden
gevierde champagne party. Dit uitje heeft mij bij de fractiestaf veel goodwill
opgeleverd en als er nog wel eens enkele keer in de fractie kom, beginnen de dames
er telkens weer over. Dat we tussen de champagne door Richard Gere noch enig
andere mij bekende filmster of diva hebben kunnen waarnemen, mocht de pret niet
drukken.
Dat er ook nog een ander Venetië bestaat, bleek toen ik later nog eens heen
reisde met mijn echtgenote, die met een aantal studenten van haar universiteit op
studiereis in Noord Italië was. We hadden geen hotel besproken, we waren niet op
parlementaire missie, dus het was een hele toer een onderkomen te vinden.
Uiteindelijk kwamen we in een zeer eenvoudige bed and breakfast dat nog voorbij
het getto lag aan een heel stil grachtje. Daar leerden we het echte Venetiaanse
leven kennen. Het was er zo stil dat elke voetstap ons deed ontwaken, en dat we
in de diepe nachtelijke stilte elk bootje konden horen waarmee de vissers naar de
lagune tuften om ver weg van alle palazzo's en filmsterren hun dagelijks brood te
verdienen.
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Die duinen
Leo Vroman
Alleen in die Hollandse duinen
te lopen in het te late
lage, zonnige, schuine
zomeravondlicht...
Nee, maar niet over praten.
Alleen in dit gedicht.
Maar is het geen eendere eenzaamheid
hier schuifelende door gemaakte tuinen
te weten dat ik geen eeuwigheid
op aarde nog eens in die duinen
languit in het verlate
lage, zwakke, schuine
kil verdwijnende licht
mag schijnen te liggen?
En dan in een adem door
naar een ruisende branding verlangen
en de huizen door duinen vervangen?
Daar schrijf ik dit immers voor?

Fort Worth, 1 juni 2008
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Als het waar is
Als het echt werkelijk waar is
dat de overgeschoten geest
nog veertig dagen hier en daar is
waar die altijd graag was geweest
dan zal ik je als een trui omkleden
zo warm en zo goed van pas
als die waar ik lang lang geleden
eerlijk gezegd jaloers op was.
Dus wil ik het volgende afspreken.
Zeg maar de derde vrijdag nacht
zal iets je treurslaap onderbreken:
een vers dat je plotseling bedacht.
Dan sta je op, schrijft haastig neer
wat al bijna wil verdwijnen,
doet die lamp aan, deze keer
schijnt hij extra hard te schijnen
en je herkent het handschrift weer:
het mijne.

Fort Worth, 17 februari 2008
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Verloop van tijd
Georgine Sanders
Ons leven werd kleiner en grijs
als een oude vriend op bezoek.
Neem ik jou in mijn armen en kijk
over je schouder in de spiegel dan zie
ik hoe kort onze weg zal zijn
Wij liepen weer eens in het park vandaag.
Het geelbloemig onkruid staat daar zo hoog
en alle grassen zijn nu zo vol en groen.
Maar de man die maait was er al geweest
en had alles weggeschoren.
Zal dit er weer zijn volgend jaar
en zullen wij dat dan nog zien?
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Stand van zaken
Zelfs in deze kleine flat zijn wij
elkaar soms kwijt. Jij bent niet
waar ik dacht dat je zijn zou
en toch zit je dan vaak gewoon
achter je computer.
Als ik naar beneden ga voor de post
en jij slaapt, dan laat ik jou een briefje
met die boodschap, de tijd en de datum.
Blijf ik langer weg dan je verwacht
dan vind ik je thuis vaak in een paniek,
op het punt de trap af te lopen waar je denkt
dat ik lig, onderaan, met een gebroken nek
of tenminste een gebroken been.
Wat is er met ons gebeurd? Eens gingen
wij toch elke dag onze eigen weg
en vroegen nooit of wij wel weer samen
zouden zijn bij het avondeten.
Zijn wij nu te dicht bij elkaar
en vergroeid tot 1 wezen
met vier armen en vier benen?
Nee, toch niet.
Als ik naast je zit en jij kijkt mij aan
dan weet ik toch nooit waar jij aan denkt
en dat is niet veranderd.
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Veronderstellingen
Jij bent niet meer bang om dood te gaan.
Je bent daar al geweest en je kwam terug.
Maar dood zijn is niet omkeerbaar.
Het eind van leven, beginnen van vergaan.
Als oude vrienden nog aan je denken
is dat wel een vorm van voortbestaan.
Maar waar blijft de kern van wat
je leven was, wat men de ziel noemt
die men onsterfelijk denkt te zijn?
Daar gaan verhalen over,
maar er is geen bewijs.
Stel nu dat het waar is, krijg je dan
een nieuwe taak met oude vrienden
en hebt geen tijd om over ons te waken?
Of sta je naast ons maar wij zien je niet?
Laat ons dan tenminste van je dromen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

54

Rust roest
Een repliek aan M.C. Brands
door Paul Luykx
De vorige aflevering van Hollands Maandblad (nr. 726; mei 2008) bevat een bijdrage
van M.C. Brands waarvan de titel raadsels oproept en de inhoud dikke duisternis
werpt over de geschiedenis van de Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw,
het onderwerp van zijn tekst. Van de hoofdtitel, ‘Een Nederlandse revolutie’ valt nog
wel te vermoeden dat die betrekking heeft op de ontwikkelingen binnen het
katholicisme in de jaren zestig, maar waar men ‘De roestvlekken van een afgezworen
geloof’ zou moeten ontwaren, blijft geheel en al onduidelijk. Vertoont mijn boek
Andere katholieken uit 2000 - het eigenlijke onderwerp van het stuk - soms
roestvlekken? Of is het geloof van de katholieken aan het roesten geslagen? Groeien
er roestvlekken op hun ziel, of op de mijne? Kortom, een weinig heldere metafoor.
Kort na het verschijnen van mijn boek - alweer acht jaar geleden - legde Brands mij
een grosso modo gelijkluidend stuk ter beoordeling voor, maar publiceerde dat nooit,
hoewel het een helderder titel droeg. ‘Hoe diepe kloven over het hoofd gezien kunnen
worden’ stond daarboven.
Brands' toorn richtte zich toen evenals thans op allerlei lui die achteraf zouden
ontkennen in die vermaledijde jaren zestig een radicale breuk met hun verleden te
hebben gepleegd. Ze zouden niets meer willen weten van de grens die zij toen
hebben overschreden, van de kloof die hen destijds van hun oorspronkelijke milieu
ging scheiden, van de Rubicon die zij in dat decennium zijn overgestoken. De reden
waarom ze die breuk met hun verleden achteraf zo graag ontkenden, wordt door
Brands teruggevoerd op de typisch Nederlandse consensustraditie. Het geeft in dit
land geen pas je ooit ‘revolutionair’ te hebben gedragen, het is in strijd met onze
burgerlijke beschaving en het schaadt je carrière.
Het punt is nu dat - in zijn ogen - gewezen katholieke ‘revolutionairen’ met mijn
Andere katholieken in de hand zouden kunnen roepen: zie eens, wij katholieken
hebben in de jaren zestig alleen maar voortgezet wat onze ouders en grootouders
altijd al hebben gedaan, namelijk ons afzetten tegen kerkelijk gezag en traditie,
tegen ons opgedrongen beperkingen van onze vrijheid en individualiteit, tegen
verzuiling en isolement. En daarmee zou hun gedrag dan verontschuldigd zijn.
Deze voorstelling van zaken is evenwel een overdrijving van de ergste soort en
demonstreert dat Brands mijn boek maar mondjesmaat en uiterst selectief gelezen
heeft (de meeste van zijn verwijzingen hebben ook maar op een paar eerste,
inleidende en een paar laatste, concluderende bladzijden betrekking.) Een dergelijke
mate van continuïteit als hij suggereert heb ik natuurlijk nergens verdedigd. Het ging
mij erom te laten zien hoe het bestaande beeld van de verhoudingen in katholieke
kring in de ‘verzuilingstijd’ veel te weinig gedifferentieerd en genuanceerd was.
Verantwoordelijk daarvoor waren zowel de beelden die katholieken zelf alsook
sommige protestantse tegenstanders opriepen: les extrêmes se touchent.
Verheerlijkten katholieke schrijvers de saamhorigheid en gezagstrouw van de
‘beminde gelovigen’ als een perfecte emancipatiestrategie die niet hoog genoeg
geprezen kon worden, antipapisten zagen de ‘roomsen’ alleen maar als een domme
kudde achter paus en bisschoppen aanhobbelen. Ook de veel te vroeg en te
gemakkelijk generaliserende sociologen en vooral politicologen, voorop de
veelgeroemde Arend Lijphart (van Verzuiling, pacificatie en kentering in de
Nederlandse politiek uit 1968), veronderstelden ten behoeve van hun theorieën al
te zeer een gesloten en loyale achterban. Het is hier zoals zo vaak het geval is met
het bedrijf van de nieuwste geschiedenis. Partijdige en belanghebbende
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tijdgenoten, maar ook beleidsgeoriënteerde, contemporaine analisten leggen met
hun schrijverij ingewikkelde knopen die de historicus met veel inspanning en moeite
en via reeksen detailstudies op basis van pas gaandeweg beschikbaar komend
materiaal kan ontwarren. En pas in een volgend stadium, één, twee of meer
generaties later, wordt dan zoiets als een samenhangend geschiedverhaal mogelijk.
Wanneer Brands het er daarom over heeft dat sommige door mij aangedragen
feiten mijn eigen opvatting weerspreken, is dat alleen maar het gevolg van zijn
blikvernauwing. Daardoor heeft hij slechts oog voor wat ik aan conflicten en fricties,
aan instabiliteit van de katholieke subcultuur naar voren breng, en niet voor de
verhoudingen waartegen zich allerlei oppositioneel en alternatief gedrag afzette.
De complexiteit en het soms paradoxale karakter van de realiteit is dus geen
inconsequentie van mij. Al wil ik best toegeven dat het laten zien van de andere
kant van de medaille - die term gebruikte ik in mijn voorwoord - een minder ervaren
lezer zou kunnen misleiden.
Dat ik de studies die ik tussen 1978 en 1997 schreef in Andere katholieken heb
gebundeld, was ook geenszins bedoeld als bijdrage aan de studie van de jaren
zestig. In 1978 had ik mijn dissertatie verdedigd die een van de vele katholieke
mobilisatiebewegingen behandelde die vóór de oorlog was voortgekomen uit de
katholieke elites. Een inzicht dat uit dat boek kon worden afgeleid, was dat er voor
die elites klaarblijkelijk wel aanleiding bestond zich zo druk te maken. Of anders
gezegd: hoe was het eigenlijk met de eenheid, groepsvorming en loyaliteit van de
katholieke achterban gesteld? Als vanzelf volgde daaruit de noodzaak om langs
heel gevarieerde vraagstellingen en themakeuzes de cohesie van de katholieke
‘zuil’ te onderzoeken. Het ging dus om een kritiek op het bestaande beeld, niet om
een vervanging daarvan; eenzijdigheden dienden gecorrigeerd en lacunes opgevuld.
Achteraf vind ik zelfs dat ik hier en daar al te voorzichtig heb geformuleerd. Vergelijk
bijvoorbeeld eens hoe een kenner van de politiek-katholieke verhoudingen in de
1
eerste eeuwhelft onlangs schreef over ‘het sprookje van de katholieke zuil’. Dat is
nog eens andere koek.
Deze verwijzing brengt me op het wezenlijke punt. Brands beschuldigt me
herhaaldelijk van een door wensdenken geleid onderzoek waarvan
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het resultaat tot zijn ergernis de gehate roomse revolutionairen van de jaren zestig
tot voordeel en apologie diende en dient. Zeker is het zo dat ik in het nawoord van
Andere katholieken sommige aspecten van het katholieke ‘demasqué’ - de term is
van E.H. Kossmann - in verband heb gebracht met het herziene beeld van de
verhoudingen in katholieke kring gedurende de eerste helft van de vorige eeuw.
Hier wijk ik helemaal niet van Brands' opvatting af: ‘Historici zijn beroeps-ontnieuwers
en professionele ontkenners van breuken.’ - Natuurlijk zijn ze dat. En juist daarom
is er verband tussen de differentiatie van houdingen in katholieke kring gedurende
de eerste eeuwhelft en de gebeurtenissen uit de jaren zestig, in ieder geval wat
betreft de snelheid en de intensiteit waarmee de katholieke wereld toen veranderde.
Veel meer dan enkele overwegingen van dien aard bevat mijn door Brands
gesmade boek echter niet. Het ging mij immers uitsluitend om een wetenschappelijke
herziening van de geschiedenis van de Nederlandse katholieken tot aan de jaren
zestig. En dat maakt het verschil tussen Brands en mij uit. Brands schreef een stukje
om zijn ergernis over katholieken in de jaren zestig te luchten, terwijl ik alleen maar
een historicus ben wie het te doen is om een verantwoorder sociaal-culturele
geschiedenis van het katholieke volksdeel.
Overigens is de laatste jaren veel voortgang geboekt bij het
geschiedwetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelingen bij de Nederlandse
en ook buitenlandse katholieken in de twintigste eeuw. Andere katholieken vormt
in de historiografie dan ook geen geïsoleerd werk. Al in 2005 heb ik in Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) een kort
overzicht gegeven van een reeks boeken, meest dissertaties, waarvan de auteurs
vergelijkbare vraagstellingen hanteerden en tot overeenkomstige conclusies kwamen.
En mocht iemand denken dat het hier een Nijmeegse hobby betreft, dan kan hij
2
daar nalezen dat dit geenszins het geval is. Ook nadien hebben diverse historici
niet stil gezeten. Dat er de afgelopen jaren enkele monografieën zijn geschreven
waarin de notie ‘Andere katholieken’ in instemmende zin verschijnt, stemt de
3
bedenker van het begrip beslist tot voldoening. Ik teken bij de (jawel) Nijmeegse
dissertatie van Marjet Derks echter aan dat het begrip hier een mooie en kritische
wending heeft gekregen. Mijn eigen recente boek over de omvangrijke golf aan
bekeerlingen tot het katholicisme tussen ongeveer 1880 en 1960 kan eveneens
gelezen worden als een nadere differentiatie van het beeld. Ter zake van rigueur
en orthodoxie legden de meeste katholieken-van-huis-uit het immers af tegen hun
nieuwe geloofsgenoten.
Het streven om tot een beter begrip van de geschiedenis der katholieken te komen,
beperkt zich niet tot Nederland. Ik geef twee voorbeelden. Het eerste betreft het
baanbrekend boek Katholizismus und Moderne uit 1989 van de Zwitserse historicus
Urs Altermatt, dat een hele reeks onderzoekers in het Duitse taalgebied tot inspiratie
diende en dat ook in Nederland de nodige invloed had, juist op het punt van een
differentiërende aanpak. Het tweede voorbeeld is van heel recente datum. Eén van
's werelds meest vooraanstaande geleerden op het gebied van de geschiedenis
van kerk en christendom, Hugh McLeod uit Birmingham, publiceerde vorig jaar The
Religious Crisis of the 1960s, een eerste poging tot een samenhangende behandeling
van ‘christenen en de jaren zestig’. Het is een veelzijdig boek waarvan hier vooral
vermeld mag worden dat het de oorsprong van ‘de religieuze crisis van de jaren
zestig’ ver in het verleden projecteert en alle aandacht geeft aan de divergerende
en onderling strijdige opvattingen en strevingen van christenen van allerhande
denominatie, ook katholieke. Het boek is te beschouwen als de tegenhanger van
Callum Browns The Death of Christian Britain, waarin wordt betoogd dat er sprake
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was van een alomvattende, radicale en plotselinge breuk in de jaren zestig en
4
zeventig.
Uit dit laatste kan men opmaken dat de discussie over dit complexe onderwerp
nog lang niet is beëindigd. Waar het om gaat, is dat sinds enkele decennia allerwege
een wetenschappelijke herziening gestalte krijgt van de traditionele beeldvorming
over de houding van katholieken ten aanzien van de uitdagingen der moderniteit in
de negentiende en twintigste eeuw. Eensluidende reacties van katholieke zijde
daarop waren eer uitzondering dan regel. Om daarop zicht te krijgen, is het echter
nodig dat iemand de moeite neemt zich in die wetenschappelijke geschied-
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schrijving te verdiepen. Het stuk van Brands getuigt er niet van dat hij zich die moeite
heeft getroost. Wel schermt hij met vooringenomenheid en wensdenken van mijn
kant en toont zich nogal neerbuigend pastoraal ongerust over het gebrek aan
historische kennis van mijn ‘geloofsbroeders en geloofszusters’. Wie zou hij toch
bedoelen? Zeker is dat het de emeritus hoogleraar zelf aan kennis van zaken over
dit onderwerp ontbreekt. Maar wie zijn vak niet bijhoudt, mag zich wel wat
bescheidener opstellen: rust roest.
- Mijn stukje in Hollands Maandblad was nog veel
eenzijdiger dan Luykx suggereert. Want wanneer ik nu de vraag zou moeten
beantwoorden hoe het komt dat Nederland het dichtst bevolkte land van Europa is,
dan mag ik dat niet alleen de ‘katholieke zuil’ van vóór 1960 in de schoenen schuiven.
Er zijn nog andere groepen te noemen die hun eigen geboortestrategie ontwikkelden.
Daarover geen woord in mijn korte stukje dat voor de redactie al bijna te lang was.
Natuurlijk was de ‘katholieke zuil’ niet zo'n gesloten en loyale achterban c.q.
‘kudde’. Alsof er geen geloofsafval was. Waarom ook anders nog dat bisschoppelijk
mandement van mei 1954?
Maar dat neemt toch niet weg dat tot omstreeks 1960 ondanks alle scheuren in
de zuil de geboortecijfers in die groep hoog blijven, de katholieke sociale- en
onderwijsorganisaties sterk, en dat de gelovigen de grootste politieke partij op de
been hielden. Mij is niet bekend dat vele ongelovigen op de KVP stemden. Dat zijn
keiharde feiten waar niet omheen geïnterpreteerd kan worden.
En het angstige gedrag van duizenden gelovigen na die bisschoppelijke vermaning
duidt toch ook niet direct op sterk alternatieve neigingen? Over de angst door de
kerk buitengesloten te worden - ‘buiten de kerk geen heil’ - schrijft Luykx geen woord.
Waardoor kwam het dat die angst na (door?) het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-'65) zo abrupt scheen weg te smelten? Mag ik ‘neerbuigend pastoraal’ die
vraag nog één keer herhalen?
En wat betreft de titel van mijn stukje: onlangs hoorde ik nog een zichzelf
overschattende Nederlandse historicus beweren dat je geloof kunt afleggen en
achterlaten ‘als een ouwe jas’. Tegen dat soort nonsens bracht ik het begrip
‘roestvlekken’ in stelling. Ik zag bij Luykx ook heel wat van die moeilijk verwijderbare
sporen. Er is namelijk veel tijd voor nodig om de roestvlekken van de oude
gelovigheid te verwijderen en daarvan blijken slechts weinigen van hen die menen
de oude geloofsmantel te hebben afgelegd, zich bewust te zijn. Luykx' repliek hoefde
dat niet nog eens te bevestigen.
ANTWOORD VAN M.C. BRANDS

MCB

Eindnoten:
1 J. Bosmans in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN)
123,1 (2008): 152.
2 P. Luykx in BMGN 120,1 (2005): 80-84.
3 Vgl. Ad van den Oord, Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgs volksklasse tussen klerikale
normering en geleefde praktijk, 1927-1939 (Tilburg 2007). Marjet Derks, Heilig moeten.
Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilversum 2007). Paul Luykx,
‘Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte’. Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland,
1880-1960 (Hilversum 2007). Niek Pas, Aan de wieg van het nieuwe Nederland. Nederland en
de Algerijnse oorlog 1954-1962 (Amsterdam 2008).
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4 Vgl. Urs Altermatt, Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der
Schweizer Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert (Zürich 1989). Hugh McLeod, The Religious
Crisis of the 1960s (Oxford 2007). Callum G. Brown, The Death of Christian Britain. Understanding
secularisation 1800-2000 (Londen & New York 2001). Zie ook mijn bespreking van McLeod
2007 in Tijdschrift voor Geschiedenis (mei 2008).

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

binnenkant voorplat

[729/730]
[Medewerkers]
(1959) - Als journalist werkzaam bij de VPRO. Publiceerde zijn
poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999). In 2005 verscheen zijn
recentste bundel Ruimtevaart.
WIM BRANDS

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

(1980) - Won in 1996 de poëzieprijs van ‘Kunstbende’, en nadien
o.m. een slam van Festina Lente en de publieksprijs op SLAMersfoort.
Publiceerde in Krakatau en Hollands Maandblad.
EMMA BURNS

(Odessa 1898 - de Lek bij Culemborg 1968) - Liet zijn vrouw
een stapel gedichten na waarvan zij er elke maand een stuurt aan Hugo Brandt
Corstius.
RAOUL CHAPKIS

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

(1989) - Studeert Franse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht. Publiceerde eerder poëzie in Krakatau, Plebs en Hollands Maandblad.
VICKY FRANCKEN

(1930) - Recentste bundel: Sneeuwuil (2004); najaar 2008
verschijnt Van voorbijgaande aard. Maakt deel uit van het Dichterscollectief
2006 (www.dichterscollectief2006.nl).
ANTON GERITS

(1976) - Dichter en vertaler. Winnaar Hollands
Maandblad Schrijversbeurs (poëzie) 2007/2008. Onlangs verscheen zijn
debuutbundel Als geen ander.
KRIJN PETER HESSELINK

(1978) - Promovendus economie aan de Universiteit van
Amsterdam, en verbonden aan het expertisecentrum Netspar (Network for
Studies on Pensions, Aging and Retirement).
DAVID HOLLANDERS

(1958) - Bedrijfsleider van muziekhandel Broekmans & Van
Poppel te Utrecht. Werkte als redacteur mee aan de nieuwe uitgave van de
liederen van Alphons Diepenbrock (2001).
DINANT KROUWEL

J.J. PEEREBOOM

(1924) - Doceerde Engelse taal aan de Universiteit van
Amsterdam. Schrijft nu alleen nog; hoofdzakelijk voor Hollands Maandblad en
NRC Handelsblad.
(1965) - Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort (2001),
Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). Tevens muziekrecensent en
presentator van een autorubriek voor de tv.
BAS VAN PUTTEN
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(1981) - Was o.m. werkzaam als model in New York, waar ze 9/11
meemaakte. Bezocht diverse kunstacademies, w.o. de Rietveld. Publiceerde
eerder in Hollands Maandblad.
NINA ROOS

(1974) - Publiceerde diverse dichtbundels en een roman.
Ontving de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2003-2004 (Poëzie). Binnenkort
verschijnt de prozabundel Buurvrouw.
VROUWKJE TUINMAN

(1963) - Publiceert o.m. in de Volkskrant, NRC Handelsblad,
Trouw, Die Welt, El País. Redacteur Meander Magazine. Poëzie van hem
verscheen o.m. in De Brakke Hond en Krakatau.
SANDER DE VAAN

LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
2

Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
(1924) - Emeritus hoogleraar sociale psychologie. Werkt aan
een autobiografie door middel van portretten van anderen; delen daarvan
verschijnen in Hollands Maandblad.
ROB WENTHOLT
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Hollands Maandblad aanvullende honoraria 2007/2008
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 2007-2008 van Hollands Maandblad in aanmerking komen voor een door
de Van Bijleveltstichting mogelijk gemaakt Hollands Maandblad Aanvullend
Honorarium:
THIJS DE BOER - proza
VICKY FRANCKEN - poëzie
KAREN OPSTELTEN - tekeningen
ELISE VAN ITERSON - tekeningen
KRIJN PETER HESSELINK - poëzie
MALGOSIA BRIEFJES - tekeningen
HENK VAN STRATEN - proza
IRIS LE RÜTTE - poëzie
EMMA BURNS - poëzie
ENNE KOENS - proza

*
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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
Een van de ongemakken van de moderne tijd is dat het niet altijd onmiddellijk duidelijk
wordt of berichtgeving in de media nu feitelijk, ironisch, diepzinnig, snaaks of
doodgewoon onbenullig is. Zo werd ik deze maand getroffen door de krantenkop
Nederlandse identiteit is niet uniek in de wereld. De woorden stonden er zonder
aanhalingstekens, zodat ze leken op een onthulling van een maatschappelijke
misstand. Anderzijds deed het onjournalistieke ‘is’ (doorgaans taboe in
krantenkoppen) denken aan een citaat, of zelfs aan een wijsgerige analyse.
Dat ik over deze kwestie tobde, is geen wonder, want juist deze maand was het
of de Nederlandse identiteit ons van alle kanten besprong. Zo lijkt het nogal uniek
dat een overheid zonder blozen zowel bericht dat twintig procent van de leerlingen
de lagere school verlaat met twee jaar achterstand in taal en rekenen, als meldt dat
de instroom in het hoger onderwijs groter is dan ooit tevoren. Nu heb ik Nederlands
onderwijs genoten, maar ik denk dat er iets niet klopt in deze optelsom.
Ook het gekrakeel omtrent het GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak was
een exempel van de Nederlandse identiteit. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat in enig
ander land media te hoop lopen over ‘onthullingen’ omtrent een parlementariër die
al vijf jaar of langer bekend zijn. Op het internet kan men de berichten raadplegen
die al sinds 1996 en 2003 overal in dossiermapjes liggen: van Duyvendaks inbraak
tot Bluf!, van Onkruit tot de onbewezen beschuldiging dat hij meer wist over RaRa,
van zijn milieuactivisme tot zijn stap naar de fractie van de partij waarvan zijn partner
voorzitter was en zijn broer ideoloog.
Wat trof in de berichtgeving was dan ook niet al dat ouds, maar wel het nieuwtje
dat de Universiteit van Amsterdam destijds studiepunten uitdeelde voor bezigheden
in de kraakbeweging. Dat is ook een aspect van onze identiteit: het hoger onderwijs
functioneert hier meer als een reproduceermachine voor de elite dan als intellectuele
zeef. Er is dan ook een grote overeenkomst tussen de kraakbeweging en het
studentencorps. Beide zijn vormen van anticiperende socialisatie voor de
maatschappelijke bovenlaag. Beide hebben hun eigen riten en mythen, maar beide
zijn diep geworteld in een samenleving waar privileges, ethiek, macht, ideeën en
belangen onontwarbaar verknoopt zijn.
Overigens lijdt Duyvendak blijkens zijn boek over het klimaat nog steeds aan een
messiaans wereldbeeld, waarin hij zelf de heiland is die de mensheid van de
ondergang gaat redden. Dit doet denken aan een recent artikel van de fysicus
Freeman Dyson in The New York Review of Books. Hierin aarzelt hij over wat nu
een grotere bedreiging is: de klimaatverandering of het feit dat ‘klimaat’ een seculiere
religie is geworden, waarin zonde, verlossing en ethiek een nieuwe inhoud hebben
gekregen, evenals de haat jegens ongelovigen, sceptici en ketters.
Duyvendak blijkt in menig opzicht de belichaming van de unieke Nederlandse
identiteit: een zonderlinge mengeling van godsdienstige gedrevenheid, ongegeneerde
zelfpromotie, morele hovaardij, vanzelfsprekende acceptatie van de eigen privileges
en een intellectuele afkeer van vraagtekens. Anderzijds zijn al degenen - zoals een
columnist in Elsevier - die hem nu honend betichten van ‘links fascisme’ evenzeer
de belichaming van precies diezelfde identiteit. - BB
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Je zag en zei
Raoul Chapkis
Je knikt van ja en van beneden
Ik schrijf even op hoe het zit kwam en is.
Niemand weet niemand scheelt
dat je repelsteeltje zweet
die hangt tussen je benen vlak voor de scheet.
De grootste letter is de emmer
die overloopt naar de vijfde macht.
Want aangezien omdat dus derkwart
alles onder water loopt en kraait.
Twee woorden naast elkaar zijn niet
als benen maar twee koppen die
niet kunnen uitstaan maar uitstemmen dat
de ander zijn neus inademt en zijn oor
verblindt terwijl zijn bek het oog vermaalt
tot bliksemschaterig geblaat en het gezucht
verslindt terwijl geslacht gelukt verblind terstond
kapot valt in de poppenbak vol kont zoals
een kattenbak klaar staat voor klabakkenkak.
Weet dus dat jij met mijn pen overschijt
geef terug dat ding dat is gemaakt van mijmer
totdat het marmer smelt en niemand het ooit zag
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Spreken waar geen taal is
Willem Frederik Hermans en de economische wetenschap
door David Hollanders
Economen hebben niets van Karl Popper en nog minder van Ludwig Wittgenstein
begrepen. Anders zouden ze geen econoom geworden zijn. Dat is - kort samengevat
- de visie van Willem Frederik Hermans op de economische wetenschap.
Hermans heeft diverse essays gewijd aan wetenschapsfilosofie, ofwel de
systematische uitkomst van alle pogingen vast te stellen wat wij weten kunnen - en
wat wij derhalve zinvol vragen kunnen. Wiskunde en natuurkunde waren daarbij
voor hem de toetssteen, en de sociale wetenschappen fungeerden als kop van jut:
die vormden het domein van speculatie, kletsica en retorica. Sociale wetenschappers
waren praatjesmakers die de weg naar congressen en de zakken der belastingbetaler
wel, maar de weg naar de waarheid nooit konden vinden. Sociale wetenschap was
in andere woorden het kamp van de vijanden van de waarheid.
Behalve in wetenschapsfilosofische essays verwoordde Hermans deze wijsgerige
visie in zijn literaire oeuvre, dat er zoals bekend op allerlei manieren van doortrokken
is. Zo hebben De God Denkbaar, Denkbaar de God (1956) en het vervolg Het
evangelie van O. Dapper Dapper (1973) als thema de relatie tussen taal en denken
en wijzen beide romans op de zinloosheid van veel ideeën die leven buiten de
niet-exacte wetenschap. Zowel De tranen der acacia's (1949) als De donkere kamer
van Damokles (1958) kan men lezen als illustraties van de fundamentele
onkenbaarheid van de wereld, terwijl Nooit meer slapen (1966) verwoordt dat het
mogelijk is iets wetenschappelijk te begrijpen maar dat het onmogelijk is het leven
te begrijpen. Niet voor niets heeft de roman Herinneringen van een engelbewaarder
(1971) als programmatische ondertitel ‘de wolk van niet weten’, en het toneelstuk
King Kong (1972) is niet alleen een aanval op Prins Bernhard maar ook op het
misverstand ‘historische waarheid’. Zijn misprijzen over sociale wetenschap en
bovenal sociale wetenschappers formuleerde Hermans onomwonden in de
academische romans Onder professoren (1975) en Uit talloos veel miljoenen (1981).
Bij dit alles bleef - zelfs in de essaybundels Het sadistische universum 1 & 2 (1964;
1970) waarin Hermans zijn literaire en filosofische credo bijeenbracht - de economie
ongenoemd. Maar daarmee bleef ze, zo moet terugblikkend vastgesteld worden,
nog niet buiten schot. Enkele passages uit de polemische bundels Klaas kwam niet
(1983) en Malle Hugo (1994) laten geen andere conclusie toe: tot die vermaledijde
sociale wetenschappen behoort ook de economie, en die deugt ook van geen kant.
Voor de goede orde, Hermans zijn kritiek gaat niet over onzinnige opmerkingen
van economen, neen zijn visie is dat de wetenschap der economie fundamenteel
zinledig is.
De wetenschapsfilosofie van Hermans ligt geheel in het verlengde van het wijsgerig
perspectief van zijn held Wittgenstein. Wetenschap is voor Hermans vooral een
kwestie van weten wat je niet zeggen kunt. En wetenschap is dan de kunst om dat
dan ook niet te zeggen.
Wittgensteins principe is ogenschijnlijk simpel, en van grote betekenis voor de
logica. Maar de gevolgen voor het dagelijkse - en het academische - leven zijn
evenwel nauwelijks te overzien, en in ieder geval nimmer nageleefd. Een voorbeeld.
Binnen de wiskunde is de stelling dat er een oneindig aantal priemgetallen is,
bewijsbaar waar. De stelling dat er een ein-
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dig aantal is, is - bij gevolg - onwaar. De stelling dat priemgetallen blauw zijn, is
evenwel noch waar noch onwaar: het valt buiten de wiskundige logica. En de vraag
of iets onlogisch bestaat, is zinledig. Er valt niets over te zeggen zolang het begrip
blauw geen deel uitmaakt van een axiomatisch systeem.
In dit perspectief geldt precies hetzelfde voor de uitspraak dat de Verlichting de
Franse Revolutie baarde, dat globalisering tot individualisering leidt, of dat een lager
minimumloon de werkgelegenheid bevordert. Over moraal, ethiek en religie maar
ook over politiek, geschiedenis en economie, valt niets te zeggen. Niet eens dat het
onwaar is. Daarvoor geldt Wittgenstein zijn beroemde uitspraak: ‘waarvan men niet
spreken kan, daarover kan men slechts men zwijgen’. Dat zwijgen moet in de ogen
van Hermans letterlijk worden genomen: wie de spijker niet op de kop slaat, moet
verzocht worden helemaal niet te slaan.
Deze kritiek geldt bij implicatie de hele theoretische economie. Zo menen
economen dat het werkgelegenheidseffect van verlaging van het minimumloon kan
worden nagegaan in verschillende arbeidsmarktmodellen. Maar die verschillende
modellen voorspellen precies het tegenovergestelde. Al naar gelang men wel of
niet volledige concurrentie, perfecte informatie of monopsonie (een markt met één
vrager) veronderstelt, heeft het werkgelegenheidsbevorderende of
werkgelegenheidsverlagende effecten. Hetzelfde geldt - wat beleidsmakers daarover
ook mogen beweren - voor andere arbeidsmarktflexibiliseringen en voor de vraag
of meer overheidsuitgaven tot hogere economische groei leidt. De bekende
Harvard-econoom Lawrence Summers formuleerde niet voor niets een metastelling
dat elk economisch beleid valt aan te bevelen, op grond van een model van
nutmaximaliserende agenten.
Hoe ook, de zaak is dat de vraag welk economisch model in een gegeven situatie
het best toepasbaar is, niet valt te beantwoorden door het model zelf en ook niet
door enig ander formeel argument. Die vraag kan slechts worden beantwoord in
een niet formeel te voeren discussie, waarvan de uitkomst bepaald wordt door
overreding, bluf, machtsverhoudingen en, dus, willekeur. Hermans smaalt dan ook
in Malle Hugo dat ‘de economie een terrein is waar de geleerden elkaar kunnen
tegenspreken zonder de vrees zodoende nooit een Nobelprijs te zullen krijgen’.
Het feit dat economen zich van wiskunde bedienen, verandert de kern van de
zaak geenszins. Binnen een model kan men het bestaan van evenwichten bewijzen,
maar de toepasbaarheid van een model kan nooit bewezen worden. En in de
economie gaat het per definitie om de toepassing in de werkelijkheid, om de vraag
welk arbeidsmarktmodel wanneer toepasbaar is in de echte wereld. Als het daar
niet om ging, zou het wiskunde zijn. Economie is evenwel geen wiskunde, en precies
daar wringt de wetenschappelijke schoen.
De door sociale wetenschappers - en economen - massaal betrokken
verdedigingslinie dat theoretische modellen zorgen voor ‘intuïtie’, ‘aanwijzingen’ en
‘gedisciplineerd denken’ is au fond wishful thinking. In Hermansiaans perspectief
zou men kunnen zeggen dat het gaat om door holle vaten op hun kop gehangen
verkeersborden richting de waarheid, die de illusie geven zinnige kennis te naderen,
terwijl ze in feite ervan wegdrijven. Theorie in de sociale wetenschappen is een
heilig verklaarde fopspeen.
Economen worstelen met de relatie tussen theorie en werkelijkheid. Als economen
er (in een wetenschappelijk artikel) theoretisch niet uitkomen, als de resultaten -zoals
dat dan heet - ‘ambiguous’ zijn, dan kan men er zeker van zijn binnen dezelfde
alinea op de zinsnede te stuiten dat de toepasbaarheid van het model een
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‘empirische vraag’ is en dat ‘verder onderzoek’ noodzakelijk is. In het beste geval
mag men dan inderdaad hopen dat statistiek en econometrie uitkomst bieden.
En hier ligt misschien een ontsnapping uit het probleem: theorie is er wellicht
slechts voor het expliciteren van de vragen, de empirie moet het antwoord op die
vragen geven. Zelfs voor Willem Frederik Hermans is dit geen gekke gedachte. In
elk geval maakte hij voor de fysica graag een uitzondering op de regel dat men
zwijgen moet over alles waarover men niet spreken kan. Strictu sensu kampt de
fysica
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ook met de onmogelijke relatie tussen theorie en empirie. Natuurkundige wetten
worden immers niet bewezen doordat zij overeenkomen met de werkelijkheid (dus
door experimentele gegevens), maar zij zijn een meer of minder geslaagde (dus
‘wiskundige’) beschrijving van de werkelijkheid. Bewijzen kan men immers alleen
iets in een logisch systeem.
Natuurkundigen zijn derhalve gedwongen de natuur te beschrijven alsof die logisch
is, op straffe van het helemaal niet te doen. In tegenstelling tot de sociale
wetenschappen, en dat is hier de kern van de zaak, levert dat evenwel ook wat op.
Want - in tegenstelling tot de sociale wetenschappen - het is de natuurkunde gelukt
om wiskundige wetten te formuleren die daadwerkelijk empirische regelmatigheden
zowel beschrijven als voorspellen. Wanneer in de natuurkunde iets als ‘ware kennis’
geldt, dan wil dat ook alleen maar zeggen dat je er iets mee kan.
In de economie is elke hoop regelmatigheden te voorspellen, daarentegen ijdel.
Dat is een direct gevolg van het - meestal in een bijzin van de inleiding van
econometrieboeken weggestopte - gegeven dat economie een niet-experimentele
bezigheid is. Maar wat is economie dan wel? Nu ja, als het iets is in de ogen van
Hermans, dan is het een historische bezigheid. Hij betoogt in Klaas kwam niet:
‘Economische toestanden en sociologische situaties zijn historisch, en soortgelijke
bezwaren als die welke ten opzichte van de geschiedschrijving gelden, kunnen dus
ook tegen deze wetenschappen worden ingebracht’. En die ‘bezwaren’ zijn
monumentaal en onoverko-
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melijk, zo was al gebleken in hetzelfde boek: ‘Het falsificatieprincipe brengt mijns
inziens mee dat alle wetenschappelijke theorieën die op historische gegevens zijn
gebaseerd, moeilijk gefalsificeerd kunnen worden en dus nauwelijks
wetenschappelijke waarde kunnen hebben, aangezien geen zekerheid kan worden
verkregen dat zij overeenkomen met de werkelijkheid.’
Indien men hier Hermans volgt, dan staan economen au fond met lege handen. Het
gebruik van geavanceerde econometrische modellen en de onder economen
gangbare bezweringsformule ceteris paribus (‘al het andere gelijk’) veranderen die
zaak niet. Men kan op grond van historische gegevens van alles beweren over de
economie omdat er geen herhaalbaar, steeds identiek experiment bestaat dat het
tegendeel aantonen kan. Zo blijkt het voor economen mogelijk om op grond van
dezelfde gegevens te betogen dat in New Jersey in 1992 een ingesteld wettelijk
minimumloon een verhogend effect op de werkgelegenheid had (zoals David Card
en Alan B. Krueger, bijvoorbeeld in hun Myth and Measurement: The New Economics
of the Minimum Wage, 1997) en een verlagend effect daarop had (zoals David
Neumark en William L. Wascher, bijvoorbeeld in hun Minimum Wages 2000).
Welk model hier te verkiezen is, valt wederom niet te bepalen op formele gronden.
Edward Leamer liet zelfs in zijn artikel ‘Let's Take the Con Out of Econometrics’
(‘Laten we de zwendel uit de econometrie halen’) uit 1983 in de American Economic
Review zien dat dezelfde gegevens, afhankelijk van het model, zowel een positief
als een negatief verband tussen de doodstraf en criminaliteit ondersteunt. En de
door economen veelgebruikte ‘Philips-curve’, een ‘wetmatige’ samenhang tussen
werkloosheid en inflatie, werd in de jaren zeventig onderuit gehaald door het
verschijnsel stagflatie. De theorie werd weersproken door de werkelijkheid, er bleek
van een wet geen sprake. De curve was zelfs geen empirische regelmatigheid,
zoals in de fysica. Wat was het dan wel? Het bleek niet meer dan een historische
beschrijving. De wet van Philips beschreef niet het verband tussen werkloosheid
en inflatie maar beschreef de economie van de jaren zestig, zoals een historicus
de Franse Revolutie beschrijft.
En daarmee valt definitief het doek. Economie kan de fysica helemaal niet
navolgen, ook al beweren sommige economen van wel. Fysica staat, samen met
de wiskunde uiteraard, op eenzame hoogte. Ze zijn zeker geen panacee, zij kunnen
veel vragen niet oplossen maar enkele wel, en dat is beter dan helemaal niets
kunnen. Terwijl economen, scribenten, politici een eind weg kletsen over
sociaaleconomische waarheid, vooruitgang, arbeidsmarktflexibilisering, en wat niet
al, bouwen fysici in de tussentijd treinen, vliegtuigen en computers. Zij bouwen de
wereld, zonder praatjes nog wel.
Dat is, zo zegt Hermans, niet minder dan een wonder. Het is nog meer dan dat:
het is vooruitgang. Technologische vooruitgang was in Hermans universum de enige
werkelijke vooruitgang. Zedelijke verheffing, democratisering en Verlichting zijn
hersenschimmige begrippen die niets inhouden: als je er over nadenkt, blijft de
mens onbegrijpelijk en voor zichzelf een wolf. Maar dat doet niemand: er over
nadenken.
Behalve Hermans zelf dan. Nergens anders dan uit het volgende citaat uit het
autobiografische verhaal ‘De elektriseermachine van Wimshurst’ (uit Een wonderkind
of een total loss; 1967) mag zijn mensbeeld en zelfbeeld duidelijker worden: ‘Als
het van Sokrates, Boeddha, Jezus of Mohammed had afgehangen, dan zouden de
mensen nu nog spiernaakt in de bomen en de holen wonen. Praatjes maken, dat
kon de Neanderthaler even goed als Thomas van Aquino, Luther, Calvijn of Hitler.
Maar ik, ik sta daar als zendeling van Huygens, Boerhaave, Edison en Einstein, als
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profeet van de enige menselijke bezigheid die hem in staat stelt zijn leven tastbaar
te veranderen!’
Het oordeel van Hermans over de economie is uiteindelijk even genadeloos als
eendimensionaal. Economie verandert het leven niet tastbaar en derhalve moeten
economen teza-
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men met psychologen, historici en sociologen op zwavelzuur. Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan, en voordat we al die academici naar hun ondergang sjouwen,
doemt de vraag op waar die aan haat grenzende gebetenheid van Hermans op de
sociale wetenschappen vandaan komt. Natuurlijk, Hermans was geen man van
compromissen of gedogen; zijn wereldbeeld draaide om de grote afrekening met
het onbegrijpelijke en zinledige bestaan; niet voor niets eindigt zijn autobiografische
novelle Het grote medelijden met de programmatische begrippen ‘scheppend
nihilisme, agressief medelijden, totale misantropie’. Alles was bij Hermans
compromisloos en zijn aanval op de sociale wetenschap en de economie kon dan
ook alleen maar compromisloos zijn. Zijn wetenschapsbeeld was zijn wereldbeeld
gelijk: moedwil en misverstand regeren, er zijn geen zekerheden, en elke poging
orde te scheppen, loopt stuk op de onkenbaarheid van de wereld. Elke sociale
wetenschap is daarmee in zijn ogen een kerkgenootschap, een groep mensen die
denken orde te kunnen aanbrengen in de ordeloosheid, en die van deze opgelegde
schijnorde heil verwachten. In zijn miezerige poging er nog het beste van te maken,
maakt de mens het allemaal nog veel erger. Verlossing, waarheid en vooruitgang
zijn waanbeelden van gevaarlijke gekken die te slecht of te dom zijn in te zien dat
het leven een amoreel, onlogisch en vooral sadistisch is. De waarheid is onbepaald
of, in de woorden van Stegman in Ik heb altijd gelijk, ‘niets anders dan een rode
slagboom waarachter de onzekerheid ligt’.
Dat Hermans uit een amalgaam van oorlogstrauma, existentialisme, bitterheid,
rancune en Wittgensteinsiaanse onthechting schreef, moge zo zijn, maar dat bewijst
zijn ongelijk nog niet. Wie logica en voorspelbaarheid als de onverbiddelijke criteria
voor wetenschap hanteert, moet ook vaststellen dat geen sociale wetenschap
daaraan voldoet, daaraan kan voldoen, daaraan ooit zal voldoen. En wie
wetenschappelijk eerlijk is, moet toegeven dat die criteria de enig juiste zijn om
zinnige uitspraken van onzinnige te onderscheiden. Hier valt vanuit
wetenschapsfilosofisch perspectief niets tegenin te brengen, of men moet vluchten
in postmodern relativisme.
En toch - ondanks de vaststelling van Wittgenstein, ondanks het hameren van
Hermans - lukt het de mens maar niet om te zwijgen over de hem omringende
verschijnselen op het gebied van mens, maatschappij, verleden en economie. De
wens te spreken is onbedwingbaar, de wens wetenschappelijk te spreken over
datgene waarover niet wetenschappelijk valt te spreken is al even onbedwingbaar.
Wetenschap is, in de woorden van Nummedal in Nooit meer slapen, ‘de titanische
poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische isolement te verlossen
door te begrijpen!’
Waarschijnlijk, nee wel zeker, is die titanische poging in het geval van de sociale
wetenschappen tot mislukken gedoemd. Maar misschien is het resultaat ook eigenlijk
niet zo belangrijk, misschien gaat het om de poging zelf. Alle wetenschap - van
wiskunde tot klassieke geschiedenis - is een streven. En te midden van al dat streven
is de wetenschap der economie, anders dan Hermans meende, helemaal geen
onaardige poging om het isolement van de mens te verlichten door hem het niet
onprettige gevoel te geven: ‘Ik begrijp’ - nu ja, dan toch het gevoel: ‘Ik schijn iets te
begrijpen, voorlopig.’
Als zwijgen onmogelijk is - en dat is het als het gaat om de krachten en machten
in deze wereld -, dan is economie, een alleszins aanvaardbare manier om te spreken
waar geen taal is. Misschien is dat te weinig. Misschien is dat net genoeg.
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Repetitie
Leo Vroman
De slaap waarmee ik dagelijks repeteer
voor de eindslaap in het kort
overvalt mij vaak als donker weer
waarvan ik ook nooit wijzer word.
Slapper en slapper dreigt mijn overgave
telkens naar een ander dromenland
waar dan weer witte paarden draven,
dan weer een wereldrijk verbrandt,
en wil het uit mijn slaap niet meer ontwaken
welke leugen zal mijn brekend brein
dan aan haar einde eindelijk aanvaarden
en daar een eeuwigheid van maken?
Zal het een oever of een oerwoud zijn
of het wegvlammen van de aarde?

Fort Worth, 30 juli 2008
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Dit vers
Dit vers had meer dan het nu heeft
als ik veel korter had geleefd.
Nu, meer dan negentig jaren oud,
heb ik mijn tong tot vlees gekauwd,
heb ik elk woord zo vaak gebruikt
dat het naar mijn speeksel ruikt
alsof ik alles allemaal
fout onthoud en fout herhaal
en nu ook dit weer moet herlezen
alsof al bezig dood te wezen
als wie omlaag stort maar nog even
kan genieten van het zweven
en een schijnbaar lange poos
wacht op het gedachteloos
weg leven

Fort Worth, 21 juni 2008
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Ik weet hoe zij denken
door Vrouwkje Tuinman
Er steekt een tandenborstel uit mijn mond als de bel gaat. Ik ben tegelijkertijd het
aanrecht aan het opruimen en mijn tanden aan het poetsen. Het eerste met twee
handen, het tweede af en toe met een. Maar het schuim is krachtig, zegt de tube.
Het is in elk geval een heleboel schuim, dat ik nog niet heb weggespoeld als de bel
nogmaals klinkt.
Ik loop naar de gang en roep dat ik de sleutel moet zoeken.
De bel gaat een derde keer.
De sleutel blijkt op het aanrecht te liggen.
Voor de deur staat de Spaanse mevrouw die aan het einde van de galerij woont.
Dit keer huilt ze niet. Wel heeft ze knalrode wangen.
‘Er zit een spin!’ Nu rollen er toch tranen uit haar ogen.
‘Waar?’ Misschien moet ik de Spaanse mevrouw eigenlijk binnenvragen. Maar ik
ging net naar bed. Aan de andere kant, zij misschien ook. Ze heeft een roze badstof
duster aan met een enorme kraag, die als een krans rondom haar hoofd omhoog
staat. Bij haar kin houdt ze hem vast. Krachtig, met witte knokkels.
‘Spin!’ Haar andere hand gaat de lucht in en maakt wriemelende bewegingen.
Spinnen hebben acht poten, geen vijf.
‘Snel! Snel!’
We lopen over de galerij. Ik heb geruite pantoffels aan.
De Spaanse mevrouw krijgt vaak post die voor mij bedoeld is. Dat komt omdat
de adressering hier in de flat moeilijk is. De galerij valt onder een andere straat dan
de flats aan de andere kant van het trappenhuis. De Spaanse mevrouw en ik hebben
hetzelfde huisnummer, en bijna dezelfde straatnaam. Alleen eindigt de hare op
‘straat’ en de mijne op ‘plantsoen’. Zowel mensen die post adresseren als mensen
die post bezorgen vinden dat moeilijk.
Toen ik pas hierheen verhuisd was, vond ik een briefje met veel uitroeptekens
erin, en het gebod om aan iedereen die ik kende duidelijk te maken dat ik hier
woonde, en niet daar. Later kwamen er briefjes waarin stond dat de Spaanse
buurvrouw niet langer van plan was mijn post naar mij toe te brengen.
Ik heb het stukje naar het eind van de galerij regelmatig gelopen, als ik post
verwachtte. De mevrouw deed nooit open.
De Spaanse steekt haar sleutel in het slot, zet een stapje naar achter en gebaart
dat ik naar binnen moet gaan. ‘Zit in huiskamer.’
Ik laat de woonkamerdeur achter mij openstaan, maar zij trekt hem dicht en blijft
zelf op de gang. Het huis is vol. Overal kussens en kleedjes, stapels kranten, mandjes
en kunstbloemen. Op de televisie danst een showballet. Het geluid staat hard.
Voordat ik de spin zoek, probeer ik de afstandsbediening te vinden. Het duurt even
voordat ik hem herken, want hij heeft een pluchen jasje aan. Het scherm wordt
zwart.
Door de deur heen vraag ik waar ze de spin het laatst heeft gezien.
‘Gordijn!’
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Langzaam, zodat de spin niet gealarmeerd wordt, trek ik het linkergordijn dicht. Het
rechter. Ik klim op de bank om voorzichtig mijn bovenlijf achter het gordijn te
schuiven, zodat ik de andere kant ervan kan bekijken. Geen spin te zien. Ik schuif
de bank naar voren maar er rent niets onder vandaan.
In de gang heeft de buurvrouw haar handen ineengestrengeld voor haar buik
hangen. Ze is rustiger geworden, haar wangen zijn nu gevlekt in plaats van egaal
rood. Ik zeg dat ik de spin nergens zie.
‘Jij moet.’
‘Maar dan moet ik alles doorzoeken?’
‘Jij moet. Anders ik niet slapen.’
Ik vraag om een stofzuiger.
‘Vroeger, mijn man deed dit.’ Ze reikt me het apparaat aan.
‘Waar is uw man?’
‘Als gevangen, jij stofzuiger niet uit!’
‘Moet ik hem aan laten staan?’
‘Aan laten, zet op balkon.’
Ik doe de woonkamerdeur open.
‘Alle spullen controleren.’
De deur gaat dicht.
Dit keer haal ik de bank een heel eind naar voren. En een paar mandjes. Een
plantentafeltje. Iedere keer is dat wat ik voor een spin aanzie een pluis stof, of een
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afgevallen blaadje. Ik zet de stofzuiger aan en zuig alles op. Ik zet de stofzuiger
weer uit.
Vanuit de gang hoor ik: ‘Aan laten!’
Ik roep terug dat ik de spin nog niet gevonden heb.
Als dit zo blijft, is de Spaanse mevrouw niet de enige die vannacht niet slaapt.
Wat zou ik doen, als ik haar was? In een vorig huis hadden we eerst één kakkerlak
die zich niet liet vangen. Later twee, en nog later kwamen er steeds meer. Kleintjes.
Een grote kakkerlak is eng, maar als er steeds kleinere kakkerlakken komen is het
nog veel enger. Dan voelt de eerste zich thuis. Ik ging bij mijn vriendje logeren. Ik
weet niet hoe snel spinnen zich voortplanten.
Ik zou kunnen veinzen dat ik de spin heb gevangen. Triomfantelijk met de loeiende
stofzuiger de kamer uitlopen. De kans is groot dat het beest zich na alle commotie
niet meer vertoont. Maar er is ook een mogelijkheid dat hij een uur na mijn vertrek
op verkenning uitgaat, de buurvrouw hem ziet, en ze bij mij aanbelt met de
overtuiging dat ze een hele kolonie in huis heeft. Dat ik een nest moet uitroeien.
Van de boeken die ik uit de kast trek, komt ook vrij veel stof af. Ze zijn geordend in
Spaanstalig en Nederlands. De Spaanse boeken gaan zo te zien over Spanje. De
Nederlandse over het zendamateurschap en seinen. Ik maak twee hoge stapels en
haal het kastje naar voren. Geen spin. Toch maar even stofzuigen.
Een half uur later staan bijna alle meubels en snuisterijen in het midden van de
kamer. De spin zal achter de buffetkast zitten, of is verdwenen door een kier. Door
de deur heen vraag ik of ik ook de buffetkast moet verplaatsen. Het antwoord is
schril en bevestigend.
Uit de buffetkast komt allerlei glas- en aardewerk. Ik zet alles op de bank, ongeveer
in de volgorde waarin ik het aantrof. Uiteindelijk trek ik de kast naar voren. Ik moet
mijn hele gewicht in de strijd gooien. Er rent een spin omhoog, richting het plafond.
Het is inderdaad een vrij grote spin.
‘Gevonden!’ roep ik.
‘Jij zuigen! Zorgen dat niet naar gordijnen!’
Ik steek de stofzuigerslang in de lucht en de spin vlucht naar de gordijnen.
De deur is een piepklein stukje open. De Spaanse mevrouw kijkt om de hoek en
gilt: ‘Zei toch! Zorgen dat niet naar gordijnen! Ik ken spinnen! Ik weet hoe zij denken!
Precies!’
Ik druk de stofzuiger aan. Het is een heel gevecht. Als ik aan de ene kant van het
gordijn sta, vlucht de spin naar de andere, hij is veel sneller dan ik, ik val over spullen,
hij niet. Het apparaat ronkt, de borstel maakt grijze strepen op het plafond als ik er
te hard mee sla. In mijn eigen woonkamer zou ik nooit een spin opzuigen. Ik zou
hem vangen met een glas en een stukje karton, en dan voorzichtig buiten zetten.
Leven en laten leven. Maar dat duurt misschien wel uren en ik wil liever naar huis.
Zonder de buurvrouw.
De stofzuiger staat nog steeds te brullen op het balkon als ik de meubels weer op
hun plek heb geschoven en al het aardewerk voorzichtig terug heb geplaatst. De
Spaanse mevrouw zegt welterusten. Ik vraag of ze nog post heeft voor mij.
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Een grap zonder clou
Wim Brands
Ik prijs de oude Chinezen die me een paar woorden
nalieten. Een grap zonder clou,
een stomme vraag,
regels op papier dat nu wordt bijeengehouden
door niet veel meer dan inkt.
Ze wisten dat hun wereld en andere
zouden verdwijnen in manden
op de rivier.
Ze vierden dat, blij dat ze ons allen
hadden gered.

(vrij naar Philip Whalen)

Nauwelijks
Er is nauwelijks een verhaal.
Er is nauwelijks verleden.
Er is nauwelijks toekomst.
Er is een gele vlinder
die onder mijn ogen
zijn vleugels opent
en de stad onder
zijn hoede
neemt.
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Liefde
door Bas van Putten
Weide heeft pech. Net als hij werk wil maken van een scheiding, koopt zijn vrouw
een hond. Voor de kinderen, zegt ze, voor de kinderen. Hij denkt en verwerkt. Of
ze is blind of het is list, een strategie om in de liefde voor een dier elkaar weer terug
te vinden. Hij hoopt het laatste. Niet omdat haar hoop de zijne is. Wel omdat hij
merkt dat hem het onherroepelijke loslaten benauwt, zijn afscheid van haar onschuld.
Het verlies van zijn kinderen, het opgeven van wat hij voortbracht. Een gevallen
huismus, dat is hij.
Hij kijkt haar aan en ziet een engel die een engel had verdiend maar hem kreeg,
de man van ijs en vlammen. Een man die nu, als reddingboei voor hem en haar,
een hond krijgt toegeworpen. Hij ziet dat, en hij proeft de schrijnend schizofrene
schurkenliefde van een vader voor een kind dat met een liefdesoffer zijn gezag
verbrijzelt. In die staat apporteert hij, met de berusting die verstand min liefde is.
Zozo, een hond, zegt hij. Hij seponeert zijn liquidatieplan, hij slaat als echtgenoot
zijn arm om Doortje en vraagt naar merk en type.
Een basset griffon vendéen wordt het, iets Frans en exclusiefs, de iMac onder de
honden. Het is een donzig middelgroot geval dat in zijn welgedane biotoop voor
minstens duizend van de hand gaat, precies genoeg teveel voor de gewone man,
het hooggemiddelde symbool van wat zijn vrouw wil dat ze zijn, goed nest.
De vendéen, hij schijnt echt Frans te zijn, is net geboren in een dorpje twintig
kilometer verderop. Lief en aanhankelijk, belooft het hondenboek. Door heeft het
stilgehouden om hem te verrassen. Over acht weken komt hij, dan pas groot genoeg,
zo klein nog. Een reutje, zingt zijn liefde melancholisch. Hij kijkt haar nogmaals aan
en ziet wat liefde is, zonder erbij te kunnen.
Ze heeft een foto, kijk toch. Harige onschuld die een monster klein krijgt,
cartoonoren tot aan de grond, gordijn van haar voor de melancholieke oogkassen,
een vacht die als een grofgekwaste waterval van kop en poten stroomt, een
kynologische Van Gogh. Hij fiatteert vertederd of berekend of geslagen, hij weet
het niet.
Een man erbij. Waarom ze niet gewoon een knuffeldier genomen heeft, grapt hij.
Ze lacht. Hij heeft haar moed gegeven. Nee, geen knuffeldier. Zachtheid moet leven.
Hoop doet leven, leven doet hopen. Hij voelt haar smalle schouder in zijn handpalm.
Een vrouw, het smeltend weke dat ontwapent. Hij streelt en kust haar.
Alles is goed.
Omdat de fokster klanten op geschiktheid balloteert, moeten ze ter inspectie met
zijn allen voorkomen: de vader, de moeder, de zoon van twaalf en de dochter van
tien. De kennelhoudster is een zacht, hysterisch mens dat Weide monstert met een
menskunde uit vrouwenbladen. Hij weet wat ze denkt: een usurpator. Hij voelt zich
zo verdachte dat zijn weerbaarheid verdubbelt.
Zijn rol als aanvoerder van een modelgezin werkt goed. Bij de koffie, in de
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met pis- en hondengeur gevulde doorzonhuiskamer met kranten op de vloer in de
met hekken afgescheiden kraamzone, ziet hij het hondenmens verborgen gebreken
in hem zoeken en niets vinden.
Weide is gis; hij geeft een voorstelling. Hij trekt de pup tegen zich aan voor het
familiealbum. Door klikt hem naar de eeuwigheid. Hij lacht erbij, een dooi die hij met
ijs fixeert. Aan de ogen van de gastvrouw ziet hij dat ze duizend lichter zijn. Men
waant hem weerloos, man van duizend zilverlingen.
Dat mens heeft geen idee wie we zijn, sneert hij op weg naar huis. Door zwijgt.
Weide verliest zich in gepieker over schuld en vergeving. Hij heeft, want hij betaalt,
voor duizend euro leven aangeschaft. Een ander koopt voor nog veel meer een kind
in China. Mag leven handel zijn? Wat is dat leven waard? Is dat aan hem, nu hij er
verantwoordelijk voor is? Waarom heeft hij Door niet tegengehouden? Wat is
verwijtbaarder, haar nesteldrang of zijn lankmoedigheid? Mocht er iets te vergeven
zijn, moet zij dan hem vergeven of hij haar?
Op niet één van die vragen heeft hij antwoord.
Als de hond komt, ze gaan hem met zijn allen ophalen, heeft Door een naam voor
hem. Joost zal hij heten. De naam voor een man die Door had moeten hebben.
Harm, Erwin, Koos of Joost. Voortaan zul je Kefas heten, mompelt Weide. God wist
het al, een naam is een oordeel. Hij is te moedeloos om Door haar keuze te
betwisten.
Joost is een baby die meteen de eerste dag de net geoliede parketvloer onder
schijt - gelukkig maar, zucht Door, dat we geen tapijt hebben genomen - maar die
dit ongerief met een zo onweerstaanbaar weerloos kinderhuilen compenseert dat
Weides vrouw vanaf zijn aankomst lijdt aan een onhandelbare Joost-verering
waarmee hij slecht kan omgaan.
We hebben er een kind bij, stelt hij vast.
Jaaaa, zingt ze, met in de haast gezongen toon van die bekentenis de breekbaar
gloeiende stompzinnigheid van moeders.
Aha, zegt hij, soms lijkt het wel of ik niet meer besta. Maar nu begrijp ik het. En
hij loopt weg voor ze iets terug kan zeggen. Zo is hij: een spanning laten zweven
tot de ander valt.
Het begrip ‘huisdier’ drukt uit dat een dier in huis iets ongewoons is, zoals het
‘tuin’ van tuinmeubel betekent dat het niet normaal is om een stoel op je terras te
zetten. En net zoals die stoel bestand moet zijn tegen stoelvijandige omstandigheden,
moet ook een huis zich wapenen tegen het wildseizoen. Ze zijn in staat van beleg.
De kamer vult zich met botten die het mormel nauwelijks in zijn bek krijgt; met stoffen
hondenspeeltjes die, zodra Joost hapt, ondraaglijke piepgeluiden voortbrengen.
Onder zijn Steinway-vleugel heeft Door het hondse equivalent van een wieg
geïnstalleerd, een kooi die in hondenkringen bench genoemd wordt om hang- en
sluitwerk minder naar gevangenis te laten klinken.
Hij gruwt van tralies op zijn territorium. Hij durft zijn vleugel niet meer aan te raken
met een beest eronder. Zijn huis is zijn huis niet meer. Joost ontneemt hem zijn
rechten. Hij struikelt over drink- en voederbakjes, mandjes, dekentjes en balletjes,
en in dier voege ook over de dictatuur van het verkleinwoord die, 's avonds aan
tafel, al zijn gedachten smoort in walging over een door brokjes, plasjes en geluidjes
geregeerde jubelprietpraat, waarbij zijn vaderlijke scepsis afsteekt als een
ouderdomskwaal.
Er worden nieuwe woorden uitgevonden. Al naar gelang de stemming gaat de
hond over de tong als kereltje, ventje, jochie, mannetje, poepie, knullie, boefje of
stouterdje. Tijdens vrijscènes met Joost bloeit tussen mens en dier het
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infantiele Esperanto op dat liefkozen op taal wil laten lijken. Poedie poedie, puft de
zoon met de getuite lippen van een chimpansee, als Weide zijn oudste stoeiend
met het kereltje onder de vleugel aantreft, de Vendéen ter hoogte van het kruis
tussen de benen. Met bijna pedofiele passie laat zijn zoon zich door het beest in
het gezicht likken. Laat dat! brult hij, niet bij machte te geloven dat het onschuld is.
Schering en inslag in het verkeer tussen mens en hond is verder de retorische vraag,
door zijn verwanten uitgesproken op de melodie van poedie poedie. ‘Krijgt-ie een
brokje dan?’, ‘Wil-ie een plasje doen doedoe?’ Hij schrikt, als hij zijn zoon de hond
ziet kussen. Hij weet niet waarom. Misschien omdat hij hoger denkt over intimiteit.
Maar ze zijn weer familie. Dankzij een vreemde die met niets dan piepen,
aaibaarheid en smachtend oogwit zijn zinloze verblijfsvergunning heeft geritseld.
Als Door en de kinderen te bed zijn, hij is uit seksvrees voor de televisie blijven
hangen, kijken Weide en de hond elkaar in de ogen. Daar zitten we dan, kerel, zegt
hij. Wat nu?
Gedreven door zijn onbedwingbare behoefte bij gebrek aan woorden met zijn
handen te omvatten wat hem vreemd is, neemt de man het kind op schoot. Het
diertje valt vrijwel meteen in slaap, onder de rook van de bedorven hondengeur
waar hij te zijner tijd aan hoopt te wennen, maar niet nu. Met zijn neus uit
zelfbescherming naar het plafond gekeerd, en naar vermogen reukloos ademend
via de mond, zit hij met Joost op schoot voor de tv de halve nacht uit, totdat de
pornomeiden komen waar hij geil maar bang van wordt. Hij zal dit moeten uitlaten,
met kinderen op school en een vrouw op kantoor. Hij zal overdag nooit meer alleen
zijn, als hij aan zijn keukentafel exotische octrooiaanvragen in het Nederlands
vertaalt. Zonder het vangnet van de taal zal hij met Joost een band moeten
ontwikkelen. Het maakt hem onzeker.
Dit beest, denkt hij, is net een vrouw. Het wacht op liefde. De wereld vergaat, de
hemelen scheuren en de aarde beeft maar het wacht. En komt er geen liefde, dan
wacht het toch. Het is zo mensonterend lief dat hij er wee van wordt. Het rust en
ademt zacht op hem, het is een wonder en een schande.
Eerst staat Joost boven de wet, een jonggeborene met het excuus van alle jeugd.
Hij is een pup voor in een televisiespotje met een foutloos blij gezin. Maar dan begint
het zorgen. Terwijl in het ook tussen mensen onontkoombare proces van langzame
onthechting de schoothond een gebruiksdier wordt en zelfs de kinderen de koosnaam
van de dag steeds vaker abstraheren tot de doordeweekse aanduiding ‘de hond’,
ontdekt Weide dat vrijwel alles aan de soort hem irriteert en hij het fenomeen niet
anders kan beschouwen dan als bron van overlast. Een hond nemen, het is zoiets
als een seniele grootvader in huis halen, de dood van je leven. Tegelijkertijd beseft
hij dat zijn nood, wat het niet makkelijker maakt, van Joost zijn deugden komt. Zijn
blaffen en springen, zijn kwijlen en kotsen: wat het ondraaglijk maakt, zijn juist de
onschuld en de jeugd.
Joost verstoort zijn concentratie, door middenin een ondoorgrondelijke zin over
een nieuw type vertaalmachine als een bezetene te loeien naar voorbijgangers op
straat. Als Joost drinkt, blijft aan zijn baard en oren water hangen, waarmee hij na
zijn drinkgelag een vunzig druppelspoor door gang en kamer trekt. Joost krijgt
onsmakelijke kwalen, die smerige remedies vergen. Hij wordt belaagd door vlooien
en teken, die Weide geacht wordt te verwijderen met een tekentang. Tegen zijn
diarree geeft Door hem stinkend hondenvlees waarvan de geur nog dagen in de
keuken hangt, en voor zijn doorgefokte darmen is er
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rijstpap in een vies flets bejaardenpannetje waarin ze ooit de sperziebonen en de
erwten kookten. Joost hondenbrokken - geurend naar kelder met een ver dood dier
erin - zijn van het merk Eukanuba, dat zijn waar verpakt in blikken met de slogan
Be More Dog (‘knauw minder, leer meer’) en het opschrift ‘Puppy Kit’.
Omdat het allemaal niet niets is, eist Weide onverbiddelijk dat Joost dieet houdt
in de buitenlucht. Dit is geen dierentuin, zegt hij, dit is een mensenhuis. Geen
beestendingen in mijn keuken. Hij zegt het zacht, omdat hij weet wat er van komt
als hij verkeerde dingen zegt, maar hard genoeg om haar te laten voelen dat hij niet
kan zwijgen.
Die nacht slaapt zijn vrouw in de logeerkamer.
Dan komt de dag waarop hij zelfs geen tederheid meer voelt, en de nog vaag
welwillende verbazing van de eerste weken weg is. Zijn omgangsvormen vergroven.
Als hij rond middernacht met Joost zijn laatste ronde doet laat hij het beestje op zijn
achterpoten lopen door het aan zijn riem omhoog te houden, waarna het zo
astmatisch hijgend thuiskomt dat zijn Door de dag erop meteen weer bij de
dierendokter zit, die niets vermoedt. De dogwalk, zoals hij zijn martelmethode heeft
genoemd, alterneert met het vermaak van de raketlancering. Door heeft een rolriem
aangeschaft - de Flexi Compact 2 - die de hond enige bewegingsvrijheid geeft, maar
die zich in de buurt van zebrapaden en agressieve honden handig laat vergrendelen.
De truc gaat als volgt. Door de hond kort aan te lijnen en het mechaniek vervolgens
te ontgrendelen, wordt de onstuimige adolescent als een kogel gelanceerd, totdat
de lijn is uitgerold en de halsband als een wurgkoord zijn stupide gang naar nergens
stuit. Weide gebruikt de techniek om Joost op katten af te vuren en hem vlak voor
het doelwit haast te kelen door de handrem aan te trekken.
De derde en laatste tak van hondensport is de dogslide: wanneer de hond zich
heeft misdragen, bijvoorbeeld door zonder aanleiding te blaffen of te bedelen tijdens
het avondeten, wordt Joost door Weide aan zijn riem over de vloer naar de gang
gesleept en in de vaag naar gas ruikende bezemkast opgesloten, tot begrijpelijke
ontzetting van zijn huisgenoten. Dan staat het leven, dat het zijne heeft vervangen,
voor de duur van een bord zuurkool buitenspel. Dat zijn vrouw en kinderen hem
zelfs dan laten begaan, kan alleen zijn omdat ze weten wat ze Weide hebben
aangedaan. Zijn zonde legt de vinger op een andere: Juist daarom kan hij het niet
laten zich te laten gaan.
Eerst is er nog een vaag besef van schuld, maar alles went. Er is in wezen niets
aan hem veranderd. Dat hij fantasieën die hij vroeger onderdrukte nu in de praktijk
brengt, maakt niet noodzakelijk een ander mens van hem. Hij is wat hij is, in droom
of in daad. Dat is nu eenmaal zo. Voor de determinist die in hem schuilt, is dat een
haast rustgevende gedachte. En op de dogslide na heeft niemand weet van wat hij
doet.
Merk op dat hypothetisch letsel, voortvloeiend uit zijn misdragingen, niet per se
zijn schuld zou hoeven zijn. Wat hij Joost aandoet, zou de hond zelf op zijn geweten
kunnen hebben. Dat eeuwige trekken aan de lijn grenst al aan zelfverstikking; een
razende hond aan de lijn steigert ook. Het zijn de mensen, die een dier tegen zichzelf
moeten beschermen. Weide doet niet meer dan opzet maken van een ongelukkig
toeval. Schoppen en slaan laat hij na. Hij verkent zijn marges.
Het is wonderlijk dat Joost hem niets lijkt na te dragen. Hij bijt niet en hij grauwt niet.
Het dier blijft een grenzeloos vertrouwen in hem stellen, en Weide
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als een heilige de andere wang toekeren met de vreedzaamheid die zelfs geen
wraak kan zijn, omdat een dier niet kan begrijpen wat dat is. Wat het dan wel is,
daar breekt Weide zich het hoofd over wanneer de hond hem bij het opstaan met
zijn kinderlijke vreugde komt begroeten, zelfs als Door hem al te eten heeft gegeven.
Hooguit een lichte weifeling in Joosts gekwispelstaart bij binnenkomst zou kunnen
duiden op besef van menselijke grilligheid.
Kan een dier liefde geven? Moet liefde weten wat het is? Kan een dier geven,
zonder te beseffen wat het weggeeft? Een hond voelt aardbevingen aankomen,
denkt Weide, en mijn weerzin ontgaat hem: het is niet voor te stellen.
Ik ga de hond uitlaten, zegt hij na een inwerkperiode elke avond, omdat hij Door
niet bloot wil stellen aan de nacht. Met de dag weet hij meer afkeer in die zin te
leggen.
Overdag wacht hem de confrontatie met andere hondenmensen. De hondenmens
vergt weinig analyse. Hij is per definitie totalitair. Hij noemt zich ‘baasje’ of ‘de vrouw’
en blaft ‘staan’, ‘zit’ en ‘loop’. Befehl ist Befehl.
Weide leert snel. Ook als ze hun dieren hebben thuisgelaten, pikt hij de
hondenmensen er op straat zo uit, zoals hij feilloos roomsen van gereformeerden
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onderscheidt door de nuances in de uitdrukking en toonzetting van religieuze
zelfvoldaanheid. Hij twijfelt er niet aan dat zijn onderscheidingsvermogen op dit punt
zich in de loop der jaren verder zal verfijnen, tot hij de retrievertypes en de
boxervrouwen blind uit elkaar kan houden.
Moeilijker blijkt het, het genre te ontwijken. Wat hij meteen leert, is dat het
hondenmensen niet aan tijd ontbreekt. En omdat hij nieuw is in het dorp, houden
ze hem op straat graag even aan, met hun vertedering voor Joost als alibi voor de
nieuwsgierigheid naar hem, de vreemdeling.
Van die ontmoetingen kunnen twee dingen komen. Een hondengevecht is hem
het liefst, dat is het snelst voorbij. Kunnen de beesten door één deur, dan wordt de
pais en vree gevierd met dialoog over het weer, de hondentrimster, stambomen en
kynologische verenigingen, terwijl de dieren elkaars konten en geslachtsdelen
besnuffelen. Omdat Joost geen gewelddadige natuur is, gaat het meestal zo.
Als thuiswerker kent hij de wandelschema's van zijn buurtgenoten snel genoeg
om een gevaarloos uitlaatritme te bekokstoven. Maar aan zijn buurvrouw, mevrouw
Terpstra, komt hij niet voorbij. Mevrouw Terpstra is met haar hond, als hij voorbijkomt,
altijd buiten, en mevrouw Terpstra heeft altijd tijd. Ze harkt de tuin en wacht hem
op.
De eerste confrontatie met mevrouw Terpstra gaat zo.
- Ach wat een schat. Hoe heet hij?
- Joost.
- Dag Joost.
Dag mevrouw Terpstra, gekscheert Weide.
- U bent me een grappenmaker. Wat zal-ie 't warm hebben met die vacht.
Tegen het beest: Het wordt weer tijd voor de trimmer, mannetje.
Jaja, zegt Weide.
Straks even lekker in de tobbe, zegt het hondenmens tegen zijn dier, daar frist-ie
van op.
Mevrouw Terpstra houdt hem in de gaten.
Hij weet niet half hoe erg hij onder curatele staat. Vanuit haar tuin hoort ze hem
Joost toebrullen dat hij goddomme zijn kop moet houden. Ze hoort Joost janken als
de baas, niet steeds per ongeluk, op staart of tenen trapt. Ze luistert
telefoongesprekken af waarin hij zich, met vrienden aan de lijn, beklaagt over die
kankerhond. Hij heeft niet in de gaten dat de muren oren hebben. Pas als hij haar
na een op Joost gemunte woedeaanval in de tuin nounou hoort mompelen valt het
kwartje. En omdat zijn uitlaatroute altijd langs haar huis voert, wordt mevrouw
Terpstra een spanningsfactor.
Eerst negeert ze hem een tijd, om hem te straffen. Maar ze houdt het niet vol.
Net als heel Nederland speelt ook de hondenmens het liefst voor rechter.
- U bent niet dol op honden hè?
Ik doe ze geen kwaad, zegt Weide.
- Dat weet ik. Maar u moet aardig voor hem zijn. U gaat soms zo tegen hem
tekeer.
Hij ziet dat lompe vlees, omsingeld door haar dansende retriever, hij ziet haar
aangeharkte burgerborders en ontploft.
Waar bemoeit u zich mee, zegt hij woedend.
Het is zijn hond. Hij heeft ervoor betaald.
Hun wapenstilstand is ten einde. Het wordt menens.
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Onderweg merkt hij aan een bepaald soort oogopslag dat mevrouw Terpstra met
anderen over hem heeft gesproken.
's Avonds vertelt hij Doortje dat hij op zijn lazer heeft gehad.
Het is een aardig mens, zegt Doortje.
Hij geeft het op. Op steun hoeft hij niet meer te rekenen. Dan niet. Maar in hem
gloeit nog steeds de wildheid van een tijger.
Ik ga de hond uitlaten, zegt hij. Waar zijn m'n schoenen?
In de gang, zegt Door.
Bij de deur trapt hij op iets halfzachts ter grootte van een flinke erwt. Hij voelt het
onder zijn blote voetzool uit elkaar spatten.
Godverdomme, zegt Weide.
Zijn voet is rood. Op het parket ziet hij een plasje jam-achtige smurrie liggen.
Hij is op een teek getrapt. Het spinachtige gruwelwezen dat zich op Joosts huid
volzuigt met hondenbloed, waarna het zich tot bosbes opgeblazen, ook uiterlijk
daarop gelijkend, op de grond laat vallen om nieuw leven uit te broeden. Zelfs de
gedachte aan die levensgang is om te kokhalzen. Op de plee kotst hij een halve
kaasplank uit.
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Als hij met een wc-rol in de hand op de plaats des onheils terugkeert om de onteerde
vloer te reinigen, treft hij zijn Doortje minnekozend met de hond aan.
Poedie poedie, zegt zijn vrouw, met de getuite lippen die zijn zoon van haar heeft
afgekeken. Is-ie dan gebeten, poedie schatje?
Hij zucht. Hij ziet genegenheid. Hij ziet hoe diep het gaat: er is geen voorbehoud.
Die twee verdwijnen in elkaar. Het is liefde, poedie poedie. Alleen wie dat niet voelt,
moet erom lachen.
Tot straks, zegt hij.
Het is een late, warme lentenacht en Joost trekt als een karrenpaard: het is de tijd
van loopse teven. Vlak voor het zebrapad laat Weide, tegen zijn gewoonte in, de
teugel vieren. Als een kogel schiet het beest de weg op. Het is te laat voor de rem
en te laat voor de Landrover, die bijna fatalistisch uitwijkt met een schijnmanoeuvre
waaraan het ongeloof van de bestuurder zich laat aflezen. Het gaat zo snel dat
Joost niet eens de kans heeft om een gil te lozen.
Weide ziet hem liggen in het illusieloze neon van de straatlantaarns, ogenschijnlijk
intact maar roerloos. Hij ziet een kop, een staart en iets van ogen, kleine lichtpitjes
vol straatlicht. Wat is het stil. Het dorp droomt zacht. De boeren en loonwerkers, de
middenstanders en de onderwijzers, de bakkers en de slagers, mevrouw Terpstra
en vast ook zijn Door, die niet meer op hem wacht; zij rusten in vrede.
Daar staat hij, via zijn Flexi Compact 2 alsof er niets gebeurd is met het slachtoffer
verbonden, langs de weg zonder een stap te kunnen zetten. Hij is in shock, niet van
verdriet maar van de consequenties. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Hij voelt niets.
Hij is een apparaat waarvan iemand de pauzeknop heeft ingedrukt. Hij weet niet
goed wat hij gedaan heeft, niet wat hij heeft gedacht toen het gebeurde, en alles
werd zoals het was. Wel merkt hij dat zijn ogen vochtig worden.
Uit de Landrover, die iets verderop in de berm parkeert, stapt een man die hij
door een floers van tranen naderbij ziet komen. Het is een reus van een vent. Weide
voelt een loden eeltklauw op zijn schouder landen, hij hoort vragen hoe het gaat.
Nooit, denkt hij opeens, zal iemand weten wie de dader is. Want nooit zal komen
vast te staan of iemand schuld heeft.
Drie meter verder staat de reus over zijn hond gebogen. Via twee brillenglazen
ziet hij het straatlicht zacht zijn kant op flikkeren.
O meneer, klinkt het zwaar ademend in dialect, waarom nou? Waarom past u
niet 'n bietje op? Hier is altied verkeer.
Hij hoort: de man is aangedaan.
Hij staat nog steeds, naar woorden en naar daden zoekend.
Moet u niet eens gaan kiek'n, vraagt de man.
Even later staan ze samen op de weg boven de hond, of wat er van over is. Geen
auto die hun eenzaamheid verstoort, zij zijn de laatsten. Er is een wiel over het lijf
gereden. Dat is plat. De rest is intact. Kop en staart ogen nog fris. Door heeft Joost
vanmorgen nog in bad gedaan. Hij ziet wat bloed en enig binnenwerk uit de
buikstreek stulpen. Een preparateur zou hem waarschijnlijk zonder problemen
kunnen opzetten, doder dan dood. Dood die op leven lijkt.
Da's niet veul meer, zegt de man. Wat doen we eraan?
Moeten we de politie bellen?, vraagt Weide hopeloos.
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- Die is boev'n vang'n. Misschien een rare vraag, niet schrikk'n hoor: hebt u 'n
vrieskist?
Weide begrijpt het. Niet zo'n grote, zegt hij.
- Stop ik 'm voor u in de vriezer en kom ik hem u morgen breng'n. Anders zit het
kreng met dit weer zo onder de vlieg'n.
Weide knikt.
Waar woont u? vraagt de boer.
Weide wijst het huis aan. Het is om de hoek.
- Dan ga ik hem ruim'n.
De boer haalt een schep uit zijn auto, trekt werkhandschoenen aan en schraapt
het lijk van het asfalt. Hij ziet de hond als een dood konijn in een enorme plastic zak
verdwijnen en hij hoort de boer goddomme zeggen. Een grote, grove, sentimentele
boer is het, de man die hij voor Door zou willen zijn. Merkwaardig is hoe hij dat
sentiment begrijpt zonder het zelf te voelen, man van ijs en vlammen.
In bed vindt hij zijn vrouw in slaap. Hij laat haar zo. De nieuwe ochtend wordt de
zwaarste van zijn leven. Hij zal het onverklaarbare moeten verklaren.
De volgende dag komt de boer bloemen brengen. Naast hem staat een doos met
diepgevroren hond. Weide neemt aan. De doos voelt zwaar van dood gewicht.
Dan kunt u 'm tenminste nog fatsoenlijk begraav'n, zegt de boer.
Na een gedeeltelijke bekentenis - dat hij niet wist wat hij deed, kan waar zijn heeft Weide toch de kinderen naar school gestuurd. Zijn Doortje meldt zich ziek om
uit te kunnen huilen. Hij huilt ook, en ze weet niet waarom, maar ze omhelst hem,
de verloren zoon, met wat zo lijkt op haar verdriet. Alsof hij nu pas geloofwaardig
voor haar is geworden.
Ze heeft gevraagd wat er gebeurd is. En Weide zei: de riem schoot los, omdat
de rem niet werkte. 's Nachts heeft hij, om te voorkomen dat ze het zou controleren,
de Flexi Compact 2 onklaar gemaakt. Een misverstand is snel ontstaan. Hij heeft
van spijt gesproken.
Eén antwoord: zij vergeeft.
Die dag graaft Weide in de tuin zijn eigen graf. Achter de heg hoort hij het ritselen
namens het hele dorp.
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Van strandtent naar strandtent
Krijn Peter Hesselink
Uit desinteresse word ik wakker
het scheelt een slok op een lauwe pul bier
het is zomer en dat moet gevierd, nog trekt
mijn droom van strandtent naar strandtent, joelend
sleuren de meisjes hem mee in de lambada
zijn succes is niet om aan te zien
maar de streep zonlicht die de vloer aftast
biedt onvoldoende afleiding
pubers beginnen een polonaise
niet aan mijn lijf
niet aan mijn lijf
de gouden rivier spoelt mijn kleren leeg
herpakt zich, waar was hij ook weer, begint
de vloer weer af te tasten
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Beleefde geschiedenis
Een beleefde regen wandelt over straat
treedt mij met uitgestoken hand tegemoet
legt een arm om mijn schouders
Ik beantwoord beleefdheid met beleefdheid
zwem niet weg
Als een vloek de wateren nog doet splijten
dan ben jij het die mij een vlecht toewerpt
vanuit je raam op vier hoog
Beleefdheid stuwt mij op
ik grijp mijn kans
Doet het pijn?
Aah toe, ook niet een beetje?
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Hogere wiskunde
als ik mij optel tot vandaag komt
de som niet uit, als ik
een boom kies om de hemel in
te klimmen groeit die horizontaal
over het watervlak, de wortels
keurig aan kant, het hoofd in weerspiegelde
wolken, zet ik mij
af, weet ik
dit is de stam
dit is het water
zo drijven wij samen
zo staan wij gelijk aan
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Subsidie-narcisme

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Van alle zonderlinge epistels die ik ooit onder ogen heb gekregen, behoort het
recente schrijven van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF)
aan de uitgevers en redacties van literaire tijdschriften tot de allerzonderlingste. Dat
de brief abusievelijk op 12 februari in plaats van 12 juli 2008 is gedateerd, maakt
hem niet minder officieel, lijkt me, want hij handelt over het zwaarwichtige onderwerp
van subsidies voor letterkundige periodieken. Derhalve is zo'n foute datum vergeeflijk,
want waarachtige literatuur is tijdloos en waarachtige literaire subsidies zijn dat
waarschijnlijk dan toch ook wel. Althans in Nederland waar kunstsubsidiëring vanouds
maar heel moeilijk de weg kan vinden tussen conservering en stimulering.
Nu ja, daar wil het NLPVF iets aan doen - althans, wat de subsidiëring van literaire
tijdschriften betreft. Zulks was overigens al jaren geleden aangekondigd (kort nadat
Hollands Maandblad in 1997 uit protest over het disfunctioneren van de
subsidieregeling tijdelijk uit het bestel stapte). Want dat de bestaande
subsidieregeling niet de beoogde resultaten heeft, stoelt op bijzonder mager
onderbouwde beoordelingen door leescommissies, lijdt aan een pathologische hang
naar het beschermen van reputaties uit het verleden, en ook nog eens bizarre
effecten heeft (gebrek aan succes brengt meer geld in het laatje, groei van de oplage
wordt afgestraft met subsidievermindering), zoveel was wel duidelijk geworden zelfs aan de meest subsidieverslaafde periodieken en ook aan het NLPVF zelf.
Dat literaire subsidies een zwaarwichtig onderwerp zijn, wil overigens nog niet
zeggen dat ze een belangwekkend onderwerp zijn. Integendeel, wie verlangt naar
levend Nederlands en vitale gedachten, doet er goed aan zich er verre van te houden.
Het is bijvoorbeeld buitengewoon gaapverwekkend, demotiverend en ontmoedigend
om te lezen dat het Fonds voor de Letteren ook dit jaar weer subsidies tot 60.000
euro per persoon toekent aan alle usual suspects - van H.C. ten Berge tot Sybren
Polet, en van Robert Anker tot Jacques Firmin Vogelaar - voor alweer een onmisbare
nieuwe roman of alweer een kostelijke dichtbundel, terwijl de vorige gesubsidieerde
producties nog in stapels bij De Slegte liggen. Dit is het soort literaire subsidies dat
de gedachte voedt dat de grootste bijdrage aan de ontlezing in Nederland wordt
gegeven door de literaire wereld zelf.
Ik zou het ook niet wagen om u en mijzelf lastig te vallen met de plannen van het
NLPVF voor een ‘nieuwe tijdschriftenregeling’ als die niet enig licht zouden werpen
op enkele veel bredere ontwikkelingen in de literaire wereld, en tevens in de
geesteshouding van de culturele klasse als geheel. Dan gaat het niet alleen om de
steeds verstikkender woekering van een schimmellaag van parasitaire organisaties
in de letterkundige wereld, maar vooral om de triomf van een culturele ‘new speak’
die alleen kan gedijen in de geestelijke woestijn van marketingfetisjisme en
zelfimportantie.
Kort gezegd wil het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds voortaan
de subsidies aan literaire tijdschriften niet langer alleen laten afhangen van
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‘inhoudelijke kwaliteit’ en ‘financiële tekorten’, maar ook van ‘goed ondernemerschap’,
ofwel ‘de kwaliteit van het marketingplan’. Dat marketingplan dient gericht te zijn op
‘het vergroten van de zichtbaarheid, de verkoop, het publieksbereik en de
aanwezigheid van het tijdschrift in het literair-maatschappelijk discours’. Ter
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toetsing zullen voortaan in de commissie die beslist over het lot van literaire
tijdschriften ‘naast literatoren ook personen met kennis van marketing zitting hebben’.
Wat ‘literair-maatschappelijk discours’ betekent, weet ik niet precies, maar ik weet
wel wat ‘marketing’ betekent. Ik mag u verklappen dat ik als geheime hobby het
bestuderen van marketingplannen heb. Ik bedoel dan de marketingplannen van
anderen, en dan uiteraard alleen degene die zijn geschreven door ‘personen met
kennis van marketing’, zoals de strategieën van het PCM-Apax-concern, en van
ABN-AMRO en van Fortis en van de overheid inzake de OV-chipkaart. U begrijpt dat
ik daardoor een peilloos vertrouwen heb in marketing als wetenschap, als kunst en
als kunde, en derhalve tevens als instrument om literaire tijdschriften ‘aanwezig’ te
laten zijn in ‘het literair-maatschappelijk discours’.
Eerlijk gezegd weet ik niet of het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingenfonds op voorhand een even groot vertrouwen koestert in de binnen te
halen ‘personen met kennis van marketing’. In elk geval verwacht het fonds blijkbaar
het meeste heil van een nieuw op te richten ‘platform voor literaire tijdschriften’. Het
betreft hier ‘een gezamenlijk initiatief’ van het Vlaamse Fonds voor de Letteren, de
Nederlandse Taalunie (coördinator) en het NLPVF. Men bedoelt dat er een website
wordt gemaakt met hyperlinks naar de websites van de literaire tijdschriften. Zoiets
bestaat overigens al jaren in Vlaanderen (www.detijdschriften.be), en is een mooie,
pretentieloze en goedkope service van CeLT, de vereniging van de Culturele en
Literaire Tijdschriften uit Vlaanderen.
Dat pretentieloze en goedkope hoeven we klaarblijkelijk niet te verwachten van
de nieuw op te richten website. Hoe kan het ook anders als er een aparte ‘redacteur’
zal worden ‘aangesteld’ voor de ‘eindredactie’ van de site en een overbodige,
geldverslindende in hoogpolig tapijt verzonken organisatie als de Nederlandse
Taalunie zich ‘als coördinator’ ermee gaat bemoeien? Nog voordat de literaire
tijdschriften hebben kunnen reageren op de foutief gedateerde brief van het NLPVF
over ‘de richting die het fonds zal inslaan’, pronkt die Taalunie al met de nieuwe
kleren van de keizer.
Zo rept de Taalunie ervan dat op de nieuwe website (die literairetijdschriften.eu
blijkt te heten) de literaire tijdschriften zich niet alleen zullen presenteren, maar ook
‘gastbijdragen, proefartikelen, gedichten en essays’ zullen leveren, zodat ‘een
levendig debat over de toekomst van deze tijdschriften’ kan worden gevoerd en
lezers ‘kunnen zoeken op inhoudelijke kruisverbanden tussen de tijdschriften’,
alsmede zich kunnen abonneren ‘op een nieuwsbrief die tweewekelijks zal worden
verstuurd’. Aldus kan de lezer dankzij de Taalunie ‘ten volle ervaren welke rijkdom
schuilt in de Nederlandstalige literaire tijdschriften’ Als u het mij vraagt, is hier sprake
van een uitzonderlijk duidelijk marketingplan. Het behelst immers niets anders dan
literaire diefstal, of althans het gesubsidieerd parasiteren op het werk van de
redacties van de tijdschriften, het door subsidieverleners zelf pralen met de arbeid
van anderen. Dit platform is geen pretentieloze, goedkope wegwijzer naar literaire
tijdschriften, maar een letterkundige bloedzuiger, een literaire parasiet, die teert en
woekert op de inspanning van derden.
Deze opzet past geheel en al in een nieuwe trend in de Nederlandse culturele
wereld. Ik bedoel de trend dat de subsidiegever zichzelf belangrijker acht dan de
subsidieontvanger, en zelf in de schijnwerpers gaat staan. Zoals de directeur George
Lawson en de commissieleden van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
(NFPK) zich breeduit in de media op de borst slaan als nietsontziende decisionmakers
die niet bang zijn Ton Koopman en Reinbert de Leeuw en Theu Boermans in één
keer alle subsidie te weigeren. Zoals Lex ter Braak, directeur van het fonds
Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst (BKVB), die zo nadrukkelijk de
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publiciteit zoekt met zijn opvattingen dat de Nederlandse kunst ‘middelmatig’ is, en
dat het aan hem is om de politici dienaangaande ‘op te voeden’.
Hier waait niet zozeer de wind van vernieuwing, maar bovenal die van
subsidienarcisme.
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Emma Crebolder
Tong, je bent bij mij van velum tot
labium. Je legt je in holtes en tegen
alveolen. Aan het verhemelte schurk
je je. Nu de aansturing soms hapert
probeer je de richting te proeven naar
wat ontschoten is. Weet je nog toen ik
van de hooimijt sprong? Men was
verrast door al het bloed. Kom naar
voren tong om dentaal af te sluiten
daar waar vlakbij het kussen begon.
*
Niet kardemom, meergenaamd paradijskorrel,
niet rozemarijn niet salie niet komijn.
Vergeefs smaakpapillen oprichten,
want niet de tong maar de neus ruikt
de vluchtigheid van het kruid dat ik zoek
te noemen. Op markten waar men
‘salaam’ zegt zal het opduiken. Ruis
voor mij uit naam. Blijf in mijn buurt
tot ik het busseltje ongekamd groen
zie liggen. Ik wijs het je aan.
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Horizontaal veertien Franse klinker (combinaties)
door Hugo Brandt Corstius
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Verticaal veertien Nederlandse klinker (combinaties)
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Foto
Vicky Francken
Hier sta ik vervreemd tot oude planten
te behoren en deel te zijn van wie
jij bezoekt omdat we water willen proeven,
maar slechts jouw zwijgen mogen ruiken
want je wilt niet dat we groeien.
We slapen en slijten de tijd
aan een ander, aan iemand met armen
en emmers met uien, aan iemand met spade
en ondiepe kuilen. Daar lig ik
met open mond en open ogen
maar te wuiven bij het graan,
ongeveer als met een tong van aarde
over water praten of op je strepen liggen
en in bed gaan staan.
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Dit is zo te zien al bekeken
Ik lig hier kreupel en leg mijn handen om mijn ellebogen,
maar heb zelf niets besloten. Ik doe niets
anders dicht dan steeds opnieuw
mijn ogen.
Wat wordt gezegd trekt als een zwaan aan mij
voorbij, ik leg mijn armen om de lange hals
en wring mijn vingers in de veren.
Ik sputter met een theedoek rond mijn hoofd
verslagen tegen. Steeds vaker haal ik
mijn hoofd aan, raak ik mijn haar kwijt,
loop ik en weet ik de weg niet maar blijf
aan de wandel en raak aan de praat
met het verstand van een ander.
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Dromenland
door J.J. Peereboom
Iedereen kent dromen, en iedereen weet ook ongeveer van dagdromen, waarin wij
door onze bedenksels afgeleid worden van de buitenwereld. Hetzelfde kan niet
gezegd worden van toekomstdromen. Daarover wordt de laatste tijd zoveel gehoord
dat het op een modeterm gaat lijken, passend in het gezelschap van wellness en
lifestyle. Dat is het toch niet. Het idee van dromen die in vervulling zouden moeten
gaan, bestond al eeuwen geleden, en die hadden nooit iets te maken met slapen
of met dommelen in een leunstoel; zij gaven aan wat iemand zich voorstelde als
een beter leven in de toekomst, voor zichzelf en zijn familie en soms voor de hele
mensheid.
Dat zij ‘dromen’ heten, zal wel zijn omdat de verlangens en wensen en eisen die
er in uitgewerkt worden daardoor een air van belangeloosheid krijgen.
Toekomstdromers hebben een allure van weldoeners. Zij willen iets doen voor de
mensheid, in het klein of in het groot: een speeltuin aanleggen, of een werelddeel
voeden. Als het niet lukt (als de droom vervlogen is, the dream shattered, le rève
perdu), zullen mensen van goede wille zich alom teleurgesteld tonen. Op zulk
medeleven hoeven commerciële projectontwikkelaars niet te rekenen; als een project
mislukt, wordt aangenomen dat zij wel weer een ander bedenken.
Dat het woord droom twee betekenissen heeft, voor de verwerking van het
verleden en het ontwerpen van de toekomst, doet er niet toe, als maar duidelijk
gesteld wordt dat ze niets met elkaar te maken hebben. Wij kunnen ons dan verder
gaan bezighouden met nader onderzoek van een soort droom die weinig in de
aandacht staat: de droom van het verleden. Die heeft met de klassieke nachtdroom
gemeen dat hij zich bezighoudt met gegevens uit het verleden; en met de dagdroom
dat hij dit doet als wij wakker zijn, welbewust. Is hij eigenlijk niet hetzelfde als de
dagdroom? Nee: hij heeft een meer onderzoekende aard dan die mijmerende
dagdroom. Hij roept herinneringen van ons leven op en laat het dan niet bij een
indruk; hij gaat verder zoeken naar waar het was en wanneer en met wie, en hoe
het toen ondervonden werd en hoe het verder ging. Het grootste deel van wat ons
gebeurd is, mag tientallen jaren geleden verdwenen zijn, er blijkt meer van terug te
vinden dan het eerst leek; van wat er gebeurde, en hoe het verder ging, wie erbij
betrokken waren en bovenal: wat het voor onszelf betekende, en hoe wij er ons in
kunnen herkennen.
***
Een van mijn vroegste herinneringen (lang niet de eerste) is aan mijn eerste
schooldag, toen wij allemaal in onze banken zaten behalve een jongen die niet van
zijn moeder gescheiden wilde worden: hij verzette zich uit alle macht schreeuwend
en huilend als zij probeerde zich van hem los te maken. Wij keken, voor zover ik
het me kan herinneren, stijf belangstellend toe, terwijl juffrouw Van Oordt hem
trachtte te overtuigen dat het maar kort zou duren. Van het vervolg van die dag is
niets over in mijn herinnering; wel van de jongen die een vriendje werd, en bij wie
ik speelde met zijn soldaatjes, waar hij meer dan een
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doos vol van had, in verschillende uniformen en ook Indianen geloof ik - thuis had
ik die niet, omdat mijn vader er tegen was.
Hoeveel herinneringen zou je kunnen ophalen van de volgende zes jaar op die
school? Veel minder dan je eerst zou denken; en dan weer veel meer dan je
vervolgens vreesde. Voortdurend beschikbaar in de herinnering is het gebouw zelf,
van een grandeur die zelden voorgekomen kan zijn bij Nederlandse lagere scholen.
In het Florapark staan nog steeds de meest zwaarwichtige statige huizen van
Haarlem, nu bijna allemaal kantoren; en daar stond op de zuidelijke hoek bij de
Wagenweg het meest overdonderende van allemaal, dat van een familie was
geweest waarvan alleen een schatrijke juffrouw was achtergebleven, sinds wier
overlijden onze school er in gevestigd was. Je ging daar de oprijlaan op die met
een lichte zwenking het bordes van de hoofdingang naderde, en dan even verder
met een bocht naar achter het huis leidde waar de rechthoekige tuin omlijst was
door een overdekte wandelgang met een prieel in het midden van de achterkant.
Tuin? Er groeide niets meer, het was ons speelterrein in het vrije kwartier, behalve
als het te modderig was. Ernaast lag het koetshuis, door ons benut als fietsenstalling;
en dan draaide de grote laan nog om een groener stuk tuin heen en leidde terug
naar de ingang.
Hoe kon een privéschool voor een stelletje gegoede Haarlemse kinderen zich
zo'n behuizing veroorloven? Het was dan ook niet vol te houden. Een jaar na mijn
tijd was het uit. Huis, koetshuis, peripatetische tuin, alles afgebroken; terrein
overgenomen door de gemeente die er een bakstenen school voor jan en alleman
heeft neergezet.
Wat een verlies! Alleen in mijn herinnering en die van enkele anderen leeft het
kasteeltje van mevrouw De Petit voort - met zijn centrale hal, die uitkwam op de
brede trap die zich halverwege splitste in twee smalle delen die zich omkeerden
naar de eerste verdieping: klassen vier en vijf en zes, en het handenarbeidlokaal.
Was er nog een verdieping boven? Natuurlijk wel, voor het personeel; daar letten
wij niet op.
Zou zo'n school een vormende invloed hebben? Folie de grandeur bij sommige
leerlingen? Ik roep hem altijd in gedachten als ik er soms nog langskom; dan voel
ik het verdwenen gebouw weer als Mijn School. Niet dat ik er als een heertje leefde,
als een nagekomen zoon des huizes. Onverklaarde vernederingen zijn als littekens
in mijn herinnering gebleven. Die nam ik op de koop toe.
***
Zestien jaar na die schooltijd stond ik op de hoek van de Boulevard Saint Michel en
de rue Michelet met een baguette onder de arm en vroeg mij af of ik vertrouwd zou
raken met de Fransen, en als vanzelfsprekend door ze aanvaard. Het was een
witbewolkte terughoudende dag, en ik had het brood net gekocht van een
goeduitziende vrouw met donkere krullen in de bakkerij op de hoek. Ik woonde sinds
een week of zo op een hotelkamer daar in de buurt en was misschien al op weg om
het appartement te gaan bekijken dat aangeboden was op de vijfde verdieping in
de rue Joseph-Bara iets verderop. Aan mij aangeboden? Neenee. Aan mijn broer,
die als tweede correspondent van Het Parool naar Parijs was afgevaardigd, vlak
nadat ik erheen vertrokken was op eigen impuls.
Ik had een overeenkomst met de NRC dat ik vier stukken in de maand zou sturen
over literatuur en toneel, en kreeg daarbij wat geld van thuis. Samen vijfhonderd
gulden in de maand; daar kon je in Parijs misschien mee op een kamer wonen als
je geluk had. Ik had nog meer dan dat geluk: mijn broer sprak een
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Amerikaan van Unesco die zijn flat ging verlaten en hem het telefoonnummer van
de eigenares gaf.
Na een paar dagen was het geregeld. Mijn broer nam de grote voorkamer; voor
de tweede voorkamer gingen wij iemand anders zoeken, want ik wilde de kleine
achter, passend bij mijn financiering. Het recht op het gebruik van de badkamer,
met een groen bad en een groene wastafel, hoorde erbij, voor het equivalent van
honderd gulden in de maand. Het is geweldig, dat willen wij natuurlijk graag hebben,
zei ik tegen Madame Duclos - ‘c'est épouvantable!’ Dat bedoelt u niet, zei ze
begrijpend. O nee, o nee! Mijn Frans was niet trefzeker.
Vijfjaar lang is die kamer mijn verblijfplaats geweest: er stond een aardig bed,
een grote werktafel met een bureaustoel, en dan een leunstoel, en er was toch een
boekenkast in de hoek? Ik geloof het wel, al zie ik die niet voor mij. Je kon ook
boeken kwijt in het andere achterkamertje dat onbewoond bleef, met nog wat spullen
van Madame Duclos, en een bed en een matras, waar mensen konden logeren als
ze het goed genoeg vonden.
Het uitzicht, uit de twee hoge openslaande ramen, was niet slecht, op allerlei
soorten bebouwing tussen de rue Notre-Dame des Champs en de rue d'Assas. Het
verkeerslawaai van Parijs was alleen in de verte hoorbaar. Het voornaamste geluid
dat ik me herinner moet van een bar aan de boulevard Montparnasse gekomen zijn:
‘St. James Infirmary’ - zo heette het nummer toch?
Pom-pepom-pepom-pepom-pepom / pepom-pepom-pepommele-pommele Pom.
Ze moeten er ook wel eens iets anders gespeeld hebben. Dat hoorde ik nooit.
Nu ik al jaren getrouwd woon in een huis met allerlei kamers, en een trap en een
kelder en een tuin, ligt het antwoord als iemand zou vragen waarom ik vijf jaar op
de achterkamer bleef niet voor de hand. Al mijn jaargenoten van de universiteit
vervulden volwaardige banen en onderhielden vrouwen en kinderen. Ik had ook
aan een baan met vooruitzichten kunnen beginnen, en een verzorgd
burgermansbestaan opbouwen. Wat bezielde mij dan; of was het een gebrek aan
bezieling? - Nee, dan ga je niet naar Frankrijk.
Wat was het? Zeg het maar, je mag alles zeggen - of nee, je mag van jezelf niet
alles zeggen, je wil iets van een geheim overhouden - hoewel dat moeilijk uitvoerbaar
zal zijn als je niet goed begrijpt wat het geheim was.
Hoe voelde je je als je 's avonds in je eentje uit eten was gegaan de kant van
Montparnasse op, of de kant van de Place Saint Michel? Dan kwam je in die oude
wiegende Otis Pifre lift aan au cinquième, opende de ene van de twee zware
voordeuren, en was om een uur of negen of tien op je kamer terug. Dacht je dan
niet, het moet uit zijn met dit onvolledige leven? Denk nog eens goed na, probeer
je te verplaatsen, terug te denken!
Nee, laat maar. Dit heeft geen zin. Het leek mij heel vanzelfsprekend, of
voor-de-hand-liggend. En ik leefde af en toe wel met enige zwier! Dan ging ik naar
zo'n Parijs theater met twee kaarten verkregen van een regeringsdienst die de
Franse cultuur verspreidde, en er was altijd iemand die ik meenam - Cathérine
bijvoorbeeld, tu te souviens de Cathérine, slank en begeerlijk met een donkere stem,
en een zoontje, en een vroegere vriend die ontroostbaar bleef, een kanarie in een
kooitje, en allerlei totaal onaanvaardbare opvattingen - in een flat sans ascenseur,
in de buurt van de Métro Monge.
Er waren ook anderen - Hollanders, Engelsen, Fransen - Gilberte, heel elegant
en voornaam in een eigen auto, met een goede familie ook weer bij Val-de-Grâce
in de buurt; zo'n vrouw daar kon ik mij eventjes mee meten, maar zij was te veel
gevergd, voor mij op mijn achterkamer.
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Ik zal iets meer ophelderen, vanzelf langs een omweg die ik nu nog wil gaan maken.
Intussen hoeft de vraag die ik stelde toen ik met het brood aan de Boulevard Saint
Michel stond misschien al niet meer beantwoord te worden. Namelijk: nee, ik bleef
een vreemde, al vergiste ik mij nooit meer in de betekenis van épouvantable, en al
bleef er nogal wat van Parijs in mij achter toen ik wegging.
Je ziet het aan mij, of ik zie het in ieder geval aan mijzelf, de enkele keer dat ik
met de auto uit het zuiden over Parijs terugrijd. Altijd zeggen noorderlingen dat je
dan op zijn minst de périférique moet nemen, en beter nog die samengeraapte
Francilienne, buitenom de région Parisienne. Geen haar op mijn hoofd! Ik volg de
autoroute tot de Porte d'Orléans, en dan de route van bus 38 die als een speer door
de stad loopt: naar Denfort-Rochereau, dan de Boulevard St. Michel op, Cité, Place
du Châtelet, Boulevard Sebastopol, daar met achterlating van de 38 rechts
aanhouden langs de twee stations, en de rue de Flandres op - die weg is nog altijd
dezelfde en nooit te lang: integendeel, te gauw voorbij.
***
Na vijf jaar Parijs vertrok ik naar Londen, ook weer zonder aanmoediging of
uitnodiging, en in het vertrouwen dat ik mij met stukjes luxejournalistiek net in leven
zou kunnen houden. Dat moest in Engeland makkelijker gaan dan in Frankrijk: mijn
moeder, half Engels, was er opgegroeid, ik was er geboren en wij hadden er nog
lang genoeg gewoond om mij te laten kraaien tegen het paard van de kruidenier
toen dat zijn hoofd door het raam stak. Ik kende er wat familieleden en anderen, en
sprak Engels zonder ernstige fouten op een goede toon; ik zou mij wel redden.
Een tijd lang in Engeland doorbrengen, lag zo voor de hand dat ik juist daarom
eerst Frankrijk aangedaan had: om niet internationaal eenkennig te worden. Ik
herinner mij die redenering goed, en voel er steeds een opwelling van respect voor
mijzelf bij. Dat was knap bedacht, erken ik dan, van iemand die zo vaak dingen op
goed geluk en op hoop van zegen deed; het was een eind boven je gewone niveau.
Engeland bleek inderdaad makkelijker dan Frankrijk. Ik woonde er al gauw in een
voorkamer met uitzicht op een klassiek ogende straat in Chelsea. Chelsea! - dat
bekend stond, toen al, als een van de duurste stadsdelen. Mijn huur viel mee, voor
de bovenverdieping in het huis van James, een public schoolboy die zijn werktijd
verdeelde tussen de studie van de Notebooks van Coleridge waar hij in een verre
toekomst iets over hoopte te publiceren, en de aankoop van kleine arbeidershuisjes,
waar arbeiders niet meer kwamen wonen; die liet hij verbouwen tot bijou residences,
pied-à-terres, voor zakenlieden van buiten Londen die er gepeperde prijzen voor
betaalden.
Mijn inkomen ging vooruit, van televisiewerk naast het krantenwerk, en een
vertaling in het Engels. Na een paar jaar kocht ik mijn eerste auto: een tweedehands
Morris Minor, wit met rode bekleding, heel fris. In de weken na de aankoop liep ik
verscheidene malen per dag naar het raam om te kijken of hij er nog stond: het leek
mij echt een auto voor een dief, geparkeerd tussen alle anderen.
Mijn relatie tot Engeland was moeilijker te definiëren dan die tot Frankrijk, waar
ik een echte vreemdeling was. Voelde ik mij in een rol van echte Brit groeien, met
mijn accent, mijn kennis van Engelse zaken en mijn British passport, dat mij toekwam
omdat ik in Wimbledon geboren was? Die vraag hield mij niet druk bezig; mensen
vroegen het soms en dan wist ik geen beter
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antwoord dan half-om-half, of een derde-om-tweederde. Misschien was er een
preciezer antwoord op gevonden als ik mij had ingespannen om steeds Britser te
worden; misschien was het dan des te meer opgevallen dat ik het toch niet helemaal
werd.
Wel leek ik mij te gaan inburgeren toen ik een vrolijk meisje met blond krulhaar
en blauwe ogen als girlfriend kreeg. Zij woonde een paar deuren verder samen met
een groep meisjes; zij werkte als gids in haar eigen auto voor een bureau dat
dagtochten voor buitenlandse bezoekers aanbood, en zij trad denk ik vlot op in die
rol. Zonder nadruk als minnaars (tenminste in de herinnering) raakten wij toch
engaged, met een aankondiging in de Times. Wij hadden bijna een flat gehuurd in
Zuid-Hampstead en wij zochten een paar maal mijn aanstaande schoonouders op
in Lancashire. Vertraagd op weg belden wij de tweede keer op en de boodschap
kwam: ‘Mummy says it's alright, come as soon as poss!’ - ‘As soon as poss!’, dat
begon echt op inburgeren te lijken. Toch raakte het uit, in een stemming die achteraf
duidelijker op te roepen is dan die waarin het begonnen was.
In de resterende jaren bleven alle vrijages vrijblijvend. De verkwikkelijkste was
met een Hollands meisje, als au pair naar Londen gekomen. Zij was mooi en grappig
en toegewijd. Waarom moest zij van mij dan terug naar Holland? Class, you see,
all a matter of class, sociaal zowel als educatief. Echt Engels, zou dat gevonden
worden. Goed dan, mits met de verklaring dat wij in Nederland nooit zover gekomen
zouden zijn als in Chelsea.
Al mijn verbintenissen bleven vrijblijvend in Londen, de volgende zeven of acht
jaar, toen ik een onwaarschijnlijk ruime flat had gevonden verder uphill in Hampstead
- onwaarschijnlijk omdat adviseurs zeiden, wat jij wil, krijg je nooit
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voor jouw geld. De tweede verdieping van een honderdjarig redbrick huis aan een
omboomde laan - als ik aan die kamers denk, worden ze onwaarschijnlijk ruim, dus
dan krimp ik ze maar wat in.
En wat dacht je als je daar 's avonds thuis zat, en stilletjes een boek ging lezen
in je werkkamer met uitzicht op die welvarende oude buitenwijk, en als je de moeite
nam om naar buiten te leunen, over Londen tot het West End toe? Was het onnozel
of onverantwoordelijk, al dat zogenoemde free-lance werk waar je niets van over
hield op je meer-dan-veertigste; en kreeg je er nooit een beetje genoeg van? Al die
beetjes dit en beetjes dat - vroeg het niet om revisie?
Jawel - heel geleidelijk. Ik had iets gewichtigers gehoopt op te brengen dan
artikelen en tv-teksten, en werkelijk ook een roman geschreven - die maakte geen
indruk op de verhoopte uitgever, en ik ging er niet verder mee leuren. Herinner ik
mij de stemming van die tijd? Jawel - ongeveer. Ik moest blijven uitkijken. Natuurlijk,
uitkijken, en nadenken, en opzoeken.
Soms moest ik ook maar denken aan wat mijn vader verteld had dat Napoleon
zich afvroeg als een officier in aanmerking kwam voor benoeming tot maarschalk:
‘A-t-il de la veine?’ Hij kon geen pechvogel gebruiken op het slagveld. Bestonden
er dan levenslange pechvogels en levenslange geluksvogels? Tot nu toe had ik
geluk gehad - misschien het rantsoen opgebruikt dat mijn lot beschikbaar had?
Er was nog wat van over. Ik kreeg door een vriendin een krantenknipsel
toegestuurd, dat ik nooit opgemerkt zou hebben, waarin de U. van A. een baan
aanbood voor iemand die modern English drama kon behandelen. Zou ik dat zijn?
Ikke? Ik had geen Engels gestudeerd en geen onderwijservaring opgedaan - ik was
clearly not qualified. Alleen was het geluk weer op mijn hand. De
benoemingscommissie zag wel iets in zo'n buitenstaander, en het was een tijd toen
de universiteiten zich vrijheden konden veroorloven. Het lot had dit voor mij geregeld.
Ik kreeg een baan met voorzieningen.
***
Een ding dat ik heb opgestoken, verkondigde ik toen het collegejaar in Amsterdam
een paar weken op gang was, is dat je niet beter kan doen dan halverwege je leven
een ander soort werk te beginnen. Ik had makkelijk praten, met de steun van mijn
goedgunstige lot - sollicitanten moesten vaak maandenlang brieven schrijven, en
afwijzingen weggooien.
Voor mijn eerste college, over Look Back In Anger van John Osborne, was ik
onzeker; voor het tweede al minder, en de studenten vonden het de moeite waard,
dit vak à la mode dat niet eerder gegeven was. De moeite hadden zij, zoals zij later
vertelden, met mijn Engels dat te Engels klonk en dat ik wel aangepast zal hebben.
Een huis had ik na een paar maanden, in Laren. Het was een oud dorpshuis met
een ander onder een dak, verlucht door een achtertuin met enkele oude bomen; ik
woonde eindelijk samen met een vriendin, de halve week eerst, geleidelijk langer.
Ik dacht dat het forensenleven weldadig zou zijn, in een omgeving van bos en hei.
Het viel niet mee; in het tweede jaar was het plezier voorbij en het reizen een last.
Wel denk ik aan het huis terug met een gevoel alsof het meer van mij verdiend had:
de smalle grote kamer beneden, van de voorkant tot de tuindeuren, de vertrouwde
eigen bomen, en de wandelingen op de hei waarvan ik uitzichten nog voor ogen
kan roepen.
Het zou toch beter zijn om te fietsen naar je instituut, en zo kwam ik in Oud-
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Zuid terecht, waar ik nu nog woon, sinds 1973. Dit is een goed huis, twee
verdiepingen met een karakter van de jaren twintig, heel geschikt voor een docent
met zijn eerste vaste vriendin en vervolgens de tweede die zijn vrouw werd. Wat
het nog niet kan hebben, is de betekenis, de gevoelswaarde, van het verleden,
zoals Laren. Er zit alleen iets van in de herinnering aan de onderhandelingen met
de bewoners en een bejaarde makelaar die tegenover woonde. De aankoop gaf mij
een opwinding die in het klein deed denken aan Lopachin, de vastgoedhandelaar
die in Tsjechovs stuk de kersentuin koopt van mevrouw Ranjevskaja. Nu is het huis
gewoon mijn adres. Wacht maar tot ik er misschien nog eens uit moet; dan zal ik
ervan dromen.
Wel leef ik op een afstand van mijn werk op het Engels Seminarium, jaren geleden
beëindigd door een onverbiddelijke pensionering; en die historie heeft als prehistorie
de tijd toen het nog gevestigd was in het Lambert ten Katehuis aan de Herengracht.
Was het toen niet alleen kleiner dan nu, ook vertrouwelijker en gemoedelijker dan
al die zwaar beheerde en geadministreerde instituten van nu? Pas op; geen
idealisering van het verleden. Wat ik mij van de stemming onder de stafleden
herinner, was zelden vertrouwelijk of gemoedelijk; de studenten waren nog in zekere
mate in opstand, niet op hun hevigst meer, wel insisterend op lange vervelende
vergaderingen.
En wat was ik zelf waard als brenger van kennis en inzicht? Ik was niet
onvergetelijk behalve met één initiatief, een aantal malen herhaald, dat de routine
doorbrak. Ik organiseerde dramareisjes, met telkens tussen de tien en vijftien
studenten voor wie ik in Londen het hotel en een week toneelvoorstellingen besprak.
Achteraf denk ik dat er meer van gemaakt had kunnen worden: meer
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inleiding, meer nabespreking. Als ik mijn aandacht op de herinneringen aan de
reisjes richt, zie ik meestal ook de terugreizen terug, het laatste stuk ervan vooral,
in de trein van Hoek van Holland naar Amsterdam, waar de studenten op
verschillende stations uitstapten, en herinner mij een teleurstelling dat er weinig
overbleef.
Geen zware teleurstelling; een vluchtige, zoals ook andere ervaringen in de loop
van de jaren hebben nagelaten. Zou er meer leven van teruggevonden kunnen
worden als ik ervoor ging zitten: peinzend, oproepend, doordenkend? En dan ook
die massa's papier ging doorzoeken die in kasten en in de hoek op mijn kamer
liggen, en die ik er niet toe kan komen om zomaar weg te gooien.
Vast wel. Als de toekomst eindeloos was, zou het redelijk zijn om er per dag twee
of drie uur aan te besteden, en de uitgestreken lege ruimte van toen bezaaid te zien
raken met herinneringen van dit en van dat, van deze en gene, van vermoedens
en grappen en ergernissen. Als iemand graag droomt van het verleden moet hij ook
wat moeite doen om verloren gegevens op te sporen en de lege ruimtes opnieuw
te bevolken.
Jammer dat de toekomst eindig is, met nog van alles dat zo niet moet, dan toch
heel goed gedaan zou kunnen worden: lezen, herlezen, het veelbetekenende
onderscheiden van het weinig betekenende, opruimen, wandelen, en terugkeren
naar een verleden en van alles dat je verwaarloosd hebt.
Vooral dit laatste: ontdekken wat er was, dat moet je beleven.
***
Op de paden van de begraafplaats Zorgvlied wandelen in de richting van de
ontvangstruimte twee mannen, een lange rossige en een gezette grijze.
‘Nou... zo is er dan weer een minder,’ zegt de grijze.
‘Ja,... Dat gaat steeds zo door. Als je een branche zou willen noemen die nooit
door recessie bedreigd wordt...’
‘Dat is waar. Toch zou ik dit vak nooit gekozen hebben.’
‘Eentonig, zou je denken... Het gaat altijd ongeveer hetzelfde. Hoewel, als je een
goed oor hebt voor speeches...’
‘Je zou je kunnen afvragen, als zo'n man van het uitvaartbedrijf thuiskomt, vraagt
zijn vrouw dan, hoe werd er gesproken vandaag?’
‘Nou, zegt hij dan: de anekdotes waren niet veel soeps.’
‘Hoe vond jij ze vandaag?’
‘Ach,... Beter dan soms. Een spreker die ik niet kende en wiens naam ik niet
verstond, die kwam goed uit zijn woorden.’
‘Je bedoelt diegene die het over toekomstdromen en over het verleden had. Ik
begreep dat hij een artikel van onze betreurde vriend citeerde dat daarover ging dat ik niet ken.’
‘Ik wel een beetje. Niet dat ik het helemaal gelezen heb. Hij heeft mij er eens van
verteld toen ik hem vroeg, schrijf jij nog wel eens wat. Het ging erover dat het begrip
toekomstdroom niet deugt - dat is geen dromen, het is verheerlijken van je wensen.
In plaats daarvan kan je beter dromen van je verleden. Dan zou je ervaringen
ontdekken waar je oorspronkelijk maar inderhaast doorheen geleefd had. Je eigen
leven opsporen.’
‘Kende je hem eigenlijk goed?’
‘Dat vind ik altijd moeilijk te bepalen. Ken ik mezelf goed? Je kan beter zeggen
dat ik gewend ben aan de soort praatjes die gewoonlijk uit mij komen. En van hem
ook - ik kende zijn soort praatjes. Hoewel niet zo goed als van mezelf.’
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‘Dus van die dromen, daar keek je ook niet van op...’
‘Jawel... Het was iets anders dan ik eerder van hem gehoord had, en dat toch
paste in het kader. In zijn kader, bedoel ik dan. Ik herkende hem erin.’
‘En vond je het iets om na te volgen?’
‘Zoiets doe je wel eens een beetje, als je tijd hebt. Ik ben niet een discipel
geworden.’
‘Terugdenken naar het verleden, dat iedereen wel eens doet denk ik, geeft mij
vaak een hinderlijk besef van onvoltooid. Onvoltooid, allemaal onaf. Ik zou geloof
ik geen zin hebben om dat besef opzettelijk te versterken.’
‘Onvoltooid... Daar moet je tegen kunnen. De voltooiing is zo'n dag als vandaag,
moet je dan maar denken. Je kan het ook iets anders zien, namelijk...’
Nu komen deze twee mannen de ontvangstruimte binnen, en hun gesprek stokt
terwijl ze rondkijken om te bepalen waar zij heen moeten.
Net wanneer zij hun weg gaan voortzetten, wordt de rossige man aangesproken
door een glimlachende drukke prater die zegt ‘Even begroeten, ik zag je al staan
en ik dacht, dit kan nog net voor ik me weghaast naar Basel want ik heb weer eens
een dag zonder tijd. Gaat het goed met je?’
Als van achter dit kleine gespreksonderwerp een groter aan het licht komt,
betreffende een vergadering die al verscheidene malen uitgesteld is en waar het
goed zou zijn om nu opnieuw een datum voor te bepalen, steekt de grijze man die
rond heeft staan kijken en hand op als groet en zegt: ‘Wij spreken elkaar nog wel’;
dan wendt hij zich af en gaat de zaal oversteken naar de familieleden voor wie hij
gekomen is.
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Dag I
Emma Burns
09.01U - GOEDEMORGEN
Daar ben ik weer
je ongemak
beter keek je niet
wat dacht je van het diepste
ravijn zwijgend als je hangt
spartel me nog eens toe lief
kom hier met dat gezicht
wat heeft jou zo heel gelaten
wie doet zoiets.
18.36U - NOU ZEG
Er zit een blaar op dat stuk
gehemelte net boven voor
van achter omdat ik te snel at
ik haal een pluisje uit mijn
navel, neem op zeg hoi ja best
ok en jij, ik hang weer op, voel
of het speldje in mijn haar nog zit
23.52U - SWEET DREAMS
Ik deel bier en rook
met de mooiste mond
steel DNA en zou meegaan
ik bewaar je achter mijn tanden en ga
ik ga mee alsje mijn naam zingt
vertel me wat je deed vandaag.
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Pleziertje
Ik staar naar de grond
schop tegen steentjes
zoek gretig tussen wegwerpwoorden naar een wonder
hij zingt mijn naam niet
tot vier keer toe net niet
bekijkt de schaafwond
streelt met een bierlach de rand
veegt dan mijn feromonen
van zijn zolen en de foto's
in zijn binnenjas
laten mij een rug tot stip zien.
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Oneindige poëzie
Ingmar Heytzes ‘Aan de bruid’
door Dinant Krouwel
Elke handeling kost tijd en ruimte, zo ook het lezen van een gedicht. Sterker nog:
wellicht kan men de kwaliteit van een gedicht mede afmeten aan de tijd en ruimte
die het zelf in beslag neemt - in het hoofd van de lezer en in de literaire werkelijkheid.
Dat het poëtische beslag van tijd en ruimte niets te maken heeft met de lengte
van een gedicht blijkt wel uit het korte vers ‘Aan de bruid’ van Ingmar Heytze, dat
verscheen in de gelijknamige bundel uit 2000. Op uiterst geraffineerde wijze weet
Heytze dit bescheiden gedicht uit te laten groeien tot een verbluffend complex geheel
dat raakt aan alle dimensies van ruimte en tijd. Het treft mij als lezer hoe dit gedicht
zich letterlijk uitstrekt van een punt tot in de oneindigheid.

Aan de bruid
‘If it was raining kisses he'd be the only person with an umbrella.’ - Terry
Pratchett
Ik dacht ik schrijf je even
om te melden hoe het is gegaan,
maar de kaart blijft ongeschreven.
Er is geen beginnen aan.
Ik leef nog steeds - een vorig leven
dat me niet is toegestaan,
ik fiets nog steeds bij je vandaan
met alle lichten tegen.
Het wordt later en ik mis je.
Je bent inkt onder mijn huid.
Het is voorjaar en het regent
en je zoekt een trouwjurk uit.
HET BEGINPUNT: IK EN JIJ - Heytze heeft een simpel perspectief gekozen. Het gedicht

is geschreven vanuit de ik-persoon en is gericht aan een jij-figuur, de bruid. Het
geheel is opgehangen aan een punt in de tijd, voordat dit gedicht begint, waarin die
ik en jij samen zijn geweest. De ik-persoon zit daar nog steeds en komt daar niet
vandaan, ondanks zijn pogingen weg te fietsen. De bruid zit aan hem vast als inkt
onder zijn huid. Zij is onuitwisbaar als een tatoeage.
Aanvankelijk is de ik-persoon zeer nadrukkelijk aanwezig. Vijf (neven)zinnen
beginnen met ‘ik’ en in de eerste negen verzen wordt verteld wat hij doet. Maar
geleidelijk komt de bruid aan de oppervlakte. In de eerste zes regels komt het woord
‘ik’ (of een afgeleide daarvan) viermaal voor, tegen slechts eenmaal ‘je’. In de tweede
helft van het gedicht komt ‘ik’ driemaal voor tegen viermaal ‘je’. Het tiende vers
begint zelfs met ‘je’ en in het twaalfde wordt beschreven wat de ‘jij’ doet en lijkt ‘ik’
zelfs helemaal uit beeld verdwenen. De tragiek is duidelijk: de ‘jij’ is in staat geweest
zich te verwijderen van het beginpunt, maar de ‘ik’ niet, en voor hem is het een
eindpunt gebleven.
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EERSTE DIMENSIE: VAN AAN NAAR UIT

- De ‘ik’ schrijft aan de bruid; hij is nog steeds
verliefd en mist haar erg. In een waas van verdriet (het regent) ziet hij, hoe zij op
weg naar haar nieuwe leven (het is voorjaar) een trouwjurk uitzoekt. Zijn laatste
hoop verdampt.
Een concurrerende interpretatie zou kunnen zijn dat de ik-persoon zelfde
aanstaande bruidegom is, die zijn vrijgezellenbestaan (een vorig leven) niet kan
opgeven. Hij zet de bloemetjes buiten, terwijl zijn omgeving hem wijst op zijn plichten
als aanstaande echtgenoot. Hij mist haar nu nog wel, maar ziet zijn huwelijk
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niet als het begin van een wolkeloos bestaan (het is voorjaar en het regent). Toch
is zijn lot bezegeld, nu zij de trouwjurk uitzoekt.
Dat dit perspectief onjuist is, blijkt echter bij nadere beschouwing van de eerste
dimensie van dit gedicht: de rijmwoorden. Die laten een duidelijke lijn zien van ‘aan’
naar ‘uit’. In de eerste zeven verzen zijn de rijmklanken even en aan. In de verzen
acht en elf is de rijmklank even verbasterd tot egen, terwijl de verzen tien en twaalf
rijmen op uit. De conclusie is duidelijk: aanvankelijk is het nog aan, maar ten slotte
is het onverbiddelijk uit. De kanteling vindt plaats bij de verzen zeven en acht. Ook
de titel laat niets aan duidelijkheid over en behelst de klanken aan - uit.
TWEEDE DIMENSIE: HET WITTE VLAK - Het gedicht is opgedeeld in zes versparen, maar

door rijm en interpunctie lijken het drie kwatrijnen. De indeling in tweeregelige strofen
wordt bepaald door de witregel tussen de verzen twee en drie. Op bijna theatrale
wijze houdt Heytze hier de adem in, en verbeeldt zo het witte vlak van de
ongeschreven kaart. Vorm en inhoud worden hier één. In de verzen vijf en zeven
wordt verteld dat de ‘ik’ nog steeds hetzelfde doet. Er is niets veranderd, dus is er
ook niets te melden - die leegte gaat in het wit tussen de verzen zes en zeven. Maar
de tijd gaat door, ook als je niets schrijft. Het gapend gat tussen de verzen tien en
elf laat de voortschrijdende tijd zien, versterkt door de woorden later en voorjaar.
DERDE DIMENSIE: RUIMTE VOOR IRONIE - De ik-persoon laat ons zijn grote drama zien,

maar Heytze weet het met enige zelfspot te relativeren. Zien we de schrijver van
het gedicht als de ‘ik’, dan is het nogal ironisch dat hij de kaart aan zijn lief niet vol
kan schrijven. Dat ‘writer's block’ weerhoudt hem er niet van een mooi gedicht op
papier te pennen.
Met veel dramatiek begint het vijfde vers met Ik leef nog steeds, suggererend dat
de ‘ik’ ook dood zou kunnen zijn. Hij laat de bruid even denken dat zelfmoord een
optie was. Maar dan gaat de zin verder met een vorig leven. De bruid zal opgelucht
zijn, maar zijn pijn ook voelen.
Wellicht de meest tragi-ironische zin staat in vers zeven en acht. In de stad Utrecht,
de woon- en werkplaats van Heytze, laten slechts weinig fietsers zich tegenhouden
door een rood licht. Zelfs de burgemeester heeft onlangs verordonneerd dat talrijke
zinloze stoplichten dienen te worden weggehaald. Dat de ‘ik’ beweert niet van de
‘jij’ te kunnen wegfietsen omdat hij de lichten tegen heeft, is evident een drogreden,
een smoes. De tragische ironie wint het hier van het drama.
Diezelfde tragische ironie blijkt uit het woord inkt - een van de primaire
schrijvers-benodigdheden, die onder zijn huid zit zodat hij er niet bij kan maar zich
er ook niet los van kan maken. In de slorverzen volgt dan de dramatische omslag.
De pointe is een soort trap na, maar zo sentimenteel dat ze bijna hilarisch wordt,
als het niet zo tragisch zou zijn - ironie die Heinrich Heine niet zou misstaan.
VIERDE DIMENSIE: DE TIJD

- De eerste regel van elk verspaar bevat een woord dat
een tijdsduur impliceert. Dit zijn achtereenvolgens even, blijft, steeds, steeds, later
en voorjaar. In deze reeks is een duidelijke groei te zien in de tijdsduur. Bij even
denk je aan enkele minuten, die door blijft worden verlengd. Bij later denk je aan
uren of dagen en bij voorjaar aan weken of maanden.
Een zelfde verlenging van de tijd is waar te nemen in wat verteld wordt in het
gedicht. In het tweede vers wordt met hoe het is gegaan het even verlengd met een
stuk van het verleden. Om precies te zijn, gaat het om de tijdspanne van de laatste
ontmoeting van de ik-persoon en de bruid tot nu toe. Met een vorig leven uit het
vijfde wordt dit uitgebreid met de periode dat ze nog een relatie hadden. De woorden
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steeds verbinden dit verleden met het heden en dragen het zelfs verder de toekomst
in. De woorden later en voorjaar laten de tijd nog verder voortschrijden en geven
een blik op de toekomst.
Heytze beklemtoont het uitdijen van de tijd door een vertraging in het leestempo.
Na de achteloze mededeling in de eerste twee verzen met veel korte klinkers, zet
hij in het derde vers de rem erop. De twee lange a-klanken in maar de kaart geven
een fikse vertraging. In
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het vijfde vers wordt dit effect herhaald met leef en steeds. In vers negen staan twee
zinnen in één regel, net als in vers elf. Zeker bij het beklemtonen van en vertraagt
dit het leestempo verder. Omdat het twaalfde vers ook nog met en begint, lijkt het
een eindeloos trage opsomming te worden.
Hierna luidt Heytze de finale in, waarbij het woord trouwjurk door zijn medeklinkers
nog extra tijd nodig heeft. Door de combinatie van tijdvergroting en tijdvertraging is
het even uit het eerste vers uiteindelijk opgerekt tot een eeuwigheid. Klein liefdesleed
wordt een tijdloos onmenselijk drama.
- In het werk van Heytze zitten veel verwijzingen
naar andere dichters. Hiermee plaatst hij zijn werk niet alleen naast dat van meer
of minder bekende schrijvers, maar trekt hij ook lijnen naar andere tijden en andere
talen. Aan de bruid opent zelfs met het bekende citaat If it was raining kisses he'd
be the only person with an umbrella van de Engelse journalist en fantasy-schrijver
Terry Pratchett. Het elfde vers wijst terug naar dit beeld.
In de aantekeningen bij de uitgave van de bundel Aan de bruid meldt Heytze dat
dit gedicht een vrije bewerking is van Menno Wigmans ‘Semper eadem’ uit diens
bundel 's Zomers stinken alle steden. Ook dat gedicht bestaat uit zes versparen.
De ik-persoon wordt dertig jaar en denkt aan de vrouwen met wie hij ooit heeft
geslapen, en aan degenen die daarna met hun het bed deelden. Hier spreekt wel
de lust, maar niet de liefde. Heytze schreef Aan de bruid op zijn dertigste als een
reactie en het citaat van Pratchett lijkt bijna een waarschuwing voor Wigman te zijn.
Bij Heytze voert niet de lust maar de liefde de boventoon, al wordt die niet meer
beantwoord.
De inkt onder mijn huid in het tiende vers lijkt een verwijzing naar het bekende
liedje I've got you under my skin uit de musical Born to dance uit 1936. Tekst en
muziek zijn van Cole Porter, maar de song is vooral bekend geworden door de latere
vertolking van Frank Sinatra.
Zeker is dat ‘Aan de bruid’ doet denken aan een ander gedicht over verliefdheid,
eenzaamheid, regen en een bruid: ‘Auf einer Burg’ van Joseph von Eichendorff.
Het geniet vooral bekendheid als tekst voor een lied van Robert Schumann uit diens
Liederkreis opus 39. Hier wordt ook een onmetelijke tijd neergezet en trouwt er
iemand. Verrassend is de slotregel: Und die schöne Braut, sie weinet.
In meer algemene zin doet het oeuvre van Heytze (en zeker dit gedicht) door het
toegankelijke taalgebruik, de vele verliefdheden, de romantische symbolen en de
bijtende spot vaak aan Heinrich Heine denken. Wat hij ook met hem deelt, is de
rijkdom aan dimensies, alsmede de kunst en de kunde om vanuit een traditionele
versvorm in kort bestek te komen tot een grenzeloze ruimte en een eindeloze tijd.
ONEINDIGHEID VAN TIJD EN RUIMTE
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Winst
Sander de Vaan
Grind onder voetstappen.
Een koolmees bij je steen.
Op z'n dooie gemak, blijkbaar.
Opeens een bos dat zachtjes bolt
de mees de lucht in juicht.
Doelpunt voor de thuisclub
begrijp ik
en lees het marmer
vandaag zonder tranen
zie het onkruid nu.
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Licht
Die kamer zei mij niets
dan duisternis
een gouden kier.
Pardoes was ik kind
vulde contouren trillend in.
Na een uur, een minuut toch zeker
wist ik genoeg, zocht de deur.
Zoveel goud viel zwaar
maar stukken lichter
dan wat ik binnen achterliet.
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Werkplek
door Nina Roos
Snickerwikkels in Almelo vangen geen zeewind. Daar, midden in het plakkend muf,
heb ik een deeltijdbaan gevonden. Ik moet een nauw donker vest aan en zwarte
schoenen. Mijn collega's zijn hoofdzakelijk vrouwen die niet helemaal in orde zijn
en dat voelt goed. Er is één jongen in de groep, een jaar of vijftien, homoseksueel
en welgevormd. Aandachtig bekijk ik harde stukjes loslopend snot, wit uitslaande
teennagels, haarknopen in een knot en woedende blauwe aderen in het gelaat. Er
wordt volop gezwegen.
Ik krijg een topzware kar mee, alles wat je nodig hebt hangt eraan of ligt erin.
Maar ik zie en zeg dat ik naaisetjes te kort kom. ‘Vergeet het gewoon, joh,’ fluistert
een vlezige collega in de lift. Als ik toch ga kijken waar ik die setjes zou kunnen
bijvullen, blijkt mijn schema met kamers en tijdstippen al niet meer haalbaar. Twee
‘blijvers’ en zeven ‘vertrekkers’ staan op mijn werkbriefje. Blijvers zijn het minst
hinderlijk, je hoeft geen bed te verschonen en je kunt spullen en sporen in de kamer
bekijken. De kamers van de vertrekkers zijn overwegend goor. Dat je vlak voor
vertrek de zaak nog even flink wilt vervuilen, begrijp ik wel.
Af en toe heb ik het logo van het hotel, dat op alle groene spreien staat,
verkeerdom. Ze hadden dat dier duidelijker op de sprei moeten naaien. De snavel
met geel stiksel bijvoorbeeld, in plaats van groen.
Handdoeken zijn eenvoudiger. Handdoeken op de grond moet je vervangen door
schone, dat heb ik onthouden. En dat je de natte handdoeken gebruikt om de
badkamervloer mee te dweilen. Terwijl je met een roze microvezeldoekje de rest
van de badkamer schoonmaakt, moet je proberen niets te zien. Dit vergt oefening;
daar waar ik de haren weghaal verschijnen ze verderop opnieuw. En tomelozer.
Roostertechnisch ben ik te vroeg voor de lunchpauze, maar er is geen stoel meer
vrij. Vier vrouwen staan klem tussen klapstoelleuningen en een gipswand. Er is
patat en er zijn kroketten want er is een kindje geboren. Op de gang staat het minder
blauw en ik besluit daar op de grond te gaan zitten. Rook een sigaret, lurk uit mijn
plastic flesje nepcola en verlaat vroegtijdig het gelaten geklep. Ik wil verder werken.
Ik wil mijn kamers per se op tijd en correct afkrijgen.
In kamer 317 is iemand verwend. Of twee iemanden. Kruimels in en om het bed,
gesmolten chocolade in de lakens en fantastisch veel verpakkingen van onbekend
snoep. Arabische letters in een groot zacht rood boek. Gelige vellen papier en een
versleten kleedje wild van motieven. Ik moet ervan aan het nieuws denken. De
badkamer is zeiknat, witte shit op de spiegel maakt het onmogelijk mijn hoofd als
geheel te zien. Ik druk de balkondeur open om de heetheid en lucht van rijstcrackers
te verdrijven.
Dan vind ik een klont dik zwart haar in de badkuip. En in de douche. En achter
het prullenbakje. En in de gebarsten kitnaad bij de drempel. De ‘gebruikte
handdoeken-methode’ veroorzaakt binnen no time een badkamer die bedekt is met
zwart krulhaar.
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Driekwart rol pleepapier maakt de haarkwestie enigszins handzaam. De spiegel
levert een groter probleem op. Met water gemengd veroorzaakt het wit een
onoplosbaar waas. Ik poets me de pleuris maar het waas is aanzienlijk sterker dan
ik.
Net als ik hardop in de discussie wil gaan met deze spiegel, zie ik de bazin achter
me staan. Een zure moeder die vergeten is dat slikken elementair is.
‘Wat ben jij aan het doen?’
‘Er zit iets geks op die spiegel,’ antwoord ik.
‘Ja, dat zie ik ja,’ zegt ze zonder haar mond te bewegen. ‘Ga jij dat bed maar
doen, dan doe ik dit wel even. Komen de kamers misschien toch nog op tijd schoon.’
Als ik de stofzuiger naar binnen trek, loopt ze langs me de kamer uit. Ik gluur voor
het zuigen eerst de badkamer in. Blingblingend glim. Hier ontgaat me een cruciale
tactiek. Ik had moeten opletten. Pyjamamotieven, lakens met lichaamssappen,
afdrukken in het tapijt en in de hoofdkussens. Ik kijk te veel en sop te weinig.
In de lift naar beneden kom ik een collega tegen met een donkerblauwe hoofddoek.
‘In de begin kon ik al de dinges ook niet precies,’ zegt ze. ‘Steeds terug zoeken naar
vergeten ding.’ Ik kijk naar haar te korte lange broek. Een verademing van niets.
Niet in het begin, maar in mijn hele loopbaan, zal ik terug blijven zoeken naar
misschien vergeten delen. Achter mijn volgende kamer staat een ‘s’ geschreven. Ik
klop twee keer. Duw dan voorzichtig de deur op een kier en loer naar binnen. Ik zie
een blote blonde jongen met beginnend baard en ruik een kroeg overdag. Achter
hem verschijnt nog een jongen met een handdoek om zijn middel. Hij oogt fris. Ze
grijnzen beiden achterlijk. Ik vraag of ik de kamer kan schoonmaken, maar denk:
hollen. Mijn spieren doen niets krachtigs of soepels en ik sta als een domme blonde
geit te glimlachen.
‘Ja joh, kom er lekker in,’ zegt de frisse jongen zonder me aan te kijken. Ik bevind
me op twee à drie meter van zijn mond maar ruik zijn brak van binnen. ‘Kom maar
hoor.’ Om het hoekje van de minihal met garderobedeur (daar moet ik een nieuw
naaisetje in leggen, als ze meegenomen zijn door gasten) zie ik nog twee mannen
in bed liggen. Een bed voor tenminste vijf personen. Bedoeld voor een wilde
huwelijksnacht, maar doorgaans vooral benut om de nacht in de parenclub af te
ronden. Of domme jongens die dapper komen doen. Ze glimlachen maar ze
glimlachen niet leuk.
‘Hoi,’ zeg ik. Ik hoor iemand de deur dicht doen. Een hand raakt mijn been, kort.
Daar is de vertrouwde verlamming. Bewegen! Doe het! Nu! Het lukt niet. Weer. Niet.
‘Joh komt d'r lekker bij liggen, niemand die het merkt.’
‘Om vier uur ben ik klaar, dan zullen ze...’ murmel ik. Ik vind alleen nog holle
ruimten in mijn kop. ‘Nah, kom liggen zeg!’ zegt een schorre stem. ‘Je bent vast
moe van het schoonmaken.’ Een vijfde figuur komt uit de badkamer en ineens is er
muziek. Beukende beats. Een vrouwenstem zingt er onverstaanbaar doorheen. Ik
schuif mijn voeten tegen elkaar. Een herhaling van ‘ik kom zo wel terug’ vult mijn
hele denkvermogen. Ik krijg het alleen niet uit mijn strot. ‘Ik zou jou wel es zonder
dat pakkie willen zien.’
Zeg iets trut. Er valt een asbak. Ik kom zo wel terug denk ik. Alle scheldwoorden,
die ik wel kan vinden, gebruik ik om mijn toestand kracht bij te zetten. Iemand staat
heel dicht achter me nu, ik voel zijn warme klamme lichaam dwars door mijn pakje
heen. Zwembad. Nee. Tjeesus, ik bespeur geilheid bij mezelf.
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Dat wil ik niet. Niet nu. Vaak is mijn ratio wel in staat mijn lijf staande te houden.
Vaker ook niet. Eigenlijk meestal niet. Mijn spieren staan te scherp, want ze maken
nu storende, niet te beheersen schokgolven. Drie paar ogen op mijn lijf, één lijf
achter me. Gaan? Ik kan goed vergeten. Wacht. Ik vraag of ze iets te roken hebben.
Ik kan goed roken. De eerste vluchtweg die ik vond en die je pas later in je leven
stuk maakt. Ik krijg een vuurtje. Langzaam roken. We bekijken elkaar. Mooie lijven
met lege blikken. Mijn lichaam weifelt. Een halfbloedje met megabenen stapt uit
bed. Hij gaat overgeven. Ik tel in mijn hoofd vanaf één. Op zeven komt de lucht me
tegemoet. Ons. En weer meer zuur dan verwacht.
‘Moeten we je helpen met uitkleden ofzo,’ zegt een zwakke stem vanuit bed. ‘Dat
we je in je reet palen, was in de prijs toch?’ bromt de kotsjongen vanuit de badkamer.
Ik sta op, druk mijn sigaret uit op de omgekeerde asbak. ‘Eh... jongens, ik doe de
kamer hiernaast eerst. Kom ik strakjes terug, als jullie lekker aan het ontbijten zijn.’
Loop in een vrij rechte lijn naar de deur en doe hem zachtjes achter me dicht.
Ervaring doet overleven en ik schrijf dat met aanhalingstekens op een servet.
Ik ben nog geen ochtendmens denk ik, duw de kar door en stoot tegen de vrouw
met hoofddoek waarvan ik de naam ben vergeten. ‘Ik heb mijn kamers alle af’,
fluistert ze. ‘Ik ga je helpen, je moet nog veel hè?’
‘Nog vier,’ antwoord ik. We spreken af dat ik met de droge doek afneem en zuig
en dat zij alle badkamers doet. Ze vraagt of ik het werk wel leuk vind. Ik antwoord
een beetje en de rest van de kamers maken we zwijgend af. Een zwijgen van het
prettige soort.
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Omgevallen boom
Anton Gerits
Daar ligt hij waar hij eenmaal stond
niet meer zichzelf, een houten romp
waaruit het hart verdwenen is.
Gebroken het verlengde merg
rest hem geen been om op te staan.
In een vergeefs gebaar verstard,
de armen naar geen hemel uitgestrekt,
is hij alleen, zoals de mensen
die er even stil bij staan.

Opgehokte kippen
Terloops, nauw hoorbaar mopperend
vertreden zich de kippen in de ren,
zij vinden, maar zij zoeken niet de schappen liggen overvol.
Zij kijken nochtans telkens om
of niets en niemand storen komt,
zo staan zij in hun vrijheid stil
al weten zij, bedrijvig, daar niet van.
Zij slaan soms met hun korte vleugels
maar komen niet meer van de grond.
Er is een hemel te verdienen
maar die blijft buiten hun bereik.
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Ontsnapping uit Clinica Roca
door Rob Wentholt
MAANDAGNACHT - In de privékliniek waar de ambulance zonder iets te vragen naartoe

is gereden krijg ik na binnenkomst meteen een stoot zuurstof. Prompt ben ik weer
mezelf. Ik vraag: ‘Krijg ik zuurstof mee naar huis?’
De ontvangstarts reageert boos. ‘U bent boven de tachtig, mist een halve long,
hebt zware chronische bronchitis, lijdt aan extreem zuurstoftekort waarvan wij nog
niet weten hoe dat komt, maar u wilt gewoon weer opstappen met een fles zuurstof’
Ik geef toe. Zonder verder een woord te zeggen, maakt de arts rechtsomkeert.
‘Waar gaat hij heen?’ vraag ik verbouwereerd. ‘Een andere arts waarschuwen,’ zegt
de verpleegster.
Die andere is een jeugdige dertiger, lang, slank, niet het korte, dikkige type van
hier, en mooi als een Armanimodel. Hij zegt meteen: ‘We zetten u op Intensive
Care.’
Dit wordt te gortig. ‘Wat een onzin; zo erg ben ik er niet aan toe.’
Hij zegt kortaf: ‘Blood pressure very low. Intensive care everything under control.’
‘Je kunt ook te veel onder controle willen hebben.
Hij negeert me. Bart is doodop naar huis gegaan. Ik ben in hun macht.
DINSDAG - Voor de opname in intensive care moeten er nog dingen gebeuren. Twee

röntgenfoto's, met een uur tussenpoos. De longassistente blijkt er al te zijn; ze hielp
vannacht gewoon op de ontvangstafdeling mee. Ook infuusnaalden worden
aangebracht, in elke onderarm één. Merkwaardig hoe onbeholpen dat gebeurt. Maar
het is niets vergeleken bij het inbrengen van de blaaskatheter door twee
verpleegsters die zich aan weerszijden van het bed over mijn geslacht buigen. ‘Op
de IC moeten we alle vochtverloop kunnen meten.’
Ik heb genoeg ervaring met urinekatheters om te weten dat je ze er pijnloos in
kunt laten glijden. De meisjes stuiten telkens op de wand. Nu proberen ze het met
stootjes, zoals een heipaal de grond in wordt geramd. Dat helpt niet. ‘U hebt zeker
prostaatproblemen.’
‘Ik heb helemaal geen prostaatproblemen.’
Ten einde raad trekken ze de slang terug en proberen het met een andere. Die
is niet dunner en niet minder pijnlijk.
Eindelijk is het gedaan, ik kan op transport. Op de IC is de modernste apparatuur.
Alles valt direct van een computerscherm naast het bed af te lezen. Zelfs de
bloeddruk wordt automatisch om het halve uur opgenomen; je voelt de band om je
bovenarm zwellen en aanspannen. De röntgenopnamen worden aan de muur aan
de overkant opgehangen. Longontsteking, wordt gefluisterd; alsof dat iets bijzonders
is. Misschien is dat zo hier op Gran Canaria. De bloeddruk is laag, niet alarmerend
laag.
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De lange arts die beneden zo kortaf was geweest, blijkt de IC-chef te zijn. Ook nu
zwerft hij om me heen zonder iets uit te leggen. Zelfs als ik een vraag stel, doet hij
alsof ik lucht ben. Later besef ik dat hij nauwelijks Engels spreekt.
De anesthesist is toeschietelijker. Hij spreekt evenmin Engels, wel moeizaam
Duits. Hij komt naast mijn bed zitten en legt dingen uit. Bij de rondgang tijdens het
middagbezoekuur begeleidt hij samen met een vertaalster de chef. Die moet nu wel
luisteren. Ik protesteer luid dat een patiënt recht heeft op informatie en niet als een
ding mag worden behandeld, eis eten en een snel einde aan het verblijf op de IC.
Uiteindelijk belooft hij een kort verblijf en eten. Dat komt pas 's avonds in de vorm
van een bord soep en een kartonnetje limonade met een rietje. Kracht om het rietje
door het gaatje te krijgen heb ik niet, een verpleegster moet het voor me doen.
WOENSDAG - Bloeddruk normaal, hartslag naar beneden, saturatie beter. Je kunt dat

allemaal zelf vaststellen. De chef laat weten dat ik mag verhuizen vandaag.
Zoals vaak bij IC-artsen, lijkt die man te leven voor zijn werk. Om zes uur
gisterochtend was hij er al, om acht uur 's avonds was hij er nog. Hij scheen alert,
niet moe. Maar zijn IC is veel te groot. Zo'n twintig bedden met al die apparatuur.
Geen wonder dat hij aast op patiënten. Hij moet zijn bedden vullen.
Vanmorgen afscheid van de anesthesist. Ik zei sentimenteel: ‘Sie sind ein guter
Mensch.’ Nu denk ik dat ze een taakverdeling hadden afgesproken in de omgang
met de patiënten.
De tweepersoonskamer op een gewone afdeling van de kliniek komt meer overeen
met het patroon dat ik gewend ben. Ik lig bij het raam en kijk uit op een muur. De
buurman groet niet terug.
‘Hij spreekt bijna geen Engels en is doof aan één oor,’ fluistert zijn vrouw bij het
avondbezoek. Het zijn Zweden. Wat later op de avond, Bart is er nog, komt een
verpleegster zijn bed verschonen. Hij was ontslagen en had de kamer verlaten.
Zonder een woord en zonder dat we iets hadden gemerkt.
Het personeel lijkt hier wat luidruchtiger en losser in de omgang dan bij ons, iets
minder professioneel misschien maar ook minder gewichtig. Ze werken lange uren.
In plaats van drie ploegen per dag van acht uur, twee van twaalf uur. Dat doen ze
vier dagen achter elkaar, waarna er drie vrije dagen volgen, als het personeelstekort
dat toestaat. Beloning voor overwerk kennen ze niet.
Mijn informant is kleine Margaret, een verpleegster op leeftijd, Schots. Eerst zei
ze bijna niets, toen ik vertelde van mijn Schotse vriendin in Kirriemuir die op haar
leek, was het ijs gebroken. Zij komt uit het naburige Dundee, haar man is hartpatiënt.
Omdat het hier zoveel beter met hem gaat, hebben ze een appartement in Puerto
Rico gekocht. Ik denk dat zij werkt om de hypotheek te kunnen betalen. Ze spreekt
geen Spaans. ‘Maar ik versta het wel.’
- Het hoofd van de afdeling, dokter Morales, kwam vanmorgen langs,
vergezeld van een tolk. Een aandachtige, toegewijd kijkende vijftiger, die graag
handen schudt. Ik vroeg of de katheter eruit mocht. Daar dacht Morales enige tijd
over na, waarbij zijn blik op zorgelijk kwam te staan. Maar het mocht.
Ik moest lang wachten tot Margaret tijd had om hem te verwijderen. ‘Je gaat me
toch geen pijn doen zoals die meisjes bij het inbrengen?’ Margaret zweeg. Het ding
glipte er zo uit. Zij trots.
Behalve op de momenten aan het infuus en de verstuiver, vier keer per dag,
DONDERDAG
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kan ik me nu vrij bewegen. Alleen die machine. In plaats van af en toe even een
knijper, krijg je hier om de zuurstofsaturatie in het bloed te meten een vingerhoedje
van plastic over een vinger geschoven. Het is verbonden met een apparaat op je
nachtkastje. Doe je de vingerhoed even af, dan gaat het ding meteen jengelen.
De nieuwe buurman is weer een Zweed. Hij ziet er gezond uit maar heeft misschien
een gebroken arm. Onderzoek is nodig. Daarvoor laten ze je toch niet overnachten?
Hier wel. Deze man glimlacht vriendelijk, elke keer dat hij me ziet. Evenmin als zijn
voorganger toont hij enige neiging tot het maken van verbaal contact, al is het maar
om te praten over zichzelf.
- Morales kwam vanochtend weer langs en schudde me de hand. Ik
benadrukte dat mijn bronchiën permanent ontstoken zijn en dat ik daarvoor niet in
een ziekenhuis hoef te liggen. Hij zei dat ik vanavond zal worden bezocht door de
longspecialiste, die dan ook de nieuwe röntgenfoto's heeft bekeken. En er komt
bloedonderzoek.
De Zweed van de arm is vertrokken, hij had geen fractuur. Nu ligt er een Noor.
Alle Scandinaviërs in San Agustin lijken in Clinica Roca te komen. Hij is het type
stier, waar de verpleegsters omheen fladderen. Een Spaanse die hij niet eens
verstaat, babbelt honderduit met hem; een hoogblonde Engelstalige voorziet hem
ongevraagd van een extra fles water, iets waar ik om heb moeten vragen. Hij praat
lang en hard in de telefoon, ogenschijnlijk vitaal; toch krijgt ook hij zuurstof.
VRIJDAG
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's Avonds laat bezoek van de longarts en een tolk. De Noor is dan al weg, hoe dat
zit weet ik niet. De arts is een jeugdige, elegante vrouw, ze brengt geen goed nieuws.
Ik moet zeker nog dagen blijven voor de zuurstof weer beter gaat. En die vlek bovenin
de long die nog steeds op de foto's te zien is, lijkt haar verdacht. Maandag moet ik
naar een groter ziekenhuis voor een scan.
‘Geen sprake van, die vlek is een litteken. Anderhalve maand geleden zijn er nog
longfoto's van me gemaakt. Alles was goed. Als het niet anders kan, blijf ik nog een
paar dagen. Tot maandag, uiterlijk dinsdag.’ Ze reageert ontstemd. ‘Dokter Morales
beoordeelt wanneer u vertrekt.’
De conversatie is uiterst beleefd, maar de longarts heeft voortdurend die typische
lichaamshouding van specialisten aan een patiëntenbed: ‘Ik ben eigenlijk alweer
half weg; hou me niet tegen.’ Terwijl ze alleen voor mij is gekomen en ik haar niet
aan de praat houd.
Op nachtdienst een Engels echtpaar van middelbare leeftijd, Mary en John. Zij heeft
de leiding, is uiterst voorkomend en de eerste die, ongevraagd zelfs, precies uitlegt
wat ze doet. Met hem lig ik al snel overhoop. Bij hun aantreden om acht uur zat het
vroege avondinfuus van zes uur nog aan me vast. Ik belde met het verzoek het los
te maken. Hij zei: ‘Het kan geen kwaad.’ ‘Jawel, maar dan kan ik niet naar de wc.’
Hij herhaalde dat het geen kwaad kon. Ik: ‘Snapt u dan niet dat ik vrij moet kunnen
lopen om naar de wc te gaan?’ Woedend keken we elkaar aan. Gelukkig is niet hij
maar zij de baas.
- De hele ochtend voetoefeningen uitgeprobeerd tegen een wanstaltige
beenzwelling die is ontstaan; olifantenpoten. Ook herhaaldelijk de oefeningen
uitgevoerd die ik heb geleerd van Monica de longtherapeute. In de badkamer van
kleding gewisseld. Bart had echte kleren voor me meegenomen: nette broek,
overhemd, enz. Laten zien dat je geen zielige patiënt bent, dat maakt uit.
Een weekenddokter stelt zich voor. Vlotte veertiger. Deze man spreekt Engels,
goed zelfs. Hij valt met de deur in huis. ‘U gaat maandag naar een scan.’ Voor
mannelijk gezagsvertoon ben ik allergisch.
‘O ja? Geen sprake van. Ik weiger een scan.’
Hij bindt meteen in. ‘Rustig maar, u hebt het volste recht een scan te weigeren.’
‘Ik heb er te veel gehad de laatste jaren, ze zijn slecht voor je. Als het echt nodig
is, doe ik het in Nederland, daar kennen ze mijn geschiedenis.’
Hij glimlacht gedienstig. ‘U hebt gelijk, ik ben het met u eens.’
‘Verder ga ik goed vooruit. Allicht heb ik nu nog wat extra zuurstof nodig maar
uiterlijk maandag moet ik naar huis kunnen. Met medicijnen erbij.’
‘Ik bespreek het met dokter Morales. Morgen is hij hier weer, hij is een aardige
man.’
‘U bent ook een aardige man.’
‘Dank u. Maar niet zo aardig als hij.’
ZATERDAG

Het middaginfuus loopt niet. De verstoppingen worden steeds erger. Margaret zegt
dat het komt door de vreemde plaats waar ze de katheter hebben aangelegd, in de
elleboog. Ze begrijpt niet goed waarom ze dat doen. Zelf mag ze alleen reparatiewerk
verrichten. Nu druppelt het mooi naar beneden, constateert ze tevreden. Na weer
een uur blijkt er toch niets doorgelopen te zijn. Maar kleine Margaret is niet iemand
die je snel iets kwalijk neemt.
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ZONDAG - Lieve, mooie Antonella brengt het ontbijt. ‘Wat schrijft u veel,’ zegt ze. ‘Si.’

- ‘Waarover schrijft u?’ - ‘Aqui, todo.’
Ze begreep het; we lachten. Douchen, scheren, haarwassen, dagkleren aan, al
die dingen ga ik nu doen, maar niet met haar. De ingespannen karweitjes duurden
drie kwartier. Zonder zuurstof. In de badkamerspiegel zie ik hoe het beetje biceps
dat ik nog had nagenoeg is geatrofieerd. Alleen wat slappe vellen zijn overgebleven
en een dun lijntje vlees.
Antonella heeft intussen op de stoel in de hoek waar Bart altijd zit een frisse
pyjama voor vannacht neergelegd, en een grote handdoek. Kostbaar bezit.
Het was één uur, de middagmaaltijd zou zo komen. Daar is dokter Morales, voorzien
van mappen, een vertaalster, twee verpleegsters. Dat is allemaal voor de nieuwe
buurman, alweer een Noor. Bart wordt de kamer uitgestuurd. Morales loopt langs
mijn bed om het niet meer gebruikte saturatie-apparaat naar het nachtkastje van
de Noor te verplaatsen; in het voorbijgaan schudt hij me toch even de hand. Er wordt
van allerlei gedaan met de buurman. Hij krijgt een groot zuurstofmasker op.
Mijn beurt nu. - ‘Ik hoor dat u een scan weigert. Belooft u dat in Nederland te laten
doen?’ - ‘Natuurlijk.’ - ‘Hoe gaat het nu?’ - ‘Ik heb vanochtend vijftig actieve minuten
zonder de zuurstofslang geademd; de zuurstoftoevoer is teruggedraaid van twee
naar één. Bloeddruk, saturatie, hart, alles is goed.’
Dat ik de zuurstoftoevoer zelf heb teruggedraaid, vertel ik er niet bij.
‘We moeten ook weten of uw bloed goed is. Ah, dat staat hier. Uw bloed is
perfetto.’
‘Mag ik dan morgen naar huis?’
‘Dat weet ik pas morgen; er kan vannacht iets misgaan.’
Voor de Noor is de zuurstof blijkbaar verkeerd. Hij schiet ineens met een kreet
omhoog, lijkt een epileptische fit te krijgen. Verpleegsters grijpen hem vast. Morales
is er snel bij, in de haast zonder witte jas. Niets lijkt te helpen. Een nieuwe
zuurstoftank wordt aangevoerd; de dokter dient hem een stoot toe. Rust. De Noor
kan weer plat liggen. Tezamen met zijn bed wordt hij de kamer uitgerold.
‘Intensive care,’ weet de Zweedse vertaalster die zijn spulletjes opruimt.
Zelf moet ik ook verhuizen. Een vrouwelijke patiënt is in aantocht. Gemengde
verpleging wordt hier niet bedreven. Weg is mijn eigen wereldje rond nachtkastje,
raamkozijn, tafel.
De nieuwe kamer ligt aan de andere kant van de gang, met uitzicht over een
fraaie doorgaande weg naar de strandhotels van San Agustin, daartussen blauwe
vlekken zee. Dan ligt mijn bed ook nog bij het raam, met volop ruimte voor alle
spullen op een groot kozijn. Beter kon ik me niet wensen.
De kamergenoot is een Zweed. Maar een nieuw type, niet stug. Hij heeft zijn
vrouw op bezoek. Hoewel zijn tv de hele tijd aanblijft, raken de echtelieden niet
uitgepraat. Ze zijn allebei klein met goed gehumeurde ronde koppetjes. Hobbits.
Bart verstaat de buurman beter dan ik. Hij krijgt meteen te horen dat die een
beroerte heeft gehad. Zijn linkerzij is verlamd, spreken ging eerst niet; nu praat hij
weer en doet alles met één hand.
‘Die airco moet wel uit’, zegt Bart, ‘jouw longen kunnen niet tegen abrupte
wisselingen van temperatuur als je van de ene plek naar de andere gaat.’ De
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aardige Hobbit maakt geen bezwaar. Hij geeft zelfs aanwijzingen vanuit zijn bed
hoe Bart het moet doen.
MAANDAG - Half één 's nachts wakker; wat te doen? Lezen of schrijven zou hinderlijk

zijn voor de buurman. Gewoon weer in slaap vallen gaat ook niet. Dan maar
fantaseren. Tante Corrie, 86, zorgde ervoor dat ze precies op tijd doodging om haar
ziel naar het ongeboren kind van haar kleindochter Hennie te laten verhuizen. Zal
ik haar voorbeeld volgen, snel een nieuw leven zoeken? Nee, eerst een paar jaar
bekomen van het huidige. Voor het eerst constateer ik behoefte daaraan. Toch heb
ik vorige keer, tussen sneuvelen aan het westelijk front in de Eerste Wereldoorlog
en geboorte aan de Rijn, ook gewacht. Een pauze van zes tot negen jaar moet dat
zijn geweest. Deze gedachte is weldadig, al geloof ik niet in sprookjes.
Onverwacht komen er ideeën voor het boek. Natuurlijk! Uit de titel moet meteen
duidelijk worden wat de kernvraag behelst: in hoeverre is het mensen gegeven om
eigen belangen te kunnen inperken ten behoeve van anderen. Met grote letters
schrijf ik in het donker op het schrift: SELFISHNESS / UNSELFISHNESS AND THE NATURE
OF HUMAN NATURE. Dit is het nog niet helemaal, maar het komt in de buurt. Ook het
voorwoord krijgt nu vanzelf vorm in mijn hoofd.
Wat heen en weer gelopen, lang uit het raam gekeken. De nacht, straatverlichting,
de nacht. Op bed daarna toch ingedommeld. Ongemerkt is het zes uur geworden.
Mary verschijnt voor het ochtendinfuus en de vroege verstuiver.
‘En hebt u goed geslapen?’
‘Niet zo goed, het bed helde te veel omhoog.’
‘Had maar gebeld.’
Plotseling ben ik bang dat zij in haar verslag een aantekening zal zetten dat ik
slecht heb geslapen. Ik zeg gauw dat het allemaal best meeviel en dat ik me kiplekker
voel. Dat is nog waar ook.
Om tien uur verschijnt dokter Morales en schudt me de hand. ‘U laat me toch wel
gaan vandaag?’ Hij kijkt ernstig en moet opnieuw verifiëren dat het goed zit met de
polsslag, de bloeddruk en de saturatie. Maar om het ontslag te regelen, heeft hij al
een dame van de administratie bij zich, die ook vertaalt. Vanmiddag om twee uur,
het kan ook drie uur worden, of vier, zal zij opnieuw langskomen, met de recepten
voor de apotheek en een afspraak met de longarts over een week.
Een slotronde met Monica, de fysiotherapeute. Zij verklaart met niet aflatende
beslistheid dat je vooruitgaat ook als daar geen sprake van lijkt te zijn. Vervolgens
werkt zij met de buurman. De Hobbits zijn zeer in hun sas met de vooruitgang die
Monica met hem boekt; ze glunderen. Onder haar hoede mag hij rechtop staan en
zich verplaatsen met een looprek.
Margaret verscheen een uur te laat voor infuus en vernevelaar; ik was aan het
eten. ‘De tijd is uitgelopen. Eet maar door, ik kom straks terug.’
‘Dat heeft geen zin meer, Margaret, ik vertrek om twee uur.’
Zij heeft te weinig vrije dagen gehad en is oververmoeid. Om half twee is ze toch
terug. Ze spuit het infuus in terwijl ik sta. Haar collega, een Spaanse van het kordate
type, is met de buurman bezig. Zij kijkt naar de doos waar de vloeistof uit komt en
zegt: ‘Margaret, what are you doing?’ Margarets bovenlichaam klapt horizontaal op
het bed. Ze slaat dubbel, maar niet van het lachen. Het is van ontzetting.
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‘Mijn God, ik heb de verstuiver in het bloed gespoten.’
In antwoord op mijn vraag stamelt ze zonder overtuiging: ‘Veel kwaad kan het
niet.’
Ik krijg een steeds nijpender gevoel in mijn borst, moet over de tafel heen leunen.
‘Gaat het?’ vraagt Margaret.
‘Nee, niet zo goed.’
Andere verpleegsters verschijnen, Morales zelf. Voor ik het weet, lig ik vast op
het bed, door op dijen en tors bevestigde slangen verbonden met een monitor. De
hartslag gaat alle kanten uit. Mijn opgezwollen voeten en enkels, tot nog toe
zorgvuldig schuil gehouden, zijn bloot gevallen. Morales betast ze en schudt zijn
hoofd. Dan verdwijnt iedereen, behalve Margaret. Zij houdt mijn hand vast, om me
te kalmeren. Wat een lief mens. Ik zeg: ‘You must feel awful.’
Margaret barst in tranen uit. ‘I do.’ Ze herstelt zich snel.
Bart verschijnt, verbaasd me vastgebonden te zien liggen, de feestelijke afhaalblik
nog vastgeplakt op zijn gezicht. De gedachte misschien te moeten blijven is een
gruwel. Het lukt me niet te ontspannen, de meter blijft uitslaan. Na nog een kwartier
of drie verdwijnt Margaret stilletjes.
Af en toe komt een verpleegster kijken naar de stand. Vanuit zijn stoel bestudeert
Bart de registratie. ‘Voor het uitslaan van de meter lijkt het geen verschil te maken
of je leest, of mediteert, of maalt.’ Na vier uur liggen zakt de hartslag toch en
verschijnt Morales weer, de hoofdverpleegster achter hem aan. Ik word losgemaakt,
hij geeft me een hand. De gezwollen voeten zijn wel een punt van grote zorg, zegt
hij. Ik heb Bart gewaarschuwd, samen bezweren we de dokter dat dit vaker voorkomt
na mijn ziekenhuisopnamen en dat het elke keer bij normaal gebruik van de benen
verdwijnt. Morales besluit streng dat ik toch moet blijven. Het spijt me voor Margaret,
nu moet ik me strijdbaar tonen: ‘In dat geval mag de kliniek een proces tegemoet
zien voor de medische blunder.’
De dokter en de hoofdverpleegster trekken zich terug. Vijf minuten later is Morales
er weer, ditmaal met de dame van de administratie. Ik mag gaan.
Ik krijg een afsprakenkaartje mee voor een consult bij een hartspecialist, morgen.
Maar alleen voor het geval ik vannacht last zou krijgen van mijn hart.
Bij mijn vertrek is de buurman op de wc. Ik groet vanachter de gesloten deur, wens
hem een volledig herstel toe. Wat zouden de Hobbits van het gedoe rond mijn bed
die middag hebben gedacht? Niets.
Toen ik nog aan de monitor vastlag had Bart in de kamer tegenover ons de chef
intensive care gezien, op patiëntenjacht. ‘Hij komt toch niet deze kant uit?’ ‘Nee, hij
is daar bezig.’
Ik was er pas gerust op toen Morales aan mijn bed verscheen.
Gewapend met de wandelstok en begeleid door Bart loop ik de gangen door naar
de uitgang, danig verzwakt toch. Mijn hart bonkt, ik hijg van kortademigheid. Vaak
rusten is geboden. Ik moet nu door geen arts van hier worden gezien. Die zal zich
maar al te graag over me ontfermen. Buiten gaat het beter. Daar is de taxi. Ik ben
ontsnapt.
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[731]
[Medewerkers]
(1961) - Over zijn ervaringen als docent op ‘zwarte’ scholen
in Amsterdam publiceerde hij de verhalenbundels Eén hand kan niet klapt
(2004; bekroond met de E. du Perronprijs) en De jeugd van tegenwoordig
(2006; bekroond met o.m. de Zilveren Zebra). Woont sinds 2005 in Marokko
en schrijft columns in De Groene Amsterdammer. Dit najaar verschijnt zijn
romandebuut Sirocco.
KEES BEEKMANS

(1981) - Studeerde Bouwkunde in Delft. Publiceerde eerder in
De Tweede Ronde en Hollands Maandblad. Winnaar van de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2007-2008 (proza).
THIJS DE BOER

(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). Publiceert tevens vertalingen van klassieke Arabische
literatuur in de veeldelige reeks ‘Arabische Bibliotheek’.
HAFID BOUAZZA

MAARTEN DOORMAN (1957) - Filosoof, schrijver, medewerker van de Volkskrant,

oud-redacteur van Hollands Maandblad.
(1970) - Debuteerde in 2003 met de bundel In menigten.
Nadien verscheen Underperformer (2005; o.m. bekroond met de Jo Peters
Poëzieprijs en de J.C. Bloem-poëzieprijs), alsmede de roman Kleine
doorschijnende man (2007). Dit najaar verschijnt zijn nieuwe dichtbundel,
Gospels en psalmen.
ERIK JAN HARMENS

(1946) - Won in 1997 de Nijmeegse literatuurprijs en
publiceerde in 2001 de bundel Veerstraat, die werd genomineerd voor de C.
Buddinghprijs. In 2006 verscheen Proefsteen.
MARIJKE HANEGRAAF

MAARTEN 'T HART

(1944) - Studeerde biologie aan de Universiteit van Leiden.
Auteur van talrijke romans en geschriften.
(1929) - Was zijn gehele werkzame leven verbonden aan de
universiteit en is thans gepensioneerd.
SAM KOEK

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. Vorig
jaar verscheen Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte, tekeningen, gedichten
bij een tentoonstelling van haar oeuvre in Museum Beelden aan Zee.
IRIS LE RÜTTE

(1974) - Dichter en performer. Winnares Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2004/2005 (poëzie). In 2006 verscheen haar
debuutbundel Kater.
FROUKJE VAN DER PLOEG
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RIK SMITS (1953) - Taalkundige en publicist; samen met Liesbeth Koenen schreef

hij o.m. het hoofdstuk ‘Taal’ in het Cultureel woordenboek en het Basishandboek
Nederlands.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
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Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
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Deze maand
Er is een even interessante als verontrustende overeenkomst tussen de huidige
economische crisis en wat men met een luidruchtig woord de culturele crisis van
het Avondland zou kunnen noemen. Ik bedoel dan de op diverse manieren met
elkaar verknoopte stagnatie op het gebied van onderwijs, maatschappelijke integratie
en intellectuele solvabiliteit. Beide recessies komen na een periode van bloei die in
terugblik voornamelijk lijkt te zijn gestoeld op een besmettelijke hybris die wortelde
in aanstekelijk optimistische vergissingen, en die thans is omgeslagen in een
epidemisch verlies aan vertrouwen dat is gegrond op een infectueuze paniek
voortkomend uit overdreven pessimistische misvattingen.
Onlangs gaf George Soros, de speculant-filantroop-publicist wiens vermogen van
zo'n zeven miljard dollar zijn opvattingen niet minder relevant maakt, voor de
Amerikaanse Senaat een aardige diagnose van de neerwaartse beweging in de
economie. Hij sprak van een situatie waarin de buitensporige desillusie over de
eigen vergissingen de werkelijkheid zozeer beïnvloedt dat de ontgoocheling zich
verdiept, zodat de werkelijkheid weer verdere schade lijdt. In zijn ogen is deze
zichzelf versterkende ‘superdepressie’ een rechtstreeks gevolg van de ‘super-bubble’
waarin rijkdom op niets was gebaseerd dan de illusies van mensen die belang
hadden bij het verbreken van de traditionele koppeling tussen waarde en
onderliggende feitelijke omstandigheden.
Dit lijkt in meer dan één opzicht op de gevoelens van crisis die al enige tijd
rondzeuren in de politieke en culturele kringen van ons land. Ook hier is sprake van
een harde landing na een periode waarin culturele zelfoverschatting en
maatschappelijke privileges volledig losraakten van feiten en omstandigheden. Ik
doel dan uiteraard op de radicale ommekeer van hybris naar crisisgevoel in sectoren
zoals onderwijs, maatschappelijke integratie, de politiek en de media. Ook hier werd
de ‘super-bubble’ gevolgd door een ‘superdepressie’, en ook hier lijkt het vertrouwen
in deze sectoren voor jaren verkreukeld.
In de economie zal herstel moeizaam zijn, vooral in het Westen, omdat de
onderliggende trend bestaat uit groeiende energieschaarste en een fundamentele
zwenking van de economische zwaartepunten naar het Aziatische continent, waar
ook het merendeel van de wereldbevolking woont trouwens. Optimistische noch
pessimistische misvattingen kunnen daar iets aan veranderen.
Op intellectueel gebied zal herstel waarschijnlijk even moeizaam zijn, zeker in
Nederland, omdat de onderliggende trend hier bestaat uit de cumulerende zwakte
van de onderwijssector en een fundamentele zwenking naar trivialisering van het
openbare leven. Thans is 25 procent van onze middelbare scholieren - op alle
schooltypen - niet in staat hun schoolboeken met begrip te lezen. Dit is een hogere
mate van ‘functioneel analfabetisme’ dan in enig ons omringend land. Geen wonder
dus dat Nederland meer kunstmanagers, externe adviseurs en interim-bestuurders
kent dan de buren. Ook in culturele zin is de koppeling tussen waardering en feiten,
tussen argumenten en consequenties immers geheel verbroken. Maar waarschijnlijk
worden we hiervan somberder dan nodig is, zodat onze desillusies de crisis alleen
maar voeden in plaats van haar te bestrijden. - BB
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Een mallotige primatenerfenis
Waarom ik tegen literaire prijzen ben
door Maarten 't Hart
‘Why should writers wish to be rated - seeded - like tennis players? Handicapped
like racehorses? What an epitaph for a novelist: “I won all the polls!”’ - SAUL BELLOW
Wij mensen zijn van huis uit primaten. Net als onze directe verwanten zijn wij uiterst
sociale organismen die in groepen en stamverbanden leven. Binnen de
stamverbanden is er altijd sprake van wedijver, van krachtmeting, van competitie.
Onophoudelijk dient de bestaande hiërarchie bevochten, bevestigd, opnieuw
gedefinieerd te worden. Vooral de mannetjes van de primatengroepen testen
voortdurend elkaars onderlinge vaardigheden teneinde te morrelen en te wrikken
aan de bestaande rangorde. Elke topaap moet zijn positie blijvend bevechten.
Zich onderdompelen in de onderlinge wedijver, dat is de droeve lotsbestemming
van de mannelijke primaat die volwassen wordt. Tweestrijd is aan de orde van de
dag. Aan krachtmetingen kan men zich als primaat niet onttrekken.
Je zou denken dat de beschaafde mens een modus zou hebben gevonden om
aan dergelijk primitief geworstel te ontstijgen. Niets blijkt minder waar. Homo sapiens
grossiert in competities op alle terreinen des levens. Niets blijkt ongeschikt voor een
krachtmeting. Toen Dolly Parton incognito Californië bezocht, kreeg zij er lucht van
dat er een ‘Dolly Parton Look-alike Contest’ zou worden gehouden. Onder een
schuilnaam schreef ze zich in. Ze eindigde als derde.
Opmerkelijk bij alle krachtmetingen van Homo sapiens is - men kon het bij de
Olympische spelen in China dagelijks op de buis bij alle onderdelen van sport
observeren - dat je op het moment van de overwinning steevast bij de winnaars, of
zij nu uit Noord-Europa dan wel Stille Zuidzee-eilanden afkomstig waren, dezelfde
glunderende gelaatstrekken waarneemt als bij zegevierende chimpansees. Zelfs
de karakteristieke manier om met gebalde vuisten de armen in de lucht te werpen,
kun je terugvinden in de rijke gebarentaal van de gorilla, de bonobo, de chimpansee
en de orang-oetan. Worden door Homo sapiens na overwinning de vuisten gebald,
dan klinkt doorgaans ook de oerschreeuw, en die oerschreeuw laten gorilla's en
chimpansees eveneens horen als ze een medeaap de loef hebben afgestoken.
De anonieme auteur van het mooiste Bijbelboek wist overigens reeds dat bij
wedkampen en krachtmetingen zelden de besten zegevieren. Hij schreef (en dit
zijn vooralsnog de treffendste regels gebleken die ooit over deze twijfelachtige
primatenerfenis werden opgetekend): ‘Wederom zag ik onder de zon dat niet de
snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het
brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst,
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want tijd en toeval treffen hen allen.’ (Prediker 8:11). - Anders gezegd: je bent Dolly
Parton en toch eindig je bij een Dolly Parton Look-alike Contest op de derde plaats.
In het bedaarde reservaat der letteren waar je redelijkerwijs mag veronderstellen
dat men zich bezighoudt met de innerlijke rijkdom van de mens, met verfijnde
gevoelens en verheven gedachten, zou je verwachten dat men deze energie
verslindende en weinig verheffende primatenerfenis ver achter zich gelaten heeft.
Dat blijkt niet het geval. Juist het literaire leven wordt gekenmerkt door een wildgroei
aan krachtmetingen, een en ander geritualiseerd in de vorm van literaire
prijscompetities.
Veel van die prijzen worden tegenwoordig via een getrapt systeem uitgereikt,
eerst een longlist (krachtmeting één), dan een shortlist (krachtmeting twee), dan
uiteindelijk de prijs (krachtmeting drie), net zoals dat bij Idols-verkiezingen, en
vergelijkbare vormen van competities het geval is. De laatste fase wordt altijd op
de buis uitgezonden zodat ieder getuige kan zijn van de apotheose van deze
geritualiseerde vorm van strijd om de eerste plaats. Dat het daarbij in feite om een
soort platvloerse tenniswedstrijd gaat, bleek bij de uitreiking van de AKO Literatuurprijs
2007 afgelopen november. Toen las je overal dat Arnon Grunberg, die reeds de
Gouden Uil en de Libris Literatuur Prijs met zijn roman Tirza had gewonnen, een
Grand Slam kon maken. Spijtig genoeg ging die Grunberg-Grand Slam niet door,
aangezien A.F.Th. van der Heijden met zijn duizend pagina's tellende boek Het
schervengericht de prijs won.
Voor het zover was, vond bonobo Grunberg, geheel in lijn met datgene waartoe
de meest primitieve halfaap ook zou overgaan, het nodig om de reputatie van zijn
naaste concurrent voor de top, Van der Heijden dus, eens stevig ter discussie te
stellen. Hij kon niet wachten tot anderen de pikorde hadden vastgesteld. Hij wou
zichzelf alvast naar de top pikken, en dat pikte de andere bonobo uiteraard niet, en
die ging terugpikken. Onversneden primatengedrag in pure vorm.
Het onthutsende bijverschijnsel van al die krachtmetingen is het tomeloze verdriet
van de verliezers. Ze komen bij zwemwedstrijden of hordelopen soms maar
honderdsten van seconden te kort om als eerste te eindigen (en hebben dus een
ongelofelijke prestatie geleverd) maar blijken desondanks ontroostbaar. Ze staan
erbij alsof hun hele leven vergeefs geleefd is. Je zou denken dat iedere deelnemer
moet beseffen dat een krachtmeting altijd maar één winnaar en liefst zo veel mogelijk
verliezers oplevert (hoe meer verliezers namelijk, hoe groter de prestatie van de
winnaar), en dat, zoals Prediker zo mooi zegt, niet uitnemendheid, maar tijd en
toeval bestemmen wie - zeker in geval het gaat om honderdsten van seconden op een willekeurig moment als winnaar zal eindigen.
Bij literaire krachtmetingen - waar niet de stand van de chronometer, maar
onduidelijke, subjectieve criteria, naast nog allerlei andere parameters (hoeveel
vrienden heeft de laureaat in spe in de jury bijvoorbeeld, hoe vaardig is hij of zij als
literaire netwerker) de doorslag geven bij winst en verlies - hoeft al helemaal niemand
zich er iets van aan te trekken dat hij of zij de AKO- dan wel Libris-prijs niet heeft
gewonnen. Toch neem je ook daar waar dat verlies veel harder aankomt, veel
pijnlijker treft dan winst vreugde biedt. En je ziet nog iets anders, wat je trouwens
ook bij sportwedstrijden waarneemt, namelijk het minzaam grijnzen van de
omstanders. Waarschijnlijk komt mede daarom verlies zo hard
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aan: je wordt immers geconfronteerd met het geniepigste vermaak van de mens,
namelijk leedvermaak.
Blijkbaar is ook bij de uitreiking van de AKO- of Libris-prijs voor de toeschouwers
niets bevredigender dan de aanblik van vijf beteuterde verliezers en één winnaar.
Zodra bekend is geworden wie de prijs heeft gekregen, zwenken de tv-camera's
bliksemsnel naar de gezichten van de verliezers. Wie om het even welke prijs ook
krijgt, altijd doemen er naast één gelukkige een veelvoud van ongelukkigen op die
er naast grijpen, en vervolgens geconfronteerd worden met Schadenfreude van de
omstanders.
Het is duidelijk dat prijzen, krachtmetingen, wedkampen, competities de
hoeveelheid ongeluk in de wereld vergroten en alleen al daarom onverwijld afgeschaft
dienen te worden. Alles in het leven zou er immers op gericht moeten zijn de
hoeveelheid menselijk leed en ongeluk te minimaliseren

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

6
Overigens wordt de prijskans in de literaire wereld beheerst door eigenaardige
mechanismen. Hugo Verdaasdonk heeft ooit aangetoond dat een beprijsde schrijver
groter kans loopt nog een prijs te krijgen dan iemand die stelselmatig buiten de
prijzen valt. Krijg je een prijs, dan krijg je er vaak snel nog één, zoals ik zelf ook heb
mogen ervaren bij de Multatuli-prijs en de Gresshoffprijs. Ik had de een nog niet
ontvangen of de ander kwam ook mijn kant uit. Direct daarna smaakte ik het bizarre
geluk dat mijn roman Een vlucht regenwulpen een verbijsterende bestseller werd.
Sindsdien is het, wat prijzen betreft, uiteraard radicaal afgelopen. Akkoord, ik kreeg
de Gouden Strop, ik kreeg een Zweedse prijs, ik kreeg de
Euregio-Schüler-Literaturpreis, maar bij alle grote Nederlandse prijzen had ik
vanzelfsprekend het nakijken.
Na het enorme succes van Een vlucht regenwulpen verbaast mij dat niet. Zo'n
vorm van succes - zie bijvoorbeeld wat Pietro Mascagni overkwam na het
onthutsende succes van Cavalleria rusticana - baart bij de concurrentie steevast
zoveel rancune dat je welhaast in de ban gedaan wordt en derhalve ook altijd naast
prijzen grijpt. Mij deert dat weinig want ik heb liever lezers dan prijzen. Bovendien
worden die prijzen altijd 's avonds laat uitgereikt, vaak bij ellenlang uitgerekte etentjes.
(Ook dit ritueel ligt verankerd in onze primatengenen: na krachtmetingen tussen
mannetjesapen die de rangorde opnieuw hebben vastgesteld volgen altijd vredige
vlooi- en eetrituelen.)
Naar diners taal ik echter volstrekt niet. Ik had vreselijk de schurft in dat ik naar
Aken moest om bij een etentje de Euregio-Schüler-Literaturpreis in ontvangst te
nemen. Het was dat mijn uitgever aanbood om me erheen te rijden, en weer terug
te brengen, anders was ik niet gegaan.
In principe vind ik dat auteurs, aangezien de Vanity Fair van het prijzenspektakel,
los nog van het feit dat die wanstaltige, alomtegenwoordige competitiedrang
simpelweg vanuit onze oudste primatengenen opborrelt, even verwerpelijk als
verderfelijk is, zich verre moeten houden van jury's. Toch maak ik, dit principe ten
spijt, al sinds jaar en dag deel uit van de jury van de Anton Wachterprijs. Dat vloeit
voort uit mijn bewondering voor Vestdijk. Daarbij komt dat deze jury een
onverschrokken instelling vergt, want zit je er eenmaal in, dan wenkt de dood. De
juryleden Nico Scheepmaker, Ko Pop en Hans Oehle zijn inmiddels reeds bezweken,
en waarschijnlijk beducht voor een al te vroeg verscheiden heeft Rudi van der Paardt
zich onlangs uit de jury teruggetrokken. Ik ga ervan uit dat Wam de Moor en Martin
Ros, allebei ouder dan ik, eerder aan de beurt zijn, maar je weet nooit, dus ook ik
houd m'n hart vast.
In de loop der jaren hebben wij als Anton Wachter jury overigens alle grote
debutanten er bij de start feilloos uitgepikt: onder meer Kellendonk, De Jong, Van
der Heijden, en Arnon Grunberg zelfs twee keer. Maar de waarheid gebiedt te
zeggen dat wij ook herhaaldelijk de prijs hebben uitgereikt aan debutanten van wie
sindsdien nooit meer iets is vernomen.
Omdat ik met name die immorele prijzen waarbij zo'n getrapt systeem wordt
gehanteerd, verafschuw, heb ik, toen alleen nog de AKO-prijs bestond, aanvankelijk
jaar op jaar geweigerd in de jury te gaan zitten. Zowat vanaf het moment dat die
prijs bestond, werd ik elk jaar opnieuw voor de jury gevraagd door Jef van Gool, de
reuze aardige directeur van het Nederlandse Bibliotheek en Lectuur centrum. En
telkenmale weigerde ik.
De allereerste AKO-prijs werd uitgereikt aan Bernlef voor zijn roman Publiek geheim.
Daar verbaasde ik mij enorm over. Zo'n reuzenbedrag voor zulk smakeloos, dor,
levenloos maakwerk? Zulke futloze flauwekul over een filmregisseur
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achter het IJzeren Gordijn? Onbegrijpelijk vond ik het, dus heel begrijpelijk dat je
nimmer meer iets over dat boek hoort. Zelfs binnen het oeuvre van laagvlieger
Bernlef is het een dieptepunt. Maar ja, in de jury zaten toen zulke taaie reptielen als
Kees Fens en Pierre H. Dubois (inmiddels allebei overleden).
De tweede AKO-prijs ging naar Veranderlijk en wisselvallig, een niet onverdienstelijk
werk van Geerten Meijsing, maar de derde AKO-prijs ging naar Het koekoeksjong
van de Belgische Brigitte Raskin. Het was een roman waar je zelfs je houtkachel
niet mee zou willen stoken. De schrijfster en haar maakwerk zijn dan ook allang
totaal vergeten. Dat ze de prijs kreeg dankte ze vooral aan jurylid Hans Warren. Die
is inmiddels ook overleden.
En zo ging het maar door. Meestal wordt werk bekroond waar je grote vraagtekens
bij kunt zetten. Onlangs nog kreeg Jan Siebelink de AKO-prijs voor zijn Knielen op
een bed violen. NRC-critica Elsbeth Etty heeft dit knielen getypeerd als ‘een
hoogtepunt in de Nederlandse letteren’, dus is het wel enigszins vermetel en
ongepast van mij om daar anders over te denken. Toch wil ik er voorzichtig op attent
maken dat in de honderden knielbladzijden van Siebelink nog niet het allerkleinste
snippertje humor te ontwaren valt. Bovendien is Knielen op een bed violen vaak
akelig larmoyant en sentimenteel. Waar zulks het geval is, kan nooit sprake zijn van
een hoogtepunt, en wellicht ook niet van prijswaardigheid.
Omgekeerde gekkigheid gebeurt ook. In 1990 verscheen A.F.TH. van der Heijdens
Advocaat van de hanen. Zelfs binnen het vorstelijke oeuvre van Adri een
onovertroffen meesterwerk. Niettemin haalde het de AKO-shortlist niet (het fenomeen
longlist was toen nog non-existent). Desgevraagd deelde de jury mee dat ze het
boek tweehonderd bladzijden te dik vond. Ach ja, te dik, altijd hetzelfde gezeur van
luie lezers.
Na dit debacle waarbij de roman die torenhoog uittorende boven al wat er verder
dat jaar gepubliceerd was, niet bekroond werd, besloot ik mijn bezwaren tegen het
jurylidmaatschap opzij te zetten. Toen ik het jaar daarop weer ootmoedig door Jef
van Gool werd benaderd voor de jury van de AKO-prijs, stemde ik toe. Ik wilde wel
eens weten hoe het toeging in die jury en waarom men altijd feilloos de verkeerde
boeken bekroonde.
Wim Duisenberg, inmiddels ook al overleden (heus, in een jury zitten, betekent
levensgevaar), was voorzitter van de jury. Uiteraard zat er ook een echte academicus
in, want dat moet altijd: de eerbiedwaardige mevrouw Elrud Ibsch. En natuurlijk ook
een echte criticus, Gerda Meijerink. En vanzelfsprekend een heuse Vlaming. Deze
Vlaming was niemand minder dan Jos Borré, de enige Belg die ooit een boek leest,
dus elk jaar wel met zijn speciale slijtvaste jurybroek in een of andere jury zit. Borré
is het vleesgeworden jurylid. Borré is even behoedzaam als bescheiden als
beminnelijk. Borré dringt er niet op aan dat je een Vlaming nomineert, dus juist
daarom nomineren Nederlanders altijd minstens één Vlaming. Zo af en toe is Borré
zelfs voorzitter van een jury! En dan gaat in Vlaanderen overal de vlag uit!
Toen de jury aan het werk ging, bleek een vrij stevige, maar beslist ook erg aardige
dame die luisterde naar de wonderbaarlijke naam Umtul Kiekens alles te regelen:
de afspraken voor de vergaderingen, het aansturen van de boeken. We hoefden
zelfs niet alles te lezen, elk jurylid kreeg een bepaald aantal boeken toebedeeld, en
die diende hij na lezing te rubriceren als een A-boek, een B-boek of een C-boek. Elk
boek werd in principe door twee juryleden gelezen. Een boek dat van twee C's was
voorzien, werd van de lijst afgevoerd. Dat hoefden de
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andere juryleden dan niet meer te lezen. Heb je dus in zo'n jury twee vijanden die
per ongeluk allebei jouw boek in handen krijgen, dan lig je er terstond uit.
Al vrij snel nadat wij als jury waren aangetreden, werden de vergaderingen
gehouden in de werkkamer van Wim Duisenberg in de Nederlandse Bank. Mij is
scherp bijgebleven hoe we daar over een soortement galerijen liepen, langs
geheimzinnige appartementen van mensen die in de bank huisden, en langs de
glanzend gepoetste goudstaven. Ook het prachtige hoogpolige tapijt in de werkkamer
van de bankdirecteur zal ik nooit vergeten, noch ook de sublieme potloden die voor
ons klaar lagen en die je na afloop mee naar huis mocht nemen. Het tapijt dempte
de voetstappen en, naar het leek, zelfs de stemmen.
Eenmaal hebben we vergaderd ten huize van Duisenberg. Ook een aparte
ervaring, want toen leerde ik mevrouw Duisenberg Twee kennen. Nummer Eén had
ik lang daarvoor al ontmoet op een feestje van thesaurier-generaal Coen Oort (ja,
ja, zelfs zo'n doodgraverszoontje als ik verkeert soms in de hoogste kringen!). Weinig
begreep ik ervan dat Wim Duisenberg mevrouw Eén had vervangen door mevrouw
Twee, want Eén was ook erg charmant. Wel kijk ik nog steeds mijn ogen uit bij de
provocerende stellingname voor de Palestijnse zaak van mevrouw Twee. Ofschoon
ze menigmaal tamelijk ver gaat, bewonder ik haar moed. En al mag je dat van Leon
de Winter uiteraard niet zeggen, toch heeft ze meestal groot gelijk.
Hoewel wij niet alle ingezonden boeken hoefden te lezen, kregen alle juryleden
wel alle inzendingen toegestuurd. Je kon dus ook lezen, wat je niet verplicht was
te lezen. Aangezien ik een pathologische lezer ben, een boekenjunk, las ik alles.
Al snel merkte ik dat je daarmee onevenredig veel invloed kon uitoefenen. De andere
juryleden zuchtten en steunden omdat ze zoveel moesten lezen. Zei je vol overtuiging
over een boek dat niet op jouw lijst stond tegen een jurylid dat het nog moest gaan
lezen: ach jé, dat heb ik al gelezen, dat is niks, dan viel zo'n jurylid je in de armen.
Mooi zo, weer een boek van de stapel wat hij of zij voorzien van een ‘C’ ongelezen
voor een habbekrats bij De Slegte kon verkwanselen.
Bovendien kon ik profiteren van de omstandigheid dat veel van de boeken die
werden ingezonden voor de AKO-prijs, ook binnenkwamen voor de Anton
Wachterprijs. Daarnaast zat ik indertijd tevens in een leescommissie van de
ECI-boekenclub waar ook veel nieuw verschenen Nederlands literair werk langskwam.
Aldus was ik werkzaam op drie fronten en kon ik, overal onvervaard mijn mening
verkondigend, via een soort literaire kruisbestuiving, handig manipuleren, intrigeren
en bijsturen.
Wat blijkt namelijk bij al die jury's het grote probleem? Je wordt geconfronteerd
met een verbazingwekkende stapel boeken die je geacht wordt te lezen. Het is
vrijwel allemaal fictie, en niets gaat zo snel tegenstaan als een eenzijdig fictiedieet.
Wéér zo'n boek waarin de schrijver of schrijfster omstandig verhaalt over min of
meer prille seksuele ervaringen al dan niet gecombineerd met vakantiebelevenissen.
Het is buitendien frappant om te zien hoe in allerlei vormen van hedendaagse fictie
de hoofdpersoon op enig moment op reis gaat. Toegegeven, ook ik laat in Een
vlucht regenwulpen mijn hoofdpersoon op tweederde van de roman afreizen naar
Zwitserland, ook ik heb mij derhalve bezondigd aan het verwerken van reisindrukken
in mijn roman.
Feit is, dat wanneer je als jurylid maar voortleest, je in toenemende mate wordt
vervuld van ergernis. Je leest niet meer voor je genoegen, je leest tegen heug en
meug. En daardoor valt je onderscheidend vermogen weg. Te groot, te alomvat-
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tend, is je wrevel. Kom je iets tegen dat eruit springt omdat het bijvoorbeeld
essayistisch is, dan adem je op. Goddank, geen fictie!
Wie uit vrije wil leest, daarbij zelf de boeken kiezend die hij leest, zal nooit weten
hoe het voelt om gedoemd te zijn tot verplicht lezen. Ook als je werkzaam bent als
recensent maakt het alle verschil of je zelf het boek kiest dat je zelf wilt bespreken
of dat je een boek door de redactie van een literair bijvoegsel toegestuurd krijgt met
de vraag of je er een stukje over wilt schrijven. Natuurlijk, het kan in het laatste geval
zo zijn dat je juist dat boek toch al dolgraag wou lezen, maar meestal is het een
boek dat je zelf nooit zou hebben uitgekozen om te lezen, en reeds dan is er sprake
van enig ongenoegen, reeds dan moet het betreffende boek wel heel goed zijn om
die aanvangswrevel uit te wissen. Aan de toon van de recensie kun je doorgaans
aflezen of de criticus met aanvangswrevel aan zijn taak begon. En als die
aanvangswrevel niet reeds vanaf het begin aanwezig was, dan doemt zij toch vaak
op als de criticus zich realiseert dat hij het boek dat hij onder handen heeft niet
alleen moet uitlezen, maar ook nog moet be-
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spreken. Zoals John Irving in een interview zei: ‘Weet u, als ik een criticus was, zou
ik ook boos en gemeen zijn, daar worden die arme critici boos en gemeen van - dat
ze al die boeken uit moeten lezen waar ze niet van genieten. Wat een rare baan is
het toch! Wat een onnatuurlijk werk! Het is zeker geen werk voor volwassen mensen.’
Van die aanvangswrevel, die tegenzinergernis, is pas goed sprake als je niet één,
maar tientallen boeken moet lezen die je zelf nooit zou hebben uitgekozen om te
lezen, maar die nu eenmaal op je pad komen omdat je in zo'n jury zit. Monica van
Pamel vertelde mij een keer dat ze zo schoon genoeg kreeg van die stapel te lezen
boeken dat zij een kloek besluit nam: ‘Ik heb ze achter het toilet gedonderd.’ Nelleke
Noordervliet heeft zich teruggetrokken uit de ECI-commissie omdat ze letterlijk
onpasselijk werd van het fictiedieet. Geen wonder wellicht dat ze bij de Gouden Uil
onlangs, vergeefs overigens, hebben geprobeerd om het aantal inzendingen drastisch
terug te dringen. Ook daar worden de juryleden uiteraard half krankzinnig van de
enorme stapels die binnen stromen.
In literaire jury's zitten doorgaans geen gulzige lezers zoals ik, maar bedaarde
lezers, fijnproevers die onder normale omstandigheden zo nu en dan van een veel
geprezen literair werk behoedzaam een halve bladzijde savoureren. En juist dit type
bedaarde lezers wordt dan blootgesteld aan een enorme, alsmaar groeiende stapel,
die gaandeweg mythische proporties aanneemt. (Voor de Anton Wachterprijs 2008
zijn maar liefst 110 debuten binnen gekomen. Ook hier weer even begrijpelijk als
groot gemor binnen de jury!)
Toen ik eenmaal de mechanismen doorgrondde die bij literaire jury's in toenemende
mate een rol gaan spelen, begreep ik waarom de juryleden in 1990 bij Advocaat
van de hanen hebben verzucht dat het tweehonderd bladzijden te dik is. Zit je in
zo'n jury dan is elk boek te dik, dan smacht je naar dunne boekjes met grote letters
waar je snel doorheen bent. Ik denk dat heel veel juryleden stiekem allerlei boeken
alleen maar even doorbladeren, zich voor een oordeel erover baserend op toevallig
langskomende recensies. Is er een jurylid dat gulzig leest, en hun de taak uit handen
neemt, zoveel te beter. Maar zo'n jurylid kan dan zowat in z'n eentje, handig
intrigerend en slim manipulerend, een bepaald boek naar voren schuiven dat hij
graag bekroond ziet, zoals hij ook boeken die hem niet welgevallig zijn onder de
tafel kan werken.
Mij is, daar boven dat hoogpolig tapijt in de werkkamer van Wim Duisenberg,
inderdaad geopenbaard waarom jury's zo vaak een boek bekronen waarvan je
denkt: hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze dat hebben uitgekozen. Mij is ook
duidelijk geworden waarom de Wet van Verdaasdonk geldt: schrijvers die reeds
eerder in de prijzen vielen, hebben een voorsprong omdat bij zo'n groot aanbod aan
fictie je onderscheidend vermogen wegvalt (alles lijkt op elkaar), maar zo'n naam
springt er dan uit omdat die reeds eerder met een bekroning was verbonden. Ook
begrijp ik waarom populaire vertellers geen kans maken: juryleden zijn sterk geneigd
om schrijvers met grote oplagen van wie het werk ook gretig door niet-literaire lezers
wordt verslonden bij voorbaat terzijde te leggen, simpelweg omdat ze eigenlijk 't
liefst alles meteen terzijde zouden willen leggen, respectievelijk achter de toiletpot
donderen. Zo iemand als John Irving of Ronald Giphart zal dus nooit een prijs krijgen.
En andersom: bonobo Grunberg wordt de laatste jaren (de Wet van Verdaasdonk!)
zowat bedolven onder alle beschikbare prijzen. Zoals in het woord des Heren staat:
wie heeft zal gegeven worden.
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Om aan al deze ellende voorgoed een einde te maken, zou ik willen voorstellen
voortaan simpelweg alle prijzen aan Grunberg te geven. Ten eerste omdat noch in
Nederland, noch daarbuiten ooit een groter schrijver is opgestaan. Zelfs Multatuli,
Vestdijk en Couperus zijn lilliputters vergeleken met deze Rembrandt der Letteren.
Ten tweede omdat hij veel goeds doet met het prijzengeld (zoals het ondersteunen
van de uitgave van het Verzameld Werk van Karel van het Reve). Ten derde omdat
het een enorme werkbesparing oplevert. Geen kreunende jury's meer die bezwijken
onder de honderden inzendingen (374 bij de AKO-prijs 2007, denk je nu ooit dat vijf
juryleden tot een afgewogen oordeel kunnen komen over 374 boeken?!). Ten vierde
omdat alle andere schrijvers dan weten: Grunberg krijgt alles, en zich dus niet
gepasseerd hoeven voelen of in spanning hoeven zitten.
In de jury van de Anton Wachterprijs hebben wij al een begin gemaakt. Hoewel
het een debutantenprijs is en iemand maar eenmaal kan debuteren, en
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derhalve dus ook maar eenmaal de prijs in de wacht kan slepen, hebben wij de prijs
toch reeds twee keer aan Grunberg toegekend. Onder de naam Marek van der Jagt
was hij nogmaals gedebuteerd, en wij zijn erin gestonken. Rudi van der Paardt had
overigens argwaan, maar Martin Ros drukte door dat wij De geschiedenis van mijn
kaalheid moesten bekronen. Heus, voortaan alle prijzen naar Grunberg, dat is het
ei van Columbus. Dan worden ons ook die uiterst beschamende taferelen bespaard
die zich in paleis het Loo hebben afgespeeld bij de uitreiking van de AKO-prijs 2007.
Toen wij in 1992 moesten bepalen wie de AKO-prijs zou krijgen, had Grunberg de
hof der letteren nog niet betreden, anders zouden wij uiteraard dit grootste talent
aller tijden terstond hebben bekroond. Nu kwamen wij met de volgende zes
nominaties: Nico Dros (Noorderburen), Eric de Kuyper (Grand Hotel Solitude),
Margriet de Moor (Eerst grijs dan blauw dan wit), Nelleke Noordervliet (Het oog van
de engel), Jacq Firmin Vogelaar (De dood als meisje van acht) en Joost Zwagerman
(Vals licht).
Wie de lijst bekijkt, ziet dat er uiteraard één Vlaming bij zit. Dat moet altijd, dat is
een ongeschreven wet. Denk niet dat Borré erop had aangedrongen dat wij De
Kuyper zouden kiezen. Borré dringt nergens op aan, Borré is een buitengewoon
nette, buitengewoon beschaafde, buitengewoon angstvallige man die zich graag
conformeert aan de mening van anderen. Hem kun je er altijd bij hebben als jurylid,
hij is volstrekt onschadelijk.
Aangezien er maar liefst twee vrouwelijke juryleden waren, is het begrijpelijk dat
er ook twee schrijfsters genomineerd werden - iets dat heel uitzonderlijk is.
Schrijfsters worden hoogstzelden genomineerd, en prijzen krijgen ze vrijwel nooit.
(Som de schrijfsters en dichteressen maar eens op, lieve lezer, die de P.C. Hooftprijs
hebben gekregen!) Overigens is het begrijpelijk dat vrouwen buitenspel staan, want
wedijver, competitie, krachtmeting is het domein van mannetjesprimaten. Maar
ditmaal was dat anders.
Nog goed herinner ik mij dat Wim Duisenberg bij een receptie, voorafgaande aan
onze laatste vergadering op zijn hoogpolig tapijt, ieder jurylid afzonderlijk benaderde
met de vraag: ‘Wie moet volgens jou de prijs krijgen?’ Toen hij zo slinks met een
glas in de hand tussen de nippende mensen door van jurylid naar jurylid sloop,
dacht ik: ‘Kijk goed, zo gaat het dus toe in de politiek, wil je als leider een beslissing
nemen, dan hoor je a priori je ondergeschikten één voor één uit zodat je precies
weet wat ze eigenlijk denken, maar wat ze in de voltallige vergadering nooit naar
voren zullen brengen omdat ze zich dan toch enigszins gedeisd houden. Gewapend
met de aldus opgedane kennis kan de voorzitter dan, de juryleden tegen elkaar
uitspelend, listig knopen doorhakken.’
In onze jury ging het uiteindelijk tussen Margriet de Moor en Nelleke Noordervliet.
Wat mij betreft: ik had ze graag beiden de prijs gegeven, ik vond niet dat de een de
voorkeur verdiende boven de ander. Maar ja, slechts één auteur kan winnen, en in
1992 won Margriet de Moor. Ze is een groot schrijfster, bij wie je er, net als bij
Siebelink, nooit bang voor hoeft te zijn dat je ooit bij enig werk in de lach zult schieten.
Toen de prijs werd uitgereikt tijdens zo'n ellendig diner dat de hele avond duurt,
lag ik in een verduisterde kamer met een aanval van migraine, zo hevig als ik zelden
heb meegemaakt. Blijkbaar wilde ik niet bij die prijsuitreiking aanwezig zijn, blijkbaar
protesteerde mijn hele hersenpan tegen dit mallotige uitvloeisel van onze
primatenerfenis in het Amstelhotel.
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Of het waait
Leo Vroman
1
Ik liep als zestienjarig kind
al eigenlijk niet meer echt;
op een onwerkelijke wind
kwam ik overal terecht.
Ik woei mij door het windstille land
en kon gen doelwit volgen want
ik maakte machteloos besluiten.
Zo wapperde ik jouw luwte in
maar hoorde de ware storm fluiten
en wapperde weer naar buiten
in tegenwind en tegenzin,
stormde weg van stad naar stad,
en overal waar ik landde, daar
stond alles wat ik nodig had
al wonderwindstil klaar.
Soms wilde ik achterstevoren lopen.
Dan blies de storm in mijn gezicht
mijn wangen bol, mijn ogen dicht,
rukte mijn dunne kleren open
en gierde een gedicht.
Nu word ik niet meer zo gewaaid;
of het stormt mij niet meer,
of de wind is pas gedraaid;
vaak dwarrel ik nu doodmoe neer.
Mijn hand krom als een herfstblad
ritselt en scharrelt dan nog wat
alsof hij voort wil leven.
Nu weer even.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

14

2
Enkele nog niet al te koude
kleine lijkjes van mijn gedichten
blijven pijnlijk opgericht en
door mijn vrienden warm gehouden.
Hoe kunnen ze zich ook verweren?
Ze kunnen immers niet verweren
en niet laten te bewegen
zoals verloren vogelveren
gedreven drijvend in de regen,
soms gretig door een kind gevonden
om thuis op te laten drogen
en aan wat vliegerdraad gebonden.
Want hier is vroeger mee gevlogen.

Fort Worth, 3 oktober 2008
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Zeven Arabische dichters
vertaald door Hafid Bouazza
Ibn Sahl Al-Is -H bīlī
(1212-1251)
Geef mijn oog de slaap terug die ontvoerd is
En vertel mij waarheen is mijn rede gegaan
Ik leerde toen ik de liefde een verblijf aanbood
Dat slaap op mijn oog vertoornd was geraakt
Ik riep: - Eilaas o wee! - waar zwijgen mij betamelijker was
Want de beminde wordt boos als ik roep: - Eilaas o wee! Ik vergeef hem waarlijk het vergieten van mijn bloed
Ik zeg: - Ik belastte hem te zwaar met het vergieten ervan Mijn ziel vindt genot in droefenis om hem en bevriendt haar:
Kennen jullie in passieleed een verwant van mijn ziel?
Men zei: - Wij kenden u als een van het rechtgeleide volk
Wat heeft u doen dwalen? -: - Zoek in zijn oogopslag de reden - sprak ik
Hij die God vormde uit het water des levens
Waarvan het restant op zijn tanden speekselzoet vloeit
O verdwenene! Mijn oog overvloeit om zijn afscheid
En druppelregens stromen als de ochtendzon versluierd wordt neer
Hoevele nachten bracht ik door - de sterren zijn mijn getuigen Een gijzelaar van hartstocht die mij overwon als ik hem overwinnen wilde
Herhalende in de duisternis jammerzuchten en als de sterren spreken
Konden hadden zij verwonderd om mijn toestand antwoord gegeven
Wat vind je van een beminde die wanneer je maar genoemd wordt
Schreit of klaagt of verlangt of vervoerd raakt?
In zuiver water ziet hij je geestschad en zonder
Een dronk geproefd te hebben is hij gelest maar gedronken heeft hij niet
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Ibn Az-Zaqqāq
(ca. 1095-1134)
Zij kwam toen de bewakers sliepen rondom mij
Terwijl de winden twistten met de muskus van de nacht
En de tooi om haar rilde hals een gezang Beantwoord door de sjerp - van onrustig geruisel voortbracht
Ze was op haar hoede voor het lichten van de ochtendzuil
Uit vrees dat een schandaal ons zou treffen:
Dat in een duistere nacht een dageraad
een dageraad beangstigt kon ik nimmer beseffen
*
Een flankenwieger - haar gestalte
Lenig en haar billen glooiendzwaar Kwam langs en de nacht die zo kort door haar was
Vloog weg met geen andere vleugels dan vreugden
In die meest weldadige nacht dat zij bezocht
Werd ik tot de dageraad omhelsd door de dageraad
Om mijn schouder hingen van haar onderarmen bandeliers
En om haar leest van mijn onderarm een gordel
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Abū Al-Abbār Al-Ishbīlī
(1108-1179)
Jij weet niet hoe voor immer je ogen mijn geest hebben ontgeest
Door verterende liefde noch wat leed mijn lever leverde
Moge ik zijn offer zijn: een bezoeker die raamde nader te komen
Maar niet rijzen kon uit verdrinking in ontstoken tranen
Vrezend voor blikken daagde hij mij in allerijl voor mij op
Ongetooid zijn hals behalve door bevallige halstalligheid
Ik overhandigde hem de beker waarin de wijn tot leven kwam
1
Door die behonigde speekselzoete mond en hagelsteentjes
Totdat een sluimer zijn oogleden begon te bedartelen
En de hand van de roswijn hem aan mijn hand gehoorzaam maakte
Ik wilde hem mijn wang - hoe onwaar - tot kussen geven
Maar hij zei: - Jouw hand is de peluw bij uitstek Hij overnachtte in een heiligdom door geen bedrog angst aangejaagd
En ik overnachtte dorstig: keerde mij niet af noch drenkte ik mij
Een maan die langskwam terwijl de volle maan tot onzichtbaarheid afnam
En de horizon alzijds verdeemsterd werd door afgunst
De nacht was verward waar de maanopkomst zou zijn
Want de nacht wist niet dat de maan in mijn bovenarm lag

1

Hagelsteentjes: de fijne, kleine tanden van de geliefde.
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Miqyas Ibn S ubābah
(†630)
1

Laat mij morgendrinken o Bakra want ik zag
2
De dood His̱ẖām tot het uiterste vervolgen
En evenzo jouw vader Abu Yazīd
De broeder van zangslavinnen en nobele drinkkompanen
3
Ibn Kabs̱ẖah vertelt ons dat wij zullen herleven
En hoe kunnen levensgalm en schedel tot leven komen?
Als het hoofd eenmaal van zijn schouders scheidt
Dan heeft de man geen behoefte aan voedsel
Zou u mij doden wanneer ik in leven ben
En mij tot leven wekken als mijn botten vergaan?

Ibrāhīm Ibn Harmah
(709-792?)
De zoon van de profeet verbood mij wijn
En tuchtigde mij met de tuchting der nobelen
En hij zei mij: - Heb geduld en zie ervan af
Uit vreze voor God niet uit vreze voor de mensen En hoe kan ik er geduldig van afzien terwijl mijn liefde
Ervoor zich in mijn beenderen heeft gevestigd?
Ik beschouw goede zondeloosheid een euvel voor mij
En goedheid voor de ziel de euvel van zondigheid

1
2
3

Bakrah: de vrouw van de dichter of een generieke naam voor de vrouw die de dichter berispt
om het drinken van wijn - een topos in bacchische poëzie.
His̱ẖām: familielid van de dichter die bij de slag van Badr (maart 624) sneuvelde.
Ibn Kabs̱ẖah: Mohammed, de profeet. Kabs̱ẖah was de echtgenoot van H̱alāmah, de min
van Mohammed.
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Ibn Al-H ad j d j aād j
(942-1001)
Open de fust en schenk mij in o mijn drinkgenoot
Schenk mij in van zijn verzegelde baai
Schenk mij de wijn in waarover voor de mensen
Een vers van verbodenheid is nedergezonden
Schenk mij in want ik en de presbyter
Zullen gezamenlijk haar in de hel uitpissen
*
Mijn vrienden ik heb dorst en in de wijn
Is lafenis voor de versmachtende dorstige
Dus schenk mij in het pure van dat waarover
De openbaring in de koran spreekt met een verbod
En waarover geen uitleg bestaat in enige school
Behalve dan gehoorzaamheid aan Satan
Schenk mij in op dit hoogtij en al
Resten er van ramadan slechts vijf dagen
Schenk mij in want ik heb met eigen ogen
In de bodem van de hel mijn plaats gezien
*
Mijn twee vrienden ontwaak uit een slaap
Die de het verstand der schrandere vernufteling verslinkt
Ziedaar de melkweg en de sterren als een
Beek die in een tuin van narcissen kabbelklinkt
En ik zie de oostenwind met zijn bries het nachteinde bereiken
Waarom zou ik dan geen man zijn die bij nachteinde drinkt?
Sta op mij een Romeinse baai in te schenken
Wier kruik sinds de tijd van Caesar niet werd betast
Een klare wijn die wanneer haar gezag de overhand neemt
Het dode verstand aan levende zielen verklinkt
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Ibn Al-Mut arriz
(874-956)
Een aarsgat als het deeg van de fijnste bloem
Van een schoonheid die de nuchteren dronken achterlaat
Van een deerne met een buitenlandse tong
Een slavin die koningen in ketens slaat
Fier weerde ik haar van de ogen af en zij gaf toe De harten van de hoerenlopers zijn vol verbazing
Ik ontkleedde haar van haar gewaden en zij sprak mij toe: 1
O maestro hebt u zin? - en ik antwoordde: - Certe da me honing -

1

De woordspelingen in het origineel zijn in het Perzisch.
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Loopdrang
door Thijs de Boer
De gangen in dit gebouw beginnen alweer nog voordat ze zijn geëindigd. Het zijn
cirkels.
Dit gebouw - het was vroeger een opvanghuis voor demente bejaarden. De gangen
hier lopen rond, omdat sommige van deze bejaarden de oncontroleerbare drang
hebben om te lopen. De verplegers noemen het loopdrang.
De gangen lopen rond omdat geen van de verplegers de hele tijd aan het einde
van de gang wilde staan om uit te leggen aan al die oude mensen dat dit het einde
is.
Je kunt niet verder.
Dit is het einde.
Meer is er niet.
De gangen lopen rond zodat die oude mensen rondjes konden lopen totdat ze
doodgingen.
Dit gebouw - het was vroeger een van de beste plekken in het land om je demente
vader of moeder heen te brengen. Maar het ging failliet, omdat niemand zoveel geld
wilde betalen voor degenen die hen in deze wereld hadden gebracht.
En nu, slapen wij hier.
In dit gebouw, ze vragen je: ‘Kan je op je rug in slaap vallen?’
Ze vragen je: ‘Zie je vaak iets vanuit je ooghoek dat er later niet blijkt te zijn?’
Soms rent er een lilliputter rondjes door de gangen terwijl hij schreeuwt: ‘Kijk, de
dwerg is aan het rennen! Kijk, de dwerg is aan het rennen! Kijk naar zijn grappige
armpjes en beentjes! Kijk hoe ze bewegen! Kijk hoe ze bewegen!’
Dit is voordat hij een shot krijgt.
Bijna alle lichtknoppen in het gebouw werken niet. Bijna alle lichten in het gebouw
worden op afstand bediend. De oude, niet-werkende lichtknoppen, overal wit
afstekend tegen de felgekleurde muren, zijn een permanente herinnering aan het
feit dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. Dat we niet voor onszelf kunnen
beslissen. Niet voor onszelf kunnen denken.
Ik heb wel eens gehoord dat je in dromen nooit controle kunt hebben over het
licht. En dat als je zeker wilt weten of je droomt of niet, je moet proberen het licht
uit of aan te doen.
Hier, overdag, weten we het nooit zeker.
Het enige licht dat we zelf mogen bedienen, is het licht naast ons bed. Dat we
zelf uit mogen doen voordat we gaan slapen. Het enige moment op een dag dat we
zeker weten dat we niet dromen, is net voordat we in slaap vallen. En ik weet dan
niet tegen wie ik het zeg of waarom, maar elke avond als ik het licht uitdoe, zeg ik
zachtjes hardop welterusten.
In dit gebouw, ze vragen je: ‘Wrijf je soms hard in je ogen voor de mooie kleuren
en vormen die je dan ziet?’
Het is toegestaan om posters op te hangen. Om je kamer persoonlijker te ma-
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ken. Minder leeg. Het wordt zelfs gestimuleerd om je eigen dekens en kussens mee
te nemen van huis. Zodat we ons thuis gaan voelen. Maar ik gebruik alleen de
spullen die ze me hier geven, en de muren van mijn kamer zijn leeg. Zelfs na al die
tijd zie ik het heden nog steeds als iets tijdelijks.
Ze vragen je: ‘Denk je vaak dat iemand je naam roept?’
Ze vragen je: ‘Denk je dat de hemel is gemaakt van hout en steen?’
In dit gebouw heb je de hummers. Dit zijn de mensen die heel de dag neuriën. Dit
zijn de mensen die stemmen in hun hoofd horen. Mensen die stemmen horen,
spannen vaak - wanneer ze die stemmen horen - hun stembanden aan. Alsof ze
hun stembanden gebruiken, maar dan niet. Het neuriën moet deze spanning
voorkomen. En moet ervoor zorgen dat de stemmen wegblijven.
Geluid maken om de stemmen niet te horen.
Soms, als een hummer een tijd stil is, vindt Mira het leuk om hem weer op gang
te krijgen.
Mira is mijn enige vriendin hier.
En ze zegt, dat als je ze iets vraagt over hun jeugd, dat ze dan wel weer voor
twee dagen aan het neuriën zijn.
Mira heeft drie keer geprobeerd om zelfmoord te plegen. En ze kwam hier na de
laatste keer. Door één van de pogingen heeft ze nu rare schoenen die haar helpen
bij het lopen. Ze sprong van een dak van een gebouw dat drie verdiepingen hoog
was. Het was een schreeuw om hulp zei ze.
Drie verdiepingen is een schreeuw om hulp.
Ze zegt: ‘Pas vanaf vijf verdiepingen kan je iemand serieus nemen.’
In dit gebouw, ze zeiden dat wat ik gedaan heb niet normaal was. En daarna
stopten ze me tussen al deze gekken. Maar na alles wat er was gebeurd, was mijn
gedrag niet het enige wat ik kon doen? Was mijn gedrag dan niet het enige normale,
het enige menselijke antwoord?
Mira zegt dat we allebei naar de hel gaan voor wat we hebben gedaan.
In dit gebouw, ze vragen je: ‘Denk je vaak dat er iemand met je meekijkt bij alles
wat je doet?’
Elke dag, rond de middag, komt er een hond langs. Hij blijft net zo lang voor de
schuifdeur zitten totdat de bewaking hem binnenlaat. Niemand weet wie de eigenaar
is. Wanneer hij wordt binnengelaten, loopt hij naar de dagkamer en gaat op het tapijt
zitten bij de banken. Daar zit hij dan een paar uur en kijkt om zich heen. En daarna
gaat hij weer weg.
Wanneer je probeert hem eten te geven, neemt hij het alleen aan uit je linkerhand.
Nooit eet hij uit je rechterhand. Waarschijnlijk heeft zijn baas hem dat geleerd om
te voorkomen dat mensen hem teveel verwennen. Maar ik ben linkshandig. Ik mag
hem geven wat ik wil.
Ze zeggen dat het beter is dat we hier zijn.
En daarna vragen ze: ‘Kan je nog huilen?’
Soms als ik me verveel, ga ik rondjes lopen door de gangen, net als al die oudjes
vroeger deden. En het is een geweldig gevoel. Alsof je jezelf bevrijdt van ontkenning.
Maar de meeste dagen is het gewoon wachten totdat de dag voorbij is.
In dit gebouw, ze vragen je: ‘Zou je nu, in dezelfde situatie, weer hetzelfde doen?’
En elke keer lieg ik niet en zeg ik ‘ja’ en daarna blijf ik hier.
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Mira vertelt me altijd de verhalen die ze aan haar dokter gaat vertellen. Dingen die
ze verzint om hem bezig te houden.
Gisteren in de dagkamer zei Mira tegen me: ‘Dokter, ik had een droom over een
schaakgrootmeester. Deze schaker had zoveel talent dat hij in staat was om meer
zetten vooruit te denken dan elke andere schaker. Zo ver vooruit, dat voordat hij
was begonnen, hij al wist dat hij ging verliezen. Voordat hij zijn eerste zet had
gedaan. De beste schaker in de wereld, maar nooit zal hij meer een schaakstuk
aanraken.’
Ze zei: ‘Dokter, wat denk je dat het betekent?’
Ze zei: ‘Dokter, ik moet vaak denken aan de dode boom die buiten mijn slaapkamer
stond, toen ik nog een kind was. De dode boom was helemaal begroeid met klimop,
en de klimop was aan het bloesemen. Door de klimop leek de boom groen. De boom
leek levend.’
Ze zei: ‘Dokter, wat denk je dat het betekent?’
Soms ben ik bang dat Mira weggaat als ik ga neuriën.
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Ze vragen je: ‘Droom je vaak over ziekenhuizen?’
Ze vragen je: ‘Ben je bang om beter te worden?’
Vorige week mocht ik het dorp in zonder begeleiding. Ik zat op een stoeprand
aan het plein en een man kwam naast me zitten. Hij zag eruit alsof hij op straat
leefde. En hij rook ook zo.
En hij zei zonder naar mij te kijken: ‘Stop met tandenpoetsen.’
Hij zei: ‘Het is de fluoride. Daarmee krijgen ze je.’
Ik keek naar hem en zei niets. Zijn benen trilden. Hij zei dat ze de fluoride het
eerst gebruikten in de werkkampen in Sovjet-Rusland. Hij zei dat ze ontdekten dat
wanneer ze de gevangenen water met fluoride gaven dat ze de bewakers helemaal
geen problemen meer gaven en dat je letterlijk alles met hen kon doen.
Hij zei: ‘De fluoride zorgde ervoor dat ze hun lot accepteerden.’
Daarna stond ik op en ik zei: ‘Dank je.’
En die avond poetste ik mijn tanden drie keer en na elke keer slikte ik de tandpasta
door.
In dit gebouw, ze vragen je vaak: ‘Waarom ben je hier?’
Wanneer ik hier weg mag, dan wil ik naar 85 graden noorderbreedte of zuiderbreedte.
En dan met net iets minder dan 145 kilometer per uur naar het westen gaan. Dat is
de snelheid die je nodig hebt om de draaiing van de aarde te compenseren. Om de
tijd stil te laten staan. Ik wil niet terug in de tijd. Ik wil alleen stilstaan.
Rondjes lopen om de tijd te stoppen.
Natuurlijk kun je ook precies naar de Noordpool gaan. Waar je gewoon stil staat
en in vierentwintig uur om je as draait. Maar ik vind dat er bij het stoppen van de
tijd wel enige inspanning bij moet komen kijken.
Dit gebouw, alle muren hebben felle kleuren en alles wat je aan kunt raken heeft
textuur. Het was voor de dementen. Felle kleuren, dingen voelen, het moest hen
stimuleren. Dit gebouw is gemaakt voor oude mensen om hun hersenen wakker te
schudden. Dit gebouw is gemaakt om te herinneren. Maar het enige wat ik wil, is
alles vergeten.
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Sterren
Maarten Doorman
Misschien is de oude ijskast wel een grote minibar
de zon een airco op afroep, de hotelkamer
een huis op zand en jij onvoorstelbaar nabij
op afstand, misschien
heeft het zin straks op het strand heel zinnelijk
het uitstel te laten smelten, het moment
te laten klinken aan het plaatstaal
van de zee, misschien
kunnen we de zoemende praattaal van de ijskast
met de Spelen overstemmen van de TV
de muggen op het behang gewoon
als sterren zien, waar is
de afstandsbediening, het ochtendlicht, de oplader
van de telefoon met zijn zeventien berichten
(ongelezen)
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Dienstregels
De perrons zijn altijd
op tijd. Ze hebben gelijk
zelfs als de trein niet rijdt.
Je reist wat je wilt je vermijdt
de tussengelegen stations
en de verleden tijd
en je rijdt en je rijdt
tot je de horizon snijdt
en de intercom zwijgt
en de rails niet meer
in een punt verdwijnt
en de zwartrijder zwijnt
en de kaartknipper bestrijdt
de stempel in zichzelf
en iedereen vergeet
de overal dreigende veiligheid
als de rails niet meer in een punt verdwijnt
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Een grote liefde
door Sam Koek
Op een mooie dag in de zomer van 1951 bezocht ik een thé dansant dat werd
gegeven voor de verloving van een chique vriend van mij. Bij zulke gelegenheden
waren er nog al eens onverwachte obstakels en valkuilen die mij in verlegenheid
brachten, maar deze keer bracht ik het er goed van af, en ik ging in een enigszins
overmoedige stemming naar het volgende feest, een avondje van iemand die was
afgestudeerd. Veel werk was er niet van gemaakt: er was een platenspeler, de
meubels waren opzij geschoven, op een tafel stond wat eten en drinken, alle lampen
waren aangestoken. Ook 's avonds laat was het nog warm, en de schuiframen van
de kamer in het grachtenhuis waren uit de sponningen gelicht zodat het leek of je
in een kamer van een poppenhuis stond, met één wand open naar de donkere
nacht. Er waren zowat twintig mensen en er werd zo'n beetje gedanst en
rondgehangen.
Mart was er ook. Zij was een compact gebouwd meisje met heldere ogen en heel
licht blond haar dat in een paardenstaart bij elkaar was gebonden - cheveux de lin,
wat beter klinkt dan vlashaar, heel licht en fijn, lichter van kleur dan goud. Bij het
dansen voelde ze onverwacht stevig aan. Met onduidelijke illusies in het achterhoofd
trachtte ik haar alcohol op te dringen, maar dat werd heel beslist afgewezen omdat
ze roeide en in training was, iets wat in mijn kringen eigenlijk nooit voorkwam. Niets
wees er op dat zij mijn grote liefde zou worden en mij mijn hele leven lang gelukkig
zou maken.
Enkele weken later bezocht ik haar in Leiden. Ik droeg een groen jasje en een zeer
grote zonnebril, wat uitdrukking gaf aan mijn intellectuele status en existentialistische
houding. Zij woonde in een studentenhuis aan een van de singels en ontving mij in
de woonkamer, waar zij in een rustige, afwachtende houding tegenover mij op de
bank ging zitten. Boven haar waren twee roeiriemen gekruist aan de muur bevestigd.
Directe gevolgen had mijn bezoek niet; pas een half jaar later, toen ze in
Amsterdam was komen wonen, begonnen wij met elkaar op te trekken, samen naar
de bioscoop te gaan, de tijd bij elkaar door te brengen. Als ik 's avonds over mijn
boeken gebogen studeerde, zat zij aan mijn voeten op de grond te lezen, haar rug
tegen de muur, de benen rechtuit - de enige mogelijkheid, omdat ik uit esthetische
overwegingen geen andere lichtbron in mijn kamer had dan een lage bureaulamp
met groen glas. En heel geleidelijk aan begon ik van haar te houden. In het begin
had ik nog aarzelingen; vooral als ik tegen een tentamen aan zat, dan legde ik haar
omstandig uit dat ik mij tot niets wilde verbinden, en dat ze vooral niet op een vaste
relatie moest rekenen. Na het tentamen was ik dan weer gewoon dol op haar. Deze
wisselingen van opvatting en gedrag nam zij ter kennis zonder er, voorzover ik kon
nagaan, veel belang aan te hechten. Maar ik ging bij al deze ingewikkelde
wisselingen van opvatting toch gaandeweg beseffen dat zij iemand was die mijn,
ja ieders onvoorwaardelijke liefde verdiende, iemand die zonder dat zij het zelf wist
eigenlijk door allen zou moeten worden beschermd en gekoesterd.
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Mart was niet opvallend mooi in de gebruikelijke betekenis, maar eerder heel gewoon,
fris, natuurlijk, met dat helblonde haar en blauwgrijze ogen, met als bijzonderheid
een donkere ring om de lichte iris, en een regelmatig en vrij ernstig gezicht. Zij ging
vaak gekleed in een trui en een spijkerbroek met ver omgeslagen broekspijpen,
waar de lichtere kleur van de binnenkant zichtbaar werd, in die tijd nog een vrij
ongebruikelijke dracht, die als teken van onafhankelijkheid en vooruitstrevendheid
kon worden opgevat. Zij was nogal zwijgzaam, met een rustig en gelijkmatig karakter,
even ongecompliceerd als een glas water, zonder kuren of humeuren.
Toen ik eenmaal wist dat zij mij in haar leven had toegelaten, verdwenen al mijn
problemen en angsten en werd alles gemakkelijk en vertrouwd. Als ik een afspraak
met haar had, wachtte ik tevreden en geduldig op haar komst, want zij liet mij nooit
in de steek. Was het druk, dan zag je haar niet direct aankomen, want ze was vrij
klein en werd al gauw door grotere mensen aan het oog onttrokken; maar anders
was ze van ver te herkennen aan de helm van dat witgouden haar.
Mijn gevoelens van het begin, dat ik haar graag mocht, dat ik mij met haar op
mijn gemak voelde, die hadden volstrekt niets te betekenen bij de liefde die in mij
opkwam en die mij spoedig geheel in beslag nam. Ik vond haar volstrekt aanbiddelijk
en onweerstaanbaar, en ik kon het niet laten haar te omarmen en te kussen, zomaar
op straat of in een concertzaal, omdat ze er zo lief uitzag. En eens, toen zij zoet
tegenover mij zat in de trein, op weg naar een weekeinde in Zeeland, werd ik zo
door haar aanblik geroerd dat ik een klein papiertje nam en er op schreef dat ik met
haar wilde trouwen. Zij las het, stak het weg in haar tas en knikte dat het goed was.
Anderhalf jaar later trouwden wij inderdaad. Dat is een hele tijd geleden, en al die
tijd zijn wij bij elkaar gebleven. Al die jaren bleef ik van haar houden, steeds meer,
en iedere dag opnieuw als nooit tevoren, meer dan vijftig jaar lang, tot de dag dat
de dood ons scheidde.
Je kunt niet uitleggen waarom je heel erg van iemand houdt. Ik heb gezocht naar
illustraties, naar voorbeelden, maar die demonstreren alleen maar mijn gevoelens,
niet haar eigenschappen. Ze belichten datgene wat ik zo bijzonder aan haar vond,
niet wat er zo bijzonder aan haar was. Het gaat natuurlijk ook zelden om benoembare
of aantoonbare of voor derden bevatbare eigenschappen. Toen wij een jaar of tien
getrouwd waren, wachtte ik haar eens op bij een supermarkt waar zij de
boodschappen deed. Deze winkel had een glazen pui, en ik kon van buitenaf goed
zien wat zich binnen afspeelde. Zij verscheen bij de afdeling sausen en kruiden, en
keurde met kritische blik de verschillende producten die daar waren uitgestald. En
plots was het alsof de hele omgeving en de hele winkel met al die kleurige producten
en al het fleurige publiek dat er rondliep in zwart-wit was afgebeeld, zoals in de
goedkope filmboekjes uit de zestiger jaren, waar dan slechts één persoon consequent
in kleur wordt weergegeven. En die persoon was Mart. Zij pakte een pot augurken
uit het rek en ik werd overmand door vertedering en geluk.
Er zijn meer van deze momenten bewaard in mijn herinnering. Ik zit in de banlieue
van Parijs in de trein naar huis, na een dag op kantoor, het is nog zomer, we rijden
door Courbevoie en ik denk aan Mart die ik straks thuis zal aantreffen. Een paar
jaar later, ik kom thuis en vind, om de tafel, vier blonde kindertjes en hun moeder.
Ik heb een aanrijding gehad en wil graag uitleggen wat de schade is, hoe het kwam
dat ik het niet kon vermijden, en zo meer. ‘Ga zitten en eet je bord
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leeg,’ zegt zij; ze heeft geen tijd voor mij en mijn gezeur. Ik vond het prachtig. Weer
veel later, ik ben al in de zestig, bezoeken we een jazzfestival, waar de bezoekers
in een grote zaal op de grond zitten, en als het heel laat wordt, ga ik half liggen en
dommel weg. En als ik mijn ogen opsla, kijk ik recht in haar ernstige gezicht, want
zij heeft zich over mij heen gebogen, en ze vraagt of ik niet liever naar huis wil. Of
ik zit in een restaurant te wachten, des winters, terwijl er buiten regen en natte
sneeuw valt, de gasten komen kletsnat binnen, gehuld in dikke jassen, met paraplu's
en tassen. Dan gaat de deur open en daar is Mart, ze geeft met een klein gebaar
aan dat ze ziet waar ik zit, ze komt tegenover mij zitten en zegt ‘ik barst van de
honger!’ - en dan voel ik een diepe vreugde.
Bij zoveel sentimentaliteit, zoveel adoratie, zal men zich wellicht afvragen wat Mart
er zelf van vond, en of mijn liefde ook werd beantwoord. Ik denk van wel, maar niet
op dezelfde overdreven manier. Als mijn gezelschap, of ons huwelijk, Mart niet was
bevallen, zou ze dat in die vijftig jaar heus wel hebben laten merken, want zo gesloten
was ze nu ook weer niet, en in voorkomende gevallen schrok ze er niet voor terug
haar afkeuring heel duidelijk te tonen. Mijn aanwezigheid werd klaarblijkelijk geduld,
en daar had ik genoeg aan. Misschien verlangde ik in mijn hart naar de romantische
rol van de schlemiel, die onverwacht en onverdiend een verrukkelijke prinses krijgt
toebedeeld. In mijn jonge jaren
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vond ik De Kleine Rudolf, een eerste klas tear jerker van Aart van der Leeuw uit
1930, een prachtig boek. Als de hoofdpersoon, een armzalige, gebochelde
mankepoot, bij zijn nicht Martha gaat logeren, en vanaf het tuinpad ziet hoe zij voor
het open raam met ontbloot bovenlijf heur haar wast boven een lampetkom, dan
ontroerde mij dat zeer.
Hoe het ook zij, wij trouwden en toen Mart een jaar later haar opleiding had
afgemaakt, kregen wij kinderen. Een van ons zei ‘Ik wil graag een kind’, of later ‘Ik
wil best nog een kind’, en de ander zei ‘Ja, dat is goed’, of ‘Volgend jaar’. Dit was
voldoende overleg voor deze gewichtige beslissing. Ik zou ook werkelijk niet weten
wat er verder nog aan zinnige argumentatie kan worden ingebracht. Wat mij betreft,
een zwangere vrouw die loopt alsof ze een zware kruik voor zich mee torst, vind ik
een mooi en aandoenlijk gezicht, en een jonge moeder is vaak mooier dan een jong
meisje.
Voor zover onze kinderen op Mart zouden lijken, waren zij een bijdrage aan een
betere wereld. Ik wilde dan ook meteen maar een groot gezin, want als je het
aankunt, is het heel wat vrolijker dan zo'n benauwd gezinnetje van een of twee
kinderen, en voor de kinderen zelf is het vast ook leuker. Het is een beetje als een
verzekering, want als je met velen bent, sta je sterker en vang je onheil en tegenslag
heel wat gemakkelijker op.
Als je van iemand houdt, kan je maar het best aardig voor haar zijn, haar pad effenen,
en goed voor haar zorgen. Vrijen hoort daar niet noodzakelijk bij, maar je vervalt er
gemakkelijk in, vooral wanneer je jong bent. De eerste tijd dat ik Mart kende, kwam
ze zo om een uur of vijf uit haar opleiding naar mijn studentenkamer. Voor we gingen
eten ging ze even op de bank liggen. Het begon dan met zoenen; het eindigde altijd
met vrijen, of, als er niet genoeg tijd voor was, toch de onuitgesproken belofte van
vrijen straks, later op de avond. Ik heb er nooit genoeg van gekregen. Ja, veel later,
toen wij ruim vijftig jaar getrouwd waren, toen kwam het wel eens voor dat ik na een
hevige vrijpartij dacht: en nu eens een paar dagen niet. Dan had ik genoeg van het
vrijen; maar genoeg van Mart, nooit.
Alles wat ik heb opgeschreven, is waar. Zo erg bijzonder is het niet. Het wordt nooit
breed uitgemeten, maar er zijn heel veel gewone mensen die van elkaar gaan
houden als ze jong zijn en die daar vervolgens de rest van hun leven mee doorgaan,
vanzelf, zonder dat ze zich daar nu erg voor behoeven in te spannen. Je doet het
niet, het overkomt je.
Zo werden Mart en ik samen oud. Denk hierbij niet aan de gebruinde zakenlui uit
de reclames van verzekeringsmaatschappijen, die na een leven van zelfverrijking
al met vijfenvijftig jaar niet meer hoeven te werken en nu eens echt van het leven
gaan genieten, liefst in een open auto of op een exotisch strand en in gezelschap
van een jong blondje. Nee, de echte ouderdom komt met verval en met gebreken,
en met ziektes die niet meer zullen overgaan. En je reist niet in een open auto maar
met de tram, waar jongere mensen soms voor je opstaan (en dat neem je graag
aan). Eenmaal ouder dan zeventig liepen wij langzaam en voorzichtig, behoedzaam,
uit angst om te vallen, en als we een afspraak hadden, zag ik Mart al van ver
aankomen, haar stappen overwegend. Ze was nog altijd te herkennen aan haar
witte haar, maar nu was het zilverwit van de ouderdom. Ik voelde altijd weer dezelfde
grote vreugde als ik haar zag, en dat is zo gebleven tot het eind.
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Geen nieuwe dagen
Froukje van der Ploeg
De wind volgt mijn adem
langs de granaatappels in oma's tuin
de zee niet ver geeft alles
een laagje zout, het konijn met de ogen
hoog in zijn kop ligt plat
als oma's brood op het oude gras
het was niet haar schuld dat het deeg nooit wilde rijzen
zij kon nu eenmaal de dingen niet van de aarde loskrijgen
Ik voel het gras naast het konijn, als plastic haar
het veert niet terug
er valt geen dag meer te rekken.
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Oud en over
Een meisje rekt de avond
tot de nacht, de volgende dag
tot ver na die koude weken in maart
tot oud zeer alleen oud wordt
om te vergeten wat ongewoon was
heel gewoon was tussen hen
Ze heeft de wolk in zijn ogen zien groeien
nooit haar blik afgewend
maar gewacht tot het groen
de vuile voorjaarsneeuw verdreef
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psalm voor de hengst
Erik Jan Harmens
de eerste keer dat je me sloeg
was hard maar niet hard genoeg
ik dacht dat iemand anders dit doorstond
alsof er parallel aan mijn leven een tweede
maar je stond erbij alsof ik mezelf had klaargemaakt
ik sms'te je toen je sliep
ik wekte je om je te storen
god hield zijn handen tegen zijn oren
overstemde in dolby surround het vier maal biep
als je goed luisterde hoorde je niets
ps - voer dit niet meteen bij wijze van biest aan de roadies in de krolse
catacomben
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psalm voor de hengst
de tweede keer dat je me sloeg
merkte ik eigenlijk niks
het ging voorbij als een stoet sympathisanten van een zaak die je niet aangaat
ik kwam bij boende met de toppen van mijn duimen de koffievlekken uit
de kopjes schonk nog 'ns vol
het bloed stroomde als het al deed
gewoon opgepompt van de ene tjoep in de andere
mijn tanden wit mijn armen dik
ik was fier op mijn ondergelopen land
liefdesgedichten die elkaar opaten
ik schreef liefdesgedichten die elkaar opaten
ps - het is inderdaad spijtig dat nog zo weinigen de uitdrukking ijs en
weder dienende gebruiken maar ik kan het echt nergens in dit verhaal kwijt

psalm voor de hengst
de derde keer dat je me sloeg
slóég je eigenlijk niet maar hield je je handen als een klaarover geheven
hield de klankentapper op mijn tamp speurend naar leven
body to body'de me met de gedrevenheid van een zzp'er
in mijn filofax blijft jouw naam onder het kopje bij ongeval te verwittigen
want dat blijft
bij een ongeval verwittigen we de ander als eerste
ps - ik bel je alleen als er echt iets is en als je niet opneemt spreek ik iets
hoognodigs in
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psalm voor de hengst
de vierde keer dat je me sloeg
kón eigenlijk niet
maar als een stier oog in oog met een alleslatenlopentoreador
nam je je hand voor die van een ander aan
en liet je als een unifilsissy de ander voort en voortgaan
tenslotte sliep je koud als krimson in
ps - ik hou iets voor u geheim wilt u het me niet ontfutselen het bederft
de hele mop eigenlijk ben ik klein

psalm voor de hengst
ik had geen stem maar ik zong
alleleeftijdenentertainment waar de beul van wegtrekt
vaak wil ik als ik een feest om twaalf uur verlaten heb
om vier uur 's nachts terugkeren om goed te maken wat ik heb nagelaten
maar dan is iedereen allang vertrokken
met een beetje geluk zie je de uitbater zijn geboortedatum op het alarm
intikken
ps - ik verweerde me maar krachteloos dat kwam ik had geen power in
mijn hand
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psalm voor de hengst
als jij en ik door onze ramen naar de maan keken
keken we naar verschillende manen
jij keek naar maan a
en ik naar een andere maan
we rookten als crashresten
recreatiemantra's verstrooiingvictorie
een sleephopperzuiger in het kikkerbad
als de vangrail kon praten nou dan
ps - misschien had een hogere hand me moeten remmen toen ik mijn
tievende ouders in een hoog opgetrokken maillotje tegemoet trad en de
horlepiep begon te dansen alsof iemand zijn revolver op mijn voeten leegde
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Hunkeren op Terschelling
door Rik Smits
TERSCHELLING-HOORN, 31 juli 2008 - Ze zijn elf en de een heeft al een blote schouder

met flinterdun roze bh-bandje. Ze zijn bloedmooi, maar dat beseffen ze nog niet
echt. Getweeën staan ze tegen de zijwand van de volle, schemerige barzaal van
Café De Groene Weide samenzweerderig druk te doen met hun mobieltjes. Ze
wachten op het optreden van Hessel, de zingende cafébaas en onbetwiste popheld
van Terschelling en omstreken.
Dat doet ook het triootje dames op leeftijd schuin voor ons. Het zijn twee lange
kortgeknipte, met daartussen een kleiner exemplaar met wat langer, frivoler haar.
Alle drie de kapsels zijn van hetzelfde kappersgrijs en ze gaan uniform gekleed:
donkerblauw truitje op grijzige broek, alleen de kleinste draagt een rok. Ze drinken
witte wijn. De kleinste staat onafgebroken innig hand in hand met een van de twee
andere. Ze kijkt wat afwezig.
Dan is het moment daar: Hessel gaat loos! De artiest oogt als mijn kaasboer on
speed, maar hij heeft er vanavond overduidelijk zin in. Net als het publiek, dat ter
aanmoediging alvast klapt en juicht. Graatmagere puberjochies dringen langs ons
heen naar voren, plakhaar op verhitte koppen, rood van de spanning. Hessel is cool
en hun avond vet, dat staat nu al vast. Wij hebben het gewoon warm, maar hoeven
niet te rijden dus kunnen een biertje innemen.
Ondertussen laten we ons verbazen door het zingende Waddenfenomeen, dat
in eigen huis tot ieders vreugd even soepel als verdienstelijk door de pop-historie
walst, als hij ooit deed voor een vol Ahoy of Thialf. Het gaat van de Doobie Brothers
naar U2 en nog veel meer, steeds met een kwinkslag. In John Denvers ‘Take me
home, country road’ leidt de landweg niet naar West Virginia, maar naar West
Terschelling. Eerder zong hij voor een uitverkochte zalen in Ahoy, de Heineken
Music Hall en stadion Thialf, maar nu met evenveel overgave gewoon in z'n eigen
café.
Al gauw zit de stemming er goed in, er wordt gedronken maar niet gezopen.
Biermurenvolk komt hier niet. Alleen de kleinste van het damesdriespan heeft het
moeilijk. Met haar vingers nog altijd stevig verstrengeld met die van haar metgezellin
tuurt ze onophoudelijk onder de oksel van de laatste door naar de toegangsdeur.
Dit is hunkeren. Hier wordt even vurig als desperaat gehoopt.
Tijd voor eigen werk, vindt Hessel. Het ongelukkige egeltje dat pootje voor pootje
besluit om de snelweg over te steken, welks droevig lot hij op de plaat in zo
gevoelige, ingetogen balladevorm bezingt, wordt hierbinnen in vrolijk up-tempo tot
straatschnitzel verwerkt, fijngestampt tussen steeds terugkerend refrein: ‘Egeltje,
wat doe jij daar in het grote zwarte bos?’ NEU-KEN! juicht het dan uit wat klinkt als
duizend tienerkelen, strak in de maat. Het slaat natuurlijk nergens op, maar weten
die pubers veel wat je anders in een groot zwart bos moet doen?
Het oudere publiek kijkt ernaar en grinnikt wat. Hier en daar proberen vlotte
veertigers en vijftigers voorzichtig te dansen. Het bh-bandje en haar hartsvriendin
zijn aan zulk openbaar driftleven nog niet toe, druk in gesprek met elkaar en hun
toestellen vlinderen ze vol schijnbare urgentie achter elkaar aan
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de zaal door. De kleinste van het damestrio houdt nog altijd hand in hand met die
andere allengs wanhopiger de deur in de gaten. De andere twee converseren over
haar hoofd heen verder alsof ze er niets van merken. Niemand komt.
Hessel werkt hard, na een pauze die bijna te kort is om buiten een sigaret te roken
(en nee, meneer, dat biertje mag niet mee de zaal uit), begint de tweede sessie van
opnieuw bijna een uur. De puberjochies werken al even ernstig aan hun status van
concertbezoeker. Zij zijn de eerste generatie die het aansteker-zwaaien moet leren
zonder in zo'n zaal op het aansteken van tabak te mogen oefenen.
Opnieuw is een eigen nummer het onbetwiste hoogtepunt. Met het opgewekte
‘Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood..., en wij ook..., en ik ook!’ weet de
Terschellingse popster het minder doorgewinterde deel van zijn publiek op de valreep
danig af te bluffen. Het blauwgrijze trio is het dan allemaal al te veel geworden, de
dames zijn in het niets opgelost. Aan toegiften doet Hessel niet, maar buiten zijn er
vallende sterren. De nacht is zoel en mooi.
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De belofte
Marijke Hanegraaf
Ze dobbert in je maag, ploegt door je darmen
en grijpt naar je, valt net niet aan, gedraagt zich
als een vage gids, niet te verstaan.
Van melkglas is ze, leeft bij de gratie van misschien.
Zo trouw als boosheid, voorspelbaar als het weer
en meetbaar als de lucht omringt ze je.
Huurt ze een lied dan is het niet haar kracht
die je door merg en been gaat maar haar boventoon.
Wat vormt het vocht achter je tanden anders
en wat je koude handen of je binnenvet.
Ze is het kloppen van je pols dat wonderlijke dier.
Ze klopt alsof ze niet bij jou hoort.
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De droefheid
Zelfs uit je blijste woorden sijpelt droefheid.
Schrijf je of tik ze staat er al. Verdring je haar
dan is ze er het meest. Vermaal je haar
tussen je keuzes dan staat ze even later op
en wordt sterker dan ervoor.
Kalm en koel verdoezelt ze je zweet.
Wanneer je druilt op tochtige stations
de sporen bleek, vormt zij de geest. Waarheen
ging gisteren en waar bleef jij
was er dan niets om even aan te halen?
Ze lijkt zo licht een kind dat zich verveelt
bezwaar je haar daarmee?
Ze kruipt in je onmacht
ruikt dan naar troost en lokt het luie uur.
De tijd staat in haar stil.
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Een lege leerstoel
door Kees Beekmans
In mei 2007 maakte de letterenfaculteit Ben M'Sik van Universiteit Hassan II in
Casablanca wereldkundig een docent Nederlands te zoeken. Ik woonde in die tijd
al in Rabat - waar ik nog steeds woon - en solliciteerde op de positie.
De vacature stond op de website van de Nederlandse Taalunie, een
beleidsorganisatie die wordt gefinancierd door de Nederlandse, Belgische en
Surinaamse overheid. In de regel ondersteunt de Taalunie buitenlandse universiteiten
die het vak Nederlands geven, maar in het geval van Marokko ging het verder dan
ondersteuning: hier was de Taalunie zelf medeorganisator van de
sollicitatieprocedure. Tenminste, zo stond het in de advertentie. Aangezien de tekst
daarvan voor het navolgende van belang is, citeer ik die hier letterlijk:
‘In het kader van haar toenaderingsbeleid op het gebied van vreemde talen en
culturen organiseert de Faculteit der Letteren en Geesteswetenschappen van
Casablanca Ben M'Sik, Universiteit Hassan II-Mohammedia, in samenwerking met
de Nederlandse Taalunie een wervingsselectie voor een deeltijdse docent Nederlands
voor de duur van drie jaar met mogelijke verlenging.’
Zou de post in Casablanca eenmaal bemand zijn, dan zou voor het eerst in de
geschiedenis Nederlands worden gedoceerd aan een Arabische universiteit. De
pers meldde dit ‘historische feit’ dan ook kort nadat ik op 7 september 2007 had
gesolliciteerd. Na het doorlopen van de procedure werd ik tot mijn vreugde
aangenomen.
Helaas bleek dat ik te vroeg had gejuicht. Nu, anderhalf jaar later, stel ik met spijt
vast dat ik beter helemaal nooit had kunnen solliciteren. Ik had mezelf een hoop
moeite, kosten en narigheid kunnen besparen.
De sollicitatiegesprekken vonden plaats in het Belgische Louvain-La-Neuve, en niet
in Casablanca, zoals ik eigenlijk had verwacht, omdat het de Taalunie een goed
idee leek dat er een deskundige in het doceren van het ‘Nederlands als Vreemde
Taal’ bij de gesprekken aanwezig zou zijn. De deskundige die men op het oog had,
en die ook het Frans machtig moest zijn want daarin zouden de gesprekken worden
gevoerd, was een hoogleraar aan de universiteit van Louvain-La-Neuve, en men
wilde deze man niet te ver laten reizen. Bij de gesprekken waren verder aanwezig
een vicedecaan van de letterenfaculteit Ben M'Sik (die net als ikzelf dus wel ver
moest reizen - hetgeen later van aanzienlijk belang zou blijken) en Jan Hoogland,
arabist aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens onderwijscoördinator van
het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) te Rabat.
Dit Nederlands Instituut, waar men overigens alleen Arabisch kan leren en geen
Nederlands, werd in juni 2006 officieel geopend door de toenmalige minister van
Onderwijs Maria van der Hoeven. Bij die gelegenheid kondigde de minister aan een
‘leerstoel’ Nederlands aan een Marokkaanse universiteit te willen financieren. De
uitvoering liet zij over aan de Taalunie, en aan het NIMAR. Het is vervolgens het
NIMAR geweest die faculteit Ben M'Sik als mogelijke partner heeft aangezocht helaas, moet worden gezegd, want er zijn veel betere letterenfaculteiten. Dat aanzoek
geschiedde dan ook niet op grond van enige selectie, maar louter op basis van een
oude vriendschap tussen NIMAR-directeur Paolo De Mas en de decaan van Ben
M'Sik, Abdelmajid Kaddouri. Zo gaan die dingen, zeker in Marokko.
Ten behoeve van de sollicitatiegesprekken te Louvain-La-Neuve boekte ik een
hotel en nam het vliegtuig naar Brussel. Mijn enige concurrente, een Parisienne met
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een Nederlandse moeder, nam de trein vanuit Parijs. De reiskosten die wij beiden
maakten
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(mijnerzijds bedroegen ze vierhonderd euro) kwamen voor onze eigen rekening,
want noch de letterenfaculteit Ben M'Sik, noch de Taalunie bood aan ze te
vergoeden. Daarentegen betaalde het NIMAR wel de reiskosten van de vicedecaan
van de faculteit Ben M'Sik. Volgens Jan Hoogland van het NIMAR deed men zulks
‘omdat de man anders domweg niet was gekomen’ - terwijl diens aanwezigheid in
Louvain-La-Neuve uiteraard noodzakelijk was. De vicedecaan had namelijk
geprobeerd de geplande sollicitatiegesprekken op het allerlaatste moment nog uit
te stellen, en hij moest er door Hoogland met klem op worden gewezen dat hij ‘dit
niet kon maken’, omdat een van de kandidaten (namelijk ik) al een vliegticket had
gekocht. De vicedecaan zei toen dat de universiteit ‘geen geld’ had om hem naar
Brussel te laten vliegen, waarop het NIMAR - met de rug tegen de muur - maar besloot
de reis- en verblijfskosten van deze functionaris voor zijn rekening te nemen.
Op dit soort financiële jongleurtechnieken lijken de mannen van Ben M'Sik
trouwens enig patent te hebben. Afgelopen voorjaar was de decaan van de faculteit,
de reeds genoemde Kaddouri, in Nederland voor een congres. Vanuit Amsterdam
belde hij zijn goede vriend De Mas van het NIMAR en zei dat hij graag twee dagen
langer zou blijven, maar dat Nederland zo duur was, dat hij dit niet zelf kon betalen.
Het NIMAR tastte opnieuw in de buidel en betaalde nog twee hotelovernachtingen
voor de bedelende decaan die, tussen haakjes, bij de laatste lintjesregen tot Officier
in de Orde van Oranje-Nassau is verheven.
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Na afloop van de sollicitatiegesprekken op 7 september vorig jaar meldde Jan
Hoogland van het NIMAR mij dat ik was aangenomen voor de post - die dus inmiddels
was gedevalueerd van de door de minister aangekondigde leerstoel tot een gewoon
docentschap. Volgens Hoogland zou ik op 1 januari 2008 kunnen beginnen. Toen
beschouwde ik dat nog als goed nieuws.
Op 8 september 2007 vloog ik opgetogen terug naar Rabat, in de verwachting
dat ik binnen enkele dagen wel wat zou vernemen van decaan Kaddouri. Een brief,
wellicht een telefoontje, desnoods van zijn vicedecaan, om te bevestigen dat ik het
was die bij hem mocht komen werken. Maar van mijn toekomstige werkgever hoorde
ik niets. Drie maanden lang hoorde ik helemaal niks. Dat de dingen in Marokko
kennelijk zo konden gaan, schreef ik op in mijn column in De Groene Amsterdammer,
die is gewijd aan mijn ervaringen hier. Deze stilte leek mij illustratief voor de vaak
wat rommelige en weinig formele gang van zaken in dit land. Ik maakte mij er - naïef
genoeg - vrolijk over en besloot mijn column met de woorden dat dit nu eenmaal
Marokko was en dat het wel goed zou komen allemaal.
Aanvankelijk leek het inderdaad goed te komen. Begin december 2007 - ik had nog
altijd niks gehoord - nam NIMAR-directeur De Mas contact op met zijn vriend Kaddouri,
om hem te zeggen dat hij mij nu echt eens moest bellen, dat dit zo niet kon. Daarop
belde een enigszins schuldbewuste Kaddouri mij, en we spraken af elkaar te
ontmoeten in het café van het treinstation van Rabat. Daar bevestigde Kaddouri
wat Jan Hoogland had gezegd, namelijk dat ik 1 januari 2008, dus over drie weken,
kon beginnen. ‘Voor hoeveel uur is de aanstelling eigenlijk?’ vroeg ik terloops,
waarop de decaan zonder met zijn ogen te knipperen antwoordde dat hij dit niet
wist, dat ik maar eens moest gaan praten met de Japanner die bij hen Japans gaf.
‘Vraag hem maar eens hoeveel uur per week hij lesgeeft, dan kun jij misschien
hetzelfde doen.’ Ook hier dacht ik: kijk, dit is Marokko. Er was iets in deze losheid
dat me beviel.
Bij diezelfde gelegenheid in de stationsrestauratie bood Kaddouri mij een salaris
van 1450 euro bruto per maand. Hij zei dat zijn vicedecaan mij binnen enkele dagen
officieel dit salarisvoorstel zou doen. Ik antwoordde dat ik dat niet veel vond. Decaan
Kaddouri haalde in onmacht zijn schouders op: dit magere bedrag was wat de
Taalunie hem gaf, meer kon hij mij niet geven want zijzelf hadden geen geld. Maar
kon de Taalunie hier dan niet wat meer voor uittrekken? opperde ik. Kaddouri zei
dat hij niet wist of ze dat wel zouden willen.
Zijn vicedecaan mailde mij enkele dagen later het officiële salarisvoorstel van
1450 euro, en ik mailde terug dat ik 2200 euro een passender salaris vond, aldus
- meende ik - de salarisonderhandelingen openend. Ik hoopte erop dat Kaddouri
nog een keer bij de Taalunie zou willen aankloppen. Zo hij dat niet zou willen, of zo
de Taalunie geen sjoege zou geven, dan zou zijn vicedecaan, nam ik aan, wel
terugmailen dat ik toch echt met die 1450 euro genoegen moest nemen - waarop
mij niets zou resten dan het hoofd te buigen. Op mijn mail kreeg ik echter nooit
antwoord, ook niet toen ik daar een paar weken later nog eens expliciet om vroeg.
Sterker nog: ik hoorde opnieuw bijna twee maanden niks van Ben M'Sik. Januari
2008 verstreek, en ook februari dreigde in zijn geheel te verstrijken. Ik stond in de
startblokken, maar de stilte rondom mij was oorverdovend. De verklaring daarvoor
ken ik inmiddels: tussen sponsor Taalunie en faculteit Ben M'Sik bleek nog altijd
geen sprake van een formele overeenkomst over de post. De Marokkaanse
universiteit tekende ‘de contracten’ maar niet. Van het NIMAR vernam ik dat de
faculteit Ben M'Sik vooralsnog niet bereid bleek zelf in dit docentschap te investeren,
en dat dit wel een voorwaarde van de Taalunie was, die uiteraard in de contracten

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

zou worden vastgelegd. Het hoefde niet veel te zijn, die eigen bijdrage, maar wel
iets.
Eind februari 2008 kreeg ik plotseling toch weer een telefoontje van decaan
Kaddouri. Niet om mij te melden wanneer ik kon beginnen - hij zei dat hij dit ‘ook
niet wist’ - maar om mij te vragen of ik nu akkoord ging met
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het door hem geboden salaris van 1450 euro, of niet. Ik zei dat ik akkoord ging.
‘Goed zo,’ zei de decaan, en hing op.
Inmiddels geloofde ik er niet meer in nog vóór september 2008 aan het werk te
kunnen, bij het begin van het volgende semester - een jaar nadat ik had
gesolliciteerd. Dus mailde ik senior projectleider Marc le Clercq van de Taalunie,
die ‘Marokko’ in portefeuille heeft, dat ik een wachtgeld op zijn plaats achtte - ik had
immers andere bezigheden opzijgezet en mij vrij gemaakt voor deze baan. De senior
projectleider gaf ruiterlijk toe dat ook hij met het geval ‘in zijn maag zat’. Het speet
hem dat de Marokkaanse faculteit ‘waar het de communicatie met u betreft’ ernstig
in gebreke was gebleven. Echter, zo vervolgde Le Clercq in zijn mail, hetzelfde gold
voor de communicatie met hemzelf. Ook hij had nu al maandenlang taal noch teken
van Ben M'Sik vernomen.
Het leek mij dat een senior projectleider in zo'n geval zelf de telefoon kon pakken,
maar kennelijk was dit idee niet bij hem opgekomen. Hoe dan ook, voor een
wachtgeld moest Le Clercq mij toch echt verwijzen naar de faculteit Ben M'Sik. De
projectleider motiveerde dit met het argument dat de Taalunie ‘formeel buiten de
arbeidsrelatie’ tussen mij en Ben M'Sik stond - kortom, dat de Taalunie, in rond
Nederlands, nergens iets mee te maken had.
Flauw hoor. Mij terugsturen naar een werkgever die feitelijk mijn werkgever nog
niet was, waarmee men zelf in een verbeten gevecht was gewikkeld om een paar
dirham,
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die mijn reiskosten niet eens had willen vergoeden, sterker nog, die het NIMAR voor
de reiskosten van haar eigen vicedecaan had laten opdraaien; wier decaan bij het
NIMAR bedelde om een vergoeding voor nog twee hotelovernachtingen; en waarover
Le Clercq zelf in zijn mails steen en been klaagde. En dan zou dezezelfde Ben M'Sik
faculteit mij een wachtgeld uitkeren? Dacht de senior projectleider dit nu werkelijk?
Natuurlijk niet. Ik werd met een kluit het riet in gestuurd. De Taalunie, die dankzij
overheidssubsidies van Nederland, België en Suriname een budget van zo'n negen
miljoen euro beheert, toonde zich hier van zijn meest benepen kant.
Maar de kern van de zaak is natuurlijk ernstiger dan geredekavel over wachtgeld.
Ik begrijp nog steeds niet goed hoe de Taalunie op haar website een
wervingsadvertentie kan plaatsen (gezien de oerambtelijke stijl ervan door haarzelf
opgesteld), waarin zij zich uitdrukkelijk als medeorganisator van de
sollicitatieprocedure profileert, hoewel er nog geen enkel contract is getekend met
een Marokkaanse faculteit. En ik begrijp evenmin hoe men desondanks zonder
blikken of blozen een sollicitatieronde in Louvain-La-Neuve mede organiseert. Je
zou toch zeggen dat banen er eerst moesten zijn eer je de mensen oproept erop te
solliciteren, maar de Taalunie ziet er blijkbaar geen been in de volgorde om te
draaien: daar laat men kandidaten solliciteren op een baan die de minister wel wil,
maar die formeel nog niet bestaat, en mogelijk nooit zal bestaan, en laat men
vervolgens aan een sollicitant mededelen dat hij ‘het is geworden’, om die daarna
nog een jaar in het duister te laten tasten.
Voor een orgaan met dertig medewerkers in vaste dienst, dat te pas en te onpas
verkondigt het vak Nederlands als Vreemde Taal te sponsoren op wel tweehonderd
buitenlandse universiteiten, is dit alles op zijn zachtst gezegd nogal amateuristisch.
Toen ik de Taalunie erop wees dat het netjes zou zijn voor dit nogal onzorgvuldige
handelen verantwoordelijkheid te nemen - waar lag die anders dan bij de
‘projectleider’? - kreeg ik opnieuw nul op het rekest, wederom met het argument dat
men ‘formeel geen partij’ in de zaak was. Voor de Taalunie was dit, zo begreep ik
nadat ik de frase keer op keer had gehoord, een mantra waarmee men boze krachten
trachtte af te weren. Ik begon me een soort Kafka in Marokko te voelen.
Maar het werd nog zonderlinger. Eind april 2008 verscheen plotseling op de
website van de Taalunie dezelfde wervingsadvertentie die ik een jaar daarvoor ook
had gelezen, waarop ik had gereageerd, en waaraan ik mijn niet-bestaande nieuwe
baan te danken had. ‘Ben M'Sik zoekt een docent Nederlands’. Wacht even. Die
docent hadden ze toch al? Dat was ik toch? Ik belde decaan Kaddouri, die stotterend
zei dat er een brief naar mij onderweg was. Inmiddels kon ik wel raden wat daarin
stond, namelijk dat hij mij niet meer nodig had. Was het niet netter geweest, zei ik
tegen hem, als ik die brief had gekregen voordat ze opnieuw een advertentie op de
website... Hierop mompelde de recentelijk uit naam van de Koningin gedecoreerde
decaan iets onverstaanbaars.
Een paar dagen later ontving ik de bewuste brief. Kaddouri schreef daarin dat de
hele procedure vertraging had opgelopen omdat ik het salaris had ‘geweigerd’, en
dat men, vanwege diezelfde ‘weigering’ van het salaris mijnerzijds, op zoek ging
naar een nieuwe docent. Ik moest mij een paar keer in de ogen wrijven eer goed
en wel tot mij doordrong dat dit er echt stond. Dezezelfde Kaddouri had mij toch
expliciet gevraagd, per telefoon, of ik akkoord ging met het salaris? En daarop had
ik toch duidelijk ‘ja’ gezegd? En was de procedure niet zo traag gegaan omdat
Kaddouri zelf de contracten maar niet tekende, en bovendien - in de woorden van
de Taalunie - dermate ‘gebrekkig communiceerde’ dat maanden voorbijgingen
zonder dat er iets gebeurde? Dus wat de gedecoreerde decaan mij nu schreef, kon
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niet de werkelijke reden van mijn voortijdige ‘ontslag’ uit mijn niet-bestaande baan
zijn, leek me, want daarvoor was het domweg te onwaar. Sterker nog: indien ik het
salaris werkelijk had geweigerd, zoals de decaan schreef, was het toch niet meer
nodig mij per brief te ‘ontslaan’, wel? Van Kaddouri's goede vriend en NIMAR-directeur
De Mas - dit jaar even-
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eens geridderd - vernam ik dan ook dat de werkelijke reden ‘een vertrouwensbreuk’
was.
Vol zelfverwijt vroeg ik me af welk vertrouwen ik had geschonden. Zou het die column
zijn waarin ik had geschreven dat ik na mijn sollicitatie drie maanden niks van Ben
M'Sik had gehoord? Was het werkelijk mogelijk dat de decaan, die toch zelf al die
maanden de telefoon niet had gepakt, daar aanstoot aan had genomen? Maar,
dacht ik daarna, Kaddouri kan helemaal geen Nederlands lezen, en de Japanner
die bij hem werkt evenmin. Iemand anders moest hem dus van die column hebben
verteld, en nogal hebben overdreven, want ik had een heel mild, licht ironisch stukje
geschreven. Was het zijn goede vriend De Mas? Ik sluit het zeker niet uit, maar
meer voor de hand lag toch dat de Taalunie hier had zitten stoken - hun
tandengeknars tijdens de mail-wisseling met mij was me niet ontgaan, en ik hoorde
het ze daar al zeggen, tegen Kaddouri: ‘Die Beekmans is lastig. Hij schrijft columns
en zeurt om wachtgeld. Hij heeft ook over jou geschreven!’
Aldus werd ‘de eerste docent Nederlands aan een Arabische faculteit’ al ontslagen
nog voor hij begonnen was. Hoewel die docent helaas ikzelf was, leek het me toch
een aardig verhaal, en derhalve schreef ik het op en stuurde het naar NRC
Handelsblad, een krant waar ik geregeld voor heb geschreven. Wat ik opstuurde,
is ongeveer het verhaal dat u net heeft gelezen. Pieter Kottman, chef van de
Zaterdagbijlage, reageerde enthousiast maar het leek hem wel zo eerlijk - hoor en
wederhoor - mijn stuk voor te leggen aan de Taalunie en die de kans te geven erop
te reageren. Hun reactie zou hij dan naast mijn stuk afdrukken.
De Taalunie liet inderdaad van zich horen. Men kwam met de volgende reactie:
‘Het stuk van de heer Beekmans bevat tal van feitelijke onjuistheden. Te veel om
in dit beperkte commentaar recht te kunnen zetten. Daarom enkele hoofdzaken die
duidelijk moeten maken dat de Nederlandse Taalunie niet het adres is voor zijn
klachten.
1 - Evenmin als NRC Handelsblad aansprakelijk is voor inhoud en
arbeidsvoorwaarden van vacatures die in deze krant verschijnen, kan de Taalunie
worden aangesproken als een sollicitatie niet verloopt zoals een kandidaat had
verwacht. Kijk op de website van de Vacaturebank
(http://taalunieversum.org/vacaturebank/), daar staan voortdurend vacatures van
functies in binnen- en buitenland. Dat is een gratis service aan werkgevers en aan
werkzoekenden. Uiteraard is de inhoud van de advertentie de verantwoordelijkheid
van de aanbieder. Zo was dat ook het geval bij de vacature in Casablanca.
2 - De Taalunie heeft de sollicitatieprocedure niet georganiseerd, zoals de heer
Beekmans schrijft. Ze heeft slechts op verzoek van de universiteit een naam
gesuggereerd van een deskundige die zitting zou kunnen nemen in de
selectiecommissie.
3 - De Taalunie steunt de universiteit in Casablanca bij het opzetten van een
afdeling Nederlands. Dat betreft onder meer de bijscholing van Marokkaanse
universitaire docenten, het adviseren over het curriculum en het inrichten van een
bibliotheek en documentatiecentrum. Die steun wordt door de Taalunie ook elders
geboden.
4 - De heer Beekmans zelf is niet akkoord gegaan met de arbeidsvoorwaarden
die de universiteit in Casablanca hem bood. Dat is blijkbaar de reden dat hij die
betrekking niet gekregen heeft. Uit frustratie daarop nu anderen in diskrediet te
brengen, is niet erg netjes.’
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Een dag later echter bedacht de Taalunie zich, om redenen waarnaar ik alleen maar
kan gissen, en dreigde NRC met een proces als ze mijn stuk zouden publiceren.
Omdat de advocaten van de krant mijn verhaal kennelijk toch te link vonden om
zonder omzwachteling te plaatsen, vroeg Pieter Kottman mij het te herschrijven. Dit
heb ik ook gedaan, maar daar worden stukken doorgaans niet beter van, zeker niet
als alles wat pikant is eruit moet, ‘zachter’ dient te worden geformuleerd, of nog
erger, moet worden uitgelegd. Het resultaat was een flauw en zielig aftreksel, en
de chef van de Zaterdagbijlage besloot uitein-
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delijk dan ook - terecht - deze herschreven versie niet te publiceren. De Taalunie
kon tevreden zijn: openbaarmaking van haar gerommel inzake het docentschap in
Marokko was door haar agressieve wapengekletter effectief voorkomen.
Thans terugkijkend ben ik alleen maar verbaasder geworden. Het gaat toch
tamelijk ver als een uit belastinggelden betaald en door de overheid overeind
gehouden beleidsorgaan er niet voor terugdeinst de waarheid te ‘plooien’ louter om
haar eigen huid te redden (en daar zelfs advocaten voor inschakelt). Neem punt 1
van de reactie. Daar doet de Taalunie net alsof ze niks met die wervingsadvertentie
te maken had (‘hij stond alleen maar op onze site’), hoewel dat toch lelijk botst met
de oorspronkelijke advertentietekst, die men zelf heeft opgesteld en waarin gewag
wordt gemaakt van ‘samenwerking’. Hetzelfde geldt voor punt 2 - hoe valt de
zinsnede ‘De Taalunie heeft de sollicitatieprocedure niet georganiseerd’ te rijmen
met, alweer, de tekst van de advertentie die trots rept van een wervingsselectie ‘in
samenwerking met de Taalunie’? En punt 4 is in het licht van de feiten een laten
we zeggen leerzame bewering: in tegenstelling tot wat daar wordt gesteld, ging ik
immers ondanks mijn aanvankelijke bedenkingen wel degelijk telefonisch akkoord
met decaan Kaddouri over het salaris - hoezeer de Officier in de Orde van
Oranje-Nassau dit zelf inmiddels ook ontkent, een vorm van gedrag die hier in
Marokko hasjoema wordt genoemd, schande, iets dat ik Kaddouri ook heb gezegd.
Eind mei publiceerde De Groene Amsterdammer, het blad waarvoor ik columns
schrijf, nog een zeer korte samenvatting van mijn verhaal, geschreven door
plaatsvervangend hoofdredacteur Koen Kleijn. Zo was ik toch mijn ei kwijt en kon
ik weer verder. Dacht ik. Maar ook op dit stukje liet de Taalunie haar oog vallen. Er
kwam prompt een ingezonden brief, ditmaal van de algemeen secretaris zelf,
mevrouw Linde van den Bosch. Zij schreef: ‘Onder de kop “Lege dop - Spookvacature
van de Taalunie” schreef Koen Kleijn over de sollicitatie-ervaring van Kees
Beekmans. Die ambieerde een baan als docent Nederlands aan een universiteit in
Marokko. Op de website van de Nederlandse Taalunie was daarvoor een vacature
verschenen. Dat is niet ongewoon. De Taalunie ondersteunt leerstoelen Nederlands
aan bijna tweehonderd buitenlandse universiteiten. Regelmatig worden de vacatures
daarvoor, onder vele andere, bekendgemaakt via het Taaluniversum. Maar het zijn
de universiteiten die de selectieprocedure voeren en de aanstelling doen. Zij zijn
de werkgever en zij betalen de lonen, niet de Taalunie. De heer Beekmans vond
het jaarsalaris dat hem in Casablanca werd geboden, onvoldoende. Daarop werd
een nieuwe vacature uitgeschreven. Beekmans klaagt nu de Taalunie aan en eist
wachtgeld. Dat is een merkwaardige houding, en nog merkwaardiger is dat De
Groene zich ertoe leent dit arbeidsconflict eenzijdig voor te stellen, hoewel de
Taalunie zich bereid heeft getoond correcte informatie over de zaak te verstrekken.
Als nieuwsbericht is dit inderdaad een lege dop.’
Ik weet niet of het bij de lezers van De Groene Amsterdammer hard aankwam, deze
poging van de Taalunie om in één moeite door mij zwart te maken en de
journalistieke integriteit van De Groene Amsterdammer ter discussie te stellen. Wel
weet ik dat mevrouw Van den Bosch hier geen enkele poging doet voor diezelfde
lezers te verklaren hoe het kon dat ik op instigatie van haar organisatie op een baan
had gesolliciteerd die nog niet bestond.
Natuurlijk, het is waar, in de regel doen de ambtenaren van de Taalunie vanuit
hun hoofdkwartier aan de Lange Poten te Den Haag misschien weinig meer dan
spellings-hervormingen verzinnen (dat mag voorlopig even niet meer van de
toezichthoudende ministers) en buitenlandse universiteiten ‘ondersteunen’ in het
aanbieden van het vak Nederlands. Maar in dit geval lag het nou net even anders.
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In Marokko moesten de ambtenaren van de Taalunie, in opdracht van de minister,
zelf aan de slag. Dus moest het beleidsorgaan plotseling zelf het initiatief nemen
en ergens een post creëren, in plaats van af te wachten tot een universiteit om
subsidie vraagt, zoals men normaal gesproken doet. En helaas, helaas, is dat niet
allemaal even vlekkeloos verlopen, want Marokko blijft een lastig land.
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[Medewerkers]
HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

(Odessa 1898 - de Lek bij Culemborg 1968) - Liet zijn vrouw
een stapel gedichten na waarvan zij er elke maand een stuurt aan Hugo Brandt
Corstius.
RAOUL CHAPKIS

(1976 te Alexandrië, Egypte) - Was parttime postbode.
Werkt aan een verhalenbundel voor uitgeverij Querido (2009). Maakt in deze
Hollands Maandblad zijn literaire debuut.
GAMAL ELDIN FOUAD

(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 2007
verscheen haar nieuwste bundel Situaties.
EVA GERLACH

(1960) - Schilder en graficus. Opgeleid aan de Academie
voor Beeldende Kunsten (Utrecht) en Atelier lithografique Champfleury (Parijs).
Ontving in 1996 de Nederlandse Grafiekprijs. Werd in 2006 verkozen tot
Kunstenaar van het jaar. In 2008 verschenen zijn tekeningen in het tweede
deel van de Hollands Maandblad-reeks Het lot der Saracenen met essays van
de arabist Jan Brugman.
JEROEN HERMKENS

(1960) - Studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, alwaar
hij werkzaam is in een antiquariaat. Publiceert met enige regelmaat poëzie in
Hollands Maandblad.
PAUL VAN DEN HOVEN

L.TH. LEHMANN (1920) - Dichter, prozaïst, vertaler, jurist, archeoloog en dj op
VPRO-radio. In 2005 verscheen de prozacollectie De Tewaterlating van een
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Deze maand
‘Hoop’ is een goedkoop en inflatoir woord, net zoals ‘verandering’, ‘vooruitgang’,
‘historisch’ en ‘symbolisch’. Het zijn niet voor niets termen die te pas en te onpas
worden gebruikt door politici en journalisten van alle denominaties en van alle tijden.
Maar hoe sleets ook, deze begrippen zijn te prefereren boven angst, onwetendheid,
bijgeloof en zelfoverschatting. Alleen al daarom zijn er diverse redenen te menen
dat de overwinning van Barack Obama bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen
iets van zelfrespect heeft teruggegeven aan de gedachte dat verandering soms
vooruitgang betekent.
Zo is het tamelijk hoopvol dat nu is gebleken dat ook onbezoldigde redacteuren
van kleine blaadjes gekozen kunnen worden tot het machtigste ambt ter wereld.
Wie heeft opgelet, weet dat Obama in 1990 zijn debuut op het nationale toneel in
de Verenigde Staten maakte als de eerste zwarte hoofdredacteur van de Harvard
Law Review. Dat juridische maandblad heeft slechts een iets hogere oplage dan
Hollands Maandblad, maar wordt gemaakt wordt door tachtig vrijwilligers die gelden
als de ‘best and brightest’ van de rechtenstudenten op Harvard. Obama gaf subliem
leiding aan deze groep, en dat bleef niet onopgemerkt in onder meer The New York
Times. Daarna leek de stap van hoofdredacteur naar leider van de vrije wereld bijna
vanzelfsprekend, hetgeen hoop bood aan iedereen die soms twijfelt aan de relevantie
van vrijwilligerswerk voor het geschreven woord.
Bepaald symbolisch is het ondertussen dat van alle West-Europese landen
Nederland de grootste afvaardiging aan journalisten en hoogwaardigheidsbekleders
uitzond naar de Nieuwe Wereld om de verkiezingen ter plekke gade te slaan. Dit
leidde tot enkele grappige taferelen, zowel wat betreft het journalistieke niveau als
de witheid van de afvaardiging. Zelfs het feit dat de Volkskrant meer dan een dag
na de uitslag alsnog de eerste vijf pagina's van de krant wijdde aan Obama, en
daarbij opvallend veel de woorden ‘wij’ en ‘ons’ liet vallen (‘Dit is ons moment’, stond
er nogal ambigu op de voorpagina), kon niet verhullen dat West-Europa, waar de
VS zo dikwijls routinematig als endemisch racistisch is betiteld, plots te kijk staat
als een sociaal achtergebleven gebied waar een blanke elite krampachtig vasthoudt
aan de privileges van weleer. Men vergeet licht dat in Nederland procentueel meer
allochtonen wonen dan zwarten in de VS (ca. 14,5 procent tegen 13,4 procent),
maar de symbolische stap vooruit die de VS met Obama heeft gezet, doet de
blankheid en de geslotenheid van de maatschappelijke bovenlaag in de Oude Wereld
des te schrijnender voelen.
Meer historisch dan symbolisch is dat Obama erin is geslaagd het beste
stemresultaat voor de Democraten te verwezenlijken sinds Lyndon B. Johnson in
1964. Dat 52 procent van alle stemmen werd uitgebracht op Obama, betekent dat
hij de derde Democratische presidentskandidaat in de afgelopen eeuw is die een
duidelijke meerderheid kreeg. Sterker nog: Obama behaalde het beste resultaat
van een verkiezingsdebutant sinds generaal Eisenhower in 1952. De senator uit
Illinois, deed het kortom beter dan de gouverneurs George W. Bush in 2000, Bill
Clinton in 1992, Ronald Reagan in 1980 en Jimmy Carter in 1976, terwijl hij
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het ook beter deed dan de voormalige vicepresident Richard Nixon in 1968 en
senator John F. Kennedy in 1960.
Verandering, wat u zegt. Maar dan toch met mate.
Hoewel een hoger percentage blanke mannen voor Obama stemde dan voor elke
Democratische kandidaat sinds Jimmy Carter, koos uiteindelijk niet meer dan 43
procent van alle blanke stemmers voor hem. Ondertussen keerde liefst 70 procent
van alle zwarte stemmers in Californië zich tegen het homohuwelijk (waardoor dat
net werd verweorpen). En bij deze verkiezingen omschreef 34 procent van alle
Amerikanen zichzelf ronduit als ‘conservatief’, 44 procent als ‘gematigd’ en 22
procent als ‘vooruitstrevend’ - dezelfde verhouding als vier jaar geleden toen George
W. Bush zijn herverkiezing won.
Verandering was zeker te vinden in de aanpak van de campagne. Geheel anders
dan alle voorgaande verkiezingen sinds 1992, toen met de komst van CNN het
‘mediatijdperk’ begon, heeft Obama zich niet volledig gericht op de ‘nieuwscyclus’.
Die cyclus schrijft voor dat sound bites op tijd dienen te worden geproduceerd voor
de avondjournaals en de ochtendkranten, dat direct dient te worden gereageerd op
aanvallen in de pers, en dat professionele journalisten en bloggers moeten worden
ingehuurd om de publieke opinie te sturen. George W. Bush, Al Gore, John Kerry,
Hillary Clinton en McCain hebben waren er allemaal van overtuigd dat wie van de
media wint, de verkiezingen wint.
Obama voerde de strijd elders, en wel op straat. Hij opende in elke te bevechten
staat talrijke kleine kantoren, en zijn campagne spendeerde met 2,8 miljoen dollar
bijna drie keer zo veel aan lokale medewerkers dan de Republikeinen. Hun taak
was het om netwerken van vrijwilligers op te zetten, die weer nieuwe netwerken
moesten creëren. Obama had geen bloggers en journalisten in dienst, maar stuurde
wel steeds ‘persoonlijke’ emails naar al zijn vrijwilligers, die hij steevast opriep zelf
de boodschap te verspreiden via het web.
Ten slotte symboliseert de keuze voor Obama op een ander gebied ook
vooruitgang. Voor het eerst sinds tijden hebben de Amerikanen iemand gekozen
die laat blijken dat hij intellectueel is. Niet dat Amerikaanse presidenten dom zijn,
maar openlijk uitkomen voor je intellectualiteit staat sinds Adlai Stevenson in de
jaren vijftig gelijk met politieke zelfmoord in een land waar evenveel mensen geloven
in de evolutie als in vliegende schotels, en waarin een vijfde van de inwoners ervan
overtuigd is dat de zon om de aarde draait. Geen wonder dat president Nixon (zelf
goed opgeleid) intellectuelen openlijk minachtte, dat Clinton zijn intelligentie verborg
achter populistische volksheid, en dat George W. Bush wel prat ging op zijn slimheid
maar anti-intellectualisme tot politieke leidraad van zijn presidentschap maakte. Na
een periode die oppervlakkigheid een slechte naam gaf, is er nu weer een president
die rept van ‘favoriete filosofen’ en ‘bewonderde dichters’.
Op zich zegt dit uiteraard niets, want van alle vroege Amerikaanse presidenten
was George Washington verreweg de minst intelligente, maar wel de meest
succesvolle (in elk geval een stuk succesvoller dan president James Garfield, die
slechts zes maanden en vijftien dagen regeerde, maar zo knap was dat hij tegelijk
met zijn linkerhand Latijn kon schrijven en met zijn rechterhand Oud-Grieks). Toch
bestaat er nu een sprankje hoop dat Obama vooruitgang belichaamt in de zin dat
hij kiest voor ideeën in plaats van slogans, dat hij denkt in argumenten in plaats van
leuzen en dat hij complexiteit prefereert boven simplificaties. Er is bovendien de
hoop dat hij als oud-hoofdredacteur het belang onderschrijft van bescheiden
tijdschriften die precies datzelfde proberen. - BB
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Lied van tech duinn geblazen
Eva Gerlach
Tussen a en b zijn grotten en stormen
kou die de tenen afvriest en plotseling verdriet
ook kan een losgerukt hoofd de voortgang frustreren.
En van de plek waar ik sta, kan ik zien hoe het haar
van je nek in je trui kruipt en het haar op je armen
leeft van de wind en de tijd rolt kop in mijn buik.
Er is een punt tussen a en b waar de barre
voeten elkaar kietelen in het voorbijgaan
eelt op eelt en het schateren wast als melk.
Maar wie van a naar b reist, kent de gevaren.
Sluit de dood in zijn hart, staart zich blind, brengt een priem naar zijn oor
trekt schoenen van roodgloeiend ijzer aan, danst ervandoor.
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Wij mensen komen net kijken, en we staan zowel op benen als op
sterven
door Hugo Brandt Corstius
Op dinsdag 12 mei 1953 deed ik mijn mondeling eindexamen biologie. Mijn leraar
J.C. van der Steen, met wie ik zes jaar overhoop had gelegen, had mij beloofd dat
ik een onvoldoende zou krijgen. Ik vond dat niet erg, want lager dan een vier hoefde
het niet te worden ook al had ik bij de biologielessen nooit opgelet en had ik nooit
een biologisch schoolboek ingekeken. Met een vier zou ik toch nog voor mijn
eindexamen slagen en de stad Utrecht voor altijd mogen verlaten, omdat ik mijn
ouders had wijsgemaakt dat je in Utrecht niet behoorlijk wiskunde kon studeren.
Deed ik aan studie van de natuur? Enkele jaren daarvoor had ik mij laten overhalen
om op een zondagochtend heel vroeg naar buiten te gaan met een clubje jongens
en meisjes - in die tijd, halverwege de twintigste eeuw, was dat en meisjes iets heel
bijzonders: jongens en meisjes hadden apart gymnastiek en je mocht zelfs niet
gemengd zwemmen in het zwembad Tim in de Kromme Rijn. Dus zwommen we
liever in de Kromme Rijn zelve, waar je ook nog de kans had om een waterrat te
bewonderen.
Meisjes en jongens mochten zonder volwassen toezicht leden worden van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de NJN. Ze liepen de hele morgen in
de lucht te koekeloeren en over vogelnamen te ouwehoeren. Ik ging voorover liggen
om alle over de grond kruipende insecten te beloeren. Dat vonden ze belachelijk
en ik vond hun vogelgestaar precies zo belachelijk. Vogels zijn net mannequins. Ze
zijn beroepsmatig prachtig, maar ze doen net of ze niet in de gaten hebben dat de
mensen die naar ze staan te staren ze ontzettend mooi vinden.
Na dat mislukte experiment met collectief de natuur bestuderen troostte ik mij
thuis met Apen en hoefdieren en andere albums van Verkade, en met de boeken
van Jack London en Hugh Lofting over spannende beesten die je in Nederland nooit
ziet. Wij hadden thuis kat noch hond, mijn moeder sloeg alle muggen en vliegen
dood, en wij aten geen vlees of vis. Een keer ging ik naar Artis in Amsterdam. Deed
me denken aan een gevangenis. Ik liep wel vaak over het paadje langs de Kromme
Rijn en bekeek daar de wurmen, vlinders, kikkers en mieren. Toen ik in 1945 als
straf voor de heerlijke Hongerwinter de hele zomer in een kinderhuis in Flims in het
Zwitserse Graubünden moest doorbrengen, viel het mij op hoe de insecten daar in
Zwitserland er heel anders uitzagen, exotisch en soms zelfs angstaanjagend.
Mijn biologieleraar Van der Steen gaf aan de Utrechtse universiteit les in het les
geven in Natuurlijke Historie, oftewel ‘Natte His’, op de middelbare scholen. Misschien
om uit te vinden hoe je dat als leraar niet moest doen, gaf hij - vond ik - afschuwelijk
les. Dat was trouwens mijn onbescheiden oordeel over bijna alle leraren van het
Utrechts Stedelijk Gymnasium. Zelfben ik in 1960 een half jaar wiskundeleraar op
een Amsterdams Lyceum geweest en dat deed ik op zijn minst even verschrikkelijk.
Leraar zijn in een vak waar je zelf reuze enthousiast over bent, en waar je ook
heimelijk meent een genie in te zijn, is nu eenmaal een frustrerend beroep wanneer
meer dan de helft van je leerlingen er zich geen barst voor interesseert.
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Het enige wat ik van mijn biologieleraar heb geleerd, was hoe je, volgens hem, in
de wetenschap rijtjes, onderrijtjes en nog diepere onderverdelingen moest aangeven:
de eerste verdeling met de gewone Arabische getallen 1, 2, 3..., de volgende
onderverdeling met de gewone Latijnse letters a, b, c..., de daaropvolgende
subonderverdeling met de Romeinse getallen I, II, III..., en, als er nog een diepere
onderonderverdeling van diersoorten, huidlagen of vlinders was, met de Griekse
letters α, β, γ. Ludwig Wittgenstein leerde mij later dat je beter steeds met nieuwe
rijtjes getallen met puntjes ertussen kunt werken, totdat je bij 6.5.4 bent.
Ik beweer nu wel dat Van der Steen een slechte biologieleraar was, maar laat ik
beginnen met te zeggen dat ik een slechte, ja misdadig slechte, ja misdadige,
gymnasiumleerling was, in alle vakken behalve tekenen, hardlopen en Nederlands.
Ik bracht zes jaar lang meer tijd op de gang door dan in de klas. Ik maakte nooit
huiswerk en liet al mijn schoolboeken en schriften in mijn klaskastje liggen. Een
Alkmaarse biologieleraar heeft eens een aanwijsstok op mijn rug kapotgeslagen.
Toen we in de tweede klas met klassiek Grieks begonnen, vond ik dat je Grieks met
gewone moderne letters moest schrijven. We schrijven Latijn toch ook niet met die
stomme Latijnse letters van de Romeinen?
Laat ik niet afdwalen. Ik wist dat ik voor biologie op mijn eindexamen een
onvoldoende zou krijgen, maar ik wilde mijn best doen om met handig geklets
tenminste een vier te halen.
In die tijd zat er bij de mondelinge eindexamens van het gymnasium een
‘gecommitteerde’. Dat was een geleerd persoon die een weekje in een provinciestad
als Utrecht in de watten van Hotel Pays-Bas werd gelegd en die moest controleren
of de leraren eerlijk waren. Dat wilde natuurlijk zeggen: of die leraren niet zo vals
waren om hoge examencijfers aan leerlingen te geven in ruil voor fooien van rijke
ouders. Dat een gecommitteerde ook wel eens voor een hoger cijfer kon pleiten,
dat had ik nooit gehoord.
Mijn biologiegecommitteerde bleek een imposante heer. Later hoorde ik dat hij
Slijper heette en dat hij hoogleraar Zoölogie was aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam. Mijn leraar had een model neergezet van de mensenhuid, een soort
naaidoos waar je drie of vier verschillende lagen in zichtbaar kon maken door hem
naar boven open te trekken. ‘O jee,’ dacht ik, ‘Hoe heten al die lagen? Waar dienen
ze voor? Van welk dier is die huid? Of zou het echt de huid van een mens moeten
voorstellen?’
Voordat mijn leraar iets had kunnen zeggen brandde de nogal dikke
gecommitteerde met een loodzware stem los: ‘Is een dikke huid beter dan een
dunne?’
Ik antwoordde: ‘Beter? Ik vind een dunne huid MOOIER dan een dikke, bij meisjes.’
‘Aha, dus het gaat om de schoonheid?’
‘Ja, daarmee bevorder je de voortplanting, dus dat is goed voor de diersoort.’
‘Welke diersoort vind jij het mooist?’
‘De walvis, stond vorige week een plaatje van in de krant. Hij lag dood op een
schip. Zo enorm groot en dood en toch zo soepel. Heel wat mooier dan een olifant.’
‘Denk je dat een walvis ook lekkerder is om te eten dan een olifant?’
‘Geen idee, wij eten thuis geen vlees.’
‘Wat idioot! Alle dieren eten toch vlees. Jij bent toch ook een dier. Eén enkele
walvis geeft drieduizend mensen een voedzame maaltijd, terwijl anders ieder mens
een harinkje moet eten en ze nog honger hebben nadat er drieduizend haringen
achter hun lippen gesneuveld zijn.’
‘Eet een walvis drieduizend haringen in één hap?’
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Zo herinner ik mij het begin van ons gesprek, maar dat is natuurlijk puur verzonnen.
Feit is wel dat ik het een spannend en amusant gesprek vond. Ik stotterde in die tijd
zwaar, maar als ik een interessant gesprek voerde, had ik daar de tijd niet voor.
De twintig minuten van het mondeling examen waren zo om. Mijn leraar had geen
woord kunnen inbrengen. Hij was kwaad. Wat voor cijfer zouden die twee mij gaan
geven?
Het antwoord kwam een paar dagen later. Ik had mij verheugd op hoge cijfers
voor algebra, stereometrie, gonio & analytische meet-
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kunde, maar ik herinner mij nu alleen nog wat ik voor biologie kreeg: een tien.
Kort daarna werd het systeem van gecommitteerden bij de gymnasiale
eindexamens afgeschaft.
‘Ga je nou biologie studeren?’ vroeg mijn vader.
Ik peinsde er niet over, al wou ik wel in Amsterdam gaan studeren, waar professor
Slijper Zoölogie gaf, en waar ik trouwens met Dick Hillenius verrukkelijke gesprekken
over evolutie en schildpadden ging voeren, waar hij een boekje over Darwin aan
dankte. Ik koos ervoor om in Amsterdam wiskunde te gaan studeren, want bij dat
vak hoef je nooit iets uit je hoofd te leren. Dat je bij de wiskundestudie ook les in
computerprogrammeren kon krijgen, van de geniale hoogleraar Aad van Wijn-
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gaarden, dat wist ik toen nog niet. Ik had nog nooit een computer gezien.
Trouwens: de computerprogramma's, die we onder leiding van Van Wijngaarden
gingen schrijven, konden op geen computer ter wereld afgedraaid worden. Doet me
denken aan het bezoek dat ik tien jaar later aan Moskou bracht, bij een
UNESCO-conferentie. Op een mathematisch instituut voerde ik interessante
gesprekken met twee jongens die net als ik een programma hadden geschreven
dat een directe rede, zoals ‘God zei mij: “Ik zegen je”’, omzette in de indirecte rede
‘God zei mij dat hij mij zegende’. Ik ontdekte een minuscuul programmeerfoutje. Ze
gaven het direct toe en verbeterden het. ‘Maar hoe heeft de computer dat dan
kunnen draaien?’ vroeg ik. ‘Wij mogen maar één keertje per maand één nacht op
een echte computer werken. De afdeling Wapens heeft op dit instituut altijd voorrang,’
was hun ootmoedig antwoord.
Het verhaal over mijn tien voor biologie heb ik vaak verteld en natuurlijk dachten
mijn toehoorders altijd dat ik een opschepper was. ‘Ga naar het Ministerie van
Onderwijs en vraag de eindexamencijfers uit 1953 op’, was dan steeds mijn antwoord,
en nu weer. Dick Hillenius zei dat hij het aan Slijper zou vragen, maar hij deed het
niet.
In 1964 verscheen het boek Reuzen en dwergen in het dierenrijk van professor
Slijper, een fascinerend boek waarvan ik mij de slotpagina's goed herinner. Omdat
het boek nog slechts antiquarisch te krijgen is, citeer ik die nu even:
‘Dat in de ontwikkeling van het leven op aarde het succes bij de kleine dieren is
gelegen, mag tevens blijken uit de gegevens van de tabel die ons toont dat er
ongeveer één miljoen diersoorten op aarde leeft en dat driekwart daarvan tot de
Insecten behoort. Hun rijkdom aan soorten berust ongetwijfeld op het feit dat zij zo
klein zijn dat zij in een oneindige verscheidenheid van milieu kunnen leven en daarbij
niet gebonden zijn aan het water, zoals de Eencelligen of de Wormen. Hun succes
blijkt verder uit het feit dat er op iedere vierkante kilometer van deze aarde evenveel
Insecten leven als mensen op de hele aarde. En hun belang voor de
levenshuishouding op deze aarde wordt onderstreept door het feit dat zij de helft
van alle ziekten van de mens veroorzaken, een derde deel van zijn voedsel opeten,
en dat zonder Insecten als bestuivers de mens, wat zijn plantaardig voedsel betreft,
zou moeten leven van noten en granen.
Zo blijkt dus dat weliswaar de grote dieren zich als individu beter kunnen
handhaven dan de kleine, maar dat op de lange duur het succes in dit leven niet
aan de reuzen, maar aan de dwergen toevalt.
Een laatste vraag nog, een vraag die zich tussen de regels door al hier en daar
heeft voorgedaan, een vraag die ons allen na aan het hart ligt: Hoe staat nu de
mens ervoor? Is hij een reus of is hij een dwerg, en wat zullen daarvan de gevolgen
zijn?
Hoewel hij met zijn gemiddelde van 70 kilo beslist niet tot de allergrootsten behoort,
liggen de afmetingen van de mens toch beslist wel boven de middelmaat. Hij behoort
in al zijn typische kenmerken tot de grote dieren en wij hebben reeds gezien dat dit
hem belet te vliegen als een vogel en dat zijn prestaties als klimmer daardoor maar
gering zijn. Wij hebben echter ook gezien dat door zijn afmetingen de ontwikkeling
van het meest menselijke kenmerk, de cultuur, mogelijk werd gemaakt. Het is hier
niet de plaats om uitvoerig op de algemene biologische aspecten van deze cultuur
in te gaan. Elders (zie Slijper, 1952) heb ik echter reeds uiteengezet dat de
biologische invloed van de cultuur min of meer hetzelfde is als die van de toename
in grootte. Zij begunstigt het voortbestaan van het individu, maar zij verhaast het
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uitsterven van de soort. Wat dat betreft ziet het er dus, mede door zijn afmetingen,
voor de mens op de lange duur niet zo rooskleurig uit.’
Toen ik die laatste pagina van Slijpers boek las, dacht ik twee dingen. Ten eerste:
ik moet die publicatie van Slijper uit 1952 snel gaan lezen. En ten tweede vroeg ik
mij af: zou Slijper met ‘de cultuur’ ook aan een uitvinding als de computer gedacht
hebben? Die was in 1952 weinig bekend. Er stond er toen maar eentje in ons land,
ik geloof in Delft.
Eerst even iets wat ik net in de krant las: het gemiddelde gewicht van een
Nederlandse volwassene is nu 82 kilo. Dat betekent dus 12 kilo meer dan de 70
kilo waar Slijper vijfenveertig jaar geleden van sprak. Bestaat er een ander dier op
aarde dat in een halve eeuw zo-
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veel zwaarder wordt? Dat dikke dier is ook acht centimeter langer geworden, maar
enig rekenwerk toont aan dat hij (ik bedoel nu: de man, misschien niet de vrouw) in
die vijftig jaar toch echt dikker is geworden.
Op maandag 25 februari 1952 hield Slijper in Amsterdam zijn inaugurale rede,
die als volgt eindigde:
‘Met een zeer bescheiden schatting van anderhalf à één miljoen jaren voor het
genus Homo hebben we dan toch nog altijd ongeveer een miljoen jaren voor de
boeg, dat is 500 maal zo veel als er sedert het begin van onze jaartelling zijn
verstreken. In die tijd kan er nog veel gebeuren, zouden zich zelfs nog wijzigingen
in de menselijke bouw en levensverrichtingen kunnen voltrekken, waarvan wij
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ons met literaire of wetenschappelijke fantasie een beeld kunnen trachten te maken.
Maar uiteindelijk zal toch de mens van de aarde verdwijnen. Wij kunnen dit
betreuren, maar wij kunnen er ons ook over verheugen. Want wie zich verdiept in
de geheimen van de levende materie in het algemeen en in die van de evolutie in
het bijzonder, die ervaart dat alle gebeuren op aarde geleid wordt door een
Goddelijke macht en volgens een vastomschreven plan, dat wij in de beperktheid
van onze blik nooit in haar geheel zullen kunnen omvatten. En wij kunnen dan ook
uitsterven in de geruste zekerheid, dat wij een schakel hebben gevormd in dit grote
plan en dat wij onze taak hebben vervuld naar onzen aard.’
Vijftig jaar later klinkt de goddelijke aanroep in deze slotwoorden enigszins ironisch.
God zou ons mensen toch op de zesde dag in één keer geschapen hebben? Wat
gaat hij doen als wij er niet meer zijn? Waarom heeft hij ons niet kleiner, en dus
langer-voortbestaand, ontworpen? Is alles wat er gebeurt goed omdat God het laat
gebeuren? Mogen we van God wel in evolutie geloven? Maar ik neem aan dat
professor Slijper een gelovig man was die letterlijk meende wat hij zei en niet sluw
het geloof van de Nederlanders misbruikte om zijn uitspraken te versterken.
Dat neemt niet weg dat zijn voorspelling in 1952 over ons uitsterven in het jaar
1.001.952 destijds in het hele land op heftig protest stuitte. De columnist Journaille
(schrijversnaam van Jan Vrijman, aangenomen naam van Jan Hulsebos, eerste
gebruiker van het woord ‘nozem’) fulmineerde in zijn krant heftig tegen professor
Slijper en vond dat hij ontslagen moest worden. Achtendertig jaar later, toen Slijper
al tweeëntwintig jaar dood was, trok Journaille zijn felle verontwaardiging weer in,
met vier stukken in Het Parool. Op 1 november 1990 schreef hij onder meer in die
krant: ‘Slijper hield een rede die mijn jeugdige ziel schokte. Als columnist deed ik
mee aan een kruistocht, waarover ik me nu diep schaam... In zijn conclusies maakte
Slijper het - in mijn ogen - zo bont dat Buikhuisen, twintig jaar later, er een tere
zuigeling bij zou lijken. Als Pietje Grijs avant la lettre ging ik tegen Slijper te keer.
Daarover morgen meer.’
De volgende dag schreef Journaille onder meer:
‘Slijper noemde mensen vergeleken bij andere zoogdieren “lichamelijke stumpers...
de medische wetenschap is ongunstig voor de menselijke soort”. Heel progressief
Nederland, ondergetekende voorop, schreeuwde moord en brand en eiste Slijpers
hoofd. Geen van die schreeuwers herkende zijn betoog als een cynische parabel,
zo'n gelijkenis “die een zedelijke waarheid aanschouwelijk maakt”.’
Ik vrees dat Jan Vrijman in 1990 niet had begrepen dat het Slijper helemaal niet
om een cynische parabel of een zedelijke waarheid ging, maar om een eerlijke
mening en een alleszins redelijke voorspelling.
In 1966 deed Slijper het op de Amsterdamse Universiteitsdag nog eens dunnetjes
over. Ten eerste: onze baby's komen als hulpeloze schepsels van circa drie kilogram
ter wereld, terwijl een kalf bij de geboorte liefst veertig pond weegt. Ten tweede: we
kunnen niet vliegen als een vogel en niet van nature zwemmen als een vis. Ten
derde: een kat en zelfs een hond hebben een beter gehoor. Ten vierde: zien gaat
nog vrij aardig, maar achteruit kijken, zoals een paard of een konijn dat kan, is er
al niet meer bij.
In een interview met de Telegraaf kort na die Universiteitsdag van 1966 zei de
onheilsprofeet: ‘Wij bezitten als zeldzame lichamelijke kwaliteit een vrije bovenarm
en een om zijn eigen as beweegbare onderarm, waardoor wij die sublieme beweging
beheersen, nodig om een schroef in te draaien en een fles te ontkurken. Dat laatste
is een enorm geluk. Het zou een vreselijke wereld zijn als wij dat niet konden doen!’
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Heel geestig, maar even later zegt Slijper: ‘Door de ruimtevaart kunnen we sneller
en hoger vliegen dan vogels. Akkoord. Toch lukt het ons niet om als een mus op
een telefoondraad te landen. Ik erken dat een atoomonderzeeër het lang onder
water kan uithouden. Maar hij moet toch eerder weer boven water komen dan een
vis! Diersoorten met een gespecialiseerde bouw hebben altijd slechts kort geleefd.
Die gespecialiseerde bouw geldt ook voor de mens met zijn bijzonder ontwikkelde
hersens en zijn lopen op twee benen. We moeten verwachten
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dat zijn verdwijning van de aarde - geologisch gesproken - zeer snel zal
plaatshebben. U en ik hoeven niet ongerust te zijn. Het kan nog één tot anderhalf
miljoen jaar duren.’
Veertien jaar daarvoor had Slijper de mensheid nog slechts één miljoen jaar
beloofd, dus de Telegraaf lezer kreeg nog zomaar een half miljoen jaren cadeau.
Het is niet duidelijk op welk moment we de evolutie van de mens eigenlijk moeten
laten beginnen. In zijn boek over het ontstaan van het menselijk lichaam Your inner
fish heeft de paleontoloog Neil Shubin uit Chicago het over de drie-en-een-half
billion-jarige geschiedenis van het menselijk lichaam. Dat een Amerikaans billion
iets anders is dan een Nederlands biljoen is al bij kapitaalbedragen onbelangrijk en
dat geldt ook bij de evolutie. Shubin laat zien hoe het mensenlijf uit het vissenlijf
ontstaat, wat nog niet betekent dat hij ons uit de oceaan ziet stappen.
Midas Dekker, die bij Slijper biologie studeerde, schreef in 2005 in het boek Bloed
vlees en botten; het beest in Aristoteles: ‘Prof. Dr. Everhardus Johannes Slijper was
nog een echte hooggeleerde: een vrouwonvriendelijke bullebak, in een ornaat zo
vol dat het slechts met vest en horlogeketting bijeen kon worden gehouden, maar
wel de beste didacticus die ik heb meegemaakt... Altijd erop gebrand om de aandacht
vast te houden, verveelde hij geen moment. De collegezaal was afgeladen. In onze
tijd zou Slijper veruit de beste televisiebioloog zijn geweest. Helaas stierf hij net
voordat het televisietijdperk aanbrak.’
Wat betreft ons lichamelijk voortbestaan geef ik Slijper groot gelijk: wij zullen lang
niet zo lang over de aarde rondscharrelen als de mieren. Nog een miljoen jaar krijgen
we, dan hebben we vele miljoenen jaren onze planeet mogen vervuilen, bossen in
de fik mogen steken, en andere dieren voor de lol mogen vermoorden. Maar er
doemt een ander voortbestaan op, waar men vijftig jaar geleden geen flauw benul
van had. De mens loopt wat betreft rennen, ruiken, zwemmen, springen, vliegen,
bijten achter bij andere dieren. Maar geef toe: hij kan, nu hij eenmaal op zijn
achterpoten loopt, met zijn voorpoten veel dingen vervaardigen: huizen, auto's,
geweren, vliegtuigen, radio's, computers, internet, om maar te zwijgen over wat er
in het komende miljoen jaren nog uit zijn handen, en vooral uit zijn hersenen, komt.
Afgelopen april moest ik in Eindhoven een praatje houden in de Philips Concertzaal,
waar een groep musici een stuk ging uitvoeren dat door de Amerikaanse componist
Samuel Conlon Nancarrow (1912-1997) was geschreven met de uitdrukkelijke
bedoeling dat het alleen op mechanische wijze, dus met een pianola die net als een
draaiorgel bestuurd wordt door een band met een gaatje voor elk nootje, uitgevoerd
zou worden. Geen strijker, vinger of fluiter kon, dacht Nancarrow, zo'n ingewikkeld
stuk als dat van hem in het voorgeschreven tempo spelen.
Mij was gevraagd om een toespraak te houden, maar niet over muziek. U heeft
mijn verhaal in het Hollands Maandblad van mei kunnen lezen. Ik zag hoe de evolutie
van de mens gaat eindigen, of liever: hoe hij niet eindigt maar zich revolutionair
ontwikkelt. Muziek kan heel inspirerend werken.
(Bewerkt hoofdstuk uit het boek Mensenarm dierenrijk, dat in 2009 omstreeks de
tweehonderdste geboortedag van Charles Darwin zal verschijnen)
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Galata Bridge
L.Th. Lehmann
Here worked, alas, no great impressionist.
No gallery or picture book shows me
again what north from this bridge I can see:
The tapering city, in a blue bank of mist.
Its top is shredded into domes and towers.
The bridge is flanked by dots of orange fire,
below it fish is fried on dinghies,
on middle thwarts, from where it is sold higher,
The boats' bright coloured sides are bobbing,
the waves are dark, the water dusky
from the polluted Golden Horn,
where long ago Byzantium was born.
(But do not see the concrete hedge, the dirt.
Don't be a Turk; no chunky peasant or lean pauper.
And don't mistake the blue jeaned Muslim.
And if you are a woman, don't live here.)
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Getript in de regen.
Geen trappen in water
dat vormlozer was
dan tussen plavuizen.
Geremd in gedachten
als door regen die wimpers
niet buiten duldt.
*
Een rotstreek van een schepper of zoiets;
Je op te schepen met een wegwerpleven.
Nee, erger nog, het is je niet gegeven,
want zonder dat was je toch zelf ook niets.
Je bent het zelf, het is je wegwerp-ik.
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Leuke mensen kleven
Het verdichte leven van Aard-Jan Quaak
door F. Starik
Kent u de dichter Aard-Jan Quaak? Ik ook niet. Nooit van gehoord. Ik kwam hem
op het spoor nadat ik zijn overlijdensbericht las. Dood. Ik vond het op de website
www.pomgedichten.nl, en bij die mededeling stonden een paar gedichten afgedrukt.
Geen verschrikkelijk slechte gedichten, wat in die context een wonder mag heten.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik ging op zoek naar de laatste sporen van een
der meest onbekende dichters van Nederland.
Aard-Jan Quaak haalde net de veertig niet. Hij werd geboren op 15 september
1968 in Goes en stierf op 9 september 2008. Hij woonde in Kruiningen, Zeeland.
Hij was een grappenmaker. Bij een van de profielen die hij bij leven op de diverse
poëziesites achterliet gaf hij als beroep ‘gepensioneerd’ op, met als uitleg: ‘Dat staat
wel rustgevend.’
Voor zover ik kon achterhalen, bewoog Quaak zich sinds 2000 wat voorzichtig
op ‘dichterssites’ - ik zet de term maar even tussen aanhalingstekens, omdat men
op die plekken dikwijls niet zozeer dichtwerken aantreft maar eer iets dat Huub
Beurskens zo treffend omschreef als ‘Vomitisme’: vormloze gevoelsuitstortingen,
aangevuld met ondoorgrondelijke onderlinge vetes tussen de deelnemers. Schrijfnet,
Poetry Alive, Lettertempel, Dichttalent, enzovoort - gemeenschappen met sektarische
trekjes. Er worden door de deelnemers zonder veel nadenken tientallen ‘gedichten’
per dag gepost, die dan weer goed zijn voor tientallen reacties van andere
deelnemers. Het lijkt dat een flink aantal van de betrokkenen zich continu in hun
virtuele clubhuis ophoudt.
In 2006 en 2007 kende Quaak een paar pieken in zijn productiviteit, en postte hij
vrijwel dagelijks op diverse sites gedichten van zijn hand. Ik kom in totaal op zo'n
tweehonderd stuks. In zijn commentaren op de producten van andere deelnemers
en in het reageren op de commentaren op zijn eigen publicaties betoonde hij zich
een wat afstandelijk, humorvol observator. Ik zal niet beweren dat Aard-Jan Quaak
het warm water heeft uitgevonden, maar hij was in elk geval in staat zijn
gedachtenwereld aansprekend tot klinken te brengen. Hij was een tamelijk klassiek
dichter, iemand van de kleine ontroering, in de school van Jean Pierre Rawie, van
Levi Weemoedt, van Piet Paaltjens. En als we toch met namen gooien, zie ik ook
wel verwantschap met het vriendelijke absurdisme van Toon Tellegen. Een
voorbeeld:

Schildklier
Kalm begint de dag met koffie en een fluitje
van een mooie melodie. Brood ligt reeds te
knisperen op zelfgebakken toon. Deze dag is
zo gewoon dat vreemde nachten jaloers buigen.
Ik moet dus wel de deur uit en op zoek naar wat
verdriet. Al die doorsnee vreugde, noem het voor
mijn part maar geluk, dat past mij niet en tranen
moeten nat zijn. Alles moet weer stuk.

De websites waar Aard-Jan Quaak publiceerde, worden doorgaans niet tot het
domein van de literatuur gerekend. Au fond worden ze voornamelijk bevolkt door
de gekrenkten, de geslagenen, de onmachtigen, de diep verontwaardigden, de
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stelligen, de ongeschikten voor het leven, zich dikwijls beroepend op een
‘psychiatrische achtergrond’. Dat gold ook voor Kwaak, zoals hij daar vaak werd
genoemd.
Uit navraag bij een paar mensen die hem hebben gekend, rijst het beeld op van
een wellevende, beschaafde, intens onzekere man, ge-
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sloten als een mossel, een echte Zeeuw. Johanna Geels, die onlangs bij uitgeverij
Atlas debuteerde met de bundel Tuig, omschrijft dat zo: ‘Persoonlijke ontmoetingen
gingen eigenlijk ten koste van het contact dat we via internet hadden. Typerend
voor hem is dat hij zich bij onze eerste ontmoeting, toen hij me aan zag komen
lopen, een half uur verstopte in het toilet van de dichtstbijzijnde kroeg. Later stond
hij eens midden in een gesprek op en liep weg, richting station, al hoofdschuddend
en mompelend “dat hij toch nooit zou kunnen zeggen wat hij werkelijk wilde zeggen”.
Ik sprak hem wel aan als meneer Foppe, naar het personage van Wim de Bie:
Meneer Foppe en het gedoe. Bij ons allebei een geliefd boek, we herkenden ons
wel in de schuwe hoofdpersoon die al in de stress kan geraken van een brief die
op de deurmat valt.
Ik heb zelden spijt van dingen, maar toch, ik heb ooit met hem afgesproken een
keer langs te komen, op zondag. We zouden, heel kinderachtig, 's middags luid
toeterend met de auto door het dorp scheuren terwijl het vrome volk ter kerke ging.
Er kwam van alles tussen, afspraken werden gemaakt en weer afgezegd. Het is er
niet meer van gekomen. De dag dat hij begraven werd, ben ik in mijn eentje, een
uur voor de dienst begon, door zijn veilige achterbuurtje van Kruiningen gereden,
zachtjes toeterend, in mijn geleende blauwe Ford Fiësta, laf, als een ware mevrouw
Foppe.’
Toch werd Quaak doorgaans gezien als een vrolijke jongen. Zijn gedichten waren
altijd
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licht van toon, wat ironisch getoonzet, relativerend - al was zijn onderwerpskeus
zwaar: mislukte liefde, eenzaamheid, waanzin, verval, dood. Hij zette iedereen graag
op het verkeerde been. ‘Kwaak hield van Guns N' Roses’ had hij graag boven zijn
overlijdensadvertentie zien staan.

Gevoelsmens
Er is een man gestorven aan het
leven. Daar kwam hij zogezegd
van terug. Ik heb van horen
zwijgen dat hij mijn gezelschap
schuwde, maar ik wist van zijn bestaan
niet af. Nu sta ik aan zijn graf.
De grond is wollig van het woelen
en de geest zit er nog in. Wind
speelt leuk met verse linten.
Ik spreek een woord van dank en
dat er flink begraven is. Ik slik
en voel zowaar iets van gemis.

Quaak betoonde zich altijd een dankbare ontvanger van commentaar op zijn
gedichten. Die commentaren schoten in deze merkwaardige omgeving van virtuele
vriendschappen en verbitterde vetes opmerkelijk weinig uit de bocht: hij kende een
vast groepje aanhangers en bewonderaars, die hem steevast complimenteerden
met zijn inzendingen, en tevens enkele criticasters, die zich opwonden over de soms
inderdaad wat zonderlinge enjambementen waarvan hij zich bediende. Dat de
commentaren nimmer kwaadaardig werden, kwam wellicht mede omdat hij zich
bescheiden en open opstelde, en dikwijls nieuwe, verbeterde, versies publiceerde
van eerdere gedichten, aan de hand van de suggesties en aanbevelingen die zijn
commentatoren deden. Hij noteerde daarover: ‘Dat loopt toch wel als een rode draad
door mijn dichtmakerij. Iedere opgetekende inval moet eerst maar eens door een
ander worden gelezen, want ik weet het vaak niet. Soms ben ik te streng en soms
te goedmoedig voor mezelf. En het moet in ieder geval steeds doorgaan. De behoefte
om te schrijven zit als een zeurende kleuter in een hoekje van mijn schedel te
jengelen. Het blijft toch allemaal maar zoeken naar erkenning.’
En in een van zijn eigen commentaren onder zijn gedichten schreef hij: ‘Ik ben
geen echte dichter geloof ik. Meer een boodschapper die het dichten gebruikt als
instrument. Probeer het ook wel met gitaar en mysterieuze blik. De laatste twee
lukken minder. En wat heb ik dan te verboodschappen? Niks eigenlijk. Beetje de
verwondering die ik exclusief denk te hebben, maar bij nader inzien door veel te
veel mensen op veel intensere manier wordt beleefd.’

Kranig maar verlegen
Koen blijft altijd liggen als er
mensen aan de deur staan. Van
slapen komt dan niets terecht.
Hij maalt over gemiste kansen, dat
mensen in hem geloven die hij nu
heeft laten gaan.
Gespannen staat hij op en opent toch
de deur nog even. Wellicht is er een
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boodschap op de buitenkant geschreven.
Nooit treft hij de dader van de inbreuk
op zijn leven. De dag is stuk, hij is
ontdaan.
Maar ooit zal hij goed voorbereid het
heft in handen nemen. De vrouw die
naar hem zocht zal weten dat hij echt
bestaat. Dan zit hij fris gewassen
dapper klaar en wacht. Tot de bel
weer gaat.

Emma Burns, die eerder gedichten in Hollands Maandblad publiceerde, was een
goede vriendin van Quaak. Zij is eveneens in Zeeland woonachtig, en alle Zeeuwen
kennen elkaar nu eenmaal. Burns deed mij desgevraagd verslag van de uitvaart:
‘Zijn begrafenis werd naast zijn familie bezocht door een paar mensen die hij min
of meer van dichtsites kende, vrienden van therapieën en misschien wat ex-collega's.
In de toespraken van zijn naaste familie kwam vooral naar voren hoeveel ze van
hem hielden, maar ook, in alle eerlijkheid, waar nu niemand meer omheen
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kon: dat Aard-Jan het al erg lang erg moeilijk had met zichzelf en het leven. Zo
gemotiveerd als hij aan een opleiding, de diensttijd in het leger of een andere
bezigheid kon beginnen, zo moedeloos gaf hij vaak voortijdig op. Het lukte niet. Hij
kon het niet. Hij durfde niet. Er was veel verdriet, intens verdriet om de lieve, zachte,
intelligente en grappige Aard-Jan, maar ook berusting. Het was indrukwekkend om
te zien dat ze zich bij dit einde neergelegd leken te hebben. Ze noemden het zijn
moedigste daad.’

Eindeloos
Wie gooit er nu zijn halflege glazen
ook nog in? Steeds maar terugverlangend
naar een nieuw begin zit ik het einde
in te luiden. Met hapjes weliswaar.
Een vriendelijk gebaar om de vrienden
te vernissen. Je kunt je soms vergissen
in een mens, maar nooit in ware vriendschap,
al is die ingehuurd met bloed.
Ik doe een wankel dansje op muziek die
ik nog had en ga vertellen: van het einde
en de zegetocht daarheen. Men knikt en
men vertrekt met iedereen.

Burns heeft Quaak een keer met zijn poëzie zien optreden op het festival ‘Glas en
Poëzie’ in Leerdam in 2006. Hij stal er de show, meldt ze: ‘Hij was uitbundig,
meeslepend, humoristisch. En vrouwen vielen als bosjes voor hem. Toch heeft hij
daarna niet meer opgetreden, ja, op het 40-jarig huwelijksfeest van zijn ouders nog
eens. Met zijn gitaar, waar hij vroeger veel mee optrad op “al uw feesten en partijen”.
Hij had het gedaan! Trots vertelde hij over zijn overwinning en het applaus.
De familie wist niet veel van zijn werk op poëziesites af, wel zagen ze hem echt
als dichter. Op de uitvaart werden een paar van zijn gedichten met veel respect
voorgelezen. Met datzelfde respect werd er niet gesproken over hoe hij nu er precies
een eind aan maakte, lieten ze in het midden welke stickers er op de “onrust in zijn
hoofd” te plakken zouden zijn. Net zomin als Aard-Jan Quaak zelf zich daar bij leven
in het openbaar over uitliet. Hij grapte altijd alles weg. Uit respect voor zijn familie
en vooral voor hem sluit ik me daarbij aan. Wat hij privé hield, blijft privé.’

De ruimer
Ik ruim gebroken harten op. De scherven doen
hun best uniek te blijven, maar verdwijnen
op de hoop. Ik loop er niet zo mee te koop
omdat ik ook wel stukken vind van goede vrienden
en vriendinnen. Ik zet een zacht muziekje op,
zing mee als ik het ken en ga beginnen.

Over het leven van Aard-Jan Quaak kom ik ondertussen niet veel te weten. Niemand
wil ingaan op de problemen ‘waar hij bij leven ook niet mee te koop liep’ maar die
hij in zijn gedichten zonder veel omhaal behandelde. Zijn poëzie gaat over zijn
scheiding, zijn liefde voor zijn kinderen, zijn sociale onhandigheid, er is een gedicht
dat de toestand van een psychose nauwkeurig beschrijft. Een keerpunt, een
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dieptepunt in zijn leven was in elk geval het ongeval dat hij, dronken, met zijn auto
veroorzaakte. Hij werd op non-actief gesteld. Hij was op dat moment werkzaam als
ICT-er bij de politie. Met die kennis valt het onderstaande gedicht eenvoudig te
duiden.

Zegeningen
Omgevingsvariabelen: geluid, het weer,
de vrouwen en de macht over het stuur.
De grillen van mijn stemming, de dagen
van de week. Een leven, uitgetekend
met een stift die onuitwisbaar leek.
Nu valt de regen zacht als terpentine
op mijn toekomst en de dag dat alles
anders wordt kwam gisteren voorbij.
Ik blader door vertrouwd papier, maar
kan het niet meer lezen. Te vrezen
valt dat ik nu door moet zonder iets
op schrift. Met slechts een jammerlijk
verleden in mijn ziel gegrift. Nou ja,
ik heb geen honger en heb beide benen
nog. Ze trillen wel een beetje toch.
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Ondanks de openheid weten zijn gedichten de valkuil van het larmoyant
autobiografische te ontwijken. Zijn Angelsaksisch aandoende lankmoedigheid, zijn
gevoel voor understatement, zijn zelfinzicht en ironie tillen zijn gedichten boven het
Vomitisme uit.
Goed, wat mij betreft rijmt Quaak te overvloedig en te gemakzuchtig, en weet
daarbij, laten we zeggen, het cliché niet altijd te vermijden, terwijl hij zijn gedichten
- misschien uit zelfbescherming - doelbewust te zeer ‘opleukt’, waardoor ze dikwijls
iets kneuterigs krijgen, iets van het cabareteske genre van de gezellige ellende, de
antiheld, de gecultiveerde schlemiel, die het tragische als iets lachwekkends voorstelt,
en die onveranderlijk naar een conclusie streeft, zo aan het eind van het gedicht.
Toch is Quaak onmiskenbaar een dichter met een wat archaïsche, plechtige ‘eigen
stem’: zijn poëzie is anekdotisch, parlandistisch, metrisch sterk, en balanceert op
het slappe koord dat hangt tussen de noodzaak zich uit te spreken en de neiging
dit op een vermakelijke wijze te doen.
Quaak past ergens in het smalle genre dat we ‘light verse’ noemen, of komt daar
in elk geval steeds dicht in de buurt. ‘Vergeef mij dat ik bitter in de trieste verte staar,’
schrijft hij zonder blikken of blozen, en een jaar voor Zegeningen beschreef hij de
lust van het autorijden nog met kinderlijke verrukking:

Mijn zadel staat al op z'n hoogst
Nog steeds een beetje trots, een vleugje
iets te grote fiets als ik een ritje met
de auto maak. Zien jullie mij wel? Ook ik
ben zeer mobiel en durf gewoon een bocht
te nemen. Verveelde blik lukt aardig, maar
is zelden levensecht. Dat heeft een man
die man was mij eens onbeschaamd gezegd
Ik loop al jaren stage, veel vooruitgang
is er niet. Ik kijk nog steeds op tegen
grote mensen. Als ze mijn mening vragen
stamel ik gekochte zinnen. Een volwassen
antwoord schiet mij zomaar niet te binnen
Zo voel ik mij al zesendertig jaar:
wanneer gaat later nou beginnen?

Welnu, dat ‘later’ gaat dus niet meer beginnen. Drie jaar nadien was het allemaal
voorbij. Resten ons de bedrieglijk lichte gedichten, die het gemoed misschien
verlichten maar een mens niet kunnen redden.
Dat is de curieuze paradox die de gedichten van Aard-Jan Quaak nalaten: iemand
die met zoveel humor en afstand, zo berustend naar zichzelf en zijn kleine rol in de
wereld kon kijken, zich zo laconiek leek neer te leggen bij de onvolkomenheden van
de mens en zijn omstandigheden; je zou zweren dat hij er, zacht zingend, ook een
hoop geluk uit peurde. Wie in staat is zich zo als buitenstaander in zijn eigen leven
te zien staan, wie zo om zichzelf kan lachen, die moet niet ongelukkig wezen. Voor
hem wordt zacht getoeterd.

Leuk!
Leuke mensen zijn een straf van God.
Ze komen en ze gaan weer. Ze gaan weer
ja en dat is fijn. Ze mogen er maar even
zijn want meer kan ik niet aan. Dan wordt
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het slaan en dat is fout. Leuke mensen
zijn zo koud, ze hebben nooit iets meegemaakt
en als je eens een snaartje raakt dan is dat
weer een valse. Een dode poes of lekke kraan
een meisje dat is weggegaan vanwege milde
wrijving.
Leuke mensen kleven. De liefde die ze geven
is van het vervallen soort. Ze hebben nooit
van zuivere zwaarmoedigheid gehoord. Zo heb
ik er dan onlangs toch maar eens eentje vermoord.
Een druppel op een hele leuke erg warme plaat.
Zoals dat gaat in tofland: kweken als konijnen
en dan leuke kindjes krijgen. De moppen staan
al klaar. Zo dreigt er steeds en overal een
chronisch leukgevaar. Vergeef me dat ik bitter
in de trieste verte staar.
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Het achterland
door Gamal Eldin Fouad
Alles leek nog precies zoals ik het jaren geleden had achtergelaten. Het huis van
mijn grootouders lag net buiten het dorp; zij hadden als enigen uitzicht op zee. De
oude palmen wuifden naar me, zoals ze altijd hadden gedaan en de meeuwen
verwelkomden mij met luid gekrakeel. Maar mijn terugkeer bracht me geen blijdschap.
Ik was hier om mijn grootvader voor de laatste keer te zien.
Achter het roestige tuinhek wiegden de rozen van mijn grootmoeder. Ze hadden
in geen weken water gezien en bogen hun verdorde kelken diep naar de droge
aarde, gevangen in een eindeloos gebed. Ik telde een stuk of vijf katten: luie
geestverschijningen die half verborgen in de schaduw elke beweging van mij
nauwlettend in het oog hielden. Het door zon en wind getekende huis, waar nooit
een slot op de deur had gezeten, stond onaangeroerd, precies zoals het was gegrift
in mijn geheugen. Ik werd omarmd door de geur van komijn, peterselie en knoflook
gebakken in de olijfolie, alsof ik nooit was weggeweest.
Niemand merkte mijn binnenkomst op. Mijn grootmoeder was bezig in de keuken
aan het einde van de gang en stond met haar rug naar me toe in pannen te roeren.
Het was een flard uit mijn jeugd die ik niet wilde verstoren, een droombeeld waaraan
ik mij zo vaak had gewarmd in tijden van kou en regen. Ik sloop de trap op.
Ik vond mijn grootvader in het enige slaapvertrek met uitzicht over de baai. Hij
zat rechtop in bed voor het raam met een zuurstofmasker om, zijn blik geankerd in
het azuur. Pas toen ik zijn hand beetpakte keek hij me aan; heldere ogen in een
ingevallen gezicht. Hij probeerde te spreken, gaf me in plaats daarvan een halve
grimas en kneep zachtjes in mijn hand. Hij knikte naar de zee. ‘Ze wachten,’ fluisterde
hij. Zijn woorden losten op in het geruis van zijn ademhaling, zijn blik dreef weer af
op de golven.
We hadden vaak gezwommen samen. Hij had met krachtige slagen de golven
doorkliefd, de spieren van zijn schouders en armen hadden geblonken in de zon.
Ik moet een jaar of vier zijn geweest toen hij me leerde zwemmen. Mijn grootmoeder
was hier fel op tegen, bang dat ik zou verdrinken. Ondanks haar protest nam hij me
toch mee.
Ik keek naar zijn vermoeide gezicht, zijn vermagerde lichaam. Hij leek in niets op
de man van toen.
In het jaar dat ik mijn gebed leerde zeggen, had hij me meegenomen naar de
schapenmarkt in een dorpje vijf kilometer landinwaarts. De onverharde weg vol
bulten en kuilen deed de oude Peugeot 405 schudden en kraken in een jas van
dikke stofwolken. Ik zat voorin naast mijn grootvader en keek door het gat naast de
handrem dat zicht gaf op de voorbijrazende weg onder ons. Mijn grootvader had
de gewoonte zo veel mogelijk te claxonneren, vooral bij het inhalen en hij joeg
daarbij iedereen binnen gehoorsafstand de schrik om het lijf. Muilezels beladen met
suikerriet sloegen op hol, maar de scheldpartijen van de menners werden gesmoord
in de stofwolk. ‘Moge Allah je lendenen verdrogen,’ schreeuwden ze, maar wij
hoorden dat nauwelijks.
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De schapenmarkt werd gehouden op het plein in de schaduw van de moskee. Een
kakofonie van geblaat en geloei steeg op boven de lemen huizen. De zure geur van
het vee stokte mijn ademhaling. Mijn grootvader spoog een grote fluim voor mijn
voeten op straat. Hij was in zijn element.
Honderden schapen, geiten, koeien en ezels, zelfs een paar kamelen stonden
dicht opeengepakt achter gammele houten omheiningen. De eigenaren prezen om
het luidst de kwaliteit van hun vee aan. Mannen met tulbanden maakten ruzie over
de prijzen, terwijl ze in de billen knepen van de schapen om aan te tonen hoe mager
of vet het vlees wel niet was. Ze inspecteerden gebitten, keken in oren, trokken aan
vachten, onderzochten hoeven, sjouwden en sloegen.
Mijn grootvader zei dat ik een goed schaap uit moest zoeken. Om hem niet teleur
te stellen, nam ik onmiddellijk de keurende houding aan van de onbarmhartige koper
voor wie alleen het beste telde. Hoe jong ik ook was, ik begon zelf in schapenbillen
te knijpen en afkeurend te kijken zoals ik de mannen zag doen. De beesten leken
het niet erg te vinden en namen alles gelaten kauwend op. Ik had geen idee hoe
een goed schaap eruit zag. De meeste waren vuilwit, en hier en daar stond een
zwarte, maar stuk voor stuk waren ze ruw behaard met bedachtzame donkere ogen
en knokige horentjes. Dit beest, was mij geleerd, was het makke alternatief dat de
engel Djibriel aan aartsvader Ibrahim schonk om op het allerlaatste moment de
plaats van zijn zoon Ismaël op het hakblok in te laten nemen.
Ik kon moeilijk kiezen, zag niet direct een schaap naar mijn gading en bleef overal
de beesten bekijken. Mijn grootvader was druk in gesprek met een tandeloze
marktkoopman en leek zich niet om mij te bekommeren. Ik genoot zijn volste
vertrouwen. Hoewel mijn hart bonsde van aarzeling liep ik met opgeheven hoofd
rond en gedroeg me als een rijke sjeik; af en toe spoog ik een flinke klodder op de
grond en zag de mannen van de markt goedkeurend knikken.
De ram die uiteindelijk mijn aandacht trok, had witte korte krullen en stond met
een touw vastgebonden aan een paal midden op de markt. Toen ik dichterbij kwam,
liep hij meteen op mij af zover het touw reikte en begon te mekkeren. Ik gaf het
beest een aai en keek in een paar natte zwarte ogen. Mijn keuze was gemaakt.
Ik noemde het beest Abdullah, dienaar van God. Die naam bedacht ik op weg
naar huis, al wist ik dat dieren geen namen mochten krijgen. Abdullah lag met zijn
poten samengebonden in de achterbak van de auto met een doek over zijn kop en
hield zich de hele rit stil. Thuis brachten we hem naar het dakterras waar we 's
winters de dieren hielden. Er was genoeg ruimte en ook een schuurtje waar Abdullah
de nacht kon doorbrengen. Mijn grootvader zei dat ik goed voor het dier moest
zorgen.
In de dagen die volgden, was ik grotendeels op het dak te vinden. Abdullah at
gretig het hooi uit mijn hand dat ik dagelijks ververste en ik leerde hem zelfs een
paar kunstjes. Ik mocht hem, zijn berusting intrigeerde mij; hij liet alles toe. Hij
klaagde in ieder geval nooit, ook niet toen ik hem het mes op de keel zette.
Het was de ochtend van de tiende dag van de twaalfde maand, de tijd dat de pelgrims
hun tocht naar de berg Arafat maakten. Mijn grootvader wekte mij met een luid
Ied-Moebarak en wenste mij een goedemorgen, het was vandaag feest. Met de
slaap nog in mijn ooghoeken kleedde ik mij aan. Ik haalde vers stro en water voor
Abdullah, maar toen ik het dak betrad, zag ik dat mijn grootvader daar al voor had
gezorgd. Hij stond lachend met het schaap op mij te wachten.
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Ik moest wennen aan het felle zonlicht, maar in zijn hand zag ik iets blinken. De
helle weerkaatsing sneed in mijn ogen, maar er was geen weg terug meer.
Mijn grootvader hield Abdullah bij zijn horens op zijn zij gedrukt en ik zat over
hem heen gebogen, het mes in de aanslag. Prevelend en snikkend herhaalde ik de
woorden die mijn grootvader mij souffleerde: ‘In naam van Allah, in uw naam, door
u en van u, aanvaard dit offer dat ik u breng, zoals u het hebt aanvaard uit de handen
van uw vriend Ibrahim.’
‘Nu,’ beval mijn grootvader.
Abdullahs ogen puilden uit, maar ze weerspiegelden kalmte en berusting. Het
mes gleed zonder moeite door zijn hals naar de nekwervel en zijn lange tong kwam
tevoorschijn. Een stortvloed aan bloed pompte met elke slag van zijn hart uit zijn
nek. Met een laatste krachtige haal uit de blootliggende luchtpijp liet Abdullah het
leven, zijn poten nog naschokkend van zijn doodsprong.
De nacht na mijn komst droomde ik van de zee. Ik stond op het strand en staarde
naar de zon. Het was heet en ik besloot een duik te nemen. De zee lag als een
spiegel voor me, maar ik kon er niet bij komen. Hoe hard ik ook rende, steeds bleef
het water even ver op een onbereikbare afstand.
Toen ik wakker werd, was ik nat van het zweet. De oproep tot het ochtendgebed
klonk in de verte, de zon zou in korte tijd opkomen. Ik had nog steeds zin om te
zwemmen. Ik stapte uit bed; trok op de tast mijn zwembroek aan en verliet ons nog
donkere huis.
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Achter een karmozijnen horizon lichtte de zon haar sluier. De zee duwde kleine
golven tegen het strand. Zonder mijn blik van de zon af te wenden, liep ik het water
tegemoet, de meeuwen als enig gezelschap. De zee voelde warm en een beetje
kleverig aan. Met elke zwemslag ebde het zware gevoel dat mijn droom had
achtergelaten weg. Toen ik me eindelijk op mijn rug draaide, zag ik in de verte ons
huis op de heuvel, het raam van de eerste verdieping, daarachter lag mijn grootvader.
In gedachten zag ik hem in bed, turend uit het raam. Zou hij me zien?
Toen verschenen ze plotseling. Eerst één, daarna de rest. Ze sprongen uit het
water en leken er genoegen in te scheppen zoveel mogelijk water op te spatten. Ik
telde er zes. Nog nooit had ik zoveel dolfijnen tegelijk gezien. Ze schaterden in hoge
klikkende salvo's. Ik durfde me niet te bewegen in het water. Zou mijn grootvader
ze ook zien?
De dagen die volgden, waren overgeleverd aan een alles verzengende hitte. De
mateloze zon maakte de lucht boven het land gek en ook de nachten brachten geen
verkoeling. Ik tuurde samen met mijn grootvader uit het raam, vertelde hem over
de dolfijnen en over mijn droom. Zwaar ademend sloot hij zijn ogen en een glimlach
verscheen op zijn lippen. Zijn weinige grijze haren lagen verward boven de diepe
groeven van zijn gelaat. Plotseling sperde hij zijn ogen wijd open en greep mijn arm.
‘Zwemmen,’ was het enige wat hij uitbracht, waarna hij ze weer sloot.
De namiddagen bracht ik door in de keuken van mijn grootmoeder. Vanaf de
mastaba, de plek om werkeloze tijd te verlummelen, keek ik zwijgend toe hoe ze
de gerechten voorbereidde zoals ze die van haar moeder had geleerd. Ze waste
paprika's en aubergines waarna die van het vruchtvlees werden ontdaan voor de
magshie die ze vulde met rijst, peterselie, dille en munt. Yoghurt met knoflook en
komkommer. De kamoenea, een stoofpot van lamsvlees, knoflook en komijn,
pruttelde op klein vuur, een heerlijk aroma verspreidend. Kofta's in tomatensaus
stonden af te koelen voor het open raam. De ingewanden van de barboenie die ze
schoonmaakte, gaf ze aan de katten te eten, waarna de vis licht besprenkeld met
bloem werd gebakken in olijfolie. Ze werkte beheerst, met routineuze en zekere
gebaren. Ik keek naar handelingen die generaties terugvoerden.
Ik mocht van haar de dadels ontpitten voor de koekjes die ze ging maken. De
dadels groeiden in glanzende rode trossen aan de palmen voor het huis, waarna
ze in de zon te drogen werden gelegd. Dat ontpitten is niet eenvoudig voor iemand
die dat niet gewend is.
Ik moest weer denken aan de dag dat ik voor het eerst de gebeden uit mijn hoofd
kon opzeggen, ik was een jaar of acht, negen. Na weken oefenen lukte het eindelijk.
De woorden vloeiden als een gedicht uit mijn mond; mijn oma was de eerste aan
wie ik ze liet horen. Ze klapte in haar handen van trots en liet een luid gejubel horen.
‘Allah zij geprezen!’ Ik mocht haar helpen met koekjes maken.
‘Waarom bid je niet meer,’ vroeg mijn grootmoeder plotseling. Waarschijnlijk had
ze aan hetzelfde gedacht. Ik wist niet wat ik moest antwoorden, voelde het bloed
naar mijn hoofd stijgen. Ik loog dat ik elke ochtend naar de moskee in het dorp ging.
Ze knikte.
Er leek een snik te klinken in de stem die opriep tot het ochtendgebed toen ik zachtjes
het tuinhek opende. In de verte ging het dorp schuil achter een dichte
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nevel, daarboven zweefde de minaret van de moskee. De maan en sterren
verbleekten in het aansterkende licht van de klimmende zon.
De zee was dit keer bedekt met witte schuimkoppen die achter elkaar het strand
op rolden. Het water was nu koud en de golven duwden mij steeds terug, alsof ik
niet gewenst was. Het kostte moeite om de branding te bedwingen. Ik zwom een
stuk uit de kust, waarbij een onderstroom steeds mijn benen naar de diepte
probeerde te trekken. De dolfijnen lieten zich niet zien.
Ik draaide me om naar ons huis op de heuvel, naar het raam van de eerste
verdieping. Het raam stond open; de wind trok ongeduldig aan de gordijnen. Ik zag
hoe een eenzame meeuw boven ons huis de opkomende storm bedwong. Hij bleef
steeds maar boven het dak zweven. De gordijnen wapperden onverwacht het raam
uit, en de meeuw liet een luide schreeuw horen, waarna hij door een windvlaag
werd meegevoerd de lucht in.
Hoe ik daarna in de keuken terechtkwam, weet ik niet meer precies. Ik herinner
me nog dat ik zonder te stoppen langs mijn kleren op het strand holde, hoe ik
voortdurend het raam van de eerste verdieping in de gaten hield. Mijn grootmoeder
schrok toen ik drijfnat met alleen mijn zwembroek aan de keuken binnenstormde.
Ik heb mijn grootvader in de keuken op tafel gelegd. Zijn lichaam lag stijf en bleek
onder een lendendoek die van zijn navel tot zijn knieën reikte. Ik durfde hem niet
aan te kijken toen ik hem in mijn armen van boven naar beneden
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droeg. Het enige waar ik steeds aan moest denken, was hoe licht hij was, hoe het
gewicht van zijn lichaam niet opwoog tegen mijn beeld van hem.
Ik keek toe hoe mijn grootmoeder alles gereed maakte. Ze was de rust zelve. Ze
kookte water, zette schalen klaar, zocht kruiden uit. Mijn grootvader lag daar maar,
met zijn grauwe voeten en zijn ingevallen ribbenkast. Zijn hoofd was licht gekanteld
en uit zijn openhangende mond ontsnapte een kleurloze vloeistof die in een straaltje
over zijn wang droop. Ik zag hoe nog net de onderkant van zijn irissen zichtbaar
waren in zijn oogkassen. Ik zag een vlieg op zijn voorhoofd landen en over zijn neus
kruipen. De vlieg kroop in zijn mond.
Mijn grootmoeder vulde een schaal met het gekookte water waarna ze kruiden
en oranjebloesem toevoegde. Ze nam plaats bij het hoofd van mijn grootvader en
sprenkelde met een nat gemaakte doek het geparfumeerde water over zijn haar en
voorhoofd. Ze streek teder zijn grijze haar naar achter en fluisterde zacht een gebed.
Daarna wenkte ze mij.
Ik moest zijn hoofd optillen, terwijl mijn grootmoeder water over zijn gezicht
uitschonk en met een doek zijn gelaat waste. Ze maakte haar vingers nat, stak die
toen in zijn neus en mond, zodat daar ook alles schoon werd. Nu was de rest van
zijn lichaam aan de beurt. Mijn grootmoeder gaf mij een natte doek, waarna we aan
weerskanten van de tafel gingen staan. Ik volgde de bewegingen van haar handen
die mij toonden wat ik moest doen. Ik waste zijn bovenlichaam en zijn armen. Mijn
grootmoeder bekommerde zich om wat zich onder de lendendoek bevond. Daarna
wasten we zijn voeten.
De geur van sandelhout verspreidde zich door de moskee, het zoete aroma maakte
mij licht misselijk. Misschien waren het de zenuwen. Het zonlicht stroomde in heldere
banen door de luchtpoorten naar binnen en deed de witgekalkte muren en het
groene tapijt baden in licht. In de hoek lagen korans slordig opgestapeld. Alleen
omdat mijn grootmoeder het had gevraagd, zou ik voorgaan in het gebed waarbij
zij zelf niet aanwezig mocht zijn. Mijn grootvader lag in doeken gewikkeld op een
baar voor het spreekgestoelte. De baar wees in de richting van de Kaäba. Ik wachtte.
Hij had mij al van jongs af aan meegenomen naar het vrijdagmiddaggebed. Ik
had altijd weer met tegenzin mijn vriendjes en knikkers achtergelaten (zij hoefden
nog niet naar de moskee) wanneer mijn grootvader mij bij zich riep om me te wassen.
Het was heel belangrijk om daarna geen winden meer te laten, drukte mijn grootvader
mij altijd op het hart, want dan was je weer onrein. Het gevolg was dat ik gedurende
het gehele vrijdaggebed bij mezelf te rade ging of ik nog in reinheid verkeerde.
Ze kwamen binnen; de imam met in zijn gevolg de mannen van het dorp.
Geruisloos maakten ze hun gang, sjokkend en op stokken steunend. De mannen
waren allen op leeftijd, maar de imam was nog jong, ik schatte hem een paar jaar
ouder dan mijzelf. Zijn baard was nog pluizig, maar hij had een vastberaden blik.
Hij kwam met zijn gevolg op mij toegelopen en schudde mij de hand. ‘Dank Allah,’
zei hij opgewekt, waarna hij naar mijn grootvader liep om te inspecteren of alles in
orde was. De rest deed hetzelfde en ik antwoordde hen zowaar met diezelfde groet:
‘Dank God.’
Ik stelde mij toen voor grootvader op, en de imam met zijn goegemeente kwamen
in drie rijen achter mij staan, hoestend en steunend. Allah schenkt het paradijs aan
iedere dode achter wie zich drie rijen voor het gebed vormen. Ik hield mijn handen
opengevouwen voor me alsof ik een onzichtbaar boek las en
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verkondigde viermaal luid mijn intentie voor het gebed. ‘Allah is de grootste,’ wat
achter mij brommend werd bevestigd.
Het gebed was voorbij voor ik er erg in had. Na de vredesgroet die rechts en links
over de schouders uitgesproken werd en het gebed bezegelde, was ik volkomen
uitgeput. Mijn grootvader lag nog steeds op zijn plaats. Ik had een goddelijke
beroering verwacht, nog een laatste bevestiging van onze smeekbeden. Het echte
keren van het lichaam bewaart men voor het graf.
Achter mij zag ik dat de gebedslinies reeds verbroken waren; de meesten hadden
zich al teruggetrokken en zochten met een koran in de hand een plaats uit tegen
de koele witte muur. Alleen de imam en enkele oude mannen waren nog op hun
plaats, prevelend. Als gevangen in de lichtbanen bleven we een hele poos staan.
De hemel was zwanger van zon en de hitte drukte zwaar zuchtend op de aarde.
Het enige teken van leven was het onophoudelijk gegons van de cicaden, als de
ademhaling van een oververhit beest. Het landschap vibreerde in het hamerende
licht. Waarom we zolang wachtten voordat we ons in beweging zetten, wist ik niet.
Het muildier dat voor de kar met de baar van mijn grootvader gespannen stond,
begon onrustig te worden en te balken. Iee jah, ieee jah! Mijn rug droop van het
zweet. De begraafplaats was ongeveer twee kilometer lopen, langs de kust, wat
nog een hele tocht zou worden voor de drie oudjes die naast de kar stonden te
wachten. Allen broodmager, een wirwar van rimpels en zoals het hoorde tandeloos.
Ze hielden mij nauwlettend in het oog, de hitte leek hen niet te deren.
Eindelijk kwam de imam naar buiten en zetten we ons in beweging. Het muildier
leek zelf de route te weten, niemand hoefde het te mennen. Iee jah! Stofwolken,
vrijgekomen door de manshoge houten wielen streken langs mijn kuiten. De imam
liep voor de stoet uit met een opengeslagen koran in zijn handen. De oude mannen
raakten al gauw achterop.
Het zonlicht beukte loodrecht op het zand en de schittering ervan op de zee was
ondraaglijk. Ik kon nauwelijks ademen in de hitte die van de grond opsteeg. Er was
niemand op het strand. In de verte, waar de weg zich afsplitste naar het water, kon
ik de begraafplaats al zien liggen. Iee jah, ieee jah! De zon leek ons nu te verpletteren
en brak in stukken op mij uiteen. Mijn aandacht ontsnapte naar de koelte van de
zee, die met elke stap die ik verzette mij meer in haar macht nam. Grootvader deinde
mee over elke hobbel en steen. De schuimende golven lokten en op dat ogenblik
zag ik kleine zilveren glinsteringen uit de golven komen. Het was te ver om goed te
zien, maar het waren duidelijk glinsteringen die op en uit het water sprongen. Ik
moest al mijn krachten inspannen om te blijven zegevieren over de zon en de
ondoordringbare dronkenschap die zij over mij uitstortte. Ieee jah! Zo bleef ik lopen.
Daarna zijn slechts enkele beelden blijven hangen. Hoe ik de teugels nam en het
muildier het strand op leidde. Het geschrokken gezicht van de imam, die
verwensingen begon te roepen. Drie figuren in de rimpeling van de hitte in de verte,
te ver om mij tegen te houden. In mijn armen mijn grootvader, als een ledenpop.
De koelte van het water tegen mijn enkels.
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Drie manieren
Leo Vroman
1
Er is een landschap dat nog niet bestaat
waarin ik lijfloos rond wil lopen.
Ik ruk de loodzware gordijnen open
en daar is het inderdaad.
2
Ik denk aan jou vaak als degene
waarvan de stem zelfstandig spreekt
en het nabeeld nooit verbleekt
in mij nadat ik ben verdwenen.
3
Het sterven past bij ieder weer:
de sneeuwvlokken stilstaand halverwege,
of het eeuwig ruisen van de regen
wanneer het regent voor de laatste keer.

Fort Worth, 30 oktober 2008
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Zo groot
Ik zie een vlinder graag zo groot
als jou, mijn geliefde vriendin.
Dan kan ik vredig leven in
de adem van de dood.
Dan rust ik onder dat knalrood
schubbetje van je linker vlerk
zonder dat ik van de dood
de flauwe schaduw merk,
Ik word graag zo diep en wijd
als een pijnloze speldenprik.
Wellicht verdwenen, maar altijd
nog dezelfde ik.

Fort Worth, 5 oktober 2008
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Brandende vragen
door Florus Wijsenbeek
Niet veel mensen weten meer dat de vorig jaar overleden Henk Vredeling ooit,
voordat hij op meer dan één wijze innemend PvdA-minister van Defensie was in
het kabinet Den Uyl en nadien van 1977 tot 1981 Europees Commissaris voor
Sociale zaken, langdurig lid van het Europees Parlement is geweest. Zijn termijn
duurde liefst van 1958 tot 1973, en vrijwel al die tijd stond hij bij zijn Europese
collega's bekend als ‘Vrageling’. Niemand heeft ze ooit geteld, maar het is wel zeker
dat Vredeling vele honderden parlementaire vragen aan de Europese Commissie
heeft gesteld. Naar verluidt had hij daarbij een heel team van ambtenaren van het
Nederlandse Ministerie van Landbouw als aangevers ingeschakeld. De Europese
Commissie had van haar kant weer een heel team nodig om al die vragen te kunnen
beantwoorden. Dat ging niet altijd even snel, en toen Vredeling lid van de Europese
Commissie werd, bleek zijn eerste taak het beantwoorden van enkele tientallen
vragen die hij zelf nog als Lid van het Europees Parlement had gesteld. Dat was
geen eenvoudige opgave, want hij was meer bedreven in het stellen dan in het
beantwoorden van lastige vragen.
Overigens moet men hier niet lacherig over doen. De vraag is een belangrijk
democratisch instrument. Van alle middelen die een lid van een parlement ten
dienste staan om zijn mandaat uit te oefenen, is een van de effectiefste immers het
grondwettelijke recht om gezagsdragers tot antwoord te dwingen. Parlementaire
vragen bestaan overigens ook in Europa in diverse gradaties: er zijn vragen die in
een voldragen plenair debat aan een bewindspersoon kunnen worden gesteld; er
zijn vragen die in het vragenuurtje snel op tafel kunnen worden geworpen, en er
zijn schriftelijke vragen die met minder rumoer soms lang om een antwoord moeten
bedelen.
Om echte zware vragen met bijgaand plenair debat in het Europees Parlement
door je collega's aanvaard te krijgen, was niet eenvoudig in mijn tijd - en dat is het
waarschijnlijk nog steeds niet. Zij moesten het er mee eens zijn dat de kwestie die
jij wilde aansnijden inderdaad belangrijk genoeg was. Daarover moest dan door elk
der parlementaire fracties een mening worden geformuleerd en de executieve, in
ons geval de Europese Commissie, diende vervolgens daarop een antwoord te
formuleren. Pas na het nemen van al die hindernissen was er kans dat het parlement
in vergadering bijeen werd geroepen opdat jij je vraag mocht stellen.
Zoveel eer werd een individueel lid echter slechts zelden gegund. Soms lukte het
nog wel om je eigen fractie zover te krijgen dat ze de vraag die op jouw lippen
brandde, wilden ondersteunen, en dan was je weliswaar al een heel eind, maar als
lid van de Liberale fractie, de derde in grootte, had ik dan ook nog de instemming
van de grote jongens nodig, ofwel van de Christen Democraten/Conservatieven en
de Socialisten, die elk ten minste tweemaal zo groot waren. En dat lukte niet bijster
vaak.
Veel meer kans had je als je probeerde een vraag op te werpen tijdens het Europese
vragenuurtje. Die vragen werden ter plekke beantwoord door de dienstdoende
Europese Commissaris of door de vertegenwoordiger van de Raad van Ministers,
meestal een staatssecretaris. Het aardige van zo'n vragenuurtje was dat het een
soort openbaar duel was tussen de vragensteller en de antwoordgever, die
meestentijds helemaal geen antwoord wilde geven, maar slechts zijn best deed de
vraag te ontwijken, te neutraliseren, te ontlopen of te smoren in een brij van loze

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

woorden. Wilde een vraag effect hebben, dan moest je van te voren een plan van
aanval beramen met collega's uit andere fracties.
Het eerste antwoord van Raad of Commis-
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sie was immers steevast volstrekt nietszeggend, voornamelijk omdat het door
ambtenaren was opgesteld. Als oorspronkelijke opsteller van de vraag mocht je dan
één aanvullende vraag stellen, maar die was meestal al door de voorbereidende
ambtenaren voorzien, zodat de bewindspersoon ook een volgend nietszeggend
antwoord paraat had. Daarna moest je als vragensteller alweer je mond houden en
was het de beurt aan anderen van andere fracties - en vaak ook van andere
nationaliteiten.
Het was dus de kunst om een makker in een andere fractie zo ver te krijgen dat
die een door jou geprepareerde nadere vraag over jouw vraag ging stellen, een
vraag die de ambtenaren niet konden voorzien, zodat de beantwoorder gedwongen
was te improviseren. En dan werd het pas echt leuk.
Overigens lukte het alleen een collega over te halen je te helpen een
bewindspersoon het vuur aan de schenen te leggen als jij de volgende keer hem
of haar in ruil ter wille was. Zo werd het vragenuur op den duur vrijwel uitsluitend
bedisseld door een clubje van op elkaar ingespeelde ‘vragers’ die in een
supranationaal netwerk van dienst en wederdienst met elkaar waren vervlochten.
De Commissaris of Minister, die doorgaans slechts bewapend was met de
nietszeggende antwoorden van zijn ambtenaren, besefte vaak te laat tegenover
welke overmacht hij stond. Op zo'n moment roken wij bloed, want wij wisten dat
gezagsdragers ongaarne ten overstaan van het parlement willen afgaan. En uit een
in het nauw gedreven bewindspersoon valt niet zelden een antwoord te wringen
waar je hem, tot groot ongenoegen van zijn ambtenaren, later mee tot actie kan
dwingen.
Het moet gezegd dat vooral de Britse parlementsleden zeer bedreven waren in
dit verbale steekspel van aanvallen en ontwijken, in het nauw drijven en ontsnappen.
Dat zal niemand verbazen die wel eens het vragenuurtje in het Britse Lagerhuis op
de BBC heeft bekeken. Je overleeft daar alleen maar als je voor de vuist weg praat,
de feiten paraat hebt en met snedige ‘bon mots’ het duel aangaat. Voor hakkelaars
die van briefjes houterige zinnen voorlezen is in het Lagerhuis weinig plaats.
Een absolute grootmeester van het Europese vragenuurtje was Lord Soames,
de schoonzoon van Churchill. Hij was weliswaar lid van de Europese Commissie,
maar dat betekende dat je als parlementslid eeuwige roem kon bereiken als het
lukte hem klem te zetten. Zulks was niet eenvoudig, omdat als Soames dan in
zeldzame gevallen met de rug tegen de muur kwam te staan, hij een zeer effectief
laatste redmiddel had. Zonder ook maar iets aan beleid toe te zeggen, riep hij dan
met zijn in het Lagerhuis getrainde zware basstem: ‘The honourable Member is
quite right!’ Waarna hij doodleuk overging op het volgende onderwerp. En dan bleef
je met je gelijk mooi met lege handen zitten.
Van het recht op schriftelijke vragen heb ik gedurende mijn mandaatperiode van
vijftien jaar in het Europees Parlement veel gebruik gemaakt. Niet in de laatste plaats
omdat het een manier is kiezers ter wille te zijn die jou over allerlei onderwerpen
brieven sturen met klachten, terwijl je weet dat je in feite weinig aan hun lot kunt
veranderen. Met een vraag heb je hun zaak echter serieus genomen - de kwestie
wordt immers in het publicatieblad afgedrukt en als je veel geluk hebt, krijg je er ook
nog een antwoord op waar de desbetreffende iets aan heeft. Dat laatste is echter
slechts zelden het geval. Bestuurders zijn immers gepokt en gemazeld in de kunst
te vermijden een concreet antwoord te geven of - nog erger! - concrete actie toe te
zeggen.
Dit is de enigszins deprimerende les die een parlementslid vrij gauw leert, maar
toch heeft dat de 732 Europarlementariërs bepaald nooit aangezet af te zien van
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verdere vragen. In de Tweede Kamer moeten vragen ook door de fractievoorzitters
ondertekend worden, maar in het Europees Parlement is het stellen van schriftelijke
vragen een strikt individueel, dus niet door anderen gecontroleerd, recht.
Als ik al te nietszeggende antwoorden kreeg, wilde ik deze nog wel eens
terugsturen aan de desbetreffende commissaris, die uiteraard de vraag zelf niet of
nauwelijks had gezien. Soms hielp dit in de zin dat je dan tenminste een nieuw
antwoord kreeg waarin stond waarom je geen echt antwoord kon krijgen. Die ontwij-
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kende manoeuvres varieerden subtiel in toon en betekenis van ‘wij zijn erover aan
het nadenken en zullen erop terugkomen’ tot ‘een interessante vraag, waar we op
terug zullen komen’ tot ‘de lidstaten moeten nog nadere informatie verstrekken
alvorens wij tot beantwoording kunnen overgaan’. De voor de vragensteller slechtste
en meest uitzichtloze boodschap was ‘dit behoort niet tot onze competentie’ - dan
kon je alle hoop wel laten varen.
Een redelijke strategie om een antwoord te forceren, was om statistieken en
andere harde gegevens te vragen. In elk geval kon je daarvan dan weer in debatten
of in het vragenuurtje goed gebruikmaken, juist omdat de Commissie zelf die
gegevens had verstrekt. Wat ik ook vaak deed, was het vragen naar de bekende
weg. Omdat je immers het antwoord al wist, kon je op die wijze controleren of de
ambtenaren hun werk wel diligent deden, of de Commissie wist wat er speelde, en
in het algemeen of de uitvoerende macht nog enige voeling met de werkelijkheid
had.
In dit soort vragen verwerkte ik vaak materiaal dat mij werd aangeleverd door de
organisaties uit de echte wereld (in mijn geval veelal vervoersorganisaties). Het ging
dan niet zelden over zulke prozaïsche onderwerpen als BTW-regelingen,
Eurovignetten, douane- en politiecontroles, maten en gewichten van vrachtauto's
en wegwerkzaamheden of andere infrastructurele activiteiten. Uitermate nuttig
allemaal, maar niet altijd even opwindend.
Iets spannender waren de vragen die ik inspireerde op berichten in de media.
Van de collega's in de Tweede Kamer had ik de kunst afgekeken kranten met een
speciaal ‘vragenoog’ te bezien en dan onmiddellijk een vraag te stellen in de trant
van: ‘Heeft de Commissie kennis genomen van het artikel over zus-of-zo in NRC
Handelsblad van gisteren? En wat is haar mening daarover?’ Al te vaak luidde het
antwoord: ‘Geen mening.’ En dan wist je doorgaans dat je een serieus politiek
probleem bij de horens had.
Soms werd het eeuwige steekspel tussen parlementaire vraag en bestuurlijk
ontwijkantwoord mij wel eens zwaar te moede. Een enkele keer leidde dit tot een
ballorige plaagvraag, waarvoor ik mij geenszins schaam.
Zo las ik eens in het Algemeen Dagblad een artikel dat een of ander zeebiologisch
instituut een onderzoek had verricht naar de stromingen in de Noordzee aan de
hand van telling van het aantal linker- en rechterschoenen dat aanspoelde op de
stranden van Engeland, Denemarken en Nederland. Afgezien van het dieper liggende
probleem op welke wijze die schoenen in zee terecht kwamen, kon men zich als
Europarlementariër de gerede vraag stellen hoe iemand op het idee was gekomen
om op overheidskosten de stranden langs te lopen, ter plekke de linker- en de
rechterschoenen te gaan tellen en daar dan weer een vergaande conclusie over
zeestromingen aan te verbinden. Zou zoiets niet goedkoper en wetenschappelijker
in een bootje op zee gemeten hebben kunnen worden?
Ik aarzelde geen moment en zond een officiële schriftelijke vraag aan de
verantwoordelijke bewindspersonen. De vraag bestond - zoals dat een goede
parlementaire vraag betaamt - uit een reeks subvragen, die elk als doel hadden de
onderste steen boven te krijgen:
1 - Is het de Commissie bekend dat in een recentelijk onderzoek van de bioloog
Leopold van het Nederlandse Instituut voor bos- en natuuronderzoek het aantal
aangespoelde schoenen is gemeten?
2 - Is het de Commissie bekend dat het resultaat van dat onderzoek is dat op
het Nederlandse eiland Texel 68 linker- en 39 rechterschoenen en op de
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Schotse Shetlandeilanden 63 linker en 93 rechterschoenen in één winter zijn
aangespoeld?
- Acht de Commissie dit een rechtvaardige verdeling?
- Is de Commissie bereid in de jaarlijkse toewijzing van visquota ook schoenen
naar paren en lidstaten evenredig te verdelen?
- Is de Commissie tevens bereid een uitwisseling ter completering van schoenen
per paar te organiseren, mogelijkerwijs in het Interregionaal programma?
- Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

De vraag was nog niet bij de Commissie binnen of ik werd gebeld door mijn vriend
Carlo
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Trojan, destijds adjunct-Secretaris Generaal van de Commissie en waarschijnlijk
de Nederlander met de ruimste Europese ervaring. Zijn boodschap was dat de leden
van het hoogste Europese orgaan erg met de vraag in hun maag zaten en zich het
hoofd braken over wat ze er mee aan moesten. Ik antwoordde dat ik zo dikwijls
onzinnige antwoorden op mijn serieuze vragen had gekregen dat ik nu benieuwd
was naar serieus antwoord op een onzinnige vraag. Ik was kortom, sprak ik dapper,
niet van zins deze proeve van mijn parlementair recht in te trekken.
Na een maand kreeg ik een antwoord van de Voorzitter van de Europese
Commissie zelve, de Luxemburger Jacques Santer. Hij was niet bekend om zijn zin
voor humor, en zijn antwoord was navenant:
1 - Neen
2 - Neen
3 - Neen
4 - Neen
5 - Neen, omdat het onderwerp van de door het geachte Parlementslid gestelde
vraag niet tot de werkzaamheden van de Commissie behoort.
Hoewel de vraag en het antwoord - net zoals elk woord dat in Europees verband
werd geuit - werd vertaald in alle talen van de toenmalige gemeenschap, had dit
onderwerp hiermee voor altijd afgedaan kunnen zijn. Maar de aangespoelde
schoenen kregen nog een staartje omdat een journalist de neerslag van de
afhandeling van deze prangende kwestie in het publicatieblad van het Europarlement
las en er een zuigerig stukje over schreef. Dat parlementsleden, die toch al zo veel
geld aan de belastingbetaler kostten, nu ook nog het geld van de vertaalafdeling
zaten te verspillen met van die idiote vragen, was hemeltergend, sputterde hij.
Dit bericht werd weer overgenomen door een aantal andere Europese kranten,
waaronder de Trierer Nachrichten, het blad dat nog de vader van Karl Marx onder
zijn redacteuren had geteld. Blijkbaar werd deze miniem kleine krant nog steeds
goed gelezen, want daags erop kwam mijn collega uit Trier, de christendemocratische
wijnboerin Christa Klass, woedend op mij af. Ze beet mij toe dat wij
Europarlementariërs toch al in zo'n slecht aanzien stonden en dat dit soort grappen
dit beeld zeker niet zouden verbeteren.
Ik liet mij echter niet uit het veld slaan en vroeg haar hoe vaak de Trierer
Nachrichten eigenlijk iets over het Europees Parlement schreef. Zij moest daarop
bekennen: ‘Nooit.’ Ik keek haar ijzingwekkend parlementair aan. ‘Nou,’ triomfeerde
ik, ‘die omissie is nu dus mooi verbeterd.’
Zij gaf geen antwoord, maar heeft daarna nooit meer met me willen spreken.
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Salut Frédéric
door Jeroen Hermkens
In het crematorium is voor iedere overledene een aparte kamer beschikbaar. Door
een gang kom je in een ruimte die betegeld is met roodoranje stenen. Op een van
de deuren hangt het naambordje van Frédéric. Binnen staat een ezel met daarop
een litho van een koe. Ik besluit onmiddellijk weer naar buiten te gaan.
Het crematorium is een groot bakstenen gebouw met een koepel, verspringende
daken en op iedere hoek een schoorsteen. Tegenover het complex staat een
bijpassend langwerpig paviljoen met nog eens vier schoorstenen. Overal zijn deuren
die toegang geven tot aparte ruimtes. Het doet oosters aan, maar ik ben niet in
Istanbul: dit is Parijs, Père Lachaise.
De kamer van Frédéric blijft leeg, iedereen hangt buiten rond in de schrale
voorjaarszon op de paden tussen hoge heggen. De schoorstenen roken. In een
onheilspellend ritme zwelt de ene rookkolom aan en dooft de volgende weer uit. Als
de schoorsteen boven onze kamer begint te roken, is het voor iedereen duidelijk;
daar gaat Frédéric. Het is windstil; de rook gaat recht naar boven.
Er vormen zich verschillende groepjes in de tuin. Zijn ouders met wie hij geen
contact meer wilde hebben, staan met een paar ooms en tantes tegen een muur.
Af en toe loopt zijn vader heen en weer en probeert tevergeefs hier en daar een
gesprek aan te knopen. Iets verder staat de eerste vrouw van Frédéric met hun
twee dochters, haar rug naar de ouders gekeerd. Zij gaf hem op de middelbare
school filosofieles en met haar kreeg hij zijn eerste kind toen hij de school nog maar
net verlaten had. Zij moederde over hem en zijn dochters. Gaandeweg kon hij daar
niet meer tegen en ging steeds meer op stap. Met zijn hartsvriend, Etienne, ontmoette
hij een Corsicaanse tweeling, die tien jaar ouder was dan zij. Zij verdeelden die
eerlijk, en al snel was zijn Corsicaanse zwanger en kreeg hij nóg een dochter. Ze
staat er ook, komt naar me toe en omhelst me. Er bleek ook een derde, laatste
vrouw te zijn van wie ik afgelopen week voor het eerst hoorde; vooral hoe boos en
teleurgesteld hij was dat ze niet verder met hem wilde. En weer tien jaar ouder. Zou
ze de brief met verwijten nog hebben gekregen?
Verder verspreid over het grind zijn vrienden: kunstenaars en muzikanten. De
drukkers natuurlijk van de ateliers waar hij gewerkt heeft. Zoals Jacques, bij wie ik
zelf in 1983 terecht kwam en die me alle geheimen van de lithografie heeft geleerd.
En Etienne, zijn zoon, die hier rondrent om alles in goede banen te leiden. En
Laurence de Bretonse, die boos is op Frédéric. ‘Salaud,’ mompelt ze de hele tijd,
‘salaud.’
De bedrijfsleider van het crematorium komt ons vertellen dat het nog wel een paar
uur zal duren voordat de as voldoende is afgekoeld om mee te nemen. We lopen
naar beneden door de poort van het kerkhof achter iemand aan die weet waar je
hier het beste kunt eten en drinken. Het restaurant stroomt vol en voor het eerst
vandaag is de stemming uitgelaten. Dit wordt een feest voor vrienden die elkaar
lang niet hebben gezien. Het lucht op. Sinds mijn wandeling omhoog over Rue de
Crimée naar de kerk in Belville heb ik alleen maar huilende mensen gezien; kleine
kinderen die snikkend gedichten voorlazen, vrouwen die
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postuum hun eeuwige liefde uitriepen. Maar we zitten weer, eten onze steak-frites
en drinken grote karaffen wijn. En dan zijn we op ons best.
Na een uur of wat is de as afgekoeld en in de urn gedaan. Die staat nu op de
rand van het familiegraf. Wij wachten in rijen tussen de andere monumenten. Twee
mannen in overall komen met een kruiwagen aangelopen. Met een koevoet tillen
ze de enorme deksteen aan één kant op, ze rollen er een boomstammetje onder
en in één beweging schuiven ze de steen opzij. Een van de twee verdwijnt in de
tombe, zijn hand komt er bovenuit, hij zoekt de urn. Als de urn op de bodem is gezet,
klimt hij er weer uit; ze schuiven de steen terug, gooien koevoet en boomstammetje
in de kruiwagen en verdwijnen tussen de graven. De ceremonie is voorbij. Ik wil
weg, niemand meer zien. Ik loop dwars door de stad naar Gare du Nord, weg uit
Parijs.
Het is twee weken geleden dat ik de laatste kleuren van mijn litho aan het drukken
was in het atelier van Jacques in de Rue de Nantes. Op dinsdag verscheen Frédéric,
als altijd gehaast, opgewonden kijkend uit zijn heen en weer schietende ogen. Zo'n
tien jaar eerder was hij hier voor het eerst binnengevallen, en was er een paar jaar
gebleven. Ik had in die tijd verschillende keren met hem gewerkt wanneer ik in het
atelier was voor het maken van litho's. Ondertussen had hij ook bij Bordas en Mourlot
gewerkt, maar hij wilde geen drukker meer zijn, hij wilde zijn eigen atelier hebben,
zijn eigen litho's maken. Hij weigerde nog langer te werken voor anderen die hem
vertelden hoe het moest. Hij wilde kunnen leven van zijn eigen werk. Maar hij werd
erg afgeleid door het leven, viel van de ene liefde in de andere, moest voor zijn
dochters zorgen, en voor de kunst bleef weinig tijd over. Nadat hij zijn laatste baan
had opgezegd - nu ja, bij hem
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betekende dat gewoon weglopen en niet meer verschijnen - was hij snel door zijn
geld heen. Hij had zelfs aangeklopt bij zijn ouders. Maar nu was alles anders
geworden, vertelde hij mij: hij had het voor elkaar. We maakten voor woensdagavond
een afspraak in zijn atelier.
De werkplaats van Frédéric was op de binnenplaats van een
appartementencomplex dat zich als een doolhof uitstrekte achter een poort in Rue
de Belville. Via een deur onder een van de gebouwen kwam je in zijn kelder. Die
bestond uit een paar ruimtes, een lithopers, een keukentje en zijn slaapkamer, waar
een matras lag en in de hoek een touw.
Overal hingen prenten van koeien aan de muur. Het was in feite maar één litho
die in ontelbare variaties was afgedrukt. Er was geen twijfel over mogelijk dat dit
zijn belangrijkste werk was. Juist vorige maand had hij voor het eerst een expositie
gehad in het atelier van Jacques, met alle koeien. Hij had er wel een paar verkocht
maar het was niet de klapper geworden waarop hij had gehoopt. Niet getreurd, die
klapper kwam nog wel, zei hij. Het leven moet ook gemakkelijk kunnen zijn en
waarom hadden anderen wel succes? Bij een Algerijns restaurant aten we couscous,
dronken een fles wijn. Frédéric wilde 's nachts nog terug naar zijn atelier om te
werken, ik ging naar mijn hotel.
De volgende morgen kwam hij naar de werkplaats van Jacques om de lunch te
verzorgen. Die lunch was het dagelijkse hoogtepunt. Hij rende door het atelier,
smeet met de pannen en opende de ene fles bier na de andere. Wij lieten hem
begaan, druk als we waren aan de snelpers, met het passeren van de vijfde kleur
van mijn litho van Parijs. Langzaam druppelden bekenden binnen die wisten hoe
laat hier elke dag gegeten werd. Uiteindelijk zaten we met z'n achten aan tafel.
Frédéric, met zijn ellebogen naast zijn bord, benen uit elkaar, draaiend op zijn kruk.
Hij voerde het hoogste woord, hoe hij verder wilde gaan, hoe hij zijn werkplaats
volop zou gaan gebruiken. Alles moest anders in de kunst, er waren zoveel onbenutte
mogelijkheden. Hij begreep zelf niet dat hij daar niet eerder aan was begonnen. Die
koe was maar een begin; hij ging het volgende project aanpakken. Er kon alleen
maar succes op volgen, er was geen enkele reden om nog voor anderen te werken.
Ik wachtte het einde van de lunch niet af en ging aan het werk met de volgende
lithosteen die al klaar lag in de pers. Ik schuurde en etste en maakte hem gereed
voor de volgende drukgang. Toen de flessen leeg waren, verschenen ook Etienne
en Laurence weer aan de pers. Fréderic deed een schort om en sloot zich bij ons
aan. De pers zette zich als een locomotief in beweging. Laurence legde bovenop
de bok het papier aan, Fréderic haalde het beneden van de draaiende cilinder af.
Met een sigaret in zijn mondhoek verplaatste hij soepel de door de machine
uitgespuugde vellen op een stapel. Etienne liep zwijgend rond de pers, draaide aan
de knoppen en voegde inkt toe. Van boven riep Laurence af en toe wat opdrachten
naar hem: ‘plus de l'encre’ of ‘ça seche’. Toen de stapel verdwenen was en de pers
tot stilstand was gekomen, gooide Fréderic zijn schort uit, zoende ons met een groot
handgebaar en verdween over de binnenplaats. Tot morgen.
Vrijdagochtend drukten we de laatste kleur. De telefoon ging; verderop in het
kantoortje nam Jacques hem op. Hij verscheen in de deuropening en zei: ‘Frédéric
est mort.’ De machine stopte. ‘Pendu,’ zei Jacques. Laurence ging op de grond
zitten. Pendu, dacht ik, als een klok die stopt. Het touw lag klaar.
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Niemandsrails
Paul van den Hoven
Als jongetje hield ik het binnenpad dat tussen treinen, als een niemandsrails,
bemiddelt met misplaatste zuinigheid voor een nog werkzaam spoor. Maar hoe het zat,
hoe rijden mogelijk is, als kastjes deels
de weg versperren en het gras gedijt
rond nummerstokken en een losse biels,
werd mij nooit duidelijk. Van verre leek
een trein er dikwijls schuin op af te gaan,
om dan, ondanks mijn wens, door iets futiels een sein, wat rukwind -, bij de oversteek
erlangs te zwenken, naar zijn eigen baan.
Zolang het niet gebeurt en wisseling
van vak zich eerder laat verklaren uit
een tussenkomst die zaken voorwaarts stoot
dan uit het overwegen van een ding
of twee, te diep verknoopt voor een besluit,
denk ik nog altijd dat het kan: wie groot
is staat als gras gereed. Wat dan voorbijschiet
zal ik, reizend over reisafval
en in de steekgelaten materiaal,
door vensters moeten volgen. Het gebied
waar ik als jongen stond verwildert al,
als licht op roestig blik of kreukloos staal.
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Stormenderhand
We geven door wat niet te delen is
wanneer de storm van het verlangen
zich leeg schudt op ons graf:
een poging tot verbintenis,
iets vallends dat bleef hangen,
een wijsheid achteraf;
en delen, als de hand nog grijpen wil,
in wat bij storm niet wordt gegeven,
ondanks de overvloed.
Want liefde eet zich door de schil
om van het hart te leven
dat zich bedekken moet;
tenzij we al geplukt zijn door de storm
nog voor het vlees van de beminde
ons maant tot ongeduld
en niets resteert dan als een worm
een vreemde vrucht te vinden
die ons opnieuw omhult.
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Wat ook gaat sneuvelen
door Cathelijn Schilder
Wat het niet overleeft: een op de basisschool gemaakte schildpad van papiermaché.
Relikwie uit een periode waarvan ze zich nog elk detail herinnert. De zakjes
smurfensnot in het laatje die gingen lekken op je rekenschrift. Meneer de Waard
die Abdul met zijn hoofd tegen de kapstok slingert. Wat iedereen aanhad. Wat hij
toen zei en wat zij toen deed en hoe haar moeder dan dreigde dat ze haar van
school zou halen.
Over twee jaar moet Anna naar school. Ze ziet zich nu al bij het hek staan met
de andere moeders. ‘Spannend hè,’ zal ze tegen een van hen zeggen terwijl Anne
op een bankje op het plein naast een klasgenootje gaat zitten, waarna die meteen
opspringt en huilend naar haar moeder rent. ‘Ach nee hoor, mijn Yasmijn is er
helemaal klaar voor, hè Yasmijn? Ze kan al lezen en schrijven. Dat komt ook omdat
ze sinds haar tweede op vioolles zit. Schijnt geweldig te zijn voor de ontwikkeling
van de hersenen. Yasmijn is hoogbegaafd, hè Yasmijn?’ Zelfs in derdewereldlanden
is er leerplicht tegenwoordig. De Unesco heeft geen idee wat ze de moeders op het
schoolplein aandoet.
Wat het wel overleeft: het potje waar niets inpast. Het staat al vijfhuizen op de
vensterbank. Het lijkt op zo'n rode-peper-bewaarpotje dat in oude Spaanse dorpjes
op elke plank authentiek staat te doen, maar er passen geen rode pepers in. Er past
niets in, en misschien wel daarom is ze eraan gehecht. Het potje trilt tegen het raam
als er een auto voorbij rijdt. Als een waakhond. Ze wikkelt het in krantenpapier en
stopt het in een doos.
Het lijkt nog maar een paar weken geleden dat Anna werd geboren. Dat Anne een paar uur oud - haar met wijd open ogen aankeek met de boodschap: let op
mama, kijk me aan, kan ik je vertrouwen? Ga jij voor mij zorgen? Marijn had
teruggekeken met verbazing en ontzag voor die vastberadenheid. Ze had gedaan
alsof ze in slaap viel, maar voelde alle uren de ogen van haar dochter op haar
gezicht branden.
Over een paar weken ga ik haar halen, denkt Marijn nu. Ze belt morgen naar haar
moeder om te zeggen dat ze opnieuw gaat beginnen, dat Anne weer bij haar kan
wonen. Ze heeft een plan voor morgen. Als alles lukt, zal ze niet langer dan een
paar uur zonder huis zitten.
Wat ook gaat sneuvelen: de groene asbak, tientallen pennen en viltstiften zonder
dop, zo'n ding waarmee je de aardappels en andijvie door elkaar stampt; de pannen
waarin al het eten aanbrandt en elke tomaat meteen in lijm verandert en zich
onuitroeibaar vastzet op de bodem.
Ze heeft niet veel. Alles kan in twee ritten met de bakfiets. Dat moet lukken. Dat
moet.
In het midden van de kamer staat de televisie op een sinaasappelkistje. Marijn is al
drie keer gestruikeld over het verlengsnoer. Nu zit ze op de grond omringd door
kranten, boeken, postzegels, knipsels en punaises die als fruitvliegjes overal vandaan
lijken te komen. Vanonder al die troep komt haar voet tevoorschijn als een verloren
voorwerp. Met haar tenen kan ze bij de knoppen van de tv. Haar
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linker grote teen past het kleurcontrast aan totdat het hoofd van de presentator van
de Postcode Loterij eruit ziet als een zak spekkies.
Iemand heeft de loterij gewonnen. Hij huilt, hij is opgesprongen, heeft zijn handen
voor zijn gezicht geslagen, en is weer gaan zitten. Hij heeft 6.888.888 euro
gewonnen. Het enorme namaaklot met daarop het bedrag dat hij zojuist won, hangt
scheef op zijn schoot. Naast hem op de bank staan bloemen uit Aalsmeer.
De man huilt alsof hij net te horen heeft gekregen dat hij nergens goed voor is,
dat zijn kinderen hem niet meer willen zien en dat hij van schaamte de rest van zijn
leven binnen moet blijven. Hij is mager. Niet van gezond eten of hardlopen. Hij is
iemand die nooit honger heeft. Op vrijdag haalt hij patat, op zondag Chinees, maar
hij krijgt het nooit op. Hij is iemand die bami-speciaal-met-witte-rijst bestelt en dan
na drie happen de bak in de koelkast zet naast de tjap tjoy van vorige week. Als
alles is veranderd in restjes snot, gaat het de vuilnisbak in. Hij kijkt wanhopig rond
alsof hij zoekt naar de nooduitgang in zijn woonkamer.
‘Het is een im-mens-be-drag,’ toetert de presentator. ‘Ik kan u zeggen kijkers
thuis, zoveel krijg ik ook niet betaald hoor. Ha, ha, ha!’
Laat die man met rust, denkt Marijn. Lach niet, ga weg, doe zachtjes de deur dicht
en laat hem.
‘Je bent miljonair meneer van Pelt!’ - de presentator port zachtjes maar dwingend
in de zij van de man.
‘Hij is miljonair en hij moet huilen! Begrijpt u dat, kijkers thuis?’
‘Ja!’ roept Marijn en gooit een handvol punaises richting beeldbuis.
‘We gaan er even uit voor de reclame,’ zegt de presentator onverstoorbaar en
legt zijn arm om de schouders van de man, die daardoor nog verder naar beneden
buigt, alsof hij iets zoekt dat op de vloerbedekking is gevallen. ‘En we komen dan
meteen weer bij u terug, hier live vanuit Udema.’
Marijn denkt aan een stuk in de krant over een onderzoek waaruit bleek dat mensen
die veel omgaan met dikke mensen, zelf ook dik worden. Geldt dat ook voor geluk,
voor gelukkige en ongelukkige mensen? Steken zij elkaar aan? Volgens sommige
cijfers waren Nederlanders nog nooit zo gelukkig als nu. Volgens andere cijfers zijn
er nog nooit zoveel ongelukkige hoogopgeleide jonge vrouwen geweest als nu. Ze
zitten allemaal overspannen in de ziektewet. Men spreekt van een plaag.
Ik ben niet hoogopgeleid, denkt ze. Maar ik had het wel kunnen zijn, als ik niet
zo debiel had zitten doen, als ik 's ochtends had ontbeten en wat minder oogpotlood
had opgesmeerd, dan was ik misschien hoogopgeleid geweest. Ontbijten schijnt
goed te zijn. De voordelen zijn niet te onderschatten stellen de wetenschappers.
Nog beter dan vioolles.
Op de televisie is er nog steeds reclame. Ze ziet mensen lachend springen op
een enorme trampoline. Ze hebben net hun tanden laten bleken en zijn daar erg
blij mee.
De vader van Anne is kunstenaar. Marijn denkt aan hem, maar dat weet hij niet,
dat weet niemand, ze kan goed geheimen bewaren. Hij heet Jan, maar die naam
dekt niet de lading. Ze heeft hem ook nooit zo genoemd. Meestal kwam ze zijn
atelier binnen zei ‘hoi’ en ging in zijn bed liggen. De lakens waren altijd schoon. Dat
verbaasde haar, maar daar zei ze niets van. Ze denkt aan hoe hij slaapt en drinkt
en neukt en eet als het hem uitkomt, tussen al zijn spullen in zijn atelier. En hoe hij
werkt alsof hij een deadline heeft bij de duivel. Zes punt acht miljoen euro zou daar
niets aan veranderen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

39

Hij was toen ouder dan haar moeder. En Marijn was langer dan hij. Het was een
tijd dat ze voor het eerst champagne dronk en oesters at en al die andere
clichédingen deed die kunstenaars doen. Ze wist toen al dat haar lichaam gemaakt
was voor aardappels met appelmoes om zes uur en koffie en journaal om acht uur,
maar ze hoopte dat ze het kon aanpassen. Dat zij zelf kon veranderen. Ze zat op
de kunstacademie, tekende elke dag op vellen van twee bij twee, haalde tienen,
maar de kunstenaar zei ‘het is waardeloos’, gaf haar een nieuw vel en dan begon
ze weer opnieuw. Het was één groot geweldig rockconcert. Na een paar maanden
kon ze alleen nog maar huilen.
Marijn zou ook huilen als ze zoveel geld zou krijgen. Een tiende van een miljoen
zou haar al angst aanjagen. Een honderdste van een miljoen heeft ze nog nooit
gehad. Ze denkt aan hoe ze vroeger twee gulden van haar moeder kreeg om zelf
een verjaardagscadeau van uit te zoeken. Ze kocht altijd knikkers. Die ze vijf minuten
later alweer verloren had van Patrick. Die woonde op De Olmen nummer 8, met
vier nog grotere broers en drie waspoedertonnen vol met knikkers en bonken en
dubbelolie in de schuur. Twee gulden is 0.0000005 miljoen euro. Of zoiets. Ze is
niet hoogopgeleid dus ze weet het niet precies.
Het is moeilijk uit te leggen waarom ze het hem nooit heeft verteld. Het is zo'n
soapserie, denkt ze. Zeggen dat je zwanger bent van iemand die jou allang weer
vergeten is. Ze krijgt het niet over haar lippen. Zeggen dat je een kind van twee
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hebt met blond haar waar vlechtjes in kunnen, die ‘ijsbeer’ kan zeggen en die haar
pop een flesje geeft is nog erger. Ze gaat het hem vertellen, als alles weer goed
gaat, echt, maar nu nog niet.
De kamer lijkt groot nu de meeste dozen zijn ingepakt en opgestapeld. Her en
der ligt het stof in dikke vlokken op de grond als verdwaalde regenwolken op een
zomeravond. Ze kan de vlokken oppakken en kneden, ze stopt ze in een van de
vuilniszakken, niest dertien keer. Ze dweilt de vloer met een natte theedoek, knielt
en boent met twee handen, alsof ze geen sporen mag achterlaten. Als ze klaar is,
gooit ze de theedoek ook in de vuilniszak. Ze kijkt om zich heen. Het huis is mooi
nu. Schoon en leeg. Zonder spullen lijkt het groter. Plafond 3,5 meter hoog, originele
details! zou de makelaar in zijn brochure schreeuwen.
De presentator stapt in de eerste van een rij zwarte geblindeerde auto's. ‘Zo, weer
een medemens gelukkig gemaakt,’ tettert hij, zijn mond vlak voor de camera. Hij is
kaal.
‘Wat heb je toch prachtig werk,’ zegt de andere presentator vanuit de studio.
‘Prachtig werk,’ herhaalt de kale presentator.
‘Wat een pure emotie,’ zegt de andere presentator in de studio. ‘Ik kan je zeggen,
wij zaten hier ook met een brok in onze keel.’ Hij kijkt achterom naar het publiek dat
meteen begint te klappen.
‘Hij moest huilen,’ schalt de kale presentator in de auto. ‘Maar het waren tranen
van geluk.’
‘Dat kunnen we ons hier allemaal voorstellen,’ zegt de andere presentator. ‘Tranen
van geluk, hier bij... de Postcode Loterij.’
Marijn huilt nooit van geluk. Ze huilt wel bij atletiekwedstrijden of bij de finale van
het snookerkampioenschap, of bij de marathon. Voor voetballers kan ze niet huilen,
die redden zich wel met hun sportauto's. Maar die lieve uitgemergelde hoogspringers,
zwemmers met schouders zo breed als een deurpost. Die arme mensen die voor
een gouden medaille van hun lichaam een instrument hebben gemaakt. Die als een
giraffe in één generatie een hele gedaanteverandering hebben ondergaan. Maar
het zijn geen tranen van geluk. Van opluchting eerder, dat ze levend de streep
hebben gehaald. Ze is blij voor ze, maar ze huilt ook omdat ze er helemaal niets
van begrijpt. Waarom wil je in twee uur 42 kilometer lopen? Wat is er met je gebeurd,
wat hebben ze vroeger met je gedaan dat je zoiets wilt?
Er is hier weinig gebeurd, denkt ze. Ik heb hier geslapen, gegeten en televisie
gekeken. Heel veel televisie gekeken. En ik heb kruiswoordraadsels opgelost. Er
is hier nooit een man binnen geweest. Het is een wachtkamer. Wachten op iets. Op
een baan of zo. Op de kunstenaar, op een man. Op alles. Soms deed ze de afwas,
maakte de koelkast schoon, lapte de ramen, deed bloemen in een pot en gaf ze op
tijd water, ze heeft zelfs een keer het plafond gewit en bij een tweedehands winkel
rare lampjes gekocht zodat het huis er ineens uitzag als een bistro. Ze kan goed
schoonmaken. Ik kan beter schoonmaken dan een schoonmaker.
Het is een oud huis, waar het vuil na een paar dagen weer onder het zeil vandaan
kruipt en er grijzig spul tegen de stopcontacten plakt. Er komt gruis uit de gaskachel,
uit de wasbak en de wc. 's Nachts droomde ze vaak dat het huis was afgebrokkeld
en tot stof vergaan. Van de huisbaas die wappert met een rekening van
vijfeneenhalve ton. ‘Ik heb het huis niet kapotgemaakt,’ zegt hij dan. Hij heeft een
voorliefde voor eenvoudig taalgebruik. Kapot, heb ik niet gedaan, en
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betalen, zijn woorden die je hem het meest hoort zeggen. ‘Het is zelf uit elkaar
gevallen,’ zegt ze, ‘ik heb het niet gedaan.’ Het huis is volkomen verstoft, alsof ze
het hebben gecremeerd en zijn vergeten de as op te ruimen. ‘Jullie zijn mij vergeten,’
zegt ze huilend tegen de meneer naast de oven. ‘Gelukkig maar,’ zegt die en grijnst
vanachter zijn kolenschop.
Nog nooit heeft ze een tv-dokter iets over deze dromen horen zeggen. Zelfs niet
dr. Phil.
‘Maak lijstjes,’ zeggen ze altijd. ‘Sta op van de bank en begin nu aan een nieuw
leven, we gaan er even uit voor de reclame, blijf bij ons...’
Niet opstaan van de bank dus, denkt ze.
Er zijn dozen die al drie huizen niet meer zijn uitgepakt. Ze staan in de trapkast in
de gang, op de vliering in de slaapkamer, op een plank boven de deur in de keuken.
Een plek waar je niet bij kan, maar waar je ze toch een paar keer per week ziet
staan. Ze mogen niet weg, die dozen, maar in geval van rampspoed dienen ze als
eerste te worden gered. Wat er in zit, is gemaakt met teveel optimisme. Een foto
van een tweejarige Marijn bijvoorbeeld en haar moeder die op het strand een bakje
patat eten. Wie de foto heeft gemaakt, weet ze niet. Maar haar moeder die patat
eet! Toen was alles blijkbaar nog goed. Ze was een moeder die haar meenam naar
het strand, in de bus en de trein en de tram en dan schoenen uit en van het duin af
recht naar beneden naar de zee rennen terwijl zij sjouwde met alle spullen. Ze denkt
aan de foto, die ergens in een van die dozen ligt, onder een stapel kindertekeningen,
schetsboeken, zwemdiploma's. Wie heeft die foto eigenlijk gemaakt? Ze kan het
aan niemand vragen. Haar moeder eet een week niet als ze haar zoiets vraagt.

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

42
Op televisie is een nieuwe politieserie begonnen. In het mortuarium is het licht
gedempt alsof de lijken elk moment aan een romantisch dinertje kunnen beginnen.
De agenten moeten langs irisscanners voordat de deuren open gaan. Een man in
een witte jas trekt het laken van het lichaam. Het lichaam is verbrand, de ogen puilen
uit en alles is zwart, rood en modderig. In andere series draait de camera weg op
het moment dat het laken eraf gaat. In deze serie krijg je alles in details te zien.
Godver! zegt ze. Ze trekt de stekker uit het stopcontact. Het is plots stil en schemerig
in de kamer. Nu is ze pas echt alleen.
Ze denkt aan de makelaar. Aan zijn chique wit-met-zwarte schoenen, die lijken
te schreeuwen dat hij elk moment kan gaan tapdansen, terwijl hij toch duidelijk
Hollandse benen heeft. Ze denkt aan Elise, de enige vriendin van vroeger die ze
heeft overgehouden, bij wie altijd alles lukt. Ze heeft laatst uit pure baldadigheid
haar grootrijbewijs gehaald, voor je weet maar nooit, want daar denkt ze dan vaak
aan, aan dat ‘ooit’. Ooit, later, als de oorlog uitbreekt, als de funderingen verzakken,
ze heeft zelfs een Zwitsers paspoort voor de zekerheid. Ze denkt aan haar moeder
die altijd aan vroeger denkt en die daarvoor ook nog eens op haar flikker krijgt van
haar yogalerares. Ze denkt aan Anna. Ze denkt altijd aan Anna. Het is een raar rijtje:
makelaar, Elise, moeder, Anna. Alsof zij als enigen overeind zijn gebleven na een
zware storm. De rest is weggewaaid. Ze vraagt zich af of het veel of weinig is, vier
mensen. De makelaar is te oud (zoals alle mannen waar ze op valt), Anna is te jong
en haar moeder is haar moeder, dus die moet wel. Het is een vreemdelingenlegioen.
Ze pakt een rondslingerende zwarte stift en maakt een lijstje op een krantenknipsel.
Ze denkt aan de huilende man met zijn 6.888.888 miljoen. Die maakt nu vast ook
lijstjes. Geen lijstje van wat hij nu allemaal gaat kopen, maar wat hij allemaal moet
doen. Iets anders, iets nieuws. Het moet nu gebeuren. Morgen pakt de man zijn
roestige fiets uit de schuur en gaat op weg. Naar zijn werk, naar zijn kinderen? Naar
de zee? Hij weet het nog niet. Maar het zal anders zijn.
Het lijstje van Marijn is niet lang. Ze moet bellen; de makelaar, Elise, haar moeder,
de huisbaas, haar werk. Ze kent de telefoonnummers uit haar hoofd, ze schrijft ze
achter elke naam op de krant. Rechts onderin staat het kruiswoordraadsel.
Woonboot: ark - klein kind: peuter - uittocht: exodus - sap (fr): jus - fundering:
grondvest. Zoals altijd vallen alle woorden samen met haar leven. Alsof de maker
van het kruiswoordraadsel stiekem bij haar naar binnen kijkt nu de gordijnen niet
meer hangen. Hij wil ook wel eens wat. Nieuwe woorden over het echte leven.
Ze vult de lege vakjes in met de zwarte stift. Als ze klaar is, lijkt het
kruiswoordraadsel op een ingekleurd vlak. Ze staart ernaar. De onleesbare letters
vormen kruizen, alsof daar ergens de schat begraven ligt. De schat met 6.888.888
miljoen euro. Ze ziet zichzelf graven in de kerkers en putten, tot er zoveel gangen
onder de stad doorlopen dat alles instort.
Ze steekt de stekker van de televisie weer terug in het stopcontact. Het lijk spookt
nog door haar hoofd. Ze wil weten hoe het afloopt. Ze wil van heel veel weten hoe
het afloopt. Morgen gaat ze Anne halen.
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Vallende bladen

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Het goede nieuws is dat in de menselijke geschiedenis nog nooit zo veel woorden
werden gedrukt en op papier zijn verspreid. Het slechte nieuws is dat het lezen van
en betalen voor al dat kostelijks in de beschaafde wereld nogal hapert. Dit blijft niet
zonder gevolgen. Zo zullen we de aanstaande kerst moeten vieren zonder de gratis
krant DAG, die onlangs van de ene op de andere dag werd opgeheven door
moederbedrijf PCM, zonder de papieren versie van de Christian Science Monitor,
zonder The Bulletin, met 128 jaar het oudste (en laatste) opinieblad van Australië,
en bij ons zonder de literaire tijdschriften Bunker Hill en Raster. En dat terwijl de
toekomst van HP/De Tijd aan een zijden draad bungelt, ook al zijn de hoofdredactie
en een derde van de overige redactieleden op straat gezet, de Washington Post en
de New York Times grote verliezen leden op hun papieren edities, en ook in
Nederland het alarmsein is gehesen in de krantensector.
Onlangs nog maakte de Telegraaf Media Groep bekend het grootste deel van
haar tijdschriften te verkopen, ondergaan de kranten van de Geassocieerde Pers
Diensten (GPD) in korte tijd een tweede grote bezuinigingsronde, moet het AD in
2009 maar weer eens 3 miljoen bezuinigen, is de winst bij het Wegener-concern in
de eerste helft van dit jaar (dus nog voor de echte doorbraak van de kredietcrisis)
met 40 procent gedaald, en dienen de kranten van het PCM-concern (NRC
Handelsblad, Volkskrant en Trouw) razendsnel ingrijpende bezuinigingen door te
voeren van ‘miljoenen euro's per titel’.
En het wordt nog erger - veel erger. En dan bedoel ik niet eens dat momenteel
23 procent van alle in Europa gelezen kranten gratis dagbladen zijn, en dat dit
percentage nog steeds stijgt. Neen, ik heb het over die tegenvallende inkomsten
en dalende bedrijfsresultaten, en daaruit voortvloeiende bloedige saneringen. Wie
even naar de (al dan niet geopenbaarde) cijfers kijkt, moet vrezen dat de recente
analyse van de krantensector door PricewaterhouseCoopers niet heel ver van de
waarheid zit. De conclusie van PWC luidde kort en krachtig dat het huidige
bedrijfsmodel van Nederlandse kranten niet meer houdbaar is, en dat in de periode
tussen 2009 en 2012 verdere diepe ingrepen en grote fusies onafwendbaar zijn.
Onlangs wierp het vakblad Mediafacts een nadere blik op de jaarverslagen van
de grote krantenconcerns, en de uitkomsten waren evenmin mals. En dit was nog
voordat nieuwe oplagecijfers duidelijk maakten dat de daling der lezersaantallen
onverminderd doorgaat. Zo is de betaalde kernoplage van de Volkskrant sinds het
jaar 2000 met bijna 30 procent gezakt tot iets meer dan 230.000, die van NRC
Handelsblad is met zo'n 60.000 exemplaren gedaald tot onder de grens van 200.000,
en zelfs de hoop-op-betere-tijden NRC.NXT stagneert rond een betaalde kernoplage
van 67.000, waar ooit 80.000 als break-even oplage werd gesteld. En dit weinig
opbeurende nieuws kwam nog voordat onlangs volgens nog geheime cijfers bleek
dat de advertentie-inkomsten bij deze kranten de laatste maanden op slechts 60
procent van de verwachtingen uitkwamen.
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Maar het wordt erger - veel erger. Dat bij de PCM-kranten zo rigoureus moet
worden gesneden, kan nauwelijks als een verrassing komen voor de lezers van
Mediafacts. De analisten van dit blad waren niet onder de indruk van de transparantie
van de jaarrekeningen, maar duidelijk was wel dat door een ondoor-
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zichtig web van achtergestelde leningen en financieringslasten PCM dit jaar 24 miljoen
euro moet aflossen, tussen 2009 en 2011 nog eens 54 miljoen en na 2011 de
resterende 237 miljoen die als schuld overbleef van het doldwaze avontuur met de
Britse investeringsmaatschappij APAX. En dat was nog voordat onlangs bekend werd
dat als gevolg van een foute verwerking van pensioenpremies in de jaarrekening
van 2004 alsnog 10 miljoen extra belasting moet worden betaald, hetgeen de helft
van de begrote jaarwinst behelst.
Zonder dat slechte nieuws merken de analisten van Mediafacts droogjes op dat
bij PCM welbeschouwd slechts 20 miljoen euro op de bank staat, terwijl er zo'n 295
miljoen aan ‘goodwill’ in de boeken is gezet om de immateriële vaste activa op te
krikken. Tachtig procent daarvan wordt aan de kranten toegeschreven, en slechts
twintig procent aan de boekuitgeverijen van het bedrijf. Er is nog meer vreemds met
die goodwilltoeschrijvingen. Zo staat het blad Kids Week voor 1 miljoen aan goodwill
in de boeken (‘voornamelijk toe te rekenen aan de expertise van de medewerkers’).
In werkelijkheid maakte deze titel (die PCM van grootaandeelhouder Stichting
Democratie en Media kreeg) 900.000 verlies in het afgelopen halfjaar. Deels kwam
dat omdat PCM volgens de overnameovereenkomst in drie maanden exploitatie er
300.000 euro moest bijleggen om ‘kinderen het lezen van kranten bij te brengen’.
Acquisities zijn toch al niet het sterke punt van PCM. De ooit zo fier voor 2 miljoen
aangeschafte radiostations Arrow en Classic FM bleken bij nader inzien volgens de
zenderindeling geen ‘nieuwscontent’ te mogen uitzenden, en werden noodgedwongen
voor 1 (één) euro aan de voormalige eigenaar terugverkocht. Nu ja, ondertussen
moest men aan de vertrekkende bestuurders Philip Alberdingk Thijm na één jaar
werk in totaal een paar miljoen betalen (bij een jaarsalaris van ca. 350.000 euro),
en ook scheidend topman Ton Aan de Stegge kreeg 1,8 miljoen en enkele maanden
salaris mee.
Doch het wordt nog erger - veel erger. Nog afgezien van het feit of de markt de
enorme bedragen die aan ‘goodwill’ als activa in de boeken staan nog onderschrijft,
is de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen
op de balans) van PCM de afgelopen jaren dramatisch gedaald (van 46,5 procent
in 2003 tot zo'n 17 procent nu). De analisten van Mediafacts noemen de financiële
positie ronduit ‘zwak’, zeker in verhouding tot die van de Telegraaf Media Groep
(‘florissant’ ondanks de slechte investering in ProSiebenSat1) en Wegener (‘stuk
beter dan PCM’ ondanks de problemen van investeerder Mecom).
Zonder pardon concludeert Mediafacts dat ook na de liquidatie van DAG het
PCM-concern gedwongen is tot verder slachtwerk, zeker nu de uitgever het
noodlijdende AD-nieuwmedia weer van Wegener wil terughalen om helemaal zelf
te exploiteren. ‘De volgende kandidaat voor sanering’, menen de analisten, ‘is Trouw.’
Dat blad heeft vorig jaar zelf al fors gesneden in de redactie, maar de betaalde
kernoplage is nu gezakt tot 91.000. ‘Of’, zo vervolgen de analisten, ‘NRC Handelsblad
en de Volkskrant de dans kunnen ontspringen, valt te bezien.’ Bronnen binnen het
bedrijf melden nu zelfs dat eraan wordt gedacht de gehele boekendivisie te verkopen
om het hoofd boven water te houden. - Nu ja, dit klinkt in elk geval vrolijker dan het
Financieel-strategisch rapport PCM Holding van het onderzoeksbureau AME, waarin
werd gemeld dat ‘de faillissementindicator op rood staat’.
Een dezer weken komt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
met de uitkomsten van een onderzoek dat zij op verzoek van de vakbonden gelastte
naar de gang van zaken bij PCM. Ongetwijfeld zal het de conclusie zijn dat een op
zich goed renderend bedrijf door hebzucht, hybris en incompetentie op de rand van
de afgrond is gebracht. De hebzucht zat bij de Britse investeerder APAX, de
incompetentie zat bij grootaandeelhouder Stichting Media en Democratie, die zich
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als een beginneling heeft laten uitkleden, en de hybris zat bij alle geledingen van
het bedrijf (de journalisten incluis) dat veel te lang heeft geleden aan een pathologisch
‘We rule this world’-syndroom. En er is geen troost, want het wordt nog erger - veel
erger.
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Naturen
Raoul Chapkis
Bittere hitte woei over donkergroene hemel.
Diepe heuvels schaterden om houten bomen.
Staande rivier gleed uit rustige bliksem.
Doorzichtige sterren vergaten felle duisternis.
De horizon lekte als uitroepteken op de waterval.
Geen razend gras verdwaalde op sluipende gaten en
donderende stilte in de oogverblindende nacht.
Ik weet wel waarom ik verzoop in mijn lach:
Ik hoopte mijn stront dacht des nachts aan de gang.
Ik sprak mijn mond vol en jeukte aan de rand.
Ik wou niet de ganzen hun resultaten opschrijven maar
Ik sliep met oren open doch rook geen spat.
Ik ging mijn maag binnen en zag de lampen
branden in het vuur van de ademende stokken.
Zij stopte mijn monden vol jeukende randen
Zodat ze mijn kelen voelden branden maar
Zij is nog niet helemaal klaar zodat ik haar
keel. En weer kwam die deksel er onderaf.
Zodat tenslotte niettemin wel helaas weliswaar
Zij zich verslikte in mijn spuit vol geenszins
niet. En voor het eerst kwam die deksel er bovenop.
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Debuteren
door Frans Stüger
Ik liet mijn blik langs de gevel van het gerenommeerde uitgevershuis omhoog gaan.
Een stevige voorjaarswind joeg de wolken die scherp afstaken tegen de blauwe
lucht over het pand heen. De pui leek voorover te hellen. Met moeite maakte ik mij
los van het dreigende beeld. Ik richtte mijn aandacht weer op het koperkleurige
naambord naast de deur en las: Uitgeverij De Toorts. Ik aarzelde, probeerde mijzelf
moed in te spreken. Waarom niet aanbellen? Ik dring mij niet op, ik heb een
uitnodiging. Dus... Op dat moment ging de deur open.
Een slanke jongen met zwarte krullen, felblauwe ogen en een tanige huid - ik
schatte hem van mijn leeftijd, rond de vijfentwintig -, vroeg: ‘Goede middag. Kan ik
u helpen?’
Ik herkende de jongen. Toen ik kwam aanlopen, had ik hem in het souterrain
bezig gezien met het inpakken van boeken.
‘Ik heb een afspraak,’ zei ik, ‘met de heer Grotegeest.’
‘U bedoelt Theo,’ antwoordde de jongen. ‘Kom verder.’
Ik volgde hem door de vestibule, via een tochtdeur naar het met marmer betegelde
trappenhuis. Ik rook boenwas.
De jongen wees naar een brede houten trap die met een flauwe bocht naar boven
toe verdween en zei: ‘Na vier trappen, is het de deur aan uw linkerhand; aan de
straatzijde, zeg maar.’
Ik bedankte de jongen en begon aan mijn tocht naar boven.
Op iedere overloop bleef ik even staan. Niet zo zeer omdat mijn conditie mij
daartoe dwong, maar uit nieuwsgierigheid. Soms kon ik de verleiding niet weerstaan
en legde ik mijn oor tegen een gesloten deur, maar het enige wat ik hoorde was
een suizende middagstilte. Toen ik ten slotte de vierde verdieping had bereikt, moest
ik wél een moment stilstaan om op adem te komen. Ik kon niet zeggen waarom,
maar het leek mij gênant om hijgend binnen te komen. Eenmaal weer op adem, liep
ik op de deur toe die de jongen mij had aangeduid en klopte aan. Er volgde geen
enkele reactie. Ik wachtte, terwijl ik de meanderende houtnerven van de deur
bestudeerde. Toen ik voor een derde keer aanklopte, riep een stem: ‘Ja, binnen.’
Voorzichtig drukte ik de klink omlaag en opende de deur.
‘Ah,’ riep dezelfde stem, ‘de schrijver van De Gedachte, naar ik aanneem.’
Een kleine man kwam vanachter zijn bureau vandaan en liep met uitgestoken
hand op mij toe. Opvallend was, behalve zijn grijze haardos die woest alle kanten
opstond, zijn buitenproportionele vlinderdas die hem een clownesk voorkomen gaf
‘Komt u binnen,’ zei hij, ‘Grotegeest, Theo Grotegeest.’ Hij wees met een wijds
gebaar naar een bank waarvan het leer in de loop der jaren was gebarsten. ‘Gaat
u zitten. Iets drinken? Koffie, thee? Een frisje, of misschien iets sterks. Nee? Het is
nog vroeg, hè?’ Op het gezicht van Grotegeest verscheen een teleurgestelde
uitdrukking.
Ik overwoog een kort moment om de uitgever tegemoet te komen en iets sterks
te nemen, maar gaf toch de voorkeur aan koffie. Grotegeest verdween
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in een zijkamer met de belofte dat hij zo terug zou zijn. In afwachting van de koffie
keek ik de kamer rond.
Aan de straatkant boden drie ramen die tot aan het plafond reikten, uitzicht op de
grachtenpanden aan de overkant. Rechts van de ramen stond het bureau van
Grotegeest, waarachter een indrukwekkende boekenkast verrees. Vermoedelijk het
fonds van de uitgeverij. Het viel mij op dat er vooral boeken in stonden van schrijvers
e

uit de 19 eeuw. Hoofdzakelijk Russische schrijvers, maar ook Franse en Engelse.
Recht tegenover het bureau van Grotegeest, met zo'n vijftien meter ertussen, stond
een tweede bureau. Op het blad leunden stapels papier, van zo'n meter hoogte, in
een delicate balans tegen elkaar. Omdat de stapels zo hoog waren, kon ik niet zien
of er iemand achter het bureau zat. Misschien een ander bureau waaraan Grotegeest
ook werkt, dacht ik. Je hebt mensen die aan verschillende bureaus werken. Ik
probeerde mij de naam te herinneren van een schrijver, waarvan de media
beweerden dat hij wel aan acht bureaus werkte, alsof het een prestatie op zich
betrof. Maar voordat de naam mij te binnen schoot,
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verscheen Grotegeest met een dienblad. Hij zette het blad op de salontafel voor de
bank, na eerst wat tijdschriften opzij te hebben geschoven.
‘Ik wist niet of u melk en suiker gebruikte,’ zei hij en wees naar de twee koppen
koffie, ‘daarom heb ik het maar meegenomen.’
‘Dank u,’ antwoordde ik, ‘maar ik drink alleen zwart.’
‘Tja, anders is het zo'n laf bakkie, nietwaar,’ antwoordde Grotegeest en nam
tegenover mij plaats.
Er viel een stilte toen hij zijn koffie van het dienblad had genomen. Ik wilde een
slok nemen, maar de prikkelende geur van de koffie weerhield mij. Ik snoof een
paar maal diep en zag toen hoe Grotegeest heimelijk aan zijn koffie rook.
Ik heb koffie met cognac, dacht ik ineens. Hij heeft mij de verkeerde kop gegeven.
Wat nu?
‘Hoe is de koffie,’ vroeg Grotegeest, ‘niet te sterk?’
‘Neemt u mij niet kwalijk; ik heb nog niet geproefd, maar ik zou eerst graag van
het toilet gebruik maken.’
Toen ik terugkwam van het toilet, bleken de koppen te zijn omgewisseld.
‘Tja,’ zei Grotegeest, nadat hij voorzichtig had geproefd, ‘het wachten is op Johan,
Johan Vogelenzang; onze redacteur fictie.’ Hij wierp een blik op zijn horloge. ‘Ik
verwacht hem elk moment.’
Er viel een stilte. Ik bekeek mijn handen. Ik vroeg mij af of ik mijn handen met de
palmen naar boven, of juist met de rug naar boven op mijn knieën zou leggen. Ik
zou ze ook plat op mijn dijbenen kunnen leggen met licht gespreide vingers.
Nog voordat ik een beslissing kon nemen, hoorde ik een kerktoren drie uur slaan.
Alsof Grotegeest daarop had gewacht, schraapte hij zijn keel en zei: ‘Tja...’
Vervolgens plaatste hij zijn vingertoppen tegen elkaar en verzonk in contemplatie.
‘Weet u wat het is,’ vroeg Grotegeest ineens na een lange stilte.
Ik schrok, herstelde mijzelf en antwoordde: ‘Nee, ik weet niet wat het is.’
Grotegeest keek mij een kort moment indringend aan, haalde toen diep adem en
vervolgde: ‘Een boek uitgeven is geen sinecure.’
Ik aarzelde even, maar antwoordde toen: ‘Nee... nee... dat lijkt mij niet.’
‘De meeste schrijvers staan daar niet bij stil, als ze het al weten.’
Ik wilde antwoord geven, maar Grotegeest vervolgde: ‘Wat daar niet bij komt
kijken. Lezen, vergaderen, redactie, persklaar maken, ontwerp van het boek, de
drukker, pr voorbereiden en, niet te vergeten, de auteur natuurlijk. En dan heb ik
nog geen boek verkocht. Nee, als uitgever neem je een financieel risico als je een
boek publiceert.’ Hij zweeg even en vervolgde: ‘Ideaal is voor een uitgever natuurlijk
als er geen rechten meer op een boek zitten. Maar ja,’ hij zuchtte, ‘tegenwoordig
moet een auteur zeventig jaar dood zijn, voordat er geen rechten meer op zitten.
Zeventig jaar...’ Grotegeest schudde meewarig zijn hoofd.
Ik betreurde het dat ik geen zeventig jaar dood was.
‘Het mooiste zou zijn, als...’ wilde Grotegeest zijn betoog vervolgen, maar ineens
verscheen boven de stapel papieren op het andere bureau het hoofd van een man.
Hij glimlachte, kwam toen vanachter zijn bureau vandaan, liep op mij toe - en terwijl
ik overeind kwam -, stelde hij zich voor: ‘Vogelenzang, fictie, Johan.’
Ik schudde hem de hand en vroeg mij af waar ik zijn gezicht van kende. Terwijl
Johan plaatsnam naast de uitgever, schoot mij te binnen dat hij vijf jaar
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geleden was gedebuteerd met de dichtbundel Spiegels onder water. Een maand
lang hadden de bijlagen van kranten en tijdschriften vol gestaan over de ontdekking
van dit nieuwe en uitzonderlijke talent. Hij had zelfs een debutantenprijs gewonnen.
Daarna was er een plotselinge en onverklaarbare windstilte opgetreden en had ik
nooit meer iets van hem vernomen. Kennelijk was het nieuwtje eraf. Ik was verrast
hem hier aan te treffen.
De aanwezigheid van Johan Vogelenzang veranderde weinig aan de situatie.
Grotegeest zweeg en Johan beperkte zich tot af en toe langgerekt ‘Goed... goed,’
waarbij hij bedachtzaam knikte.
Om het gesprek op gang te brengen, zei ik met een blik op de boekenwand: ‘Erg
mooi; belangrijke schrijvers en mooi uitgegeven.’
Grotegeest veerde op: ‘Jazeker, de trots van ons huis. En ik kan u verklappen:
daar staat u straks tussen. We vinden dat uw boekje een kans moet hebben.’
‘Dat is aardig van u,’ zei ik.
‘Over alle ins en outs hebben we het nog,’ vervolgde Grotegeest. ‘Waar het om
gaat is het contract. Loopt u even mee?’
Ik volgde Grotegeest naar zijn bureau. Terwijl hij mij het contract overhandigde,
zei hij: ‘Leest u dat thuis rustig door. In ieder geval krijgt u een voorschot van ons.’
‘Een voorschot?’
‘Standaard duizend euro. En omdat u nu tot onze stal behoort, kan ik u zeggen
dat u, als u boeken bij ons bestelt, drie en dertig procent korting krijgt. De keel kost
veel, nietwaar?’ Grotegeest schoot in een lachje, maar omdat ik niet reageerde,
vervolgde hij, terwijl hij naar de boekenkast liep. ‘Kijk, zo'n boek als dit.’ Hij haalde
een boek uit de kast, sloeg het open en zei: ‘Is dit mooi uitgegeven, of niet? Harde
kaft, dundruk, met leeslint... In de winkel kost zo'n boek zestig euro, voor u, als
auteur uit ons fonds, veertig. En dat geldt voor de hele reeks. Een kostbaar bezit.’
‘Zeker,’ zei ik, ‘ik heb altijd al gedacht ik zou eens alle delen moeten aanschaffen,
maar...’
‘Geen probleem,’ onderbrak Grotegeest, ‘we kunnen het gewoon met uw voorschot
verrekenen. Daar doen we niet moeilijk over. Deze reeks bestaat uit vijf en twintig
delen. Iemand die een beetje in literatuur is geïnteresseerd, mag zo'n kans natuurlijk
niet laten lopen.’
‘Je zou wel gek zijn,’ hoorde ik mijzelf zeggen.
‘Goed, dan zorg ik ervoor dat de boeken deze week nog bij u in huis zijn.’
‘Goh,’ probeerde ik met een lachje, ‘dan ben ik straks ineens vijf en twintig boeken
rijker.’
‘Wat u zegt,’ antwoordde Grotegeest.
Ineens schudde hij mij de hand. ‘Neemt u mij niet kwalijk,’ zei hij, terwijl hij een
hand in mijn rug legde en mij naar de deur begeleidde. ‘Ik heb straks een
vergadering. Ik neem nog contact met u op.’
‘Nee, natuurlijk niet,’ antwoordde ik. Ik wilde Johan Vogelenzang nog groeten,
maar hij was inmiddels verdwenen. Vermoedelijk had hij weer plaats genomen
achter de stapels papieren.
Toen ik even later weer langs het souterrain kwam, zag ik de jongen die mij had
opengedaan. Hij stond in een schemerig licht aan een houten tafel waarop een vel
bruin pakpapier lag en een boek. Langzaam vouwde hij het vel toe, plakte het papier
dicht met sellotape en legde het pakketje terzijde. Toen hij opkeek, maakte ik mij
uit de voeten. Alsof ik mij ergens voor schaamde.
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[733]
[Medewerkers]
(1949) - Opgegroeid in Parijs; woont sinds 1972 in
Amsterdam. Illustratrice, alsmede lerares Frans aan het Maison Descartes en
Franse taalcoach bij de Nederlandse Opera, het Groot Omroepkoor en het
Nederlands Kamerkoor. Exposeerde in Nederland, België en Frankrijk.
TRILLE BEDARRIDES

IVO BONTHUIS (1976) - Voltooide onlangs zijn studie aan de Schrijversvakschool

Amsterdam; publiceerde eerder verhalen in Hollands Maanblad.
(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). Publiceert tevens vertalingen van klassieke Arabische
literatuur in de veeldelige reeks ‘Arabische Bibliotheek’.
HAFID BOUAZZA

(1976) - Dichter, vertaler en voormalig Nederlands
Kampioen Slam Poetry. Winnaar Hollands Maandblad Schrijversbeurs (poëzie)
2007/2008. Dit jaar verscheen zijn debuutbundel Als geen ander.
KRIJN PETER HESSELINK

INGMAR HEYTZE (1970) - Publiceerde o.m. de poëziebundels Alle goeds (2001),

Het ging over rozen (2002), Het beste en de rest (2006), Elders in de wereld
(2008), alsmede de bundel met autobiografisch proza Scooterdagboek (2005).
Ontving onlangs de C.C.S. Croneprijs 2008.
HANS HOGENKAMP (1969) - Studeerde econometrie en volgde een deeltijdstudie

piano aan het conservatorium. Publiceerde in Hollands Maandblad, Bunker
Hill en Propria Cures. In 2006 verscheen zijn debuutroman Excuses voor het
ongemak; begin 2009 verschijnt de roman Dingen die op liefde lijken.
(1942) - Studeerde Nederlands en Algemene
Literatuurwetenschap te Leiden. Was o.m. werkzaam als redactrice. Ontving
de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2005-2006 (essayistiek) voor haar
eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie. Vorig jaar verscheen Iris Le
Rütte; Sculpturen, openbare ruimte, tekeningen, gedichten bij een
tentoonstelling van haar oeuvre in Museum Beelden aan Zee.
IRIS LE RÜTTE

GERRY VAN DER LINDEN (1952)

- Dichter, schrijfster alsmede docente poëzie en
schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). In 2007 verscheen
haar nieuwe bundel Glazen jas.
(1969) - Studeerde Slavische taal- en letterkunde in Leiden
en studeert thans aan de Schrijversvakschool te Amsterdam. Werkt als
webredacteur. Maakt in deze Hollands Maandblad haar literaire debuut.
KATELIJN POMPE
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(1946) - Journalist in ruste; werkte onder meer bij Het
Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
DAAN SCHRIJVERS

LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Misschien
tot morgen (2006), Nee, nog niet dood (2008) en De mooiste gedichten uit
3

Hollands Maandblad (2008 ), met tekeningen van Iris Le Rütte.
(1953) - Historicus en publicist. Was jarenlang redacteur van
het weekblad Elsevier, o.m. met als specialisatie gezondheidszorg. Onlangs
verscheen zijn (samen met Hans Veenstra geschreven) Zo gaat het in de zorg;
de burger als klant, speelbal of koning, mondig of monddood'.
WILLEM WANSINK
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Deze maand
Het schijnt dat de Koningin van Engeland onlangs lichtelijk verontwaardigd tegen
premier Gordon Brown klaagde ‘dat zij niet eerder was gewaarschuwd’ voor de
economische crisis. Dit maakt in elk geval duidelijk dat hare majesteit geen lezer is
van The Guardian, want in die krant werd al enige jaren (steeds luider) aangekondigd
dat de westerse plumpuddingeconomie op instorten stond. Sterker nog: men mag
op voorhand een beetje jaloers zijn op de historici die straks de geschiedenis van
de kredietcrisis gaan schrijven. Zelden is het leeglopen van een luchtbel immers zo
lang van tevoren aangekondigd als deze keer. En zelden ook werden de aanzeggers
van het slechte nieuws steevast zo luchthartig terzijde geschoven.
Men mag hierbij aantekenen dat deze vooruitziende geesten in elk geval niet
werkzaam waren bij enige bancaire instelling of overheidsdienst. Blijkbaar had men
daar geen bedenkingen bij de situatie dat de totale schuld in de Verenigde Staten
thans meer dan 3,6 keer zo groot is als het Bruto Nationaal Product (bij de crisis
van 1929 was die 2,8 keer zo groot), terwijl banken rustig doorgingen met hypotheken
van vijf keer of meer het jaarinkomen, of 125 procent van de waarde van het
onroerend goed, of met afbetalingtermijnen van vijftig jaar of meer.
En nog sterker: wie iets indringender naar het recente verleden kijkt, ziet dat deze
praktijken weliswaar mede werden uitgevoerd door financiële acrobaten, maar dat
de oerbron weldegelijk stroomde vanuit de centrale banken. Niet alleen hielden die
de rente lang artificieel laag, maar ook injecteerden zij veel te veel liquiditeit in het
financiële verkeer, bijvoorbeeld door zeer gemakkelijk de kredieten te onderschrijven
van instellingen die handelden in leningen en hypotheken. Al enige jaren geleden
werd duidelijk dat krediet dat door centrale banken wordt verschaft aan ‘de markt’
daar de neiging heeft te verhonderdvoudigden. Zo leidde alleen al in 2006 de
kredietinjectie van 30 miljard door de centrale banken in de VS tot een feitelijke
kredietomvang van 3,5 triljoen dollar. Wij leven in een wereld waar 95 procent van
het geld louter bestaat uit de hoop dat de pinautomaat werkt en de creditcard z'n
dienst doet, maar men kan overdrijven.
In al hun roekeloosheid hebben de bankiers in elk geval één ding goed gegokt.
En dat was hun inschatting dat de politiek hen uit de brand zou helpen als de nood
aan de man zou komen. Maar het probleem is dat de overheden slechts op één
manier de zaak kunnen redderen, en dat is om de kosten van de grote schoonmaak
af te wentelen op de schouders van de toekomende generaties.
Wat dat betreft lijkt de kredietcrisis nogal veel op de onderwijscrisis. Ook hier is
met bluf en gokwerk een luchtbel geschapen die nu snel leegloopt. En ook hier is
reeds lang geleden de kwaal gediagnosticeerd, terwijl ook hier het probleem is dat
de overheid vrij machteloos staat tegen over het monster dat zij zelf mede heeft
gecreëerd. Minister Plasterk laat nu wel druppelsgewijs beleidsvoornemens en
proefballonnetjes los, maar dat is bij elkaar opgeteld te weinig en te laat. Net als bij
de kredietcrisis, is het bij de onderwijscrisis zaak om de oerbron van de ellende op
te zoeken. En net als bij de kredietcrisis, lijkt het aannemelijk dat ook de ellende
van hoog naar laag is doorgesijpeld. Het is daarbij alleszins relevant dat
‘onderwijskunde’ nog steeds als een academische studie geldt. - BB
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Fantoompenis
Ingmar Heytze
Niet het snijden
deed zo'n pijn, (ik was
onder narcose) noch het
afgesneden zijn; alles hangt
er nog, voor mijn gevoel.
Zolang ik niet kijk is er
niets veranderd. Zolang
ik mijn handen thuishoud,
niet lees over castraten,
eunuchs of heggenscharen,
zolang ik mijn stamppotten
vegetarisch eet. In feite bevindt
een deel van mij zich al in de
geestenwereld. Dat heeft ook
zijn voordelen: een onzichtbare
derde hand trekt mij af wanneer
ik wil - het is een meisjeshand,
soms twee of meer, soms een
ander lichaamsdeel van jou of
iemand anders die eerder werd
geamputeerd en weer terugkeert
op mijn bevel, telkens als mijn
spookpik overeind kruipt, klaar
om geesteskinderen te maken,
desnoods het ganse vagevuur te
blussen met emmers ectoplasma,
wat heet, het heelal vol te spuiten
door een zachtjes zuigend zwart gat.
Maar soms vraag ik me af waar hij
gebleven is, zie ik hem klein en koud
in een roestvrijstalen bakje naast de
operatietafel, in een vuilniszak tussen
verbandgaas, een jampot op sterk water -
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Benjamin
Benjamin, jij bent een reiziger door buiken,
vanuit de warmte op weg naar het licht
heb je de tweede alweer achter je gelaten.
Je bent maar klein. Je was nog kleiner.
Zo klein, je schemerde nog maar, dreef je
tussen oevers van zijn en niet-zijn naar
een waterval. Onze handen tilden
je voorzichtig op het droge.
We hebben bij je gewaakt tot vandaag.
Hier is de wereld, te groot om in te pakken.
Hier is de wereld, te klein om meer te zijn
dan één tussen miljarden, net als wij.
Ooit kun je deze woorden lezen.
Hier is de wereld. Hij is helemaal voor jou.
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Beter ziek zijn
Feit en fictie in het Nederlandse zorgstelsel
door Willem Wansink
De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog peil. Althans, dat beweren
veel medisch specialisten. En Barack Obama beweerde het onlangs ook, toen hij
in een verkiezingsrede riep: ‘Take a look at The Netherlands if you want to reform
the US healthcare system in a good way!’ Dit beeld is juist - maar slechts gedeeltelijk.
De Nederlandse gezondheidszorg staat op de rand van de afgrond. Althans, dat
beweren veel media, die aanhoudend berichten over tomeloze wachtlijsten,
woekerende bureaucratie en structurele kwaliteitsproblemen. En dat beweert ook
de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), die in een recent advies aan de
minister van Volksgezondheid betoogt dat bij ongewijzigd beleid de gezondheidszorg
over tien of vijftien jaar ‘niet meer te betalen’ is. Dit beeld is ook juist - maar eveneens
slechts gedeeltelijk.
Het probleem van de gezondheidszorg is dat heel veel beelden min of meer juist
zijn, ook diametraal tegengestelde beelden. Waarschijnlijk ligt de moeilijkheid in het
woordje ‘de’. In werkelijkheid is er geen sprake van iets overzichtelijks als ‘de’
gezondheidszorg, maar van een ongelooflijk veelkantig, ingewikkeld en wijdvertakt
medisch-maatschappelijk complex, dat jaarlijks zo'n 70 miljard euro kost (ofwel,
afhankelijk van wat er precies wordt meegeteld, 9 tot 13 procent van ons BNP), maar
waar niemand volledig overzicht of greep op heeft. Een kwaliteitsoordeel uitspreken
over zo'n onoverzienbaar geheel, is hachelijk op z'n best.
Wie de gezondheidszorg stukje voor stukje in beeld neemt, ziet een mozaïek
waar excellentie en deplorabele ondeugdelijkheid, oogverblindende successen en
adembenemend falen hand in hand gaan, zonder ogenschijnlijk systeem of
herkenbare regelmaat. Wie langer toekijkt, kan echter niet aan de indruk ontkomen
dat de recente ingrijpende stelselwijzigingen in elke geval als eerste resultaat heeft
gehad dat de zwakke plekken beter en scherper aan het licht komen, en dat tegelijk
ook beter te begrijpen valt waarom Barack Obama juist de Nederlandse
gezondheidszorg roemt.
Wat dat laatste betreft: op het gebied van de medische oncologie, de behandeling
van kanker, kan Nederland zich gemakkelijk meten met het buitenland. En dan
vooral met de Verenigde Staten. Daarnaast is een gebroken heup veelal een
standaardingreep geworden die in de meeste gevallen in veel ziekenhuizen hier
snel en effectief kan worden verricht.
Ons land telt verder een reeks afdelingen met alom gerespecteerde topdokters,
zoals de orthopedisch chirurgen in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek of de
neurochirurgen van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. In de grote algemene
ziekenhuizen en de verschillende universitaire medische centra lopen bovendien
enkele uitstekende neurologen, internisten, gynaecologen en wereldberoemde
psychiaters rond. En er bestaan diverse optimaal geoutilleerde, goed geleide
intensive-careafdelingen die stuk voor stuk top of the bill zijn.
Anderzijds is het even duidelijk dat veel patiënten - pardon: zorgconsumenten te vaak terecht het gevoel hebben speelbal te zijn van willekeur en obstructie. Hun
is beloofd dat zij met hun voeten kunnen stemmen over de zorgkwaliteit, want de
klant zou koning worden, maar voorlopig dient men nog steeds onderdanig aan te
schuiven achteraan de wachtlijsten. In de praktijk blijkt vooral de organisatie van de
zorg in Nederland vaak ver onder de maat te zijn. En zelfs als een zieken-
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huis de eigen organisatie wel onder controle heeft, hetgeen vrij uitzonderlijk is, dan
moet de instelling nog beginnen met het opbiechten aan zo'n 51 controlerende
instanties waarmee het precies bezig is. Niet voor niets houdt een voorzitter van de
raad van bestuur van een Nederlands ziekenhuis het gemiddeld slechts zo'n drie
jaar vol.
Al met al rijst niet zozeer de vraag of, maar waar en waarom de Nederlandse
gezondheidszorg is vastgelopen. Simpeler gezegd: waarom kan een patiënt in
België of Duitsland nog altijd sneller, beter en in elk geval vriendelijker worden
geholpen, terwijl de Belgen een minder omvangrijk deel van hun BNP aan de zorg
besteden? Uiteraard ligt de zaak genuanceerder dan deze vraag doet voorkomen.
De Duitsers hebben een overschot aan artsen (bij ons is de spoeling dunner), en
in België verdienen de medisch specialisten een stuk minder dan bij ons zodat er
meer aan de slag zijn. Anderzijds wordt bijna overal in Europa, zeker in
Groot-Brittannië, geklaagd over de kwaliteit van zorg. Daar komt bij dat de ingrijpende
ommezwaai binnen het Nederlandse zorgstelsel pas drie jaar geleden is ingezet.
Toen werd er met de zorgverzekeringswet van de toenmalige minister van
Volksgezondheid, Hans Hoogervorst (VVD), afscheid genomen van het aloude geleide
systeem van budgetfinanciering, en het is de vraag of nu al voldoende zichtbaar is
wat de effecten van de stelselwijziging zijn.
In 2006 maakte het ontegenzeglijk starre oude stelsel met zijn tweedeling in
ziekenfonds en particulier verzekerden plaats voor een systeem waarvan de
bedoeling is dat solidariteit en marktwerking hand in hand gaan. Het nieuwe stelsel
rustte op drie pijlers: de acceptatieplicht voor het zogeheten basispakket (elke
zorgverzekeraar moet iedere burger als verzekerde accepteren), de mogelijkheid
(ook voor zieke mensen) om te wisselen van zorgverzekeraar (er mag geen
risicoselectie worden toegepast), en concurrentie op de kwaliteit van zorg.
Het probleem is evenwel dat Nederland nu in een soort spagaat staat tussen de
vastgelopen oude orde en de onontgonnen nieuwe orde, met als gevolg dat er in
de organisatie en bekostiging van de zorg thans feitelijk twee systemen naast elkaar
bestaan. Deels leidt dit tot een situatie van the worst of both worlds: bureaucratische
stagnatie en ongewisheid over de financiering. Toch lijkt één aspect van het nieuwe
stelsel wel al wortel te schieten: blijkbaar wordt de burger zich er steeds beter van
bewust dat hij keuzes kan maken. Eind van dit jaar, luidt de verwachting, zullen er
wederom meer verzekerden van zorgverzekeraar veranderen. En in de zorg zelf
wordt het concurrentieprincipe, zo lijkt het, ook wel schoorvoetend als realiteit
aanvaard. Voor het eerst, maar nog onvoldoende, wordt er structureel gekeken naar
zorgkwaliteit, naar de omgang met patiënten en naar de kwaliteit van de overige
dienstverlening.
Dit alles maakt dat het te vroeg is om het nieuwe zorgstelsel volledig op waarde te
kunnen schatten, maar het is niet te vroeg om al wat eerste kanttekeningen te
maken. Zo is het opvallend dat er relatief weinig wordt gemord over de
verzekeringskant van het stelsel. Dit kan verband houden met het feit dat de premies
de afgelopen drie jaar nauwelijks zijn gestegen. Overigens was dit alleen mogelijk
doordat de zorgverzekeraars hun basispakketten vaak onder kostprijs aanboden.
Maar intussen zijn veel verzekeraars wel slanker en slagvaardiger dan vroeger,
omdat ze vanwege het concurrentieprincipe steeds meer hun best moeten doen
om hun verzekerden te behouden en nieuwe te winnen. Anderzijds is er ook een
onderstroom van consolidatie en concentratie (dus juist minder concurrentie)
zichtbaar.
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Een andere in het oog springende ontwikkeling is dat de belangenbehartigers
van de patiënten machtiger zijn geworden. Ook hierdoor zijn allerlei nieuwe
collectieve verzekeringen ontstaan die concurreren met de klassieke vormen daarvan.
Zelfs sportclubs, vakbonden (FNV) of mensen met een specifieke aandoening, zoals
diabetici, bieden thans eigen collectieve arrangementen aan, waardoor ze
interessante partners zijn geworden voor de verzekeraars.
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Daarnaast lijkt alles er op te wijzen dat in de zorgsector wel degelijk steeds beter
wordt gelet op de geleverde kwaliteit. Dit gebeurt in de eerste plaats door de doktoren
en verpleegkundigen zelf, die zich nog strikter dan vroeger aan protocollen moeten
houden. Maar ook de visitaties door vakgenoten en de beoordelingen door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument
gebleken. Een ander hulpmiddel zijn de zogeheten prestatie-indicatoren die de IGZ
samen met de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) heeft opgesteld. Dat zijn objectief meetbare, vergelijkbare en
verifieerbare kwaliteitsnormen waaraan iedereen moet voldoen. Met behulp van
prestatie-indicatoren worden specifieke medische kenmerken geregistreerd, zoals
het aantal doorligwonden of het aantal slokdarmoperaties per jaar.
Toegegeven, dit alles leidt ook tot allerlei bureaucratische handelingen die veel
medewerkers in de gezondheidszorg als frustrerend ervaren. Een dokter moet veel
digitale codes invullen voordat hij aan een behandeling kan beginnen en ziekenhuizen
staan, als gezegd, oog in oog met een wildgroei aan controlerende instanties. En
misschien al even frustrerend is dat de meeste mensen er intussen vrolijk op los
leven en verkeren in de waan
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van goede gezondheid als een recht. Een pilsje meer of minder maakt niets uit. Nog
een patatje oorlog na de voetbalwedstrijd, een extra dot slagroom op de appeltaart
en een sigaretje toe - who cares? Waarom zou je je zorgen maken over de vraag
hoe het werkelijk gaat in een ziekenhuis als je beeld van de zorgsector is gevormd
door televisieseries zoals Medisch Centrum West of ER?
Hier openbaart zich een potentiële zwakte in het nieuwe systeem. Wat weet de
burger nu van de kwaliteit in de zorg? En als hij zich zou verdiepen in alle lijsten,
vergelijkingen en statistieken, kan hij dan wel stemmen met zijn voeten en de beste
afdeling, dokter of chirurg kiezen? Anders bekeken: wil iedereen wel alle details
kennen over de stand van zaken in de gezondheidszorg? Natuurlijk niet. De
meerderheid van de 16,4 miljoen Nederlanders is niet ziek. Ons land telt thans
hoogstens 1,6 miljoen chronisch zieke mensen die veel zorg nodig hebben.
Toegegeven, het aantal personen met zogeheten co- of multimorbiditeit (dus met
twee of meerdere ziekten tegelijk) stijgt, en vooral oudere inwoners worden daardoor
zwaar getroffen. Juist zij zijn, uit eigenbelang, wel geïnteresseerd in de kwaliteit van
hun zorg, maar hebben dan weer relatief weinig mogelijkheden met die kennis iets
te beginnen.
Oud-minister Hoogervorst is ervan overtuigd dat de Nederlandse zorg structureel
verbetert als vijf tot tien procent van de bevolking druk zou gaan uitoefenen op het
systeem door een antwoord te eisen op de vraag hoe het werkelijk is gesteld met
de kwaliteit van hun dokters. Dan ontstaat er een kritische massa die veranderingen
kan afdwingen. Fictie of feit? In elk geval gaapt er hier een enorme kloof tussen de
verwachtingen en de alledaagse realiteit. De werkelijkheid in de Nederlandse
gezondheidszorg is namelijk niet geschikt voor een aflevering van een tv-serie. In
de meeste gevallen gaat alles goed, maar soms loopt het, helaas, verkeerd. En dan
stapelen de problemen zich razendsnel op.
Neem de recente commotie rondom de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord
en Lelystad. Wat zich daar heeft voltrokken, is een schoolvoorbeeld van hoe er niet
mag worden gewerkt, maar hoe dat wel gebeurde, en hoe systeemfouten ervoor
zorgden dat niemand ingreep.
De wanprestaties in de IJsselmeerziekenhuizen kwamen pas volop in de publiciteit
nadat was gebleken dat de operatiekamers zowel in Lelystad als in Emmeloord niet
steriel waren. Intern was dat overigens allang bekend, en wie zich in de situatie had
willen verdiepen, wist dat er veel meer aan de hand was. De ziekenhuizen
kwakkelden al sinds 2000. In dat jaar maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) reeds de nodige opmerkingen over de kwaliteit van de medische zorg. Maar
er volgden geen sancties of koerswijziging.
Ook daarna was er vaak ruzie, gedoe met het bestuur, met patiënten en huisartsen
die per se hun eigen ziekenhuizen om de hoek wilden behouden. De communicatie
tussen de bestuurders en de medisch specialisten was op zijn best belabberd, en
symptomatisch voor een stuitend gebrek aan onderling vertrouwen. En vertrouwen
is een essentiële voorwaarde om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
Uiteraard leidde deze situatie tot een slechte reputatie. Regelmatig bungelden
beide instellingen in de onderste regionen van zowel Elseviers lijst van ‘Beste
Ziekenhuizen’ als de ‘Ziekenhuis Top 100’ van het AD. In 2002 volgde een ernstige
bestuurscrisis, maar nog steeds werd er niet structureel ingegrepen - noch door de
nieuwe raad van bestuur, noch door de falende raad van toezicht onder leiding van
Harry Borghouts (GroenLinks), de zelfgenoegzame Commissaris van de Koningin
in Zuid-Holland.
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Het rad van verandering begon pas te draaien, nadat het geduld van de Inspectie
ten slotte op was en er afgelopen september een vernietigend rapport verscheen.
Uit dat rapport bleek dat er sprake was van een onverantwoorde en onveilige situatie.
Patiënten in beide IJsselmeerziekenhuizen waren tijdens operaties maandenlang
blootgesteld aan levensgevaarlijke infectierisico's: ‘In deze ziekenhuizen heerst een
nogal nonchalante cultuur,’

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

9
zei een woordvoerder van de Inspectie met gevoel voor understatement tegen het
AD.
Deze herfst, acht jaar na de eerste tekenen van onheil, werd er dus eindelijk
opgetreden. De operatiekamers gingen dicht en zowel de raad van bestuur als de
raad van toezicht moesten opstappen - waarna de ziekenhuizen snel in een
neerwaartse spiraal terechtkwamen. Inkomsten vielen weg en de dominante
zorgverzekeraar (Achmea) wilde de instellingen niet langer overeind houden. Gevolg:
na veel opwinding, getouwtrek en ophef in de media werden de
IJsselmeerziekenhuizen met steun van de overheid verkocht aan een private partij.
Gewoon een kwestie van pech gehad voor de patiënten? Nee, want in sommige
delen van de ziekenhuizen was de kwaliteit van zorg aantoonbaar en langdurig
onder de maat. Er was sprake van ‘ernstige kwaliteitsproblemen,’ constateerde
onafhankelijk onderzoeker Léon Lodewick in een eigen rapport. Lodewick is een
ervaren ziekenhuisbestuurder, en zijn conclusie was even helder als ontluisterend.
De IJsselmeerziekenhuizen waren financieel, maar ook zorginhoudelijk en bestuurlijk
al geruime tijd failliet. Welke patiënt zou daar naartoe willen?
De kwestie is dat de deconfiture bij de IJsselmeerziekenhuizen niet echt een
geïsoleerd incident is. Helaas zijn er meer voorbeelden te geven van structureel
ondermaatse zorg. Ruziënde dokters, falend management en ontoereikend toezicht:
het blijkt allemaal vaker dan verwacht voor te komen in Nederland. Neem het
ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel. Daar werd eerder dit jaar door de IGZ
geconstateerd dat er slordig was omgegaan met de ingebruikname van wasmachines
voor endoscopen. Al in maart dreigde het Atrium ziekenhuis in Heerlen onder
verscherpt toezicht te worden geplaatst, nadat twee patiënten die aan hun bed
waren vastgebonden door verstikking om het leven waren gekomen.
In dit rijtje horen ook de ziekenhuizen thuis die eerder negatief in het nieuws zijn
gekomen: bijvoorbeeld in Almelo, Assen, Heerenveen, Weert en Nijmegen, waar
de afdeling cardiochirurgie van het UMC St Radboud werd gesloten, omdat er teveel
patiënten waren overleden aan complicaties na een operatie. Daar komen de nodige
sterfgevallen in isoleercellen bij, plus de omvallende thuiszorgorganisaties en de
over de hele linie teleurstellende kwaliteit van zorg in vele verzorgings- en
verpleeghuizen. Niemand heeft het meer over ‘pyjamadagen’, maar in de praktijk
is het heel gewoon dat een verwarde oudere patiënt op een zaterdagmiddag rond
twee uur onverzorgd, ongekamd en zonder ontbijt in een vieze pyjama naast zijn
vervuilde bed kan worden aangetroffen.
Zo geweldig gaat het dus niet in de Nederlandse zorg. Sterker: de
kwaliteitsverschillen tussen en zelfs binnen instellingen kunnen oplopen tot honderd
procent, zo blijkt uit onderzoek. Elke dag kan zich dus een crisis voordoen in een
van de Nederlandse ziekenhuizen, verzorgings- of verpleeghuizen. Niet dat een
patiënt of diens familie dat meteen te weten komt. Laat staan dat het publiekelijk
bekend wordt gemaakt welk ziekenhuis zoveel steken heeft laten vallen dat het
allang zou moeten zijn gesloten.
Hier blijkt een structurele zwakte in het nieuwe, zogenaamd op marktwerking
gebaseerde systeem. Hoe slecht een ziekenhuis ook presteert, in de praktijk doen
alle betrokkenen krampachtig hun best om dit te verhullen en de zaak coûte que
coûte draaiende te houden. Zowel de artsen, de directies als de overige
personeelsleden willen allereerst de eigen banen behouden. Maar ook de
zorgverzekeraars en de leden van de Tweede Kamer durven een falende instelling
niet gauw te sluiten - al dan niet uit angst voor de morrende burger die zogenaamd
niet ver wil reizen voor zijn zorg. Dat nu blijkt volkomen onzin. Het is aangetoond
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dat mensen met een serieuze aandoening wel degelijk bereid zijn om vele kilometers
te reizen en zich desnoods in het buitenland te laten behandelen.
Gelukkig is er ook positief nieuws. Er is wel degelijk een wind van openheid
opgestoken in de zorgsector en eindelijk komt er meer inzicht in de werkelijke kwaliteit
van zorg.
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De Orde van Medisch Specialisten heeft al in 2007 ruiterlijk erkend dat er in de
ziekenhuiszorg veel mensen overlijden als gevolg van vermijdbare fouten - ruim
1.700 personen in het peiljaar 2004. En twee jaar geleden meldden de vereniging
van ziekenhuisapothekers NVZA en de Orde van Medisch Specialisten dat er jaarlijks
19.000 mensen met spoed in een ziekenhuis belandden wegens bijwerkingen na
medicatiefouten. Dat is veel, te veel. Anderzijds meldde inspecteur-generaal Gerrit
van der Wal van de IGZ dat het in totaal slechts bij een kleine vijf procent van de
zorghandelingen tot een ontsporing komt. In elk geval is het beter dit soort feiten te
kennen dan ze te ontkennen.
Dat deze informatie tegenwoordig openbaar beschikbaar is, mag deels op het
conto van de zorgverzekeringswet worden geschreven. Het ambitiepeil is duidelijk
gestegen, al komt de openheid en transparantie nog steeds langzamer dan gewenst.
Maar toch lijken de ziekenhuisdirecties en de specialisten uit hun schulp te kruipen,
nadat ze zich jarenlang hadden opgesloten in een veilig cocon van middeleeuws
aandoende gildestructuren waarbij ‘nestbevuilers’ de deur werd gewezen.
Tegenwoordig gaat het steeds vaker anders en beter. Neem het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Jaar in jaar uit scoort dit ziekenhuis hoge ogen in de
vergelijkingen. Vooral de afdeling cardiothoracale chirurgie heeft een enorme
reputatie. De ambities van de hartlongchirurgen zijn groot, de organisatie is opvallend
goed. De specialisten binnen deze maatschap staan in een lange traditie. Ze leggen
de lat hoog en ze hebben wetenschappelijke aspiraties. Bovendien zijn ze vlijmscherp
in hun medische oordeel over elkaar.
Deze maatschap betracht ook nog eens een ongekende publieke openheid. Zo
publiceren de Nieuwegeinse cardiothoracale chirurgen al tijden het jaarverslag van
hun maatschap op een eigen website. Gemiddelde leeftijd, types patiënten,
complicaties en sterftecijfers na operaties: alles wordt exact gemeld. Vooral het
laatste is relevant, omdat de meerderheid van de Nederlandse ziekenhuizen nog
steeds huiverig is ‘mortaliteitscijfers’ te openbaren.
Sterker nog, volgens een recent bericht in De Gelderlander houden ziekenhuizen
hun sterftecijfers ‘doelbewust’ geheim. Patiënten weten hierdoor niet in welke
instellingen veel of juist weinig dodelijke fouten worden gemaakt. Bovendien lichten
artsen en andere hulpverleners hun patiënten onvoldoende in - zowel voor als na
de behandeling, blijkt uit onderzoek van Stichting De Ombudsman. Vooral als het
om een fout of complicatie gaat, wordt er vaak omheen gedraaid. En zelfs als de
dokter in een nagesprek toegeeft dat er een fout is gemaakt, wordt er meestal niets
op papier gezet. Logisch, dat de behoefte van patiënten aan een wegbereider of
een zorgcoach toeneemt.
Intussen wordt in Nieuwegein continu aan tevredenheidonderzoek gedaan en
worden patiënten over een langere periode gevolgd. Zo hoort het overal te gaan,
dat was ook de bedoeling van de nieuwe zorgwet, maar waarom betreft het dan
toch steeds uitzonderingen? Waarom legt elke arts niet de lat zo hoog mogelijk - in
het belang van zijn patiënten? En waarom heeft niet iedere specialist zijn eigen
website waarop hij zijn prestaties en complicatiecijfers bekend maakt? Dat is pas
marktwerking, en in andere landen gebeurt dit wel.
Het antwoord is even simpel als ontluisterend. De meeste doktoren hebben er
weinig trek in de kwaliteitsverschillen voor iedereen inzichtelijk te maken. Wie slecht
werk aflevert en onder de maat presteert, houdt dat graag voor zich. Als uitkomt dat
er op een bepaalde afdeling slordig wordt gewerkt, kan dat patiënten en opdrachten,
dus inkomsten schelen. Bovendien zouden bij al die openheid de zorgverzekeraars
in de toekomst weleens kunnen aarzelen om nieuwe contracten af te sluiten bij het
‘inkopen van zorg’, zoals dat in deze sector heet.
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Hier openbaart zich een fundamentele zwakte van het nieuwe zorgstelsel.
Marktwerking en concurrentie lijkt op papier zo simpel, maar de menselijke, al te
menselijke realiteit is anders. Toch kan het nieuwe zorgstelsel alleen een succes
worden bij een zo groot mogelijke openheid. Daarvoor is een diep ingrijpende
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mentaliteitsverandering nodig, zowel in de zorg zelf als bij de toezichthouders, maar
ook bij patiënten. De burger zal zelf veel actiever moeten worden, wil hij enige
invloed krijgen op de gang van zaken in de zorg. De patiënt dient daadwerkelijk een
participerende consument te worden: wie ziek wordt, moet de regie in handen
nemen. In de praktijk zal dit gaan om belangenverenigingen, want demente bejaarden
en chronisch zieke ouderen zijn uiteraard niet in staat tot een assertieve rol.
Behalve de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), het AD en Elsevier,
hebben ook de Consumentenbond, Independer MediQuest, consultantsbureau
Roland Berger en Gupta Strategists de afgelopen jaren eigen kwaliteitsmetingen
ontwikkeld. Sinds kort bestaan er ook methoden om de mening van patiënten te
meten (de CQ-index). In dit mangrovewoud rijst de vraag waar dat ene, alomvattende
onderzoek blijft waarin alles bij elkaar wordt opgeteld, vermenigvuldigd en
verdisconteerd, zodat iedere burger elk moment van de dag kan achterhalen waar
en tegen welk risico welke medische behandeling het beste kan worden ondergaan.
Zo'n systeem bestaat niet, maar het is onmisbaar wil het nieuwe zorgstelsel ooit tot
wasdom komen.
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Afhankelijkheid
Krijn Peter Hesselink
De trappen hangen aan de daken
en deinen zachtjes heen en weer
wanneer een briesje langs de pannen strijkt.
De grond hangt aan mijn voeten. Als
ik opspring, duizelt even heel
de wereld in het luchtledige, maar
daar landt ze alweer
met een plof
op mijn voeten.

Keitjes om mee te keilen
(In memoriam Jip de Kort)
De beste keitjes
vind je in Frankrijk
hij had er een stel
mee terug genomen, maar
het Nederlands water
keilt lang niet zo lekker
ze liggen bij haar
nu onder de koelkast
en niemand die nog
naar ze om durft te kijken
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Verkeerssituatie
De agent dirigeert de verkeersstromen
in een dans die de auto's ontgaat
de ober verstaat een appelsap als ik
een espresso bestel, niemand
ziet wat ik zie als ik zie, niemand
springt in het rood van het stoplicht, staakt
het vuren
Je zei wat je mij verwijt, je zegt het
nog steeds, iemand luistert, iemand kijkt weg
ik spring uit het groen van het voetgangerslicht
ben het zwart van het asfalt, het zebrapad zinkt
in mij onder

Ravage
Een enkele trap
staat nog, strekt zich
naar een afwezig plafond
steunbalken waar hij
zich niet langer aan
kan ophangen, mijn
hemel, niets
is genoeg

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

14

Een aardbeving in Nicaragua
Hoe J.J. Slauerhoff de dichter Rubén Darío vertaalde
door Margriet de Koning Gans
In 1928 en 1929 maakte Jan Slauerhoff zes reizen naar Zuid-Amerika. Een paar
maal deed hij daarbij Argentinië aan, en zo kwam het dat hij in een boekhandel in
Buenos Aires stuitte op de poëzie van de Nicaraguaanse dichter Rubén Darío
(1867-1916). Deze kennismaking bleef niet zonder gevolgen. Al in juli 1930
publiceerde Slauerhoff in De Vrije Bladen een vertaling van Darío's gedicht ‘Vesper’.
Félix Rubén García Sarmiento, ofwel Rubén Darío, was (en is) op het
Latijns-Amerikaanse continent en in Spanje een literaire legende. Hij debuteerde
op zijn dertiende met de elegie ‘Una lagrima’ die werd afgedrukt in de plaatselijke
krant El Termómetro, en al spoedig daarna verschenen zijn eerste bijdragen in het
literair tijdschrift El Ensayo, waarna zijn reputatie als el poeta niño was gevestigd.
Op zijn achttiende begon Darío als journalist bij de Argentijnse krant La Nación in
Buenos Aires, en daar groeide zijn reputatie als prozaïst alsmede zijn politieke
engagement. Hij voelde zich sterk betrokken bij de vrijheidsstrijd op zijn continent
en schreef vlammende betogen tegen wat hij zag als het imperialistische optreden
van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika.
Dat verhinderde niet dat hij talrijke en langdurige reizen maakte, naar vele
Zuid-Amerikaanse landen, naar New York, en bovenal naar Spanje en Frankrijk. In
zijn levensonderhoud voorzag hij daarbij door te werken als journalist, als cultureel
gedelegeerde en uiteindelijk zelfs als consul van Nicaragua, hoewel in veel van die
reizen de literatuur een hoofdrol bleef spelen. Zo ontmoette hij in New York de
fameuze Cubaanse dichter José Martin, leerde hij in Spanje onder anderen de jonge
modernisten Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle-Inclán and Jacinto
Benavente kennen, en raakte hij in Parijs bevriend met Victor Hugo en de jonge
Spaanse dichter Antonio Machado, terwijl hij er ook een teleurstellend verlopen
ontmoeting had met Paul Verlaine, de man die hij zo bewonderde en wiens poëzie
zo'n invloed had gehad op zijn eigen werk.
Darío geldt als degene die niet alleen aan de wieg stond van de literaire stroming
van het ‘Modernismo’, de Latijns-Amerikaanse variant van de Romantiek die
omstreeks 1900 tot grote bloei kwam, maar meer in het algemeen als de schrijver
met de grootste en meest duurzame invloed op de Spaanstalige literatuur en
journalistiek van de afgelopen honderddertig jaar. Er ontstond zelfs een ware cultus
rond zijn figuur, die rubendarismo werd genoemd. Alleen al met zijn omvangrijke
oeuvre aan zeer persoonlijke en sensuele gedichten (zijn Poesías Completas beslaan
ruim 1200 dicht bedrukte pagina's) doorbrak hij niet alleen de taaie, eeuwenoude
poëticale tradities van de Spaantalige wereld, maar keerde hij zich ook met succes
tegen het in de Westerse wereld overheersende naturalisme in de literatuur en het
materialisme in de toenmalige geesteshouding. Aldus maakte Darío de weg vrij voor
modernisten zoals García Lorca en Pablo Neruda, die beiden mateloze bewondering
voor hem hadden.
Rubén Darío was astmatisch en kreeg daar tuberculose bij. Hij mocht dan wel als
Spaanstalige ‘poète maudit’ zijn stempel op de literaire wereld hebben gedrukt, in
het gewone leven voelde hij zich eenzaam en raakte hij aan de drank. Nu ja, voor
die eenzaamheid had hij in elke plaats waar hij kwam wel een oplossing. Overal
waar Darío woonde, had hij geliefdes, en bij al die geliefdes kreeg hij kinderen. De
drank was een andere zaak; Darío's steeds
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toenemende alcoholisme tastte zijn mentale vermogens en psychische evenwicht
aan, en de laatste jaren van zijn leven leed hij aan hallucinaties en raakte hij op
pathologische wijze geobsedeerd door de dood.
Darío stierf op 6 februari 1916, kort nadat hij was teruggekeerd naar de plaats
waar hij opgroeide, León in Nicaragua. De plechtigheden rond zijn begrafenis
duurden verscheidene dagen en uiteindelijk werd hij op 13 februari bijgezet in de
plaatselijke kathedraal onder een marmeren monument in de vorm van een leeuw.
Zijn geboorteplaats Metapa werd nadien omgedoopt tot Ciudad Darío
Voordat de aftakeling inzette, waren de laatste jaren nog zeer vruchtbaar geweest
in literaire zin. In 1912 had Darío bijvoorbeeld zijn Tríptico de Nicaragua geschreven,
een cyclus van drie sonnetten die momentopnamen uit zijn autobiografie zijn. Het
gaat om ‘Los bufones’, ‘Eros’ en ‘Terremoto’. Het eerste sonnet is een herinnering
aan zijn kindertijd in zijn ouderlijk huis. Het tweede gaat over zijn eerste liefdes. In
het derde sonnet ziet hij toe hoe een aardbeving in luttele seconden een einde
maakt aan zijn geboortestad en aan alle herinneringen die hij daaraan heeft.
De drie sonnetten van de Tríptico de Nicaragua laten zich lezen als een metafoor
voor Darío's eigen leven: het isolement en de ang-
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sten van zijn prille jeugd, daarna een wereld die vol beloften voor hem open lag en
ten slotte, als alles voorbij is, de afstand in tijd en ruimte tot dat leven, de
vergeefsheid die voelbaar wordt in het laatste sonnet. ‘Terremoto’ beschrijft de stilte
in León vlak na de aardbeving: het is alsof er nooit iets gebeurd is en de stad nooit
heeft bestaan.
Dit gedicht werd later vertaald door Slauerhoff, die buitengemeen onder de indruk
was geraakt van Darío, vooral omdat hij zichzelf ook een over de wereld zwervende
‘poète maudit’ voelde. Bovendien leed hij net als Darío aan astma en kreeg daar
aan het eind van zijn korte leven ook tuberculose bij. Slauerhoff heeft in totaal tien
gedichten van Darío vertaald. De vertaling van ‘Terremoto’ als ‘Aardbeving Nicaragua’
verscheen eerst afzonderlijk in 1933 in Forum (2de jaargang, nr. 4) en nog in
datzelfde jaar in de bibliofiele eerste druk van bundel Soleares (met een oplage van
15 exemplaren). In de bundel zijn in totaal negen vertalingen of bewerkingen van
Darío opgenomen (‘Vesper’ ontbreekt).
Het had overigens heel wat voeten in de aarde voordat Soleares zijn definitieve
vorm had. De bundel bevat negen delen met gedichten die op Spaanse, Portugese,
Macaose en Zuid-Amerikaanse versvormen dan wel ervaringen zijn gebaseerd en
zou aanvankelijk Saudades heten (naar het Portugesse saudade, weemoed), maar
dat vond Slauerhoff toch niet in overeenstemming met de inhoud. Soleares (de
naam van een flamencovorm die is afgeleid van soledad, eenzaamheid) paste beter
bij de sfeer van de bundel - en bij zijn voorkeur voor Spanje boven Portugal.
Toen de handelseditie van de bundel in 1934 verscheen in een oplage van 300
exemplaren, bleek Slauerhoff drie Darío-gedichten te hebben geschrapt. Daarnaast
liet hij vier vertalingen van Spaanse coplas weg (waarvan de vertaling door Hendrik
de Vries was gehekeld) en achtte Slauerhoff drie andere gedichten te expliciet
erotisch dan wel te platvloers, en die sneuvelden ook geheel of gedeeltelijk. De
bundel werd direct bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt 1934.
Overigens werden in 1947 de verwijderde Darío vertalingen (behalve ‘Vesper’)
en ook de andere verwijderde gedichten weer opgenomen in de Verzamelde
Gedichten. In deze uitgave stond onder elk ‘Darío’-gedicht ‘(Rubén Darío)’, waar
oorspronkelijk ‘Naar Ruben Dario’ (sic) had gestaan.
Het is bekend dat Slauerhoff in zijn poëzievertalingen zelden streefde naar een
zo letterlijk mogelijk overzetting. Hij vond dat ook niet nodig. Hem ging het erom of
er uit de bewerking weer iets goeds was voortgekomen. Het is een opvatting waar
wat voor te zeggen is, maar het is de vraag of in het geval van ‘Terremoto’ de intentie
van Darío nog recht is gedaan door Slauerhoff. Omdat te kunnen bepalen, volgt
hier het origineel, daarna een letterlijke vertaling en ten slotte de bewerking van
Slauerhoff.

Terremoto
Madrugada. En silencio reposa la gran villa
donde de niño supe de cuentos y consejas,
o assistí a serenatas de amor junto a las rejas
de alguna novia bella, timorata y sencilla.
El cielo lleno de constelaciones brilla,
y su oriente disputan suaves luces bermejas.
De pronto, un terremoto mueve las casas viejas
y la gente en los patios y calles se arrodilla
medio desnuda, y clama: ‘¡Santo Dios! ¡Santo fuerte!
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¡Santo immortal!’ La tierra tiembla a cada momento.
Algo de apolíptico mano invisible vierte!...
La atmósfera es pesada como plomo. No hay viento.
Y se diría que ha pasado la Muerte
ante la impasibilidad del firmamento.

Aardbeving
Morgenstond. In stilte rust de kleine stad
Waarvan ik als kind de verhalen en de sprookjes kende,
En verliefde serenades aan het tralievenster
Van een schone, schuchtere, zwijgende geliefde bracht.
De hemel schittert vol van sterrenstelsels
Die naar het oosten toe verbleken in zacht rode nevels.
Plots schudt een aardbeving de oude huizen wakker
Mensen op de patio's en de straten knielen,
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Half ontkleed, en schreeuwen: ‘Heilige God! Almachtige!
Onsterfelijke God!’ De aarde beeft onafgebroken.
Gestuurd door de onzichtbare hand, het laatste oordeel, stort ze in!
De dampkring is loodzwaar. Er is geen wind.
Het lijkt alsof de Dood is langsgekomen
Onder het roerloze firmament.

Aardbeving Nicaragua
't Is vroeg; de witte huizen, kerken, tuinen,
De hekken waar ik langs liep, spelend kind,
Als man 's nachts zong, staan in de stilte samen
Al eeuwen tot een stad; er is geen wind.
De maan bleekt in 't azuur; teerrood begint
De dag over de heuvlen, voor de ramen.
Daar komt de schok, schuin knikken oude huizen,
Er puilen menschen uit, van angst doof, blind,
Knielen op straat dicht naast elkander. Help,
Heilige God, Santa Virgen! De bodem siddert,
Als door onzichtbre klauwen ingetrokken.
De lucht wordt zwaar als lood. Komt er geen wind?
't Is of de dood de weerlooze aarde worgt,
Terwijl het firmament minachtend toeziet.

Darío heeft talrijke sonnetten geschreven, waarbij hij zich meestentijds keurig aan
de vormregels hield, maar - als voorvechter van het vrije vers - ook weer niet zo
dwangmatig dat hij daar nooit van afweek. Zo is het ook met ‘Terremoto’. Het
rijmschema is helemaal op orde, maar aan de voorgeschreven wending na de twee
kwatrijnen heeft hij zich hier niet gehouden. De wending komt al na zes regels,
halverwege het tweede kwatrijn. Na de beschrijving van de geboorteplaats in de
nachtelijke uren en van de jeugdherinneringen van de ik-verteller barst de aardbeving
los en maakt in een fractie van een seconde een einde aan het stadje. Vijf regels
later, aan het eind van de derde strofe, is het alweer voorbij en komt er een tweede
wending. In de laatste drie regels heerst een volstrekte stilte, nadat de mensen God
tevergeefs om hulp hebben geroepen. Het lijkt alsof er nooit iets is gebeurd, het
stadje nooit heeft bestaan en alles is bedekt door de dood.
Bij het vertalen van een sonnet is het haast ondoenlijk om het voorgeschreven
rijmschema terug te krijgen. Toch is Slauerhoff een eind gekomen. De twee
kwatrijnen hebben als rijmschema A-B-C-B, B-C-A-B. Bij de terzinen is het hem niet
gelukt of heeft hij het niet eens geprobeerd.
Met de wendingen zit het bij Slauerhoff iets anders dan bij Darío. De eerste
wending komt weliswaar op dezelfde plaats, maar de tweede wending blijft uit.
Slauerhoff houdt het op een tweedeling. Hij beschrijft eerst het slapende stadje van
de jeugd, net als Darío, maar dan leeft hij zich tot het einde toe uit op het volle
geweld van de aardbeving zelf. Slauerhoff zou Slauerhoff niet zijn als hij niet nog
veel meer naar zijn hand had gezet. Bij het vertalen van poëzie is het uiteraard altijd
onvermijdelijk te woekeren met woorden, beelden, betekenissen en nuances. Maar
je kunt ook met een gedicht aan de haal gaan.
Zo is het opvallend dat Slauerhoff ‘La gran villa’ (‘het kleine stadje’) zelf voorziet
van ‘kerken’, waarmee hij wellicht alvast vooruit wijst naar het ‘knielen’ en bidden
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waartoe de mensen straks zullen overgaan. Zo is in beide delen van het sonnet het
element ‘geloof’ aanwezig, wat bij Darío niet het geval is. Ook haalt Slauerhoff met
zijn ‘tuinen’ in de eerste regel de ‘patio's uit Darío's tweede strofe naar voren, terwijl
de ‘hekken’ waar de ik-figuur als kind langs liep in de tweede regel blijkbaar ontleend
zijn aan de ‘tralievensters’ uit Darío's derde regel, en de vensters dan weer als
‘ramen’ terugkomen in Slauerhoffs tweede strofe, waar ze het ochtendgloren
weerspiegelen.
Deze kleine veranderingen resulteren uiteindelijk in een veel wezenlijker wijziging
van het gedicht. Slauerhoff beschrijft een andere stad. De tralievensters die zo
typerend zijn voor de traditionele gesloten Spaanse en Latijns-Amerikaanse
architectuur, zijn verdwenen. Ook de gesloten patio's waar veel Spaanse huizen
omheen zijn gebouwd, zijn weg. Daardoor lijkt Slauerhoffs plaats, ondanks het
nadrukkelijke ‘Nicaragua’ in de titel, uiteindelijk verdacht veel op een Nederlands
stadje. Aan
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de andere kant voegt hij er weer ‘heuvlen’ aan toe, om de omgeving en sfeer een
buitenlands tintje te geven. Dat werkt averechts: het noemen van de omgeving
buiten de stad maakt de stad zelf juist nog opener.
De vernederlandsing van het gedicht wordt niet alleen teweeggebracht door de
huizen, de kerken en de tuinen met hun hekken er omheen, maar ook door het vrije
rondlopen van het kind daarin. Dat is een ander jongetje dan het dromerige kind
dat in de gesloten, Latijnse stad naar verhalen en sprookjes luisterde (zoals Darío
in zijn sonnet ‘Los Bufones’ beschreef). Ook de nachtelijke serenade van Darío
onder het venster van een schuchtere geliefde is van een andere orde geworden.
Het is ontdaan van zijn typisch Latijnse hofmakerij. Daardoor wekt het een beetje
de indruk van kameraadschappelijk gezang na sluitingstijd van de kroeg. Want
welke man loopt er anders 's nachts op straat te zingen?
Al met al is in de vertaling het heimwee van Darío het heimwee van Slauerhoff
geworden - en wel het heimwee naar zijn eigen jeugd. Dat zie je aan de ‘wind’, die
bij hem niet eenmaal, maar tweemaal wordt genoemd. Slauerhoff zet een stadje in
de vroege ochtendschemering neer, een stad vol leven en beweging, op een moment
dat de laatste nachtbrakers ook naar bed zijn en het eindelijk helemaal stil is. Dan
haalt hij een zinnetje uit Darío's laatste strofe naar voren: ‘Er is geen wind.’ Het is
de stilte voor de storm.
Dan volgt de catastrofe. De mensen worden door de instortende huizen uitgebraakt
op straat. Ze roepen in hun wanhoop God en de Heilige Maagd aan. In de laatste
strofe wordt de lucht loodzwaar, net als bij Darío, maar de aardbeving blijft
aanhouden; de dood is nog volop bezig de aarde te worgen. Anders dan bij Darío
is bij Slauerhoff in die laatste strofe de windstilte niet de stilte na de storm, maar het
uitblijven van de weersomslag die het einde van de aardbeving zou moeten inluiden.
Het is niet de stilte van de dood die heerst, maar de kosmos die de adem inhoudt
zolang de aardbeving voortduurt.
En niet alleen is de aardbeving in de laatste strofe nog niet afgelopen, het
firmament ziet zelfs minachtend toe. Dat wordt hier door Slauerhoff als een
personage met gevoelens ten tonele gevoerd. De minachting van het firmament
geldt zowel de aardbeving als de mens die van dit gebeuren het slachtoffer wordt.
Het firmament ís God, die zich niet voelt aangesproken door het menselijke geroep
om hulp en geenszins van plan is te bemiddelen. Het onaandoenlijke firmament van
Darío is veranderd in een vijandig firmament. Ook de driedeling van Darío tussen
de mens op aarde, Gods Laatste Oordeel en het roerloze firmament waaruit God
zich heeft teruggetrokken, is veranderd in een tweedeling tussen de menselijke
aarde en de goddelijke kosmos.
Uiteindelijk is het enige Latijnse element bij Slauerhoff dat de mensen in dat
provinciestadje ‘Santa Virgen’ roepen. Dit is plots nog meer Spaanse specerij dan
bij Darío, die zelf de maagd Maria ongenoemd laat. Maar nu Slauerhoff zo zijn eigen
gang met dit gedicht is gegaan, is deze aanroep een wonderlijk element in een
winderige, bijna Hollandse stad geworden, waar wellicht eerder protestanten dan
katholieken zullen hebben gewoond.
Het allergrootste verschil met Darío is echter dat Slauerhoff ‘Aardbeving Nicaragua’
uit de context van de autobiografische triptiek heeft getild. Nu is het sonnet niet
meer het apocalyptische slotakkoord van een leven dat in de diaspora toch
onverbrekelijk verbonden is gebleven met de eigen geboortegrond. Bij Slauerhoff
is het een poëtische beschrijving van een natuurramp die zich dit keer in Nicaragua
voltrekt, maar die je overal ter wereld, op elk moment kan overkomen.
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Alles bij elkaar lijkt het waarschijnlijk dat Slauerhoff zich nauwelijks echt in het
werk van Darío heeft verdiept. Dit neemt niet weg dat zijn adaptatie van ‘Terremoto’
een bijzonder sfeervol nieuw gedicht heeft opgeleverd, waarin de stem, de toon en
het heimwee van Slauerhoff herkenbaar klinken.
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Gamma
Iris Le Rütte
Een torenspits prikt
het avondlicht rood,
een vliegtuig splijt
de lucht in twee,
sterren branden
gaten in de nacht,
de boom slaapt verder
in zijn schaduw.
Mensen wonen
onder hun plafonds,
zagen ramen in de muren,
vermoeden dat er
meer bestaat.

Zeemeermin
De buitenlucht voelt
waadbaar aan. Ik zie je
zwaaien in het zwemlicht. Met
mijn zeewierharen wuif ik terug,
draag weekdieren en watersterren
voor je aan. Je lokt als een
verre, diepe zee. Maar ik
loop op messen als ik
bijna bij je ben.
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Herfstzwijntje
Pyjamacapsule
op 4 pootjes,
is wild van de
menukaart.
Was het maar
een ander seizoen.

Winstwaarschuwing
Je gaf me bloemen
als bedrijfscadeau.
Daar was ik blij mee,
hoewel het resultaat
geen garantie voor
de toekomst bood. Je
aandeel daalde, onze
polis woekert en
de crisis bloeit in
kleine lettertjes.
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Steeds vaker
Steeds vaker kan ik niet meer
schrijven over jou en mij
steeds vaker liggen letters
als herfstbladeren te vergaan
steeds vaker sterven woorden
als sterren in een nieuwe morgen
steeds vaker verdrinken
zinnen in de stille oceaan
steeds vaker roep ik je
wangen, lippen, handen,
herinneringen
nooit meer aan.

Alleen
ik vraag alleen maar
wie ik zie
ik ken je
al zo lang
niet meer
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Dag Alice
door Gerry van der Linden
Vanochtend kreeg mijn zoon van vijfentwintig post van Delta Lloyd. Of hij even wilde
meedenken over zijn pensioenverzekering. Ja, zei hij, dat doen ze tegenwoordig.
Mijn vrienden krijgen het ook. Hij keek er een beetje verontschuldigend bij, want ik
heb geen pensioenverzekering. Ook geen levensverzekering en geen stiekem
kapitaal op een Laplandse bank. Niemand stuurt mij post daarover. Dat komt, ik
kan niet vooruitdenken. Ik heb wat geld in een oude koektrommel waarmee ik het
nog één maand kan uitzingen voor als de crisis komt. Die is er nu, lees ik in de krant
van gisteren. De regering heeft de banken opgekocht, de waarde der dingen is
gekelderd.
Dat uitzingen is al een tijdje aan de gang, mijn buikriem is zo stevig aangehaald
dat het buikvet eronder is verdwenen. Een prettige bijkomstigheid, want, lees ik in
de krant van gisteren (ik lees altijd de krant van gisteren, ik ben niet van vandaag),
door buikvet ga je eerder dood. Dat mijn buikriem niet aan mijn vet maar aan mijn
botten vastzit, komt omdat ik nooit vooruit heb kunnen denken. Het welbekende
gezegde, - als ik later groot ben -, heb ik als kind niet durven uitspreken. Terwijl ik
als moeder van een zoon veel plannen voor later om de keukentafel heb aangehoord.
Als ik tatoeages heb all over... Als ik van die kutschool ben... Als papa weer terug
komt... Als ik bakken met geld ga verdienen... Tegen dat vooruitdenken valt niet op
te dingen, maar het is dan ook geen vooruitdenken, het is vooruithollen op de loop
der dingen.
Als we geen kind meer zijn, dan begint het pas echt. We moeten denken over de
echte toekomst. Een baan met vooruitzichten, een vrouw of man met vooruitzichten,
een kind met vooruitzichten, een huis met vooruitzichten, een pensioen met
vooruitzichten. Dat zijn de mijlpalen van het vooruitdenken. Ook voor mij stond een
volle koker mijlpalen aan de zijlijn te stampvoeten om afgeschoten te worden. Maar
als Eindhovense had ik een erfenis bij me. Mijn geboortestad heeft de DAF-mobiel
voortgebracht met de gepatenteerde variomatic transmissie. Het was de eerste auto
die even hard achteruit als vooruit kon rijden. Mijn moeder had er een, en de
overbuurman ook. Ik was een variomatic-kind. Als mijn moeder me in haar Dafje
naar korfbal bracht, vonden we achteruit parkeren een feest.
Misschien is daarom vooruitdenken voor mij zo moeilijk. Maar toch, ik lijk wel gek.
Het zou juist gemakkelijker moeten worden, nu ik op een leeftijd kom dat ‘vooruit’
steeds kleiner wordt. Maar achteruitdenken ligt mij meer. Het leidt minder tot
doemscenario's. Vroeger heette het dromen. Als ik speculaaskoekjes zou maken,
schreef ik er op: Er is geen plaats meer in deze tijd om te dromen. Die plaats is
ingenomen door agenda's, laptops, blueberries vol verzette afspraken van
vergaderingen, lunches, etentjes met familie, vrienden, koffie, vingerknip, oogwenk,
weg... Agenda's vol met vooruitgedachte vooruitzichten. Achteruitzichten, daar heeft
niemand wat aan. Dat zijn verbleekte kopieën, terugwerpblikken in de prullenbak.
Eenmaal weggegooid, blijven ze verfrommeld liggen en niemand die ze oppakt en
weer gladstrijkt.
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Het is geen pretje te moeten leven als achteruitdenker. Het is altijd achteraf dat ik
bedenk wat ik had moeten doen of zeggen. Het is altijd achteraf dat ik een andere
wereld bedenk. Een andere ik. Een betere ik. Soms schrijf ik een brief of e-mail met
opmerkingen of inzichten, die ik achteraf tot leven wil schudden. Of ik bel op met
iets dat ik achteraf wil zeggen. Dat wordt niet op prijs gesteld. Achteruitdenken
schrikt af. Achterafgepraat is bestemd voor de voicemail.
Maar wat er om me heen gebeurt, daar los ik in op. Dat beneemt mij de adem,
daar kan ik niet bij zijn. Het is te groot en gaat te snel vooruit. Toch wring ik mij in
de realiteit van het moment; ook als achteruitdenker ben ik een gewoon persoon
en wil er graag bijhoren, gebeurtenissen delen met anderen: ik voel mij praten,
lachen, zoenen, en zo, ik ben deel van het geheel. Maar achteraf weet ik: het was
mis, ik hield mijzelf voor de gek. Ik stond erbij en keek ernaar, en zelfs dat is niet
zeker.
Was ik maar een vooruitdenker, denk ik soms achteraf. Dan antwoordde ik direct
op vragen en maakte ik doorlopende grapjes om vooruit te komen. Dan reageerde
ik primair, gewiekst, snedig, scherp als een mes. Dan had ik waarschijnlijk stiekem
kapitaal voor jaren in diverse designkoektrommels. Het achteruitdenken heeft van
mij een verliezer gemaakt. Ik heb geen pensioenverzekering en geen baan met
vooruitzichten. Ik heb helemaal geen vooruitzichten. Ik ben een dromer en daar is
weinig meer aan te doen.
Op zich is dat niet erg. Ik ben van gisteren, en daar is het zo gek nog niet. Af en
toe schrijf ik een gedicht. Of een verhaal. Achteraf. Het verkoopt niet echt. Lees
maar. Deze is van gisteren.

Dag Alice
Op een dag was de deurklink
een komma.
In de kamer hing een speldenknop
aan het plafond.
Zon wrong zich naar binnen
en liet een fractie
ongekoelde schaduw achter.
In de keuken werd de oven laaiend
als een enveloppe.
Ik wachtte.
Kleine voet schoof verder.
Elleboogje boog.
Buiten stak de zon
zijn grote gele hand op.
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Zeeotter
Katelijn Pompe
Zeeotter tussen het wier
drijft met buik als bord
op de oceaan
leegt schaal na schaal
wrikt bitterzoute chocola
uit bikkelhard papier
haar troost na daad ze dregt haar neus
slikt bellen
betast de oorlog op haar kop
die ze door scherpe tandjes
liet ontvellen
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Niet dicht
Ga je zwemmen bij slecht weer?
vogels fluiten niet wanneer het regent
het regent niet, niet hier, nog niet
wat houdt je tegen?
je trekt een vest aan van een ander
trekt het zo weer uit
zo zit je, geen wolken
wel bewolkt, niet dicht
het zicht is op de tuin
een zwembad, twee cipressen
de tuin loopt naar beneden
er is geen andere afloop hier
dan jij, het weer, de tuin, het zwembad, twee cipressen
het wachten op regen
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Boom
(naar Emily Dickinson)
Kutboom, kolereboom, wat sta je daar voor mijn raam te zwaaien
denk je soms dat ik je anders niet kan zien?
denk je soms dat ik op je zit te wachten, jij die je maar eindeloos
herhaalt: ieder jaar dezelfde streken, ieder jaar weer diezelfde godvergeten
groene kolereblaadjes, denk je soms dat ik zonder jou niet leven kan?
al die gore grijze duiven en maar neuken in jouw takken
al die valse teringmerels mij maar wakker krijsen uit mijn slaap
laat die honden lekker schijten, laat die dronken torren
lekker pissen, laat je stam maar goed verzuren, laten vieze
kleine kinderpoten gore woorden in je schrijven
alsof ik niet weet dat jij hier langer, alsof ik niet weet dat ik
veel eerder, op een dag breek ik je takken, vuile teringboom
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Het pianoproza van Satie
Speel ‘droog als een koekoek’ en ‘licht als een ei’
door Hans Hogenkamp
In 1913 wijdde Erik Satie een korte driedelige pianosuite aan zeekomkommers. Nu
ja, de titel van het stuk was Embryons Desséchés (‘Opgedroogde embryo's’), maar
boven het eerste deel krabbelde hij: ‘Onwetenden noemen haar de “zeekomkommer”.
De Holothuria klimt gewoonlijk op stenen en rotsen. Net als de kat spint de Holothuria,
bovendien scheidt hij een walgelijke, zijdeachtige draad af. Licht lijkt hem te hinderen.
Ik heb een Holothuria gezien in de baai van St. Malo.’
Dan volgt het notenschrift. Al snel hoor je de zeekomkommer spinnen in een
tremolofiguur van zestiende noten. ‘Petit ronron’ (Klein gespin), schrijft Satie er voor
de duidelijkheid bij. Daarna klinkt de melodie van ‘Mon rocher de St. Malo’, destijds
een bekend liedje, en ook dit muzikale citaat wordt gemarkeerd met een tekstje, en
wel: ‘Quel joli rocher!’ Verder zijn er bij dit stuk zinnetjes te lezen die het karakter
hebben van sfeertekening of een spontane ingeving (‘Je n'ai pas de tabac.
Heureusement, je ne fume pas’) en geeft Satie cryptische aanwijzingen hoe een
bepaalde passage gespeeld dient te worden, zoals ‘Comme un rossignol qui aurait
mal aux dents’ (Als een nachtegaal met kiespijn).
Satie had overigens geen hoge pet op van de nachtegaal. In zijn tussen 1912 en
1914 gepubliceerde collectie fragmenten en essays Mémoires d'un amnésique
(‘Mémoires van een vergeetal’) schrijft hij: ‘Wat de nachtegaal betreft, die altijd
geroemd wordt om zijn muzikale kennis, daarover haalt de meest onwetende van
zijn toehoorders de schouders op. Niet alleen is zijn stem onvast, maar hij bezit
geen enkele kennis, noch van de sleutels, noch van de tonaliteit, noch van de
modaliteit, noch van de maat. Is hij misschien begaafd? Het is mogelijk; het is zelfs
zeker. Maar men kan verklaren dat zijn artistieke cultuur niet overeenkomt met zijn
natuurlijke gaven, en dat die stem, waarop hij zo trots is, op zichzelf slechts een
zeer inferieur en nutteloos instrument is.’
Interessant, maar dit maakt het niet eenvoudiger voor een pianist om de klank te
produceren van een nachtegaal met kiespijn. En datzelfde geldt voor veel andere
muziekaanwijzingen van Satie, zoals ‘Fatigué’, ‘Plus loin’, ‘Plein de subtilité, si vous
m'en croyez’, ‘Un peut cuit’, ‘Sec comme un coucou’ en ‘Léger comme un oeuf’.
Zeker is wel dat ze een stuk spannender zijn dan de al te vaak zielloze muzikale
instructies zoals ‘Allegro con brio’, ‘Andante espressivo’ of ‘Largo maestoso’.
Daarmee vergeleken zijn Satie's wenken een verademing en openen ze deuren
naar onbetreden muzikaal terrein. In zijn latere werken groeien de
partituuraanwijzingen zelfs uit tot absurdistische, raadselachtige zinnen. Soms
vormen die zinnen tezamen iets dat lijkt op een kleine vertelling of een gedicht,
soms zijn het wetenswaardigheden die de componist even kwijt wilde. Dat hij het
stuk op een lege maag had geschreven. Of dat hij een zeekomkommer had gezien.
Die suite over de zeekomkommers was mijn eerste kennismaking met een bijzondere
stijlperiode in het oeuvre van Satie. In de jaren 1912 tot en met 1914 bleek hij negen
soortgelijke suites te hebben gemaakt; muzikale miniaturen die opvallen door de
bijschriften vol verbeeldingskracht en scherts. Net als in Embryons Desséchés
bevatten de partituren teksten ter inleiding, excentrieke speelaanwijzingen of
associaties, en teksten ter duiding van muzikale effecten of citaten. Veel citaten zijn
voor ons nu moeilijk te herkennen omdat het gaat om fragmenten uit kinderliedjes,
volkswijsjes
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of operettes uit zijn tijd, maar af en toe citeert Satie ook bekende klassieke melodieën.
In het tweede deel van Embryons Desséchés (als tijdens een familiereünie alle
zeekomkommers beginnen te huilen), herkent iedereen de dromerige passage uit
de treurmars van Chopin, hoewel Satie er zelf gekscherend bijschreef: ‘Citation de
la célèbre Mazurka de Schubert.’
Niet altijd zijn de aanwijzingen een overbodige luxe. In de suite Croquis et
Agaceries d'un gros bonhomme en bois (‘Schetsen en verleidingen van een dikke
houten goedzak’) uit 1913 geeft Satie ergens de aanwijzing ‘Très Turc’. Pas na zijn
dood ontdekten partituurvorsers dat er een citaat uit de beroemde Turkse Mars van
Mozart in de passage zat verstopt, onherkenbaar voor het oor omdat hij door
afwijkende maat en harmonieën volkomen uit zijn verband is gerukt.
Soms werpen de citaten zelfs een heel ander licht op de muziek. Het derde deeltje
van Descriptions Automatiques (1913) is getiteld ‘Sur une Lanterne’, en die lantaarn
is minder onschuldig dan de rustig voortkabbelende muziek doet vermoeden. De
geciteerde melodie blijkt bij goed luisteren van La Carmagnole, het sarcastische
antiroyalistische lied dat tijdens de Franse Revolutie triomfantelijk werd gezonden
na de bloedige bestorming van de Tuilerieën en ook als straf moest worden
aangeheven door gevangen genomen vijanden van de revolutie, zoals aristocraten
en de clerus, niet zelden voordat ze aan lantaarnpalen werden opgehangen.
De zonderlingste notitie van Satie staat wellicht bij het zonderlinge stuk Vexations
uit 1893. Het betreft een partituurtje van één pagina, maar het bijschrijft blaast de
compositie op tot enorme proporties: ‘Om dit stuk 840 keer achter elkaar te spelen,
wordt het aangeraden om zich voor te bereiden, in diepste stilte, met ernstige
onbeweeglijkheid.’ Hoewel Satie dus niet beweert dat het stuk daadwerkelijk 840
keer achtereen gespeeld dient te worden, hebben sommigen er later voor gekozen
de aanwijzing wel zo op te vatten. De eerste uitvoering die de 840 keer haalde, vond
plaats op 9 september 1963 in New York, door een groep pianisten (onder wie
organisator John Cage). Ook al vanwege de tempoaanduiding bij het stuk ‘Très
Lent’ duurde het concert 18 uur en 12 minuten (slechts één toehoorder hield het de
gehele voorstelling vol). Afgezien van de onbewezen claim van de pianist Richard
Davis Hames dat hij in 1958 op dertienjarige leeftijd het stuk helemaal had gespeeld,
vond de eerste geslaagde solo-uitvoering in oktober 1967 plaats te Londen door
Richard Toop die er 24 uur over deed. In 1969 werd een uitvoering in Australië na
17 uur afgebroken omdat de pianist naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd.
In de jaren zeventig werd het stuk diverse malen uitgevoerd, maar meer dan eens
afgebroken na enkele uren omdat het publiek dan wel de pianisten wegliepen. Satie
had zich er ongetwijfeld vrolijk om gemaakt - niet voor niets is titel van het stuk
Vexations, ofwel ‘kwellingen’ dan wel ‘vernederingen’.
Behalve de muziekaanwijzingen schreef Satie op de partituren dikwijls het jaar van
compositie, en zelfs in een enkel het adres waar het stuk werd voltooid. Zo trof ik
op de partituur van een vroeg werk de notitie ‘6 Rue Cortot’. Tijdens een bezoek
aan Parijs ben ik er nog gaan kijken. De straat bevind zich op Montmartre, vlak
achter de Sacré Coeur, die in Saties tijd nog volop in aanbouw was. Nu is het een
rustig, hellend straatje met veel groen. Nummer 6 was een vrijstaand huis; boven
de deur hing een plaquette met daarop de jaartallen van de periode waarin Satie
hier woonde bij een hospita: 1890-1898.
Het kamertje links naast de voordeur was van hem. Ik bedwong de neiging naar
binnen te gluren; veel meer dan een wasmachine zou er waarschijnlijk niet te zien
zijn. Het kamertje waar Satie woonde was namelijk zo klein dat er alleen een bed
in paste, dat verhinderde dat de deur volledig open kon. Het bed deed afwisselend
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dienst als slaapplaats, schrijftafel en ‘hoogaltaar’ van de door Satie (waarschijnlijk
bij wijze van grap) opgerichte ‘Eglise Metropolitaine’ waarvan hijzelf ‘hogepriester’
was. Ook was Satie in die tijd lid van de door schrijver Stanislas de Guaita opgerichte
Rozenkruisers. Voor die mystieke sekte schreef hij in zijn jaren aan de Rue Cortot
allerlei ceremoniële stukken voor initiatieriten en derge-

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

30
lijke. De muziek is niet om aan te horen. Voor wie zichzelf en de buren wil martelen:
ze staan op een cd-set met het ‘OEuvre complet pour piano’ van Satie, waarschijnlijk
alleen omdat compleet nu eenmaal compleet is.
Aanvankelijk bewoonde Satie trouwens een ruimere kamer in het pand aan de
Rue Cortot, maar geldzorgen dwongen hem te verhuizen naar het hok op de begane
grond, waar hij twintig frank per kwartaal voor betaalde. In 1898 kon hij ook dat niet
meer opbrengen en verhuisde hij naar de afgelegen voorstad Arceuil. Iedere dag
ging hij - met in zijn binnenzak een hamer tegen het geboefte - te voet naar
Montmartre, waar hij piano speelde in een café. Het was een afstand van vijftien
kilometer, die hem met name bij warm weer zwaar viel. Satie droeg altijd een pak
van grijs fluweel, waarvan hij twaalf identieke exemplaren bezat, en met een
exemplaar uit zijn omvangrijke verzameling paraplu's beschermde hij zich tegen het
zonlicht.
Net als de zeekomkommer had Satie een hekel aan de zon, ‘die gele bruut die
de kroppen sla van hulpeloze boeren verzengt. Hij zich zou moeten schamen.’ Aan
een vriendin schreef hij op een briefkaart: ‘Waarde mevrouw. De zon is uit Arceuil
vertrokken. Hij gaat zich ergens anders koken. Wat een figuur! De wind is hier nu
enige dagen. Hij komt zomaar even langs. Het is verbazingwekkend hoe sterk hij
is geworden voor zijn leeftijd...’
Het is een typische Satie-tekst, die zo bij een van zijn pianostukken had kunnen
staan. Vanaf 1913 worden die muziekteksten trouwens steeds uitgebreider en
narratiever, zoals bij het stuk Chez le marchand d'or: ‘Hij streelt zijn goud. Hij bedelft
het met kussen. Hij knuffelt een oude zak. Hij stopt tienduizend goudstukken in zijn
mond. Hij pakt een goudstuk en praat er zachtjes tegen. Hij doet baldadig. Hij is zo
blij als een koning. Hij wentelt zich in een koffer met zijn gezicht naar beneden. Hij
komt er helemaal stijf uit.’
In een van de laatste suites, Heures Séculaires et Instantanées (‘Eeuwenoude
en Onmiddellijke tijdstippen’) uit 1914, mondt Satie's pianoproza zelfs uit in een
ronduit surrealistische beschouwing: ‘Dit deel van de wereld wordt bewoond door
slechts één man: een neger. Hij verveelt zich zo dat hij zich dood lacht. De schaduw
van de duizendjarige bomen wijst 9u.17 aan. Kikkers roepen elkaar bij naam. Om
beter te denken houdt de neger zijn kleine hersenen in zijn rechterhand, zijn vingers
gespreid. Van ver lijkt hij op een zekere fysioloog. Vier naamloze slangen boeien
hem, hangend aan de slippen van zijn door neerslachtigheid en eenzaamheid
vormeloos geworden uniform. Aan de oever van de rivier wast een mangrove
langzaam zijn wortels, weerzinwekkend vuil. Dit is niet de tijd voor het minnespel.’
Op dit moment lijkt Satie te beseffen dat zijn teksten op eigen benen zouden
kunnen staan en aan zijn compositie dreigen te ontsnappen, maar dat is uitdrukkelijk
niet de bedoeling. In de kantlijn schrijft hij: ‘Aan een ieder. Ik verbied het hardop
lezen van de tekst gedurende de muzikale uitvoering. Elke overtreding zal leiden
tot mijn oprechte minachting ten aanzien van de onbeschaamde. Er zullen geen
uitzonderingen worden gemaakt.’ Moderne pianisten hebben dit verbod wel omzeild
door tijdens de uitvoering gebruik te maken van PowerPoint-presentaties van de
teksten op projectieschermen.
Satie kon goed pianospelen (dat hij het conservatorium niet afmaakte, had vooral
te maken met zijn onverbeterlijke drang ruzie te maken met zijn leermeesters die
hij beschouwde als betweters en parvenu's), maar zijn talent volstond niet voor een
carrière als concerterend pianist. Een groot deel van zijn leven verdiende hij zijn
geld als barpianist in de Auberge du Clou, een destijds behoorlijk hip etablissement
aan de voet van Montmartre.
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De Auberge du Clou drijft nu vooral op de vergane glorie van de periode
1900-1914, toen behalve Satie ook Pablo Picasso, Henry Toulouse-Lautrec, Jean
Cocteau en Claude Débussy hier regelmatig kwamen. Débussy was een goede
vriend van Satie, hoewel hij hem eens ‘gebrek aan vorm’ verweet. Als weerwoord
componeerde Satie in 1903 ‘Drie peervormige stukken’ voor piano à quatre mains
(Trois Morceaux en Forme de Poire). Om de vorm te perfectioneren worden de
stukken voorafgegaan door twee voorspelen getiteld ‘Een manier om te beginnen’
en ‘Meer van

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

31

hetzelfde’, en wordt de cyclus afgesloten met twee naspelen (‘Bovendien’ en
‘Herhaling’).
Satie verdiende niet veel met spelen, en sleet vrijwel zijn hele leven in armoede.
Wellicht had dit ook te maken met zijn hartgrondige minachting voor geld. Een
bekende anekdote is dat uitgever Lucien Vogel ooit aan Stravinsky vroeg om muziek
te schrijven bij een collectie tekeningen van Charles Martin, maar dat deze weigerde
omdat hij de vergoeding te laag vond. Vogel bood vervolgens de opdracht aan Satie,
maar tegen een nog lagere vergoeding. ‘Monsieur Le Pauvre’ weigerde aanvankelijk
ook, maar om een andere reden: hij vond de aangeboden som ‘pure verkwisting’.
Pas toen Vogel het bedrag halveerde, accepteerde Satie de opdracht.
Het resultaat was de unieke bundel Sports et Divertissements (1914), waarvan
twintig vormen van aristocratisch vermaak het onderwerp vormen, zoals zeilen,
paardenrennen en tennis. Op de rechterpagina staan de tekeningen van Charles
Martin, op de linker het notenschrift, dat prachtig door Satie zelf is gekalligrafeerd
en met zijn humoristische teksten is opgeluisterd. De eerste uitgave (vanwege de
Eerste Wereldoorlog pas in 1923 verschenen) mat bijna een halve meter in het
vierkant, zodat iedereen die rond de piano was geschaard alles goed kon zien.
In de inleiding bij Sports et Divertissements (die hij opdroeg aan ‘ceux qui ne
m'aiment pas’) schrijft Satie: ‘Dit album behelst twee kunstvormen: tekeningen en
muziek. De eerste bestaan uit lijntjes, grappige lijntjes. De tweede bestaat uit zwarte
bolletjes. Deze twee delen samen vormen een album.’ Opvallend is dat hij de derde
kunstvorm onvermeld laat, namelijk het proza met de aanwijzingen dat ook bij deze
composities volop aanwezig is.
Zo bevat de bundel het stukje ‘Tango’ dat volgens het bijschrift ‘Zeer verveeld’
moet worden uitgevoerd en oneindig vaak herhaald dient te worden (‘Perpétuel’).
Links op de bijbehorende tekening met dansende paren is een wanhopig kijkende
(en sterk op Satie lijkende) pianist te zien. Bij mijn weten zijn er, in tegenstelling tot
de Vexations, nooit pogingen ondernomen deze aanwijzing letterlijk op te vatten.
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Koude regen
Leo Vroman
In deze haast herfstloze staat
Texas verlang ik wel eens naar
dat vreselijk Hollandse klimaat
nu nog, na bijna 70 jaar,
dat stoeien van een dorre horde
opgekrulde dooie blaren
langs de goten, over het trottoir en
hun klef uiteindelijk verworden,
het koude krimpen van de korte dagen,
het harteloze hese fluiten
van een storm, de woeste regenvlagen
stortend tegen de donkere ruiten.
Maar het is die goddelijke nacht
onder de druppelende Sterrenwacht
waar ik eigenlijk zo naar verlang,
mijn kille monddruk op je natte wang
allebei zo weerloos naakt nu al zeventig jaren later
heeft mij nooit een druppel water
meer zo gul en geil gesmaakt.

Fort Worth, bijna 26 november 2008
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De avond in
Wij wandelden de avond in
mijn dierbare vriendin.
Onze lange schaduwen waren
als de schaduwen van lange bomen
met enkele takken en daartussen
vonden de schaduwen van mussen
hun schaduwen van onderkomen.
Hun schaduwen riepen
elkaar toe, en verstomden
en terwijl we liepen
kromden onze schaduwen zich
over de heuvels heen en
lang, langzaam en voorzichtig
waren we allemaal verdwenen.

Fort Worth, 14 oktober 2008
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Wat is er mis met Mexico?
door Ivo Bonthuis
10 MEI 2011; 11.00 U - Tot vandaag was dit een dagboek als alle andere
dagboeken, een roodleren notitieboekje om rondfladderende gedachten in te vangen.
Op 10 mei vorig jaar schreef ik: Vandaag belde ik Allegria. Ze heeft een nieuwe jurk
gekocht. Rood, met stippeltjes. Op het diepste punt van het decolleté een wit strikje.
Ze zal hem pas aantrekken als ze het vliegtuig neemt. Dat vliegtuig uit Mexico heeft
ze nooit genomen, haar verzoek voor een machtiging voor voorlopig verblijf is
afgewezen. Alleen in mijn dromen heb ik het strikje gezien. Een witte vlinder tussen
haar bruine borsten.
Haar ogen waren donker, bijna zo donker als haar lange krullen. Ze miste een
snijtand, linksboven. Op weg naar school was ze van haar fiets gevallen. Het ijzelde.
Tijdens het feest aan het einde van haar vijfde jaar heb ik het gat met mijn tong
gevoeld. Ondertussen keek ze me verwonderd aan. We stonden voor de
frisdrankautomaat in de gang, toen ik uit de lerarenkamer kwam haalde ze er net
een blikje cola uit. Ze dronk geen alcohol. Dat moet ik Irma straks vertellen, dat
Allegria geen alcohol dronk. Dat ze altijd nuchter was, een aanwinst voor dit land
vol lallende sletten met matte koeienogen.
Vanmorgen weigerde Irma te eten. Stokvis met bonen. Ze moet aan nieuwe
smaken leren wennen. Ik begrijp dat zoiets tijd kost. Ik heb alle tijd. Straks maak ik
een tortilla voor haar en, vooruit, een gewone Hollandse kop koffie. Iemand opnieuw
opvoeden gaat met kleine stapjes. Niet meteen te veel willen. Assimilatie is een
moeizaam en pijnlijk proces. Vraag maar aan Allegria. Ik zal een paar foto's van
haar meenemen naar de kelder.
DINSDAG

13.00 U - Zoals ze altijd achter het spreekgestoelte staat, zo zat ze op me te wachten:
kaarsrecht, haar handen gevouwen op het campingtafeltje. Ik zette de tortilla en
koffie voor haar neer. U moet wat eten en drinken, zei ik. Uitdrukkingsloos keek ze
me aan, haar mond de bekende streep: tot hier, en niet verder. Zelfs als ze glimlacht,
op posters en ander campagnemateriaal, zie je aan haar dunne lippen dat ze zich
zo snel mogelijk weer in die streep willen terugtrekken.
Ik vroeg hoe het ging. Ze schudde haar hoofd.
‘Jij moet iets goed begrijpen, ja? Je haalt je heel veel problemen op de hals. Je
laat me nu gaan, ja? Ik weet niet wat je bedoeling is, maar als je me hier houdt, nou,
dan is je leven zo goed als voorbij. Nou? Wat gaan we doen?’
Ze praat als een kind dat stoer wil doen tegen vriendjes, hoewel die allemaal
weten dat het nog steeds in bed plast. Door de strengheid van haar zinnen breekt
voortdurend haar onzekerheid heen, haar vraag om bevestiging. Urenlang heb ik
naar haar geluisterd op de publiekstribune in de Tweede Kamer. Meters videoband
heb ik bestudeerd. Het waren die ja's en nou's die me deden geloven dat mijn plan
kans van slagen had. Zonder die barsten in haar schild had ik van alles afgezien.
‘U gaat wat eten,’ zei ik, ‘daarna zet ik een filmpje voor u aan.’
‘Wat wil je toch? Je hebt me hier toch niet gebracht om film te kijken?’
‘U krijgt ook een paar foto's te zien en boeken te lezen. Maar eerst eten.’
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Ze weigerde de tortilla aan te raken. Wel dronk ze de koffie. Wat moet ik doen als
ze mijn eten blijft weigeren? Ik kan haar niet dwingen, fysiek geweld is uitgesloten.
Ik ben geen terrorist. Goed, de ontvoering kan misschien worden beschouwd als
een vorm van geweld, maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik die grens één
keer mocht overgaan. Eén keer zinvol geweld om duizenden zinloze daden van
agressie in de toekomst te voorkomen. Een offer. Het viel trouwens reuze mee.
Meer dan een paar blauwe plekken van het gehobbel over landweggetjes kan ze
er niet aan hebben overgehouden. Om te zorgen dat ze het niet benauwd zou
krijgen, heb ik zelfs twee gaatjes in de achterbak geboord. Toen ik haar uit de auto
hielp, hoestte ze nog wat na van de rookbom, maar ik heb mijn best gedaan om
een onschuldig ding te maken dat niet al te veel kwaad kon. De bijeenkomst in
Almelo heb ik niet alleen uitgekozen omdat die in de buurt was, ik wist dat de
informele borrel plaatsvond in een hoge ruimte met dakramen. Het kan niet lang
hebben geduurd voor de rook optrok.
De uitvoering van het plan verliep beter dan ik in mijn slapeloze nachten had
vermoed. Ik kan niet ontkennen dat ik gisteravond een tikkeltje trots in bed stapte.
Onze Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, leider van een nieuwe partij
die in de peilingen op veertig zetels staat, in mijn kelder. Twee trappen af en daar
zit ze. Stalen Irma. Wie had dat gedacht. In de kelder van een wat trage, bebrilde,
blonde leraar Nederlands die in de ziektewet loopt. Typisch zo'n figuur die door
bodyguards - door de meeste mensen trouwens - niet wordt opgemerkt. Nooit eerder
heb ik beseft dat mijn onzichtbaarheid zoveel vrijheid met zich meebrengt.
Ik zette een film voor haar op, Amores Perros, nam de tortilla en de koffiekop mee
naar boven. De foto's van Allegria liet ik op tafel achter. Haar verhaal moest nog
maar even wachten. Ik had niet het gevoel dat Irma al zin had om naar me te
luisteren. Misschien is het juist goed dat ze de tijd heeft om eerst Allegria's gezichtje
in zich op te nemen, haar krullen, haar neusje, haar volle lippen.
O, verdomme Allegria, konden we dit maar samen doen, jij zou haar in een halfuur
doen smelten. Zonder jou duurt het misschien weken voordat ik haar schild breek.
Zo lang wil ik haar hier niet houden. Volgens het plan mag ze overmorgen vertrekken,
een dag na de verkiezingen. Ik moet mijn tijd dus goed besteden. Ik ga de
stierenballen alvast bereiden. Die moeten lang stoven.
16.00 U - Het duurt altijd even voor de veertig centimeter dikke deur helemaal open
is, terwijl hij zoemend naar binnen draaide ging ze gauw zitten, vouwde haar handen
en legde die op het tafelblad. Bovenop de foto's van Allegria. Ze keek recht voor
zich uit, naar het enorme scherm aan de muur, waarop de letters DVD opgewekt
over een blauwe achtergrond dansten. Ik klikte het scherm uit, wachtte tot de deur
helemaal dicht was.
Hoe kan het dat een deur van zo'n luxe rampenkelder zo langzaam dichtgaat?
Als chemicaliën zich boven de stad verspreiden, als terroristen in aantocht zijn, dan
moet dat ding toch in een halve seconde sluiten? Toen ik dit vervallen boerderijtje
aan de rand van Almelo bekeek en samen met de makelaar de zogenaamde Panic
Room ontdekte, vroeg ik me af wat voor man de vorige eigenaar was. Het rieten
dak lekte, de steunmuren scheurden, maar de kelder was omgetoverd tot een fort
met douche, wc en elektrische kookplaat. Wie bouwt zoiets? In Almelo? De makelaar
kon het me niet vertellen. Wel verhoogde hij de prijs aanzienlijk.
Voordat Irma kwam, heb ik stapels ingeblikte soep, nasi, groenten, een voor-
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raad zaklampen, lucifers, gereedschap en een telefoon uit de kelder verwijderd.
Tegen de buitenmuur staan nog steeds tientallen plastic literflessen water, ze hoeft
geen dorst te lijden. Ook de toiletartikelen heb ik laten liggen.
Wanneer de deur sluit, piept het elektromagnetische slot. Bij die piep gaf Irma
haar poging om me te negeren op, ze keek naar me zoals ze kijkt naar iemand die
naar de interruptiemicrofoon loopt. Een licht vermoeide, ongeïnteresseerde blik,
waarop ze, vermoed ik, uren voor de spiegel heeft geoefend. Anders dan in de
Kamer sijpelden in mijn rampenkelder straaltjes zweet in haar borstelige
wenkbrauwen. Het duurde een seconde of vier voor ik mijn medelijden met
herinneringen aan Allegria in detentiecentrum Kamp Zeist had verdreven. Zij had
daar geen douche, geen toilet met Ambi Pur.
‘Wat vond u van de film?’
Ze schudde haar hoofd.
‘Niets? Twee uur en drieëndertig minuten niets?’
‘Ik vind er voorlopig niets van.’
‘Hebt u wel goed gekeken, geluisterd?’
‘Ik luister altijd goed. Daar ben ik voor.’
‘U hebt geluisterd, maar u vindt er niets van?’
‘Ik neem het voor kennisgeving aan, ja?’
‘Voor kennisgeving? Wat betekent dat in godsnaam? Het verhaal van de jongen
die met hondengevechten geld probeert te verdienen om Mexico City met zijn
schoonzus te ontvluchten, van de afgetakelde huurmoordenaar die van zijn bloedgeld
zwerfhonden voedt, dat neemt u voor kennisgeving aan? Hebt u de foto's wel
bekeken?’
‘De foto's?’
‘Onder uw handen! Die daar! Hebt u die gezien?’
Het was niet mijn bedoeling om te schreeuwen, mijn rechterhand te heffen. Maar
ik voelde weer de pijnscheuten waarvan ik last kreeg vlak nadat Allegria uit mijn
klas was gehaald. Iedere keer wanneer ik terugdacht aan de buikige agenten die
zonder kloppen binnenstampten - in mijn heiligdom, waar alleen kennis en
schoonheid mochten bestaan -, wanneer ik dacht aan de vingers met rouwranden
die zich om Allegria's bovenarm sloten, voelde het alsof iemand een spijker in mijn
kruin sloeg.
Ik liet mijn hand zakken, haalde diep adem, nam de tijd om ons van een afstandje
te bekijken. Zij die achter de campingtafel krampachtig probeerde in haar ministeriële
houding te volharden, ik die op het punt stond me als een tijger op zijn dompteur...
Maar ik ben geen beest, ik ben een man die altijd is blijven geloven in de goedheid
van de medemens. En Irma is, hoe dan ook, een medemens.
Kalm herhaalde ik: ‘Hebt u haar bekeken?’
Ze nam de foto's tussen haar vingers. Een portret waarop Allegria probeert niet
in de lach te schieten en een tafereeltje op een bankje in Artis, arm in arm met mij.
‘Een mooi meisje.’ Haar handen trilden. ‘Wat is ze van je?’
‘Mijn leerling.’
‘Je geeft haar les?’
‘Niet meer. U hebt haar gedeporteerd.’
‘Waar kwam ze vandaan?’
‘Mexico.’
‘Wat is er mis met Mexico?’
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‘Hebt u die film nou gezien of niet?’
‘Overal gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Volgens ons is Mexico
veilig genoeg. Zit ik daarom hier? Omdat dit kind, volgens de regels van de wet, is
uitgezet?’
Ze stond op, steunde met haar vingertoppen losjes op het tafelblad, boog zich
licht voorover.
‘Ik wens haar het beste, ja? Ik ben niet van steen. Maar we moeten ergens een
grens trekken. Dat begrijpt iedereen, ook jij zal het met me eens zijn dat...’
Ik pakte het verkeerd aan. Dit soort discussies begreep ze, die had ze al zo vaak
gevoerd, ze hoorden bij haar leven als een waxbehandeling. Niet leuk, maar niks
om je al te druk over te maken.
‘Zitten,’ riep ik. ‘Bek houden en luisteren.’
In tegenstelling tot mijn leerlingen, die zich altijd tergend traag op hun stoelen
lieten zakken, zat ze al voordat ik was uitgeroepen. Haar handen legde ze dit
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keer niet gevouwen op tafel maar plat op haar bovenbenen. Ik nam de foto's van
tafel en ging voor het scherm staan.
‘Dit meisje heet Allegria. Vrolijkheid. Dat is haar naam. Ze woonde in Mexico City
met haar moeder en haar zus. Zij wilde schrijver worden, haar zus verpleegster.
Geld voor een opleiding was er niet, ze gingen allebei naar de school in de wijk,
waar ze les kregen van mensen die waren opgeleid op diezelfde school. Gelukkig
had Allegria een leraar die veel las, hij leende haar zijn boeken. Toen haar zus haar
zeventiende verjaardag vierde verdween ze. Zomaar. Er verdwijnen veel meisjes
daar.’
‘Daar is ons niets van bekend,’ mompelde ze.
‘Zei u iets?’ Ik kwam dichterbij. ‘Wat zei u?’
Haar vingers kneedden haar knieën. Ze stak haar kin in de lucht. Haast zonder
haar lippen te bewegen herhaalde ze: ‘Daar is ons niets van bekend.’
Langzaam bracht ik het portret van mijn lief dichter bij haar gezicht.
‘U moet naar haar kijken. U moet kijken en luisteren. Er is zoveel dat u niet bekend
is. Daarom leg ik het u uit. Haar zus verdween. Ging naar de bioscoop en kwam
niet meer terug. Haar moeder besloot dat Allegria weg moest, de stad uit, het land
uit. Een neef van een vriend van haar broer kon een Frans toeristenvisum regelen.
Dus ze vertrok. Een meisje van zestien dat nog nooit buiten haar wijk was geweest
vloog van het spaargeld van moeder, ooms en tantes naar Frankrijk, naar een
contactpersoon in Lyon. Kunt u zich iets bij deze situatie voorstellen?’
Ze antwoordde niet. Onbeweeglijk bleef ze zitten. Ik duwde Allegria's gezicht
tegen haar neus.
‘Kunt u zich daar iets bij voorstellen?’
‘Ik ben met mijn ouders een keer in Lyon geweest, toen ik klein was.’
Haar stem sloeg over, ik dacht: dit is macht. Zo voelt het dus. Vies, lekker. Lekker
vies. Verman je. Natuurlijk kan ze zich er niets bij voorstellen. Ik nam mijn plaats
voor het scherm weer in.
‘Je stapt uit het vliegtuig, alles is vreemd. Het licht, de geuren, de taal. Je haalt
een papiertje uit je zak met een vreemd adres. Je zoekt een bushalte, een taxi kun
je niet betalen. Je kijkt op de plattegrond van de stad. Daar staat van alles op, maar
niets dat naar jouw bestemming verwijst. Je houdt een omaatje tegen en wijst op
je papiertje. Ze ratelt en ratelt maar je verstaat geen woord. Je stamelt merci want
je wilt niet onaardig zijn. Het is fijn om tenminste één Frans woord terug te geven.
Je stapt in een bus, laat je papiertje aan de chauffeur zien. Hij maakt je duidelijk dat
hij lijn vijf is en dat je lijn acht moet hebben, ondertussen is de bus al opgetrokken.
Zo rol je van misverstand in misverstand, tot je zes uur later het appartement van
je mannetje vindt, een neef van een neef van een vriend van je moeders broer. Het
is een hol waar acht illegalen slapen, een ervan zegt dat hij naar Nederland gaat,
in Nederland is het goed en kan je studeren. Je wilt niets liever dan studeren, omdat
je donders goed weet wat je dan zou kunnen bereiken. Je bent niet achterlijk. Je
hebt veel gelezen. Je kunt je Cambridge en Oxford beter voorstellen dan een
Mexicaanse universiteit. Het liefst zou je naar Engeland gaan, maar je besluit eerst
eens in Nederland te kijken. Ieder voor zich lopen de mensen er over straat alsof
de straat van hen is. En de bomen ook, en de lucht en de zon, alleen de regen mag
iemand anders hebben. Je reisgenoot adviseert je asiel aan te vragen. Dan mag je
later ook rondlopen alsof alles van jou is. Het lijkt je een goed plan, al was het maar
omdat je te moe bent om nog een voet te verzetten. Maar zoals iemand in Amores
Perros zegt: als je God wilt laten
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lachen, vertel hem dan je plannen. Ze sturen je naar Zwolle. Je woont in een
stapelbed, het is koud. Je wordt verhoord. Je zegt dat je zestien bent, zij zeggen
dat je minstens achttien bent. Ze kijken naar je borsten. Negentien misschien wel,
zeggen ze. Niet waar, zeg je. Dat is gewoon niet waar. Bewijs het maar, zeggen ze,
laat je papieren zien. Je toont het Franse visum. Dat vinden ze een vod. Echte
papieren willen ze zien. Die heb je niet, niemand in je wijk had papieren. Ze zeggen
dat Mexico veilig is. Niet waar, zeg je, mijn zus is verdwenen. Zomaar. En ik heb
daar niemand meer. Mijn ouders zijn dood. Je begrijpt onderhand dat je een beetje
moet liegen. Ik werd gedwongen tot prostitutie, zeg je, in Lyon sprak je een nicht
van de neef van de neef etcetera die was gedwongen tot prostitutie. Ze sturen je
terug naar je stapelbed, om daar hun oordeel af te wachten. Als je naar buiten loopt,
schaam je je. Heel erg. God weet dat je eigenlijk niet wilde liegen. In het bed onder
het jouwe ligt een onbekende vrouw die begint te schreeuwen in een taal die je niet
kan thuisbrengen. Je schreeuwt net zolang terug tot ze haar
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mond houdt, je trekt de deken over je heen en besluit voorlopig niet uit bed te komen.
Maar je kunt niet maandenlang, jarenlang blijven slapen.’
Irma deed een poging tot een glimlach. ‘We doen er alles aan om de procedure
te versnellen. Wij zijn voornemens...’
In twee tijgersprongen was ik bij haar. Ik hoorde mezelf snuiven.
‘Uw voornemens interesseren me niet. Als u niets beters kunt verzinnen moet u
uw kop houden. Ik ben nog lang niet klaar.’
Ik telde tot twaalf om mijn hartslag tot bedaren te brengen.
‘Ook u kunt niet jarenlang blijven dromen. Onthoud dat. Eens moet u wakker
worden, de realiteit die u zelf hebt geschapen onder ogen zien. Stelt u zich voor:
op een dag kom je even uit je stapelbed en zie je op de gang een briefje hangen
met een oproep voor vrijwilligers in de bibliotheek. Je wist niet dat er een bibliotheek
was. Je gaat kijken, er zijn boeken in allerlei talen, ook Spaans, maar het zijn er niet
veel. Je meldt je aan als vrijwilliger. Bij mij. Ik vertel je dat we de bibliotheek net zijn
begonnen, dat we je goed kunnen gebruiken. Je kennis van de wereldliteratuur
maakt grote indruk op me. Wat een slim kind, en dat ligt hier maar in bed. We zien
elkaar iedere week, we leren elkaar kennen. Je bent niet alleen slim, ook ongelooflijk
mooi. Ik bied aan je Nederlands te leren. Iedere avond een uurtje. 's Avonds heb ik
toch niks te doen. Je leert snel. Je giet ieder woord dat ik je voorzet gretig naar
binnen en gorgelt net zo lang tot het Nederlands klinkt. Ondertussen praat ik op
school met mijn collega's. Ik praat en praat tot ik je mee mag nemen. Laat haar de
lessen maar volgen, we zien wel wat er van komt. Je komt. Iedere dag als eerste
op het schoolplein, als laatste ga je naar huis. Zelfs mijn meest rechtse collega's
verzuchten dat hun baan een stuk aantrekkelijker zou zijn als iedere leerling een
voorbeeld aan jou zou nemen. In de vierde word je zeventien, ik neem je mee naar
Artis, helemaal in Amsterdam, je huilt bij de Mexicaanse roodknievogelspin. Het is
een lief dier, zeg je, hij kan er ook niets aan doen dat hij er zo vreemd uitziet. Zijn
hokje doet je denken aan het jouwe in Zwolle. Je zou hem wel willen aaien, zoals
ik jou wil aaien, maar ik denk de hele dag: vierendertig, zeventien, leraar, leerling,
nee, niks ervan, klaar uit. We drinken wat op het Spui en als ik je 's avonds laat
afzet voor de slagboom in Zwolle, je met gebogen hoofd de grens passeert tussen
de vrije wereld en het vagevuur, roep ik je terug, bied ik je een kamer aan in mijn
pas gekochte boerderijtje. We zijn de volgende dagen druk met uitzoeken hoe het
allemaal zit met de meldplicht, met toelagen die al dan niet vervallen. Voor het eerst
in je leven krijg je een eigen kamer, de hele zolder is van jou alleen. Met goede
cijfers ga je over naar de vijfde. Wanneer jij in de lerarenvergadering aan de beurt
bent, voel ik dat ik gloei van trots en weet ik wat ze denken. Zo'n jonge knul, die
doet niets voor niets. Maar het duurde nog een jaar voordat ik deed wat ze toch al
dachten. Ik wachtte niet alleen tot je achttien was, ik wachtte tot de tijd de glans van
mijn harnas had geschuurd, tot je het beeld van de reddende ridder kon verruilen
voor dat van de neerlandicus die worstelde om zijn hypotheek te betalen en stink
op de wc. Je werd achttien, we gingen weer naar Artis, en toen we thuiskwamen
kuste jij me in mijn hals.’
Ik prikte met een punt van het portret in Irma's hals, vlak boven haar sleutelbeen.
‘Daar. Daar kuste ze me. Een natte kus. Windt dat je op, Irma? Ben je wel eens
opgewonden?’
Ze beet op haar onderlip, keek naar het plafond.
‘Nou goed, laat maar. We gaan door. Die nacht kwam je beneden bij me in bed
liggen. Je huilde. Je kon je moeder al maanden niet telefonisch bereiken en
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ze schreef niet terug. Maar het ergste was dat je dat niet het ergste vond. Het
allerergste was dat je ieder moment te horen kon krijgen dat je terug moest, dat je
je moeder voor niets zou hebben verloochend. Ik hield je vast. Voordat ik insliep
besloot ik te wachten tot je definitieve verblijfsvergunning. Samen droomden we
over je moeder. Zo zorgeloos als we konden leefden we door, tot ik tijdens het
eindejaarsfeest, in de lerarenkamer, het telefoontje van de advocaat kreeg. Een
goede man. Dag en nacht in touw. Het speet hem verschrikkelijk. De brief zou de
volgende dag komen. Het was beter niet in beroep te gaan. Als ze dat zou verliezen,
mocht ze de komende jaren geen nieuwe poging doen. Ze kon het beste teruggaan,
vanuit Mexico een verzoek om advies voor een machtiging voor voorlopig verblijf
indienen. Een verzoek om advies... Advies voor een machtiging... Ik sloeg een borrel
achterover en strompelde naar de deur. Jouw god had inderdaad gevoel voor humor,
want ik opende de deur en daar stond jij. Je bukte voor de frisdrankautomaat, ik
dacht: dat kontje gaat helemaal nergens heen. Zonder te kijken of iemand ons zag,
nam ik je gezicht in mijn handen. Je keek verwonderd, dacht waarschijnlijk: waarom
nu ineens? Toen ik je losliet, duwde je je kruin tegen mijn kin en zei: “Je weet toch
dat ik geen alcohol lust?” De volgende ochtend schoof ik je arm voorzichtig van mijn
borst, gleed uit bed en maakte je lievelingsontbijt: stokvis met bonen. Pas bij de
koffie durfde ik je de uitspraak mee te delen. Je luisterde aandachtig, je hoofd schuin,
zoals je luisterde naar mijn uitleg over de voltooid verleden tijd. Daarna zei je heel
rustig: “Ze komen me maar halen. Wie kan bepalen waar ik hoor? Ik hoor hier, in
dit bed, in dit huis, omdat ik hier gelukkig ben. Ze komen me maar halen.” En ze
kwamen je halen. Vlak voor je eindexamen. Ze haalden je uit mijn klas en stopten
je in een cel, als een crimineel.’
Mijn gezicht was zo dicht bij het hare dat ik haar koffieadem rook. ‘Hoe voelt dat
nou, excellentie, om zonder veroordeling te worden opgesloten?’
Ze bestudeerde de Schotse ruiten op haar rok.
‘Drie weken zat ze daar! Ik kwam elke dag, mocht bijna nooit naar binnen!’
Bijna schopte ik de tafel omver, maar ik herinnerde me wie ik was en wat voor
man ik niet wilde worden.
‘De laatste keer dat ik haar sprak, onder toezicht, praatten we maar over het weer.
Alsof we niet wisten dat het wel eens de laatste keer kon zijn dat we daar zaten,
hand in hand, vinger tegen vinger. Kunt u zich, excellentie, voorstellen hoe Allegria
en ik daar zaten? Hebt u, uwe voortreffelijkheid, het hele verhaal een beetje kunnen
volgen?’
Ze staarde naar het tafelblad.
‘We moeten ergens een grens trekken,’ fluisterde ze.
‘Natuurlijk. Ergens. Een grens. Waarom kunt u niet zeggen: het spijt me, voor dat
meisje, voor jou?’
‘Er moeten regels zijn. Waar gehakt wordt vallen spaanders.’
Haar onderlip trilde. En nog eens. Ze sloeg een hand voor haar mond. Maar ik
had het gezien. In mijn hoofd schoot iets los, als een prop papier uit een uitlaat. Ze
weet niet wat ze doet. Haar ware ik heeft ze diep in zichzelf begraven. Ik moet haar
aan de hand nemen, samen zullen we haar terugvinden. Haar rechterhand was
zachter dan ik had gedacht. Zacht en klam. Ik hurkte naast haar, de foto's legde ik
op haar schoot. Met mijn wijsvinger streelde ik de palm van haar hand. Jeuk tussen
mijn schouderbladen, maar ik bleef strelen. Ze hield haar ogen op het scherm gericht.
‘Wees niet bang, Irma. Ik doe je niks. Ik wil je helpen weer jezelf te worden.
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Daarom zet ik muziek voor je op, zal ik je na het eten voorlezen. Jij moet weer leren
schoonheid te herkennen. Pas dan kun je je in andere mensen verplaatsen. Snap
je? Dan zie je de schoonheid in ieder individu, en begrijp je dat je geen enkel mens
als een spaander mag zien. Dat mag niet. Mag echt niet.’
‘Wij zijn erg voor het individu.’
‘Ten eerste moet je ophouden in meervoud over jezelf te praten. Ten tweede ben
je er alleen voor het individu dat meedoet, zich aanpast aan de anderen, en daarmee
ophoudt een individu te zijn. Dat zeg je toch altijd? We zijn er voor iedereen die mee
wil doen?’
‘Natuurlijk moet iedereen meedoen.’ Ze keek van onze handen naar mijn gezicht
en terug. ‘Anders wordt het een zootje. Toch?’
‘Dat vind ik zo schattig aan je, dat je zo vaak bevestiging vraagt. Laten we de
politiek vergeten, en het daar eens over hebben. Het kan niet anders of je vraagt je
wel eens af: wie ben ik om al deze beslissingen te nemen? Klopt dat? Vraag je je
dat wel eens af?’
‘Nee. Dat wil ik me niet afvragen.’
‘Je moet durven toegeven dat je niet alle antwoorden hebt. Als je denkt dat je
alles weet, zul je nooit iets zinnigs zeggen. Maar dat mag je niet van jezelf, hè? Als
je dat doet, word je zwak. En je wilt niet zwak zijn. Iedereen is zo trots op je, je wilt
niemand teleurstellen. Zo is het toch? Zeg maar niets. Je hand zegt genoeg. Die is
ineens helemaal ontspannen. Die vindt het fijn om gestreeld te worden, net zoals
jij het fijn vindt om gestreeld te worden door applaus, door bewonderende blikken.
Zo is dat toch? Waarom trek je anders je hand niet terug? Je zou op kunnen springen
om me een klap te geven. Maar dat doe je niet, want je vindt het fijn om gestreeld
te worden.’
Wat zich op dat moment precies achter haar oogleden afspeelde zal ik nooit
weten, maar ik vermoed dat ze zich op haar beurt herinnerde wie ze was en niet
wilde worden. Ze hief haar kin en zei: ‘Ze hebben me geleerd dat ik in een geval
als dit moet meewerken. Op de training. Ik ben hiervoor getraind. Nu moet je me
laten gaan, ja? Ik heb een taak te vervullen. Iemand moet het doen.’
Blijf strelen, dacht ik, strelen moet je. Of ze nou getraind is om strelingen te
ondergaan of niet. Strelen, godverdomme.
‘Waarschijnlijk heb je dat idee van je vader, de incassoman, die heeft vast ook
gezegd dat iemand het moet doen. Maar sommige dingen moet niemand doen. Ooit
was je een meisje dat helemaal niks wilde doen, behalve ijsjes eten in de zon. Dat
meisje moeten we terugvinden.’
Ze schraapte haar keel. ‘Luister, ja? Volgens mij ben je geen slechte jongen. Je
bent een beetje in de war. Als je me nu laat gaan, laat ik je met rust.’
Mijn rechterhand doet nog pijn van dat harde voorhoofd. Mij met rust laten?
Jarenlang heeft ze mij en mijn lief geen dag met rust gelaten! Hoe stelt ze zich dat
nu ineens voor? Iedere dag zullen die grijze ogen me aanstaren vanaf een
voorpagina of beeldscherm, overal zal ik die lippen zien die mijn mislukking
onderstrepen, want het is mislukt. Nu al, op de tweede dag, ben ik iemand geworden
die bij de minste tegenstand van zich af slaat. Bang om de strijd met woorden alleen
te verliezen. Bang dat mijn muziek, boeken, films niets zullen uithalen, dat schoonheid
tegen zoveel onverschilligheid niet is opgewassen. Mijn geest is niet soepel genoeg
om mijn weerzin te overwinnen. Zo beschouwd voldoe ik precies aan het profiel van
een Irma-kiezer. Het kan geen toeval zijn dat ik een huis met een rampenkelder heb
gekocht. Die kelder past bij mij. Al is hij nu gevuld met soefimuziek, hij is symbool
van mijn zwakte. Hij wachtte slechts tot ik dat inzag.
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Allegria, corazoncita, in één klap heb ik je kans op een vergunning vermorzeld. Als
ik grootmoediger was geweest, had ik een lichtje in die ogen kunnen ontsteken.
Maar ik ben een kleinzielig mannetje in een land van kleinzielige mannetjes. Ik moet
me niet langer verzetten. Zelfs al zou ik het geduld kunnen opbrengen, een nieuwe
poging heeft geen zin. Die kan jaren duren. Ondertussen zullen ze me vinden. Heel
even overwoog ik haar een mes op de keel te zetten, een telefoon te geven en te
schreeuwen: ‘Regel een vergunning godverdomme! Nu!’ Maar ik heb mezelf al
genoeg vernederd, en het zou geen zin hebben. Ze zouden je opwachten op Schiphol
en je vrolijk weer in de cel smijten.
WOENSDAG II MEI;

07.00 U - Vliegen is overgave. Onder me krioelen auto's over de
wegen, op weg naar het werk, op weg naar de stembus. Ik heb twee stoelen voor
mezelf. De instructievideo negeer ik. Als we vallen, vallen we. Laat Irma de boel
maar in de hand proberen te houden, samen met die miertjes daar beneden.
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Ik doe niet meer mee. De schoorstenen van de hoogovens zijn streepjes aan de
rand van heel veel water. Ik hoop ze nooit meer te zien. Als ik hiermee wegkom, mi
corazon, zal niemand anders dan jij dit dagboek ooit lezen. Je zult het lezen nadat
je me hebt begraven in de warme Mexicaanse aarde. Dan pas zal je ontdekken wat
ik voor je heb willen doen. En dat het mislukt is. Tot die tijd wil ik je niet lastigvallen
met het gevoel opgejaagd te zijn, jij hebt jouw portie wel gehad. Zullen ze me in
Mexico gaan zoeken? Misschien hangt dat af van de uitslag vandaag. Haar
ontvoering levert haar minstens vijf zetels op. Sukkel die ik ben. Als ze desondanks
verliest, zal ze elke dag aan me denken, me gaan haten zoals ze nog nooit iemand
heeft gehaat. Dat wil wat zeggen. Maar ik geef me over, ik laat me wiegen op de
wind en heb geen ander doel dan jou. Mijn laatste spaarcenten zitten in deze vlucht,
zoals de laatste centen van jouw familie in de jouwe zaten. In Mexico kunnen we
trouwen. Hier verdiende ik niet genoeg. Iemand die in de ziektewet loopt, mag hier
niet zomaar met een buitenlandse trouwen. Stel je voor. Dan wordt het één grote
chaos, zou Irma zeggen.
‘Ga zitten,’ heb ik gezegd, ‘achter je tafeltje.’
Ze deed wat ik zei, over haar linkerwang liep een druppel, traanvocht of water. Ik
hoopte dat het een traan was, een echte traan van verdriet, of ze nu om zichzelf
huilde of om ons deed er niet toe. Het idee dat ze verdriet kon voelen, was voldoende
troost. Het gaf me de kracht om te zeggen: ‘Het spijt me dat ik je geslagen heb. Dat
was niet de bedoeling.’
Ik nam jouw foto's van de tafel, legde de mobiel neer.
‘Ik ga. Jij mag blijven. Je kunt iemand bellen om je te komen halen.’
Ze stak haar hand uit naar de telefoon, trok hem weer terug, sloeg haar armen
over elkaar.
‘Niet bang zijn. Pak maar. Jezus, Irma, je moet niet altijd zo bang zijn.’
Een hele tijd keek ze van mij naar de telefoon en terug, zoals ze van mijn strelende
vinger in mijn ogen had gekeken en terug - wantrouwen is haar tweede natuur.
Daarna pakte ze het ding op en bracht het naar haar oor.
‘Hij doet het.’
‘Wat dacht je dan?’
‘Maar waar kan ik zeggen dat ik ben?’
‘Gebruik je verbeelding. Hoe lang lag je in de achterbak? Hoorde je veel
tegenliggers onderweg? Gebruik je verbeelding, Irma, die kan je op weg helpen.’
Ik heb de deur gesloten en alle lichten uitgedaan. Zou ze daar nu nog zitten? Wat
denk jij, liefje? Zouden ze haar net zo makkelijk vinden als ze jou hebben gevonden
in mijn klaslokaal?
We vliegen hoog boven de wolken. Trek je gespikkelde jurk aan, Vrolijkheid, laat
het vlindertje dansen tussen je borsten. Ik kom eraan. Want, nou ja, wat is er eigenlijk
mis met Mexico?
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Vier gedichten van Adrian Brown
vertaling: Hafid Bouazza
Adrian Brown werd in 1966 geboren in Engeland, en woonde nadien jarenland in
Nederland. Hij is vertaler van beroep en schreef (onder pseudoniem) bijdragen voor
The Nabokovian en The James Joyce Quarterly. Navolgende vertalingen betekenen
het literaire debuut van zijn poëtisch werk.
*
De stemmingen van mijn lief hadden hun vier seizoenen:
Weekhartig en driftig als de herfst,
Venijnig en afzijdig als de winter,
Toegenegen en warm als de lente,
Kwijnend en zwoel als de zomer.
Haar liefde was als de vier seizoenen
En kon, binnen een paar dagen,
Zwenken van omstormde hoogten
Naar de meest betoverde valleien,
Onthaalde je op kijvende hagel
Of zonnevlagen van toegewijde liefde.
My love's moods had their four seasons:
Maudlin and feisty like autumn,
Venomous and aloof like winter,
Affectionate and warm like spring,
Languorous and sultry like summer.
Her love was like the four seasons,
And could, within just a few days,
Swing from wuthering heights
To the most enchanted valleys,
Treating you to a scolding hail
Or sunbursts of devoted love.

19-9-2006
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Jouw afwezigheid holt een nis in mijn hart uit
Daar plaats ik je beeld en laat mijn liefde
Een gewijd licht schijnen zodat ik aanbidden kan
Ik ben bereid voor het onverwachte
Mijn liefde is het onverwachte
Een schat die meer schatten verbergt
Your absence burrows a niche in my heart
There I place your image and let my love
Shine a hallowed light so I can worship.
I am ready for the unexpected
My love is the unexpected
A treasure hiding more treasures.

Herfstkatapult
Riskant is het nu om te lopen
Onder de sombere eiken
Elke keer als een windvlaag
Rijst zullen ze je stenigen
Zoals pelgrims de duivel.

Autumn's catapult
It's risky now to walk
Under the sombre oaks
Whene'er a gust of wind
Rises they will pelt you
Like pilgrims the devil.
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De beproeving van een lezer
Aanzienlijk het bedrag dat ik betaalde voor deze delen Drie boeken, een handzamer editie, gebonden in klein octavo,
Eerste druk van zijn tweede roman;
Het linnen, eens olijfgroen, was nu donker
Zoals verweerde boomschors zich nooit meer tooit
En zoals een mummie die je bij toeval ontgrondt
Waren zij muf en allengs scheurden en schilferden zij;
Het tweede boek haalde schouderophalend de achterkaft los,
Zoals een aalscholver zijn vleugel te zonnen hangt,
Maar het derde deel, meest broos, verscheurde simpelweg
In mijn eigen handen in lezen verzonken;
Een pijnscheut deed mij natrillen als een snaar,
Toen ik zag hoe zijn ontbinding zich ontvouwde,
Het naaisel was aan het eind van zijn tuier
En hoofdstukken vielen in verschillende brokken uiteen De laatste elf katernmerken echter,
Van Q tot 2c, werden nog steeds bijeen gehouden,
Een flinke zeedrift van tijds schipbreuk Honderd en negen en veertig jaren welgeteld En als een verdrinkende man klampte ik mij eraan
Vast en las verder, in koestering van het gladde
Ivoorgele papier, streek ik over de braille
Van de gietindruk op de ommezijde bewogen
Slechts door de huivering van mijn vingertoppen,
En bladerde begeesterd door de gesneden kartelzijden,
In allerijl naar de kust, het einde van het verhaal.
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A Reader's Ordeal
A goodly sum I paid for those volumes Three handsome books bound in small octavo,
First edition of his second novel;
The once olive-green cloth was now dark
As the tree's weathered bark no longer spruce
And like a mummy one by chance exhumes
They were fusty and slowly split and chipped;
The second book shrugged its back cover loose,
Like a cormorant insolates its wing,
But the third tome, the frailest, simply ripped
In my own hands while in reading immersed;
A pang left me tremulous as a string,
Watching its disintegration unfold,
The stitching was at the end of its tether
And chapters in various chunks dispersed The final eleven signatures, though,
Q through 2c, were still held together,
A sizeable flotsam from time's wreck One hundred and forty-nine years all told And like a drowning man I firmly clung
To it and read on, treasuring the smooth
Ivory-yellow paper, stroking the Braille
Of the type's impression on the verso
By the mere dither of my fingertips,
Flipping the cut-deckled pages with gusto,
Rushing to the shore, the end of the tale.

30-10-2008
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Een kerstvertelling (in proza)
Daan Schrijvers

Waarin de balans over de stand der dingen wordt opgemaakt en het saldo andermaal
negatief blijkt.
Kerst naakte, en de zaken stonden er niet florissant voor. Mijn inspiratie was dood,
om mee te beginnen. Hieromtrent bestond niet de geringste twijfel. Mijn inspiratie
was zo dood als een deurnagel. Hoewel ik geenszins uit eigen ervaring wist hoe
dood een deurnagel is, 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 veertig jaar journalistieke
pensioenopbouw, en dan dit!
Door het verlaten redactielokaal had op de achtergrond zachtjes Nu zijt
wellekome... euhh... pom-pom-pom geklonken, maar van een hartverwarmende
kerstgedachte was geen sprake. Immers, op deze heuglijkste van alle heuglijke
dagen des jaars, op de dag namelijk dat de directie van de Pers Media Concentratie
(PMC) de kerstpakketten zou gaan uitdelen aan de trouwe reporters van De Dag,
Torpedo, Dif, HP/De Tijd, Nieuwe Revu, onze eigen M en al die andere voorvechters
van het vrije woord die niet meer onder ons waren, deze advent.
Hola, wat was dat nu? Terwijl ik mijzelve door het redactielokaal sleepte naar het
koffieapparaat stuitte ik plotseling op een morsige kribbe, met daaromheen drie
duistere figuren.
‘Je bent laat, Daan!’ snauwde de eerste Wijze uit het Westen, in wie ik ondanks
zijn aangeplakte ringbaard en tulband mijn eeuwige hoofdredacteur Walter Decheiver
herkende. Naast hem stonden andere mannen in feestgewaden die niet erg opgewekt
de kribbe inkeken.
‘Lacht-ie al?’ vroeg ik, terwijl vaderlijke gevoelens in mij opwelden.
‘Hij is dood, Daan. Net als jouw inspiratie,’ riep Walter, terwijl hij zijn mirre, wierook
ende klatergoud op de grond smeet. ‘Oei, oei, wat zal de directie van PMC boos zijn.’
‘Dood?! Hoe bedoel je? Kerstmis moet nog beginnen,’ riposteerde ik snedig.
‘Kerstmis, kerstmis... waar heb je het over?’ snauwde de Tweede Wijze, in wie
ik Ferdy Viscaal herkende, het financiële brein van ons wankelende concern. ‘Hier
ligt Focus, ons eigen nieuwe glansblad voor de decision makers van de 21 ste eeuw.
Zo-even straalde hij ons nog tegemoet, maar nu blijkt hij het doodgeboren kindje
van onze Beursgang, Daan! Wij hebben er echt alles aan gedaan. De kranten
gefuseerd, de uitgeverijen weggesneden, banen geliquideerd en nog krijgen we het
hartje niet aan het kloppen. Het lijkt wel alsof er in de hele Pers Media Concentratie
geen ziel meer zit!’

Hollands Maandblad. Jaargang 2008 (722-733)

Even was het stil. Toen wendde de Derde Wijze zich tot mij. Ik voelde een ijskoude
zucht in mijn nekharen. Het was de documentalist Jan Wouters, wiens knipselarchief
het fundament onder dit journalistieke bedrijf was. Zijn zwarte cape had hij over de
schouders geslagen en hij staarde mij met een diabolische glimlach aan. Uitnodigend
stak hij de Hoofdredactionele Gouden Ganzenveer in mijn richting. ‘Jij moet ons
helpen, Daan,’ fluisterde hij. ‘Jij bent de aangewezen man om de rigor mortis uit dit
glansblad te schudden. Gefeliciteerd, Daan. Jij bent de nieuwe kapitein van Focus.’
Euhhh....’ mompelde ik, terwijl ik mijn nieuwe hoofdredactionele positie als een
beduimelde regenjas - dat attribuut bij uitstek van elke ware journalist pur sang! om mijn ziel voelde glijden.
‘Dat is dan geregeld,’ riepen de Wijzen even welgemeend als unisono, ‘nu kunnen
wij met een gerust hart naar de kerstviering in de columnistencorner van eetcafé
Bazel.’
Verbeeldde ik mij dat nu, of maakten zij zich snel uit de voeten, terwijl ik met het
doodgeboren kindje in mijn armen achterbleef in het koude redactielokaal. ‘Ja,’
fluisterde ik de boorling toe, ‘voor de aarde zelf is de zaak simpel genoeg. Die draait
maar om z'n as en vervolgt z'n baan om de zon en heeft er geen weet van. Maar
de glansbladen erop tobben met zorg en veel verdriet door de rijstebrijberg van de
werkelijkheid en misverstanden dienaangaande, en dat geldt helemaal voor jou,
kleine Focus.’
Donnerwetter, wat was dat nu? Buiten klonk rumoer en niet het zachte zingen
van de engelen. Ik liep naar het raam en zag beneden op straat Walter en de overige
Wijzen haastig in een gereedstaande taxi springen. Walter boog zich nog even uit
het raam, en riep mij toe: ‘Reken jij even af, Daan?’
Met een achteloos gebaar wees hij op de woedende meute aan schuldeisers,
bankiers, debiteuren, aandeelhouders, adverteerders, alsmede gewone lezers die
zich bekocht voelden en nu gewelddadigerwijs de rekening kwamen vereffenen.
Alle Jezus, dacht ik. Ze hebben je mooi te pakken Daan! IJdelheid der ijdelheden,
alles is ijdelheid, journalistiek gesproken dan.
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