Hollands Maandblad. Jaargang 2010
(746-757)

bron
Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757). Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_hol006201001_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

binnenkant voorplat

[746]
[Medewerkers]
ERIK BINDERVOET (1962) - Dichter, schilder en vertaler. Publiceerde samen met

Robbert-Jan Henkes vele vertalingen, o.m. van Joyce's Finnegans Wake, alle
liedjes van The Beatles en de songs van Bob Dylan.
PIM TE BOKKEL (1983) - Debuteerde in 2007 als dichter met de bundel Wie trekt

de regen aan? die werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe
Nederlandse poëzie. Komend voorjaar verschijnt zijn tweede bundel De dingen
de dingen de dans en de dingen.
- geboren in 1928. Was hoogleraar econometrie aan de
Universiteit van Amsterdam.
MARS CRAMER

(1948) - Ontving o.m. de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
(1981), de Jan Campertprijs (1995) en de P.C. Hooftprijs (2000). In 2007
verscheen haar nieuwste bundel Situaties.
EVA GERLACH

ROBBERT-JAN HENKES (1962) - Vertaler, opmaker en schrijver. Publiceerde met

Erik Bindervoet vele vertalingen, o.m. James Joyce's Finnegans Wake, alle
liedjes van The Beatles en de songs van Bob Dylan.
(1984) - Studeerde filosofie en geschiedenis. Publiceerde eerder
verhalen in De Gids, Passionate en Hollands Diep. Dit najaar verschijnt zijn
debuutroman Dagen van gras.
PHILIP HUFF

(1945) - Was werkzaam in de hulpverlening en als docent
verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij schrijft om niet te vergeten.
MAX NIEMATZ (1942) - Schrijver en dichter. Publiceerde o.m. de poëziebundel
Zielsvrienden (1991) alsmede de romans Op de leegte (1999), Kromzicht (2008)
en Het wachtlokaal (2009).
IEK HULSHOFF POL

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

(1965) - Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort (2001),
Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). In 2008 verscheen Onze auto's
en in 2009 de roman Nachtlied. Is tevens muziekrecensent bij De Groene
Amsterdammer en columnist bij Autoweek.
BAS VAN PUTTEN

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. In 2007
verscheen de oeuvrecatalogus Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte,
tekeningen, gedichten. Zie: www.irislerutte.nl.
IRIS LE RÜTTE
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ANKE SCHEEREN (1982) - Werkzaam als promovenda ontwikkelingspsychologie

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Won de Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2005/2006 (proza). In 2009 verscheen haar debuutroman De
mooiste dagen zijn het ergst.
(1974) - Publiceerde diverse dichtbundels en de roman
Grote acht (2005). In 2008 verscheen de prozabundel Buurvrouw die werd
genomineerd voor de BGN Nieuwe Literatuur Prijs
VROUWKJE TUINMAN

ROB VAN SCHEERS

(1959) - Cultuurreporter en auteur. Publiceerde o.m. Paul
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Verhoeven (1996, 2008 ), Elvis in Nederland (1997, 2007 ) en De Grote Parade;
Een verborgen geschiedenis van de twintigste eeuw (2005). In 2008 publiceerde
hij met Paul Verhoeven de studie Jezus van Nazaret.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
3

niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
TOMMY WIERINGA (1967) - Schrijver en voormalig aanstekerverkoper. Publiceerde

o.m. de romans Alles over Tristan (2002), Joe Speedboot (2005; F.
Bordewijkprijs 2006)) en Caesarion (2009).

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

2

Deze maand
Er is een waardevol element in het recent gepubliceerde rapport van de Commissie
van Onderzoek Besluitvorming Irak dat tot op heden enigszins onderbelicht is
gebleven. Ik bedoel dat de commissie Davids zich heeft gericht op de politieke en
staatsrechtelijke aspecten van de steun die ons land gaf aan de oorlog in Irak, maar
tevens en bijna terloops een diep inzicht biedt in het functioneren van Nederland
als natie, neen, beter nog: in het Nederlands geestesmerk van onze tijd. Dit wordt
duidelijk wanneer we kijken naar de besluitvorming inzake de oorlog. Alles begon
met een onschuldige brainstormsessie in augustus 2002. Deze gedachtenwisseling
tussen de pas aangetreden minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer
en een kleine groep ambtenaren duurde slechts driekwartier, maar ze zette een
even onstuitbare als fatale kettingreactie in gang. Het brainstormen baarde
opvattingen, die zich ontpopten tot benaderingslijnen, die stolden tot kabinetsbeleid,
dat als vanzelf op 16 maart 2003 bevroor tot het regeringsstandpunt. Van deze
vastgekoekte prut kon vervolgens uit coalitieoogpunt niet meer worden afgeweken.
Dat op 19 maart 2003 de echte krijgshandelingen losbarstten, met allerhande
desastreuze gevolgen, deed niet af aan het feit dat hier te lande de loopgraven voor
altijd waren betrokken.
Aldus werkt het in Nederland. Men hoeft de Irak-oorlog in het rapport slechts te
vervangen door ‘Onderwijsvernieuwingen’, ‘de Noord-Zuid Lijn’, ‘de privatisering
van de openbare dienstensector’, ‘Gratis Schoolboeken’, ‘de inburgering’, ‘de HSL-lijn’
enzovoort, en men begrijpt hoe onze natie zichzelf keer op keer trakteert op hetzelfde
noodlotsdrama waarbij slechte ideetjes eindigen als onaanraakbare coalitiepolitiek.
Bijzonder kenmerkend voor deze consensuspathologie is dat Nederland steevast
pas na lang dralen onderzoek doet wanneer zich wederom een cataclysme aandient
(inzake Irak zijn in de VS al meer dan tien onderzoeken geweest, waarvan de eerste
- zeer kritische - reeds in 2003 op tafel lag, en in Groot-Brittannië is men thans met
het vijfde bezig). En al even symptomatisch is dat de navolgende rapporten zowel
politiek als pers naar adem doen happen van verrassing en opwinding.
Zo wonderbaarlijk als het ontstaan van onze staat, zo vreemd was zijn aard en
zo verbijsterend zijn wasdom, schreef Johan Huizinga. Desondanks zijn wij, voegde
hij er aan toe, als natie in zekere zin satisfait, wij lijden niet aan
minderwaardigheidsgevoelens. Waar wij wel aan lijden, zo mag men uit het verlate
Irak-onderzoek en de reacties daarop concluderen, is een diep geworteld gebrek
aan willen weten en aan een functionerend systeem van checks and balances.
Doordesemd met consensus stellen zowel politiek als pers zich vanouds veel meer
op als hoeders en therapeuten van de samenleving dan als tegellichters. Daarom
laten zij zich telkens weer verrassen door de werkelijkheid.
Het is dan ook volstrekt geen toeval dat het Irak-onderzoek pas het licht zag zeven
jaar na dato, precies even lang als de periode die verstreek tussen de slachting bij
Srebrenica en de publicatie van het NIOD-rapport over dat debacle. Wat de commissie
Davids heeft blootgelegd, is weinig minder dan ons geestesmerk: we zijn een beetje
erg dom, maar komen daar liefst zo laat mogelijk achter. - BB
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De woorden
door Tommy Wieringa
De grote, gewrongen zielen die over het aardoppervlak zwerven. Het zijn er niet zo
veel. Kom je er een tegen, dan verschroeit hij je ogen met zijn nietsontziendheid.
Conclusies die ondraaglijk zijn. Omdat je maar zoveel waarheid tegelijk aankunt,
zal hij ook weer weggaan. Hij verdwijnt achter de horizon, een heel enkele keer
vang je nog een levensflard van hem op, hij zal op een camping wonen en geen
kopeke bezitten. Hij heeft zich overal laten uitschrijven, hij bestaat niet meer, je wist
al dat hij er niet voor terugdeinsde om op eigen vlees te kannibaliseren, zichzelf te
vernietigen als het moest. Van sommige levens wil je niet weten hoe ze eindigen.
Talrijk waren mijn avonturen met Jos Nordkamp, hij heeft me meegenomen naar
de randen van de wereld en me voorgedaan hoe je eraf kunt vallen. Ik zal op een
betere tijd en plaats moeten wachten om te vertellen hoe dat allemaal in zijn werk
is gegaan, en dan de schaamtevolle herinnering opdiepen aan waarom ik hem niet
ben gevolgd.
Eerst moet ik vertellen hoe ik aan de woorden kwam.
Vaak had Jos Nordkamp geen huis. Hij kreeg mettertijd vier kinderen, hij had een
dikke, zwarte Mercedes-bus, hij had een butagasstel met vier pitten waarop hij grote
pannen soep kookte, maar vaak had hij geen huis. Om zijn uitkering te kunnen
blijven ontvangen, had ik hem toegestaan mijn adres te gebruiken. Sindsdien vielen
de brieven van de Sociale Dienst op de mat in de Rabenhauptstraat.
Soms kwam hij langs in mijn studentenkamer waar je door het open raam de
intercity's kon horen binnenrijden na hun lange reis. In die kamer hoog in de nok
van het huis probeerde ik te doorgronden wat schrijven was. Ik tikte verhalen op
een grijsblauwe typemachine die van mijn ouders was geweest. Een Brother. Jos
Nordkamp kwam al die trappen op, een tas vol vis van de markt en beugelflessen
Grolsch bij zich. Hij zag dat de typemachine mij opnieuw verslagen had. ‘Er moet
meer licht tussen de regels’, zei hij toen. ‘Interlinie anderhalf moet je hebben,
misschien zelfs twee. Dat is niks zo man, zo kun je toch helemaal niet zien wat je
schrijft.’
Ik vergrootte de afstand tussen de regels. Er vloeide kramp uit weg.
Op een zaterdagmiddag vroeg in het voorjaar kloste hij de smalle trappen omhoog.
Hij droeg een grote kartonnen doos bij zich. Hij zette de doos op tafel en zei: ‘Nog
bedankt voor je adres.’
In de doos zaten woordenboeken, alle woordenboeken die je maar nodig kon
hebben; honderdduizend woorden door Van Dale verzameld en bijeengebracht in
tien dikke banden: Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, Nederlands-Duits en
Duits-Nederlands, Nederlands-Frans en Frans-Nederlands, dan drie loodgrijze
woordenboeken Nederlands in een cassette en ten slotte een woordenboek
Hedendaags Nederlands. Een schitterend bezit, een schat. Jos wilde niet zeggen
hoe hij eraan kwam. Van dankbaarheid werd hij bokkig en uiteindelijk kwaad. Hij
zei alleen: ‘Een schrijver moet veel woorden hebben.’
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Hotel
Eva Gerlach
8 - Missie
Plaats: gerealiseerd. Vervoeg je. Code?
Spiegel in de lift knikt. Je mag de Defender
hier wel even te voorschijn halen en op je oren
richten alsof werelden niks kosten
maar scherp op contra's steeds bij tussenstop discreet. Nooit klom zo licht etage uit
etage, wacht, er rijst een zinnigheid:
(doorschrijven bobo, van ontknoping kun je
niet leven). Kamer checken, sleutel op het haakje.
Liggen nu, roedel herten uit de muur
jagen, richting geven aan de opdracht.
Dood niet verplicht. Tijd verzinnen we nog.
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‘Provoseer voor de toekomst’
Het vergeten leven en werk van Lou Heijermans
door Iek Hulshoff Pol
HET ENKEL WOORD
DAT IK VERLEEN
WORDT NIET GEHOORD
MIJN HANDEN ZIJN VAN STEEN
DE TAAL WAARIN IK LEEF
SLAAT IN MIJN KERKER NEER
WAT GEEFT HET OF IK GEEF
EEN HAND EEN VINGER MEER

Gedicht 2 uit: Louis van Abcoude (ps. van Lou Heijermans), tien gedichten alleen
(Uitgave L. Heijermans, Amsterdam 1966).
Het is nu misschien moeilijk voorstelbaar, maar in het midden van de jaren zestig
van de vorige eeuw werd Amsterdam echt met een schok wakker door de ludieke
‘akties’ van de Provobeweging. Het uitdelen van gratis krenten op straat, de
‘happenings’ van ‘anti-rookmagiër’ Robert Jasper Grootveld bij Het Lieverdje op het
Spui en het ‘Witte Fietsenplan’ van Luud Schimmelpenninck brachten niet alleen
de politie in hoogste staat van paraatheid maar ook de pers. Zo pleitte het linkse
dagblad Het Vrije Volk in maart 1966 in een hoofdredactioneel commentaar voor
‘bliksemsnelle berechting’ en ‘onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van enkele
maanden’, terwijl De Telegraaf aandrong op kaalscheren en opsluiten in werkkampen.
Dit verzet tegen de nieuwe tijd was echter tevergeefs: al snel overwon een vrolijke
anarchie in de hoofdstad, die ook mij meesleepte, zonder dat ik er overigens werkelijk
deel van uitmaakte.
Fysiek was ik wel heel dicht bij Provo, en dat kwam door de ontmoeting met Lou
Heijermans, die mijn huisbaas werd. Hij bewoonde een tochtig winkelpandje aan
de Czaar Peterstraat in Amsterdam Oost. Via een vriendin kwam ik bij hem terecht
toen ik weer eens desperaat op zoek was naar een kamer. Achter Lou's winkelruimte
ging een trappetje naar beneden en daar was nog een piepkleine kamer. Hij keek
uit op een treurig binnenplaatsje, dat door de bovenburen regelmatig als
vuilstortplaats werd gebruikt. Over de vloer trokken naaktslakken dagelijks een
slijmerig spoor, terwijl het toegangsdeurtje zo laag was dat een stuk autoband het
voortdurend stoten van het hoofd moest verzachten. Mijn nood was zo hoog, dat ik
besloot de kamer te nemen. Huur hoefde ik niet te betalen, aangezien de ideologie
van Lou was dat men zijn bezittingen deelt met anderen.
Zijn kamer lag pal boven die van mij en was te bereiken via een trap achterin de
winkel. Slechts een houten vloer, die kraakte bij iedere stap, scheidde ons.
Ik weet niet meer of ik ogenblikkelijk doorhad dat Lou's huis een van de
hoofdkwartieren van Provo was, maar ik kwam daar wel snel achter. De winkelruimte
werd gevuld door een enorme drukpers, waarop het blad Provo werd gedrukt door
Rob Stolk. Verder liepen er enkele onduidelijke figuren rond, van wie ik pas later
begreep dat het bekende provo's waren. Ik herinner me vooral een magere jongen,
die Olaf heette en die ambities had om fotograaf te worden. Dat was waarschijnlijk
Olaf Stoop die later met zijn Real Free Press een grootheid zou worden in de wereld
van de ungroundstrips. Er hing een speciale lucht in het huis. Een combinatie van
ongewassen kleren en drukinkt.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

Al met al was het genoeg om mijn moeder tot grote ongerustheid te brengen. Het
hielp
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niet dat de Czaar Peterstraat in die tijd zo'n beetje het dieptepunt was van een achter
standsbuurt vol slechte en bouwvallige huizen. Overal hingen affiches van de CPN
voor de ramen met daarop de toenmalige communistenleider Marcus Bakker die
mijn moeder toegrijnsde. Reeds bij haar tweede bezoek bracht ze een alarmpistool
voor me mee, alsmede een blikje met kleine koperkleurige patronen. Diezelfde
avond nog probeerden Lou en ik het uit. De knal was behoorlijk, maar viel mij toch
een beetje tegen.
Ik was destijds eenentwintig jaar oud. Nu, meer dan veertig jaar later, heb ik dat
pistool nog steeds in mijn bezit en ik koester het als een liefdevolle herinnering aan
mijn moeder en aan Lou. - Nu was er wel degelijk iets spannends, illegaals, aan de
geïmproviseerde drukkerij. Het blad Provo was al eens in beslag genomen door de
politie, de grote vijand, en die mocht voor geen prijs weten dat de pers hier huisde.
Overigens was ik noch bezorgd noch bang. Ik had het druk met een stage in
Amsterdam Noord en vertrok iedere ochtend vroeg. Bovendien had Rob Stolk een
gulden die hij van mij leende voor de tram al meteen de volgende dag teruggegeven.
Dat was eerlijk gezegd tegen mijn verwachting in, maar het bewijs was wat mij
betreft nu wel geleverd: de provo's waren te vertrouwen. En Lou al helemaal, in mijn
ogen.
Lou Heijermans kwam uit een bekend Amsterdams joods geslacht. Hij was een
afstammeling van de grote toneelschrijver Herman Heijermans en hij had een tante,
Hermine Heijermans, die schrijfster was van korte verhalen en romans waarin ze
zich op geestige wijze afzette tegen de burgerlijke moraal. Lou was dol op deze
eigenzinnige tante, die aan de Willemsparkweg woonde. Van zijn naaste familie,
zijn vader, zijn stiefmoeder en zijn halfzusje, had hij echter afstand genomen. Die
familie woonde in Abcoude, waar zijn vader, als ik het mij goed herinner, tandarts
was. Lou had daar zijn jeugdjaren doorgebracht en als hij schreef bediende hij zich
van het pseudoniem Louis van Abcoude.
Hoewel hij uiterst sober leefde, moet Lou op een vreemde manier vermogend zijn
geweest. Het pand aan de Czaar Peterstraat was blijkbaar zijn eigendom en
daarnaast bezat hij ook een antiquariaat aan de Prinsengracht 234. Daar was hij
overdag vaak te vinden achter zijn typemachine, tussen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, een dichter en een denker. Hij dacht na over een betere
wereld en daar schreef hij opgewekte betogen over. Zijn poëzie was daarentegen
ronduit somber en handelde veelal over de dood. Misschien ligt er een verklaring
in zijn tamelijk treurige jeugd met veel problemen en een moeder die zelfmoord had
gepleegd. Als zeventienjarige was hij alleen op reis gegaan, met zijn typemachine
in zijn rugzak. Een tijdlang had hij in z'n eentje door Turkije getrokken, wat in die
tijd bepaald nog vrij ongebruikelijk was. Hoewel hij maar één of twee jaar ouder was
dan ik, beleefde ik hem als veel volwassener.
Ik mocht Lou graag, maar ik besefte intuïtief dat ik niet al te dicht bij hem moest
komen. In retrospectief denk ik dat ik voelde hoe verwaarloosd hij was en hoe hij
hunkerde naar liefde. En die zou ik hem, wist ik, nooit kunnen bieden. Wel hing ik
aan zijn lippen als hij zijn verhalen vertelde. Hij oogde bleek en ongezond met zijn
diepliggende melancholieke ogen, maar kon betoverend praten. Eén uitspraak in
het bijzonder maakte grote indruk op mij en ik heb er nog vaak aan gedacht. Lou
zei: ‘Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan is alles zwart, maar toch ben ik er aan
gehecht, want het is mijn jeugd.’
Overigens was het geenszins allemaal somberheid met Lou. In de maanden dat ik
bij hem in het huisje aan de Czaar Peterstraat woonde, aten we regelmatig samen.
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Ik kookte meestal chili con carne, want veel meer wist ik niet te maken. Voor Lou
was dat echter een grote traktatie. Als hij voor zichzelf moest zorgen, at hij louter
hopjesvla. In mijn herinnering waren die avonden gezellig en ontspannen. Lou bezat
een televisie, wat in die tijd vrij uitzonderlijk was. Daar keken we naar of we gingen
naar de bioscoop want we hielden van dezelfde films, vooral die van Italiaanse regis-

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

7

seurs als Fellini en Antonioni. Overdag fietste ik geregeld langs zijn antiquariaat en
dan stapte ik altijd af om een kopje thee bij hem te drinken. Over onze enigszins
groezelige glazen spraken we over het leven en deelde hij zijn gedachten over een
betere wereld met me.
Wat betreft die betere wereld, daartoe was hij een blad aan het oprichten. Dat
was Welstaat, volgens de ondertitel ‘gewijd aan de maatschappij van de toekomst’.
Het blad stond onder redactie van ‘Louis van Abcoude, Aris Oskam en Ronald’,
maar werd voornamelijk door Lou zelf volgeschreven. De bedoeling was dat Welstaat
maandelijks zou verschijnen, maar uiteindelijk zag slechts één aflevering het licht.
Die droeg dan wel op het omslag de mededeling ‘weldoordacht nummer’.
Kenmerkend voor Lou's tijdschrift was het systematisch weglaten van hoofdletters,
en natuurlijk de hunkering naar een betere wereld. Ik citeer uit het ‘redaksioneel’:
‘wij willen ons richten naar de toekomst. wij willen ons bezighouden met de naar
onze mening enige juiste maatschappijvorm: de kommune.’ - ‘de Nederlandse
maatschappij is in beweging: provo heeft de boel aan de gang gebracht. provo heeft
ons wakker geschud.’ - ‘wij distantiëren ons niet van provo, maar we willen meer.’
- ‘wij verzoeken ieder, die werkelijk behoefte heeft aan een maatschappij waar
kreativiteit mogelijk is, zich bij ons aan te sluiten: help ons de maatschappij van de
toekomst bouwen.’ - ‘wees ludiek, kreatief, denk en provoseer niet voor het
provoseren maar voor de toekomst.’
Hierna beschreef Lou zijn ideale maatschappij, waarin geen waarde wordt gehecht
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aan goederen, waarin de mensen zich kunnen onderscheiden aan de hand van hun
kwaliteiten en waarin iedereen gelijk is. Ik herinner mij dat het me toen niet lukte
om het geschrift helemaal te lezen en ook nu ik het na al die jaren weer in handen
heb, blijf ik steken in zijn plannen voor een beter leven.
Lou had er trouwens begrip voor dat ik niet al zijn ideeën volgde. Hij was tolerant
en bovendien verliefd op me. Op een avond, we zaten in zijn kamer, maakte hij op
een vriendelijke, verlegen manier avances. Ik hield dat af, maar wilde hem niet
kwetsen en zei hem toe dat als ik op mijn zevenentwintigste nog niet getrouwd was,
ik met hem in het huwelijk zou treden. Daar kon hij mee leven, zei hij.
Niet lang daarna vond ik een andere kamer in een studentenhuis aan de Plantage
Muidergracht. De kamer was niet zoveel groter, maar er waren geen slakken en
wel een douche. Lou en ik bleven elkaar zien. We gingen soms eten in het eetcafé
de ‘Carrékelder’ of naar de film en op ongewone tijden stond hij plotseling op de
stoep, bijvoorbeeld met de vraag of ik meeging naar Brabant om een antieke kachel
op te halen.
Op een avond vroeg hij me of ik ook zo verschrikkelijk moe was. Ik zei dat het
wel meeviel, maar dat hij zelf misschien wat gevarieerder zou moeten eten. In elk
geval wat meer dan alleen hopjesvla. Een paar weken later vroeg hij het weer, van
die moeheid. Ik suggereerde dat hij misschien eens naar een dokter zou moeten
gaan, maar dat idee wuifde hij weg
Inmiddels had ik P. ontmoet, met wie ik wel voor mijn zevenentwintigste wilde
trouwen. Lou accepteerde dit als een onvermijdelijk gegeven en bleef loyaal
langskomen. - Tot het moment dat ik mij realiseerde dat ik hem al enige tijd niet had
gezien of gesproken. Ik fietste naar zijn huis, waar ik hem niet aantrof. Vervolgens
fietste ik door naar zijn antiquariaat en zag dat er een briefje op de deur hing. Er
stond: ‘Wegens omstandigheden gesloten’ met daaronder een telefoonnummer.
Ik belde vanuit de dichtstbijzijnde telefooncel. Het was het nummer van zijn
ouderlijk huis in Abcoude en ik kreeg de vader van Lou aan de telefoon. Tot mijn
verbazing wist hij wie ik was. Hij was naar mij op zoek geweest, maar had mij niet
kunnen achterhalen. ‘Lou is erg ziek,’ zei hij, ‘en hij zou het fijn vinden als je hem
hier in Abcoude komt opzoeken.’
Hij gaf mij het adres. ‘Beloof je me dat je het doet,’ vroeg hij me met klem. Ik
beloofde het, maar ik was druk met andere zaken en Abcoude lag niet naast de
deur.
Het duurde zeker een week voordat ik weer belde om een bezoek af te spreken.
Deze keer kreeg ik een vrouw aan de telefoon. Van haar hoorde ik dat Lou de vorige
dag aan leukemie was overleden.
Ik herinner mij niets van een rouwkaart of van een begrafenis. Dit was het.
‘Erg ziek’ had betekend ‘hij ligt op sterven’, maar ik had het niet begrepen.
Die dag was het Koninginnedag. Ik reed met de trein naar Leiden, waar P. mij
afhaalde van het station. Op straat werd luidruchtig feest gevierd en P. had een
oranje maaltijd voorbereid. Altijd als ik aan Lou denk, en dat doe ik regelmatig, denk
ik aan die oranje maaltijd.
Wat rest, is Lou Heijermans enige, in eigen beheer uitgegeven gedichtenbundel
tien gedichten alleen, uitgebracht in 1965 in een oplage van dertig gestencilde,
genummerde en gesigneerde exemplaren. Een van die exemplaren is aanwezig in
het Poëziecentrum Nederland te Bredevoort. Zelf bezit ik een exemplaar van de
tweede druk uit 1966, het jaar dat ik bij hem woonde. Volgens het colofon is de
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inhoud ‘vrijwel’ gelijk aan de vorige druk. Dat zal dus ook gelden voor gedicht nummer
tien:
EN DE GEDACHTEN GAAN DE DOOD BETREDEN
BINNEN DE RUIMTE VAN DE TIJD
HEDEN IS VERLEDEN
HEDEN VLIEGT DE HEERLIJKHEID
NAAR DE DROOM VAN DAN
ALS IK DOODGAAN KAN
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Lieke
Pim te Bokkel
Alsof ze bijna huilt wanneer ze bijna
in een broodkorst bijt
niet omdat ze honger lijdt om uitstel smeekt
en niet om dat laatste hapje die ogen
alsof ze de broodkorst doorzien
Die ogen wel maar zij kijkt door haar ogen heen
en bijt alsof ze bijna
in een broodkorst kijkt
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Liedje
Als iemand hier de standaard van zijn fiets dichtklapt
een scooter scheert aan ons bankje voorbij
een bootje passeert
een zwaluw omcirkelt de daken
Als een fiets hier ratelt rinkelt kraakt
Als je de fietser hoort
Als iemand hier
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Van wie is nou die krant?

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Het werd toch nog spannend op die zondag de 20ste december 2009. Terwijl
elders de kerstbomen werden opgetuigd, kwam de voltallige redactie van NRC MEDIA
(NRC Handelsblad en nrc.nxt en nrc.nl) in spoedzitting bijeen. Buiten was het koud,
maar binnen liep de temperatuur van de inderhaast bijeengeroepen
redactievergadering snel op. Plotseling heerste er immers onrust bij de redactie
over de gedwongen verkoop van de krant uit de smeulende resten van het
PCM-concern dat inmiddels was overgenomen door de Belgische Persgroep van
Christian van Thillo. Aanvankelijk leek alles voor de wind te gaan. Bij de NRC had
met gezien hoe Van Thillo zonder dralen of emoties ingreep bij de Nederlandse
kranten die bij de Persgroep bleven. Zo gingen bij Trouw en de Volkskrant tientallen
banen verloren en probeerde de nieuwe Belgische eigenaar al snel na zijn aantreden
redacties van verschillende kranten te laten fuseren, zoals de sportredacties van
de Volkskrant en het AD, en de cultuurredacties van Trouw en de Volkskrant.
Bij de NRC was men blij dat deze Belgische beker aan ze voorbijging. Sterker
nog: de krant waande zich een felbegeerde hoofdprijs, die op eigen voorwaarden
en tegen veel geld verkocht zou kunnen worden. Dan zou Van Thillo (die in één
moeite door ook de PCM-boekenuitgeverijen verkocht) schuldenvrij bezitter zijn van
een groot deel van de Nederlandse dagbladenmarkt, en zou de NRC in nieuw
herwonnen vrijheid veel meer armslag krijgen dan de krant bij PCM gewend was.
Dat pakte anders uit.
Eerst haakte de Telegraaf Media Groep af als potentiële koper, maar veel erger
was dat vervolgens de FD mediagroep met Het Financieele Dagblad als speerpunt
en de HAL investeringsgroep als eigenaar plotseling ook hazenpad koos. Wat een
schrikreactie bij de redactie veroorzaakte, was niet alleen dat van de dingers naar
de krant juist de twee krantenbedrijven afhaakten, maar vooral dat de FD mediagroep
bijna openlijk verkondigde dat zij de vraagprijs van omstreeks 70 miljoen veel te
hoog vond. Willem Sijthoff, die zojuist zijn eigen aandelen van het FD had verkocht
aan de HAL investeringsgroep liet in de grachtengordel zelfs duidelijk hoorbaar weten
dat hij NRC Handelsblad ‘niet meer dan 10 miljoen’ waard achtte.
En zo leek de NRC plots in die laatste weken van december een speelbal te
worden tussen de twee overblijvende potentiële kopers, investeerders die niet echt
roken als traditionele courantiers. Enerzijds was er de Veronica Holding (samen
met Corelio, Belgisch uitgever van De Standaard) en anderzijds Egeria (‘een
investeringsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer, eigenaren van het
C&A-concern’, zoals de NRC schreef) samen met de noodlijdende tv-zender Het
Gesprek van de bepaald minder noodlijdende Derk Sauer en kornuiten. Vooral de
overname door Egeria werd ‘gevreesd’ binnen de NRC (zoals de krant zelf berichtte),
zozeer zelfs dat negen oud-leden van de hoofdredactie een brandbrief schreven
aan de redactie tegen Egeria en ook de andere overnamekandidaat afwezen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

De spanning liep derhalve hoog op toen Van Thillo uiteindelijk toch koos voor de
combinatie Egeria/Het Gesprek, die naar verluid de beoogde 70 miljoen euro
betaalde. De redactie van de NRC mocht slechts advies uitbrengen ter zake, maar
op die zondag was de stemming aanvankelijk rebelser.
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Als het de journalisten niet zou bevallen wat ze hoorden, dan dreigde er muiterij.
Niet voor niets had Egeria de topadvocaat Peter Wakkie opgetrommeld om op de
redactie in te praten.
Dat lukte goed. Dat lukte zelfs zo goed dat al spoedig de stemming omsloeg van
bezorgdheid naar jubel. Van de 250 aanwezigen stemden slechts 7 tegen de
overname. ‘Hier staat een opgeluchte en opgetogen hoofdredacteur,’ zei
hoofdredacteur Birgit Donker tegen de redactie.
Niemand sprak meer over de brandbrief. Iedereen keek reikhalzend naar gouden
toekomst, waarbij Egeria 80 procent en Het Gesprek 20 procent krijgt van de
aandelen in een nieuw te vormen bedrijf. Onder die nieuwe holding vallen de
tv-zender Het Gesprek en een nieuwe NRC Holding. Onder die laatste
houdstermaatschappij valt dan weer NRC MEDIA. In de raad van commissarissen
van NRC Holding nemen vijf mensen plaats: twee namens Egeria, twee namens
Het Gesprek en een namens de medewerkers van NRC.
Het leek plots dat de NRC er zonder kleurscheuren uit was gekomen. En in handen
van ‘het investeringsfonds van de familie Brenninkmeijer eigenaren van het
C&A-concern’, dat was leuk, best wel sjiek en in elk geval goed voor mooie stukjes
de volgende dag op de voorpagina, in het economiekatern en in de hoofdredactionele
uitleg over de overname.
De stemming was zo uitgelaten, dat de overname werd goedgekeurd zonder dat
een sociaal plan werd afgesproken. Immers, redeneerden de journalisten, ‘de familie
Brenninkmeijer, eigenaren van het C&A-concern’, dat is solide Nederlandse waar,
die zijn te vertrouwen.
Helaas had men zich vergist. De ontnuchtering was aanzienlijk toen daags na de
opgewekte artikelen over de eigen verkoop een brief op de mat viel uit naam van
de familie Brenninkmeijer en uit naam van C&A. Deze partijen ontkenden bij monde
van Martin Pereboom, ‘company secretary’ van de holding COFRA waartoe onder
meer C&A behoord, glashard dat ze de nieuwe eigenaar waren van de krant of ook
maar iets van doen hadden met het fonds dat de krant en Het Gesprek had
opgekocht. De brief repte van ‘berichten die niet kloppen’ en van ‘onvolledige
informatie en verkeerde conclusies’ alsmede van ‘onjuiste mededelingen die als
nieuws’ waren gepubliceerd in de kwaliteitskrant.
De redactie had al heel wat meegemaakt de afgelopen jaren bij het PCM-concern,
variërend van een bestuursvoorzitter met een drankprobleem tot de voorzitster van
de grootaandeelhouder die tijdens vergaderingen het verschil tussen crediteuren
en debiteuren moest krijgen uitgelegd. Maar dit was ronduit pijnlijk, journalistiek
gesproken.
Uiteindelijk werd besloten de brief zonder commentaar af te drukken in de NRC
van 30 december jl. Sindsdien mogen zowel de lezers als de redactieleden raden
in wiens handen de krant dan wel terecht is gekomen nu het blijkbaar ‘de familie
Brenninkmeijer van het C&A-concern’ niet is. Deze kwestie heeft enig belang, want
NRC MEDIA staat net zoals alle kranten in Nederland voor grote beslissingen om de
immer dalende oplages en de scherp dalende advertentie-inkomsten het hoofd te
bieden.
Wellicht is het nuttig de cijfers voor ogen te houden. De betaalde oplage van NRC
Handelsblad is de afgelopen tien jaar gedaald van ca. 250.000 naar ca. 188.000
en de betaalde oplage van nrc.nxt is ongeveer stabiel omstreeks 64.000 (door
20.000 kranten gratis uit te delen, is de totaal verspreide oplage gestegen tot 84.000,
inderdaad boven de bij de lancering gestelde overlevingsgrens van 80.000, maar
dat ging toen om de betaalde oplage). Volgens eigen opgave van PCM zijn de
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advertentie-inkomsten de laatste jaren met bijna twintig procent gedaald. De
internetactiviteiten van de krant kosten nog altijd meer dan ze opbrengen.
Wellicht doet de redactie er toch goed aan eens uit zoeken wie nu eigenlijk de
nieuwe eigenaar van NRC MEDIA is.
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Alle kinderen
Leo Vroman
Al voel ik een einde naderen,
koppig blijf ik groeien
als een beuk met zwarte bladeren.
Maar alle kinderen bloeien
en in de duistere kroon
waar zwarte eekhoorns in stoeien
verbeeld ik mij dat ik woon.
Maar alle kinderen bloeien.
In brokkelende nachten
blijft mij het geruis vermoeien
van ontbrekende gedachten.
Maar alle kinderen bloeien.
Ik voel op het glimmende lover
het vloeien van maanlicht verminderen.
Ook daar houd ik niets van over.
Maar alle kinderen

Fort Worth, 27 december 2009
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Zo vlakbij
Mensen ontdekten dat een lange lijn
van vier gerangschikte soorten geluid
door een soort apen geuit
echte zinnen zijn.
Over misschien een eeuw
zal men ze nog beter verstaan:
het nauwkeurig brullen van een leeuw,
de bijwoorden van een baviaan,
maar hoe dat walvisgekweel,
tot zoete droevige verhalen
open bloeit als men een deel
ervan begint te vertalen,
hoe die hele dode taal
van de uitgestorven lieve
monsters nog helemaal
leefde in de archieven
en laat horen hoe lang geleden
reuzen met reuzenlongen
langs onze oren gleden
en liederen zongen!

Fort Worth, 15 december 2009
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Nummer 51
door Philip Huff
Het begon allemaal met kijken.
Ik woonde in die tijd in Utrecht, met mijn vriendin Elsa, in een smalle en stille
doodlopende straat naar het park. We keken vanuit onze zitkamer op de tweede
verdieping zo bij de overburen naar binnen. De voorgevels van onze huizen waren
nog geen vijf meter van elkaar verwijderd.
Die eerste zomer zagen we de twee overbuurmannen van één hoog op nummer
47 en één hoog op nummer 49 elke avond alleen in hun woonkamers zitten, de
ramen omhoog geschoven vanwege de hitte. Het blauwe licht van de televisies
verlichtte hun gezichten en T-shirts. Allebei vermoeid en wit.
‘Moeten we die niet met elkaar in contact brengen?’ zei Elsa op een avond. ‘We
wonen hier nu al vier maanden en elke avond zitten ze voor de televisie. Alleen.
Misschien kijken ze wel naar hetzelfde programma.’ Ze draaide haar gezicht naar
mij toe. ‘En dat zou toch zonde zijn? Van de energie?’
Op nummer 51 - gebouwd op niet meer dan een meter afstand van nummer 49,
gescheiden dus door een nauwe doorgang waarin plastic dozen, een elektriciteitskast
en fietsen tegen de muur stonden - woonde een gezin dat het hele pand bezat. ‘De
Stampertjes’ noemde Elsa hen. En inderdaad: de woonkamer die wij op de eerste
verdieping konden zien, leek een tekening van Fiep Westendorp: overal lagen
stukken stof en kleren, en in de hoek stond een levensgrote paspop. Dit gaf de
indruk van een naaiatelier maar aan de linkerkant stonden twee schildersezels met
opgespannen doeken, wat weer aan een atelier deed denken. Aan de rechterkant,
achterin, stond een grote houten tafel, vol met kandelaars en dozen en mappen,
en tegen de muren stonden grote kasten, met allemaal boeken en platen en fotolijsten
er in. In de overige twee raamkozijnen lagen stukken klei en scharen en tubes lijm.
Voor het rechterraam stond ook nog een computer. Daarachter stond een grote kist,
met zoveel kleren erop en erover, dat het niet anders dan een verkleedkist kon zijn.
Elke ochtend stroomde de kamer vol met kinderen. Elsa en ik telden er vier,
allemaal zonen, met hoogstens vijf of zes jaar verschil tussen het oudste exemplaar
- dat een jaar of tien geweest moet zijn - en de jongste telg. Hun vader, die eind
dertig was en 's ochtends steevast gekleed ging in een shirt en een ballenknijper,
verzorgde het ontbijt. Hij was de huisvader. Mamma Stamper was de deur al uit.
Mijn vriendin vertrok kort nadat de kinderen de woonkamer waren
binnengestroomd, elke ochtend fietste ze om half acht naar het station. Twaalf uur
later was ze weer thuis. Destijds werkte ze nog in Amsterdam in een museum. In
de uren tussen haar vertrek en haar thuiskomen schreef ik mijn proefschrift: Van
het leven een kunstwerk maken: de moraal van Michel Foucault. Herdrukken: nul.
In ons huis uitslapen, was geen optie, want de slaapkamer lag op het oosten. 's
Ochtends vroeg werd ik door de zon mijn bed uitgedreven. Omdat onze slaapkamer
aan de achterkant van het huis lag, was de voorkant van het huis van de Stampertjes
- en dus ook de voorkanten van de huizen van de Dikke
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en de Dunne, zoals wij de andere twee overburen noemden - eveneens gericht op
het oosten. Als ik mij verveelde met Foucault, stond ik van mijn bureau op en liep
ik naar het raam van de studeerkamer, die aan de voorkant lag, en keek de straat
in. Daar scheen de zon op ons straattheater met wel vijf verschillende zalen en de
acteursgroep van de Stampertjes.
Het was de laatste week van augustus. De zon deed die week nog harder zijn best
om mij vroeg het bed uit te krijgen dan de weken daarvoor. Voor Elsa was dat geen
probleem: ze was veel aan het werk voor de tentoonstelling ter opluistering van de
heropening van het museum; na vier jaar verbouwen werd het eindelijk weer
toegankelijk. Maar ik zat muurvast met mijn thesis.
Die ochtend werd ik voor de tweede keer wakker toen ik Elsa de voordeur hoorde
dichtgooien. We hadden niet samen naar de kinderstroom gekeken. Ik stond op en
liep de woonkamer in. Daar was het nog donker - nee, dat is niet het goede woord,
het was al licht, maar nog dof licht, indirect. Ik keek naar de klok. Het was kwart
voor acht. Aan de overkant van de straat badderden de huizen al in het zonlicht. Ik
liep naar het raam. Bij de Stampertjes was het stil. Hun auto was ook weg. Toen
zag ik achter een halfgesloten gordijn de overbuurvrouw achter een computerscherm
zitten. Dat was opmerkelijk. Mamma Stamper - we noemden haar ook wel eens
Sjon Zonderplafond, want ze had ondanks haar uitgebreide kroost blijkbaar geen
last van het glazen plafond, getuige ook de net aangeschafte luxe stationwagon
voor de deur - was altijd nog vroeger de deur uit dan Elsa. Slechts een enkele keer
eerder, en altijd in het weekend, had ik Sjon gezien. 's Ochtends stond ze dan voor
het raam van haar slaapkamer met een kop thee of koffie in haar hand. Te kijken.
Sjon bewoog haar hand over het bureaublad. Ze had lange, slanke armen en
droeg een zwart spaghettishirtje. Het haar had ze opgestoken. Ze staarde naar het
witte beeldscherm. Op een manier zoals alleen vrouwen dat kunnen zijn - opgezogen
in een bezigheid, bezorgd of benieuwd - was ze oogverblindend mooi.
Ik keek naar de andere huizen aan de overkant. Overal was het stil of waren de
gordijnen gesloten. Toen viel me op hoe smerig onze ruiten waren. Mama Stamper
keek me aan. Ik draaide me om en liep naar de douche.
De twee volgende ochtenden zat de overbuurvrouw er weer, 's ochtends vroeg,
achter de computer. Ik zag hoe ze af en toe opstond - blijkbaar om thee te zetten of met de verrijdbare stoel naar een kast rolde en een map pakte. Maar verder zat
ze doodstil: als je een camera op haar had gericht met een sluitingstijd van anderhalf
uur dan zou ze rechtop en haarscherp op de foto staan. Met niets meer aan dan
een onderbroek en een shirtje.
De avond van de derde dag doopte ik haar om, in mijn hoofd. Ik ging voor het
raam zitten en tekende haar op een stuk papier - driekwart, haar dunne armen langs
haar ranke lichaam en voor haar buik, haar volle borsten vooruit, de schaduw aan
de rechterkant van haar gezicht. ‘Thera,’ zette ik boven de tekening.
De vierde dag dat Thera thuis bleef, stond ze na anderhalf uur op vanachter de
computer en liep naar boven, via de interne wenteltrap. Ze kwam als een schaduw
tevoorschijn op de derde verdieping, achter de dunne, witte gordijnen van de
slaapkamer.
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Tien minuten later kwam ze een verdieping lager de woonkamer weer binnen. Ze
droeg een strakke, zwarte broek en een witte blouse en pakte haar sleutels van het
bureau. Ik stond op van het raamkozijn, pakte mijn zonnebril van het kastje in de
gang en liep de trap af. Mijn stappen weerklonken in het lege trappenhuis.
Het park begon vijfentwintig meter van onze voordeur, en Thera was al halverwege.
Ik volgde haar het park in, op veilige afstand, en verder langs de vijver. Toen ik zag
dat ze ergens op een bankje ging zitten, bleef ik staan. Ik draaide me om en liep
een stuk de andere kant op. Daar wachtte ik - aarzelde of ik een sigaret zou
opsteken, want ik wist niet of Thera rookte - en liep toen weer haar richting uit.
Zij zat nog steeds op het bankje aan het water. Het koele, heldere licht van de
ochtendzon viel over haar uit. Ik liep over het gras naar haar toe, stopte bij het bankje
en ging naast haar zitten.
‘Dit is een mooi plekje,’ zei ze, terwijl ze een hand heel zacht op haar schaamstreek
liet rusten. De andere haalde een lok haar uit haar gezicht.
‘Ik weet het,’ zei ik. ‘Ik zit hier graag. Maar jou heb ik nog nooit gezien.’
‘Ik ben gestopt,’ zei ze. ‘Met werken. Precies daarom. Omdat ik nog nooit om tien
uur 's ochtends op een bankje in het park naast de deur had gezeten. Deze week
heb ik voor mezelf vrijgenomen. Ik zit hier elke dag. Volgende week begin ik voor
mezelf. En anders de week daarna. Nu heb ik vrij.’
Hoewel het een vrolijke mededeling moest zijn, klonk het niet opgewekt.
‘Je staat anders vroeg op,’ zei ik, ‘voor iemand die vrij heeft. Als ik wakker word,
zit jij al lang en breed achter je computer.’
Ik keek naar Thera's tenen. Er zaten heel kleine, heel blonde haartjes op. Ze zei
niets.
‘Wat doe je?’ vroeg ik. ‘Chatten met iemand in Brazilië?’
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Thera keek op en glimlachte. ‘Jij doet ook niet veel, hè?’ zei ze. ‘Behalve dan een
beetje naar de overburen kijken.’
Ik voelde mijn gezicht warm worden en draaide mijn hoofd naar de zon. ‘Dat gaat
beter als je de gordijnen open laat,’ zei ik. ‘Zeker die van je slaapkamer. Net zoals
de Dikke en de Dunne doen. Dan valt er nog wat te zien.’
Thera moest lachen. ‘De Dikke en de Dunne?’ zei ze. ‘Je bedoelt Hans en Eduard?’
‘Heten ze zo?’ vroeg ik. ‘Wij noemen ze altijd de Dikke en de Dunne.’
Thera was even stil. Toen knikte ze. ‘En hoe heet ik dan, buurman?’
‘Thera,’ zei ik.
‘Thera,’ herhaalde ze, en ze overwoog de naam even. ‘En waarom?’
‘Omdat jullie in de zon wonen, daar, aan de overkant. En Thera komt van theros,
dat is Oudgrieks voor warmte.’
Thera begon te lachen. ‘Weet je dat ik jou zo had ingeschaald, als vertaler van
klassieken? Grieks of Latijn.’
Ik draaide mijn hoofd opzij. ‘Ik ben aan het promoveren,’ zei ik. ‘Filosofie. Vandaar.’
‘En wil het vlotten?’
‘Nee,’ zei ik. ‘Ik zit muurvast. Ik kan niet denken in deze hitte. Vandaar dat ik de
hele dag uit het raam kijk. Op zoek naar frisse lucht, naar inspiratie. Een inval. Goede
woorden die ergens bij horen.’
‘Zoals de Dikke en de Dunne?’ vroeg Thera.
‘Dat heeft mijn vriendin bedacht,’ zei ik.
Het was even stil.
‘Ik heb haar gezien,’ zei Thera toen. ‘Je vriendin. Een mooi meisje.’
‘Dank je,’ zei ik, en ik stak mijn hand uit. ‘Alexander.’
‘Thera,’ zei Thera.
Haar hand voelde dun en koud aan.
De volgende ochtend werd ik wakker met de lakens strak om mijn lichaam gesnoerd.
Ik wierp ze van me af en stond op. Op mijn blote voeten liep ik over de houten vloer
van de zitkamer naar het raam. Met alleen mijn boxershort aan leunde ik met een
vuist op het raamkozijn en keek naar de woonkamer van de Stampertjes aan de
overkant. Er was geen beweging te zien. Ook de slaapkamer was stil. Toen kwam
de Dunne zijn keuken binnen. Hij ging achter zijn laptop zitten. Even later
ondersteunde hij met één hand zijn hoofd en beet op zijn nagels.
Zo stond ik een kwartier te wachten, toen de gordijnen van Thera's slaapkamer
plotseling omhoog kwamen. Halverwege de ramen bleven ze hangen. Ik zag Thera's
knieën, haar bovenbenen, haar kleine, witte onderbroek en haar strakke buik. Met
een schok ging het gordijn verder omhoog. Ik zag haar middelgrote, witte borsten
met die perfecte ronde tepels en voelde mezelf hard worden. Toen zwaaide een
hand naar me. Ze draaide zich om en liep naar de badkamer.
Om kwart voor tien zat ik op het bankje aan de vijverrand, met een boek, maar lezen
deed ik niet. Ik wachtte. Na een minuut of tien hoorde ik een stem achter me:
‘Goedemorgen, Alex. Lekker geslapen?’
Ik sloeg mijn boek dicht en keek op. Het was Thera.
‘Heerlijk,’ zei ik. ‘En jij?’
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Thera ging zitten. ‘Ik ook,’ zei ze. ‘En g...’ Haar stem stokte. Ze glimlachte. ‘En
gedoucht ook, zie ik.’ Ze wees naar mijn nog natte haren.
Ik knikte.
‘Ook lekker?’ vroeg ze, zachter.
‘Jawel, er was,’ begon ik, maar ik maakte mijn zin niet af. Ik keek haar aan. De
overbuurvrouw.
Mamma Stamper.
Sjon Zonderplafond.
Naakt.
Voor mij.
En ik verslikte me in mijn eigen gedachten.
Thera moest hardop lachen. Toen sloeg ze haar handen voor haar gezicht, en
trok ze weg, alsof ze de meligheid van haar gezicht wilde trekken.
‘Sorry,’ zei ze. ‘Wat was er?’
Ik keek naar de grond.
‘Niets,’ zei ik. ‘Ik zag je. Dat was alles.’
Thera opende haar mond. Ik hoorde het speeksel tussen haar tanden en haar
lippen. ‘Ik heb nog nooit zoiets gedaan,’ zei ze zacht, ‘je moet niet denken dat...’
‘Ik vind je lichaam prachtig,’ zei ik. Ik opende het boek dat op mijn schoot lag. ‘Het
was een voorrecht om ernaar te mogen kijken.’ Toen haalde ik mijn vinger tussen
de pagina's vandaan. ‘En daar wilde ik het graag bij laten.’
Ineens leek Thera heel gelukkig. En licht. Maar toen haar glimlach verdween,
keek ze heel serieus. ‘Kun je echt Oudgrieks?’ vroeg ze.
Ik knikte. ‘En ook Nieuwgrieks.’
‘En Thera betekent warmte?’
Weer knikte ik. ‘Of oogst. En het is ook de oude naam van Santorini.’
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‘Santorini?’
‘Dat is een Grieks eiland,’ zei ik. ‘Ondanks de Italiaanse naam.’
‘En ben je daar wel eens geweest?’
Ik knikte. ‘En over twee weken ga ik weer.’
Het was lang stil.
‘Alexander,’ zei Thera toen. ‘Vind je ze echt mooi, mijn borsten?’
Ik keek haar aan.
‘Natuurlijk,’ zei ik. ‘Ik denk dat elke man jouw borsten mooi vindt.’
‘Ze zijn niet te klein?’
‘Niet te klein,’ zei ik. ‘En niet te groot. Perfect, dus. Net als je tepels. En je oren.’
Heel kort nam ik haar oorlel tussen twee vingers.
‘Ik zoende voor het eerst met Vincent toen ik zestien was. Hij was de eerste jongen
met wie ik naar bed ging. De laatste ook. Als huwelijksreis gingen we naar Egypte.
Ik wilde naar Griekenland, maar dat wilde hij niet.’ Thera keek me aan. ‘Wil je mij
over Santorini vertellen?’
‘Jawel,’ zei ik. ‘Wat wil je weten?’
Thera glimlachte. Ze zag er nog vermoeider uit dan gisteren.
‘Als je 's ochtends wakker wordt in Santorini,’ zei ik, ‘en je opent de deuren van
je balkon, dan heb je het mooiste uitzicht van Europa. Je kijkt uit over een oude
vulkaankrater, met een diameter van wel zeven kilometer, volgelopen met water.
Aan één kant zijn twee openingen, waardoor de boten naar binnen komen zeilen.
Die leggen aan bij een ton naast de rotswanden, die steil omhoog lopen. Er is geen
haven maar de ton drijft niet weg, omdat hij aan de wand vastzit en omdat er
gewichten aan hangen, op honderd meter diepte, gewichten van tienduizenden
kilo's. Die hangen in het niets, want de krater is oneindig diep. Maar ze zorgen er
wel voor dat die ton niet gaat driften. Als er een gaatje in zou komen, of als hij
scheurt, dan loopt hij vol met water en zinkt hij. Dan trekt hij alle schepen die aan
de ton vast liggen mee naar beneden, de peilloze diepte in. Die zie je nooit meer
terug.’
‘Wat morbide,’ zei Thera.
Ik haalde mijn schouders op. ‘Sommige mensen zeggen dat Santorini voor de
vulkaanexplosie Atlantis was. Dat het eiland daar in de zee is gezonken, in een
grote luchtbel. En Atlantis, daarover schreef Plato dat het de mooiste stad ooit was.
Als je daar dus heen wordt getrokken, is dat zo slecht nog niet. Of je sterft een
verdrinkingsdood, de mooiste dood die er schijnt te zijn, of je gaat naar Atlantis. De
mooiste stad die er ooit schijnt te zijn geweest.’
‘Ik heb me vanochtend gevingerd,’ zei Thera ineens. ‘Voordat ik de gordijnen
opendeed. Ik had me in geen jaren gevingerd. Ik dacht dat ik doodging, toen ik
klaarkwam. Het was zo anders dan als Vincent er bij is. Zou doodgaan hetzelfde
zijn als dat? Omdat je helemaal alleen bent? Alsof je een eindeloze diepte in wordt
getrokken? Alsof er geen grond meer is? Nergens meer? Zou je lichaam zich ook
zo verzetten? Zou je eindigen in Atlantis?’
De dagen daarna zag ik haar niet meer. Niet achter de computer en niet in het park.
Ook alle andere Stampertjes leken verdwenen. Elke keer als ik de gordijnen
opendeed, zag ik hetzelfde donkere, doodstille appartement.
Het was natuurlijk schoolvakantie, besefte ik op de vierde dag.
En toen, ineens, op een donderdagmiddag, zag ik drie Stampertjes door
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de woonkamer lopen. Ze hadden hun jas nog aan. Eén hief zijn armen op en gooide
iets weg, zijn rugtas, volgens mij. Hun vader stond met een oudere man op straat,
bij de voordeur. Ze hadden grote tassen bij zich. De jongste Stamper hield zich vast
aan zijn been.
Thera was nergens te zien.
Twee dagen later stond ze ineens naast me toen ik op haar bankje in het park
zat te lezen. Ze droeg een blauwe linnen broek, een zwarte top en een grijs vestje.
Je kon haar onderbroek zien zitten. Aan haar bruine voeten zaten slippers. De
blonde haartjes op haar tenen waren verdwenen.
‘Hé,’ zei ze. Haar stem klonk mat en vermoeid.
‘Waren jullie met vakantie?’ vroeg ik.
Thera knikte. Ze was lang stil.
‘Vond je ze echt mooi, mijn borsten?’ vroeg ze toen. De vraag kwam uit het niets,
uit een grote, zwarte leegte, uit het water bij Santorini.
Ik wist niet wat ik moest zeggen. ‘Prachtig,’ zei ik dus maar. ‘Echt. Prachtig. Ik
heb over je gedroomd.’
Twee dagen na dat gesprek ging ik met vakantie. Met Elsa en haar ouders. Zeilen
in Griekenland, zoals elk jaar. Ik stuurde Thera een kaart, vanuit Santorini.
‘Lieve Thera,’ schreef ik. ‘Het is hier warm. En de velden zijn leeg. De oogst is al
binnen. De zee trekt aan je, als je bovenaan de krater staat. Daar is in ieder geval
geen grond. Tot snel. Alexander.’
Ik adresseerde de kaart aan Thera de G. Ik hoopte dat ze het zou begrijpen.
Toen we twee weken later terugkwamen van vakantie, was het huis van de
Stampertjes leeg. Er stond een bouwkeet voor de deur. ‘De Vries Fundering- en
Herstelwerkzaamheden’ stond er op. Ik begreep er niets van.
Drie dagen later kwam ik 's avonds thuis met de boodschappen en liep De Dikke
tegen het lijf. Hij zette net zijn fiets op slot tegen het huis. Ik stak de straat over.
‘Alexander,’ zei ik, en ik stak mijn hand uit. ‘Ik woon aan de overkant.’
‘Eduard,’ zei hij, en hij zette de leren aktetas die hij bij zich had op de grond.
‘Zeg, weet jij wat hier gaat gebeuren?’ Ik knikte naar de bouwkeet en het
opgestapelde hekwerk.
‘Ze gaan de fundering vernieuwen,’ zei Eduard. ‘Nieuwe bewoners. Jammer. Die
vorige mensen waren aardige lui. Ze letten altijd goed op de planten.’
Ik keek Eduard aan.
‘Wat is er gebeurd dan?’
‘Ze zijn teruggegaan. Naar Enschede. Daar komen ze vandaan. Zij is ziek,
namelijk. Borstkanker. Met uitzaaiingen in de bloedbaan. Zag er niet goed uit, als
ik het zo hoorde.’
Eduard pakte zijn tas op.
‘Maar nu zijn ze eerst met vakantie, met z'n tweetjes,’ zei hij hoofdschuddend.
‘Geen idee waarheen. Iets Italiaans, geloof ik. Een of ander eiland. Maar misschien
vergis ik me ook wel. Sicilië was het in ieder geval niet.’
Ik keek zonder iets te zeggen naar de ramen op de tweede verdieping. Eduard
ook. De gordijnen zaten dicht.
‘Tja,’ zei Eduard. ‘Triest, eigenlijk.’
Ik knikte en mompelde iets, maar toen ik me omdraaide om het te herhalen, was
hij al verdwenen.
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Getal
Iris Le Rütte
Dat vind ik het ergste:
dat hij met zijn bril op
is gevallen. Als een kruisbeeld
stond hij daar, net niet vertikaal, met de
oren van een lynx, gespitst, de laatste woorden
bevroren in zijn mond. Snel door anderen bij nog
wat anderen opgeteld als nummer zoveel. Voortaan
zullen zij over hem stijgen en dalen, struikelen
en wegglijden van hun draden. Dan
telt niets meer. Alleen
wie zij achterlaten.

Afbraak
Er een bouwfout in geslopen. Die
is op het kantelpunt ontstaan. Het
geraamte bleek er niet tegen bestand.
Wat door aderen vloeide, is langs
staketsels, vensters en kanalen op straat
beland. Verzamelt zich in goten, stroomt
via sloten en rivieren het lichaam uit,
spoelt naar zee. Een kale maan
staart in het water. Die morgen
sneeuwt het meswit licht.
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Ooit
Ja, later misschien - tussen
geeltjes, gedroogde vergeetmijnietjes,
nietjes, lege pennen, ruitjesblaadjes vol
rekensommen - vind je me, tweedimensionaal,
met op mijn opgesloten lijf
een verlopen datum en
een uitgestorven code.

Weg
Ik ben het blad, dat langs je weg ligt en vergaat.
Ik ben de regen, die stroomt over je gezicht.
Onze dagen zijn gevuld met leven en leger
met de dag. Lees dat ik bij je ben
geweest. Luister naar de druppels.
Ze ruisen voorbij, zoals alles
ooit begonnen is: dicht
bij het einde.
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Wie
Voor S
Wie zijn al die mannen, daar achter
in de tuin? Dat zijn de bomen pap,
je hoeft niet bang te zijn. Maar hij wijst
naar het gapend gat waar een van hen
is weggezaagd, de leegte van takken
die niet meer aderen in het water. Aan
de verdwenen voet groeien nog
miljoenen bessen. Hij tast tegen
het glas naar onze hand. Tussen
zijn tenen kriebelt strandzand
vol fossielen, zeilen resten van
gezonken schepen, hij ziet
liefdesdieren deinen, hoort
papieren molens suizen. Nu
is hij niet bang meer. Later,
later, mam, als ik groot ben,
zegt hij. En alles stroomt
terug de zee in.
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Steeds
Nee hoor, geen pijn.
Ik zie duizenden blaadjes vallen, mooi.
Nee hoor, nog steeds geen pijn.

Niet
Alleen maar witte
dieren in de wei.
Ik heb mijn hart
gesust.

Ver
ik mis je
van dichtbij
het meest
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Eenheid
door Vrouwkje Tuinman
Tijd
Achteraf gezien zit ik negentien komma vier kilometer verderop. Aan het bureau,
voor het raam, kat erbij en verwarming aan. In mijn agenda staat een deadline. In
mijn schrijfboek zoek ik voor welk onderwerp ook alweer. Mijn mail laat zien dat
iedereen al met vakantie is en weg. Aan mijn moeder schrijf ik over vuurwerk
hierachter in de straat. Mijn lief krijgt een bericht dat olijfolie schijnt te stollen bij een
graad of twee, en dat het dus zo koud is in mijn keukenkastje. Op internet koop ik
een lamp voor in de gang. Negentien komma vier kilometer verderop begint alvast
het nieuwe jaar. Op mijn scherm staat: alle goeds.

Plaats
Welke plaats kies ik? De plaats waar je het eerst verdween? Dat is onder water,
vijftig centimeter diep, iets minder nog, dat moet ik nameten. Of de tweede keer, op
straat. Zelf heb ik geen brancard, maar ik kan mijn handen nauwkeurig en stabiel
boven het wegdek houden. Je ging een paar keer dood daar, en daarna nog in de
auto. Ik moet als ik een plek wil kiezen eerst de hele route rijden, achter jullie aan,
door de klapdeuren heen, het ziekenhuis in. Misschien kies ik dan toch etage nummer
vier. Het witte bed achterin de zaal. De gordijnen kunnen daar dicht. Het is een plek
waar het normaal is om weg te gaan.

Handeling
Wat als ik gezegd had dat ik mee had willen gaan. Ik moest toch oefenen in de auto.
Of als ik mezelf weer eens buiten had gesloten, en je niet de polder in maar langs
mijn huis gereden was om de sleutel uit het raam te gooien. Kort daarvoor had ik
je best expres verkeerde liefdestips kunnen geven. Zeg haar dit, doe dat, zodat het
nooit was aan gegaan en jullie nooit onderweg, de polder in. Wat als ik je jaren
eerder al aan iemand anders aangeboden had of beter nog, zelf niet was weggegaan.
Ik was al die tijd, de hele woensdagochtend en alle woensdagochtenden ervoor,
van alles aan het doen in plaats van ergens langs de weg op wacht te staan.
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De toekomst van het huwelijk
door Mars Cramer
Volgens het recente rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek Relatie en
gezin aan het begin van de 21ste eeuw verlangen vrijwel alle Nederlanders van
huwbare leeftijd naar een langdurige relatie, maar zonder meteen te trouwen. Bijna
negentig procent van de jongeren is van plan eerst onbekommerd te gaan
samenwonen, en pas jaren later in het huwelijk te treden, als de bezegeling van
een bestendig gebleken partnerschap. Jammer genoeg vermeldt het rapport weinig
over de achtergrond van de ondervraagden, en komen wij niet te weten in welke
bevolkingsgroepen men nog wel vasthoudt aan de oude opvattingen over het
huwelijk. Uit een eerder CBS-onderzoek bleek evenwel dat alleen nog jongeren van
islamitische en orthodox-gereformeerde huize in meerderheid direct voor het huwelijk
kiezen.
Dit rapport heeft niet heel veel aandacht getrokken. Op enkele websites en in een
paar kleine krantenberichten werd beklemtoond dat trouwen blijkbaar nog steeds
‘populair’ is bij de jeugd, maar onvermeld bleef dat in Nederland nu al de helft van
de eerstgeborenen buiten het huwelijk ter wereld komt. Grote maatschappelijke
veranderingen kunnen geruisloos, zonder discussie, plaatsvinden als iedereen (of
bijna iedereen) er mee instemt of ze met onverschilligheid aanvaardt. En blijkbaar
heeft iedereen er vrede mee dat het huwelijk in ons land zijn oude betekenis heeft
verloren van een ‘boterbriefje’ dat toegang verleent tot het destijds gesloten domein
van voortplanting, gezinsvorming en het grootbrengen van het nageslacht, en is
geworden tot een feestje, een vrolijk ritueel ter viering van de emotionele band
tussen partners, al dan niet met een vleugje maatschappelijke erkenning.
Deze ontwikkeling is al eerder ingezet, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw,
en werd in 2001 ook wettelijk onderschreven door de openstelling van het huwelijk
voor paren van hetzelfde geslacht, die immers niet aan voortplanting doen. Staan
ons nog andere uitbreidingen in deze zin te wachten? Ik denk van wel. In de eerste
plaats zou men wel eens recht mogen doen aan ménages à trois. Hoeveel het er
zijn, valt moeilijk te schatten, want deze partnerschappen van drie (of meer) personen
hebben het misschien wel even moeilijk als homo's en lesbiennes vroeger. Hoe
harmonieus zij ook samenleven, voor de buitenwereld moet het verborgen blijven
om geen achterklap uit te lokken, om maar te zwijgen van de problemen die men
ondervindt bij het boeken van reizen en hotelkamers.
Het zou een eenvoudige daad van emancipatie zijn het huwelijk ook open te
stellen voor groepen van meer dan twee personen, om het even van welk geslacht.
Het voornaamste obstakel vormt het fiscale en vermogensrechtelijke régime, maar
dat komt omdat Nederland als bijna het enige land ter wereld nog de huwelijkse
gemeenschap van goederen kent.
Met dit laatste is het vreemd gesteld. De Tweede Kamer heeft vijf volle jaren
gedaan over een wetsontwerp dat aan deze anomalie een einde moest maken. Het
bleef in 2006 net voor de eindstreep steken door de val van het toenmalige kabinet,
en is pas na enig dralen opnieuw in behandeling genomen. Eind september 2008
is het dan eindelijk door de Tweede Kamer aangenomen, maar met een amendement
van het kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie dat veel overhoop haalde. In het
wetvoorstel zouden erfenissen en schenkingen aan een van de echtelieden niet
binnen de gemeenschap van goederen vallen, en
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dat werd nu ongedaan gemaakt - met steun van de coalitiegenoten cda en PvdA,
maar ook van de SP. Daarmee werd het systeem van de herziening zozeer
doorbroken, dat de Eerste Kamer kort geleden besloot de stemming over het
Wetsontwerp aan te houden tot de Regering heeft onderzocht welke aanpassingen
van de Wet na deze ingreep nodig zijn. Opnieuw uitstel dus van een lang verbeide
modernisering van het regime van de gemeenschap van goederen.
Ook over deze interessante en belangrijke kwestie met verreikende en ingrijpende
gevolgen maakt men zich in ons land niet druk: er is in de media geen enkele
aandacht aan de nieuwe wet besteed. - Toch mag men hopen en verwachten dat
op den duur ook in ons land het huidige verouderde en achterhaalde stelsel zal
verdwijnen. In afwachting daarvan moeten dan maar voor het meerpersoonshuwelijk
aangepaste huwelijkse voorwaarden worden ontworpen. Waar een wil is, is een
weg.
Men kan ook de meer fundamentele vraag stellen of een huwelijk noodzakelijkerwijze
tussen mensen moet worden gesloten. Zouden wij het bijvoorbeeld niet moeten
uitbreiden tot relaties tussen een mens en een dier? In de afgelopen jaren was het
heel gewoon als overlijdensadvertenties in NRC Handelsblad mede werden
ondertekend door een hond, al is men daar nu (zo lijkt het) mee opgehouden. Wat
is er dan op tegen zo'n sterke band tussen mens en dier door een huwelijk te
bezegelen?
Hier is de moeilijkheid natuurlijk hoe men zich kan overtuigen van de instemming
van de wederpartij, maar daar is vast wel iets op te vinden. - Laat men honden toe,
dan natuurlijk ook poezen, en paarden, en dan ook ezels - ik laat een verdere
opsomming maar achterwege. Bestaat eenmaal het meerpersoonshuwelijk, dan
kan natuurlijk ook een gehuwd stel hun echtelijke band alsnog uitbreiden met een
dierbaar huisdier, zij het alleen als beiden het daarover eens zijn. En indien er geen
ruimte is voor een dergelijke menage à trois, dan moet men eerst maar van een
medemens scheiden om vervolgens met een huisdier verder te gaan.
Hetzelfde geldt uiteraard bij andere uitbreidingen van het huwelijk, zoals bij
huwelijken met een abstractie of idee als tegenpartij, gelijk vroeger nonnen het
klooster in gingen als Bruid van Christus, compleet met een trouwjurk en een ring.
Zou een individu zijn of haar leven niet zin mogen geven door in het huwelijk te
treden met de schoonheid, of met de muziek, of met een ander verheven begrip?
De vraag stellen is haar beantwoorden. Dat platte geesten hiervan misbruik kunnen
maken door geheel andere partners te kiezen moet men dan maar op de koop toe
nemen.
Ook bij deze verruiming van het huwelijk zal iemand die al getrouwd is de
instemming van zijn wederhelft behoeven als hij of zij de echtelijke band wil verruimen
door die bijvoorbeeld uit te breiden met de wereldvrede. - Een huwelijk met een
rechtspersoon - Unilever of De Nederlandsche Bank - blijft echter ook bij deze
uitbreiding uitgesloten, want dat zou de toestemming van de aandeelhouders vergen,
en die zal natuurlijk nooit worden gegeven.
Nu is dit alles nog toekomstmuziek, en het zal nog wel een generatie duren voor
een en ander zijn beslag krijgt. Maar zulks dacht men vroeger ook over het
homohuwelijk, en toen dat niet meer tegen te houden was, bleek de wetgever noch
het bestuursapparaat optimaal voorbereid. De Minister van Emancipatie zou er
derhalve goed aan doen voor enkele van deze dossiers inzake het huwelijk in de
21ste eeuw de voorbereiding thans reeds ter hand te nemen.
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Het deed niet echt pijn
door Anke Scheeren
Er staat: Stop met lijden. Het staat er zwart op wit. Op het reclamebord aan de
overkant. Zwarte letters op een witte achtergrond. Het bord licht op in de
avondschemer als een computerscherm in een donkere kamer. Stop met lijden.
Alsof lijden een slechte gewoonte is waar je maar beter nooit aan kunt beginnen.
De man rechts van me murmelt zachtjes iets uit een piepklein boekje. Het is een
Koran in zakformaat - handig voor onderweg. Ik wend mij af alsof naast me iets
intiems gebeurt. De biddende man is een zoenend stelletje. De biddende man is
een snotterige vrouw zonder zakdoekjes. Niet naar kijken. Hoofd afwenden. ‘Respect’
is het eerste woord dat in mij opkomt.
Vandaag had Muskens van biologie - het was nogal gênant voor hem als eind
vijftiger - gesproken over ‘de beleving van seks’. Het woord ‘respect’ viel opvallend
vaak. Het klonk als een bezwering van al het walgelijke dat wij in de toekomst nog
van plan waren. Muskens had ons aangekeken met een blik vol onmacht. Sam had
rustig doorgetekend. In haar schrift prijkten harige blote mannetjes met hoedjes.
Het leken vieze kabouters. We hebben ons de rest van de les beziggehouden met
het bedenken van namen. Jopie, Slinger en Ernst-Jan.
Tram 5 verschijnt. Niet voor mij. De biddende man klapt zijn boekje dicht, stopt
het in de binnenzak van zijn jas en loopt naar de tram. Het duurt niet lang voordat
een volgende man vraagt of hij naast me mag komen zitten op het bankje. (In de
stad duurt eenzaamheid altijd tot de volgende wildvreemde vraagt of hij naast je
mag zitten.) Ik schuif onopvallend een stukje op.
‘Ik ben zo dronken,’ bekent de man, ‘dat ik dubbel zie. Ik zie jou hier en daar.’ Hij
wijst links en rechts van mij. Zijn haar is bruin, maar de stoppels op zijn kin zijn grijs.
Hij stinkt.
‘Jullie zijn een mooi stel,’ zegt de man en hij lacht. In het midden van zijn lach zit
een gat. Ik glimlach terug, mijn tram kan elk moment komen. De man neemt een
trekje van zijn sigaret.
‘Je hoeft niet bang voor me te zijn, hoor,’ zegt hij onvast. ‘Ik doe geen vlieg kwaad.
Ik ben dan wel dronken, maar ik doe geen vlieg kwaad. Echt niet.’
Respect, denk ik, hoofd afwenden. Ik kijk in de richting waar mijn tram vandaan
moet komen. Laatst zag ik daar, pal voor het concertgebouw, een zwerver staan
die een pot met witte bonen in tomatensaus aan zijn lippen zette alsof het een
colablikje was. Soms vielen er stukjes naast zijn mond, die stukjes glibberden over
zijn kin en jas naar de grond. Het zag er goor uit en iedereen deed alsof het normaal
was. Alleen een dame in een halflange jas had haar hand voor haar mond geslagen,
alsof zij het was die stukjes naast haar mond liet vallen.
‘Ja, ik heb het ook zwaar gehad,’ zegt de man naast me na een korte stilte. Hij
kijkt van de tramrails naar mij, terug naar de rails, en weer naar mij. Geëmotioneerde
blik. Ik voel hoe mijn kaakspieren zich aanspannen.
‘Vroeger zat ik in het leger,’ begint hij. ‘Ik heb veel gezien. Veel meegemaakt. Nu
zit ik met PS... PTS... PTSS. Dat betekent dat ik veel nachtmerries heb en zo. Het laat
me godverdomme niet meer los.’
De man kijkt me nu indringend aan, zo voelt het tenminste, alsof hij een
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indringer is. Ik ben vijftien jaar, wil ik tegen hem zeggen. Ik ben vijftien jaar, laat me
met rust. In plaats daarvan zeg ik: ‘U hebt het vast niet gemakkelijk gehad.’ Mijn
oom is psychiater, hij vat heel knap in eigen woorden samen wat de patiënt aan
hem vertelt. De patiënt voelt zich begrepen, mijn oom schrijft de rekening. Iedereen
blij.
‘Wat ik gezien heb,’ zegt de man, ‘wens ik niemand toe. Niemand.’
Ik knik. Hij schuift op het metalen bankje dichter naar me toe en fluistert: ‘Soms
waren het nog kinderen. Kleine kinderen. De dode gezichten van die kinderen, die
blijven je achtervolgen...’
Beelden van kinderhoofdjes met plakkerig haar rollen weerloos over de trambaan.
De andere mensen bij de tramhalte zien niets, alleen het reclamebord aan de
overkant. (Stop met lijden.)
‘Ja kinderen,’ zeg ik, ‘die blijven je achtervolgen.’
Vanmiddag ging ik met Sam de stad in om kleren te kopen. In de tram had ik mijn
hoofd op haar schouder gelegd en gedaan alsof ik moe was. Ze liet me. Haar
schouder was hard, maar vanuit haar hals ontsnapte een wasem van warmte. Haar
haren roken nog een beetje naar shampoo. Het duurde vier seconden totdat mijn
wijsvinger haar duim aanraakte. Ze porde me ruw overeind. Ik schrok en hoopte
dat ik niet ging blozen.
‘Niet gaan slapen, suffie.’ Sam gaf me klappen tegen mijn wangen om me
zogezegd wakker te houden. Ik liet haar. Het deed niet echt pijn.
Ik kijk naar boven en adem diep de koude avondlucht in. Met mijn ogen volg ik
de knipperende lichtjes van een vliegtuig. Ik probeer me voor te stellen wat die ander
ziet, in dat vliegtuig. Lichtjes in de peilloze diepte.
Of ik op weg ben naar huis, vraagt de dronken man die geen vlieg kwaad doet,
echt niet.
‘Ik ga pannenkoeken eten vanavond,’ zeg ik zacht. De man leunt met zijn bovenlijf
tegen me aan. Een walm van zurigheid leunt mee. Hij vraagt of ik van pannenkoeken
houd. Ik wil weg, maar ik ben bang dat hij zal omvallen als ik opsta. De tram kan
echt elk moment komen.
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Rover
Bas van Putten
Wat voor het opstijgen eerst zinken dorst
Om het gewicht van zijn verheffing op te vangen
Dat, wist de wijsgeer, is het wezen van de moed
Ik sprak: dan is waar vallen stijgen wordt het wonder
dat de verloste zwevend keert zonder de grond te raken
dat nu klonk ijdel raadselachtig naar zijn zin maar tot vertrouwen bracht
mijn woord hem niet: ik moest het uitzingen
Waar wij toevallig liepen zag ik bomen staan en ik wees halt roepend een
vogel aan en sprak: laten we wachten tot zijn wil geschiede
Het was een grote zware zwarte vogel die zijn vleugels voor ons uitsloeg
mythologisch uitdijend tot fabeldier zijn breedte proefde en zijn hoogte achtte
Zie ons, dacht ik, als jagers wachten
Nu het bewijs nog, wees de wijsgeer
Mijn mystiek op hogere verplichtingen dan trouw
Ik floot en stampte op de weke bodem haast een zee en een onzichtbare
verkenner zag mij schuddend aan de boom om vruchten denken god, hij valt
Hij viel van tak naar keerpunt metafoor en tot zijn vallen natuurkundig uit
zijn zweven wiekte religie
in tijdnood kon ik niet het ogenblik aanwijzen van zijn kerstening maar
evengoed had ik gevoeld waar ongezien mirakels hoger wil beschikte dat hij
niet verloren was
Gevlucht, baste mijn reisgenoot
Kon je de tijd maar stilzetten zei hij
En konden we maar vragen wat een vogel voelde
Dan hadden we gezien wat je bedoelde
Maar dat is nooit een mens gelukt
Een vogel is geen filosoof en alleen die kan hem begrijpen
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Volkslied
Klaag niet, stom kanonnenvoer
Over de marsen de bevelen de rantsoenen en de doden
Bespaar me jullie offerzin en valse trots
Spaar me de overmacht en de omstandigheden
Spaar me de wonden en de zwakke leden
Spaar me de desillusies het verraad
van de verklikkers en de brekebenen
Soldaat, dat is wat jullie zijn gebleven
van loopgraaf tot Wall Street en Vaticaan
van voetvolk tot driesterrengeneraal
soldaten van de beurs de staat de lieve heer
altijd een ander die het heeft gedaan
de horigheid tot in de genen
Zeg niet het was de nood het was de plicht de vrouw het was voor onze
kinderen en hongerige magen vaderland de lieve vrede
Zeg niet het overkwam me maar als iedereen een mens moet wat ze had
me nooit meer aangekeken god wat kon ik anders luister nou de dingen
gaan zoals ze gaan
Zeg niet soldij de zekerheid en het geloof der vaderen zeg niet hoe we
misleid werden en hoe we er met open ogen waren ingetuind zeg niet dat
anders zij waren begonnen wisten wij veel
Zeg niet hardop dat jullie beter hadden moeten weten
boet stil bedenk hoe luide biecht een schuld besmet zwijg moedig vraag
wie ben je de soldaat in mij
Kijk voor het antwoord in de spiegel breek thuis molenstenen op
privéaltaren zo alleen als denkbaar blijft met dichte deuren
Zeg nooit meer wij namens het ik wees ik zwijg eeuwig handel ik houd ik
de eer in ere, amen, voorwaarts mars
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Helium
door Max Niematz
Het zou een mooie dag worden, had de radio gezegd. Niet daarom was Lusie vroeg
opgestaan. Ze stond altijd vroeg op, ze sliep slecht. Ze had al een heel eind gelopen,
kilometers bij elkaar. Lang thuis zitten kon ze niet, maar lopen deed ze evenmin
graag.
In een plantsoen zag ze narcissen in bloei staan, maar ze liep door. Bloeiende
narcissen deden haar niets en ook de zon die aan de overkant op het trottoir scheen,
maakte weinig indruk op haar. Ze liep net zo lief in de schaduw. Wat 'n ouwe troep,
dacht ze.
Toen stond ze voor het huis van Hein en belde aan. Even later klikte het slot en
trok ze zich aan de leuning de trap op.
Hein had de deur van zijn appartement opengelaten en ze stapte binnen. Hij zat
te lezen. ‘Kijk aan,’ zei hij.
‘Hallo,’ zei Lusie. ‘Ga rustig door met lezen.’
Heins huis was sober ingericht. Een tafel met een schemerlamp, een boek met
een bladwijzer, een etensbordje met wat kruimels erop. Hein hield van sober,
voorspelbaar, van alleen het hoogst noodzakelijke. Het ging om de handeling, zei
hij altijd, en ook de handeling moest sober zijn. Maar om welke handeling het ging,
wist Lusie niet, want dat vertelde Hein er nooit bij.
Ze haalde een sigaret uit haar tas en stak hem op. Na een tijdje vroeg hij: ‘En,
heb je nog wat gedaan de laatste tijd?’
Ze antwoordde niet, drukte haar sigaret uit, deed haar tasje dicht en stond op.
Hein glimlachte en liet haar uit.
Terwijl ze haar hand langs het trekkoord liet glijden, vroeg ze zich af of zijzelf voor
Hein ook tot het meest noodzakelijke behoorde. Of viel ze in de categorie ‘overbodig’?
Ze zou nu regelrecht naar huis gaan en liep die kant op. De laatste tijd, dacht ze,
wat heb ik gedaan de laatste tijd? Dat ik dat nu al niet meer weet. Ik moet toch iets
gedaan hebben... Ze nam zich voor thuis daarover na te denken. Ze zou niet uit
haar stoel komen, voor ze had gevonden wat ze de laatste tijd gedaan had, dat
tevens de moeite van het onthouden waard was.
Meteen kreeg ze weer een van die zuivere buien. Dat had ze wel vaker
tegenwoordig. Eigenlijk kon dat niet eens, ‘zuivere buien’, vond Hein. Als je zuiver
was, had je geen buien. Een hang naar zuiverheid hebben en buien, dat ging niet
samen. Toch was die hang er nu en dan bij haar. Dan zou ze eenvoudig willen
leven, eenvoudiger dan ze al deed, en alleen prei en worteltjes eten en brood met
zemelen en zeker geen suiker, zoals Hein.
Hein had haar ooit overvallen met de vraag welk dier ze zou willen zijn in een
volgend leven, een ooievaar, een hert of wat? Ze wist het niet, had er nooit over
nagedacht. Maar inmiddels wist ze het: aangenomen dat ze de keuze had, zou ze
een marmotje willen zijn. Raar idee eigenlijk, want ze leefde nu al als een marmotje.
Teruggetrokken in een half woninkje probeerde ze zo weinig mogelijk nieuws te
horen en peuzelde haar eten uit haar boodschappentas. Waarom hetzelfde willen
in een volgend leven?
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Misschien moest ze maar stoppen met roken en vroeg opstaan, zoals in die maanden
met Hein, bedacht ze. Vroeg opstaan deed ze al, maar dan zou ze ook vroeg naar
bed gaan en dat kwam er nog niet van. Ze zou net als Hein haar halve huisraad de
deur uit doen en er boeken over reïncarnatie en dergelijke voor kopen. 'n Portie
zuiverheid... Kan geen kwaad voor 'n tijdje, dacht ze. Dat kon natuurlijk weer niet,
‘een tijdje’, volgens Hein. Zuiverheid was niet iets voorlopigs, het was er of niet. Als
het er was, dan altijd.
Toen Lusie thuiskwam, stond ze met haar jas nog aan naar de stoel te kijken die
midden in haar woonkamer stond. ‘Wat 'n overbodig geval,’ had ze bijna uitgebracht.
Het was zo'n makkelijke stoel met zachte kussens, ronde arm- en rugleuningen en
een stofje van dunne, kleurige strepen die samenvloeiden tot een onbestemd grijs.
Met haar jas aan keek ze ernaar en vandaar naar de kale planken en naar de wekker
op de schoorsteenmantel.
Waarom 't jezelf altijd moeilijker maken dan 't is? dacht ze, terwijl ze haar jas
ophing. Al die ergernissen, al die gevoelens. Het liefst zou ze eens helemaal zonder
gevoelens willen zijn.
En zo dus, in het voornemen nu even zonder noemenswaardige gevoelens te
zijn, ging ze in de stoel zitten. Haar blik dwaalde af naar de vlekken zonlicht op de
vloer, naar de vaas met gedroogde distels naast de wekker en naar het beeldje van
klei dat ze ooit geboetseerd had op de avondschool: een hondje.
De avondschool. Daar had ze Hein ontmoet. Ze dacht eraan, maar eigenlijk wilde
ze dat niet. Hein, de avondschool, een hondje van klei. Daar ging het toch allemaal
niet om.
Er hing ook een spiegel, ze keek er zelden in. Vroeger wel, maar ze had niets
kunnen ontdekken dat de moeite waard was om bekeken te worden. Ook nu meed
ze die blik, merkte ze, en ineens herinnerde ze zich wat ze gedaan had ‘de laatste
tijd’: hetzelfde als elke dag. ‘'t Meest noodzakelijke,’ zou Hein zeggen, en die wist
wat hij deed. Ze nam zich voor ook vandaag alleen het hoognodige te doen en dat
in een zo rustig mogelijk tempo, zonder verspilling van energie. Als er twee dingen
nodig zijn, dacht ze, zal ik ze alle twee doen. Niet 't ene eerst, omdat 't belangrijker
is dan 't andere, nee, ik zal 't ene eerst doen en dan pas 't andere, omdat je nu
eenmaal geen twee dingen tegelijk kunt doen.
Ze zat net, had het pakje sigaretten uit haar tas genomen en er een opgestoken,
maar stond weer op om het kussen op te schudden. Toen ging de telefoon. Dacht
ik 't niet, dacht ze, zo gaat dat nou altijd... Terwijl ze daar stond met dat kussen in
haar handen, vroeg ze zich af of het zin zou hebben om op te nemen, ze liet de
telefoon wel vijf keer overgaan. Haar besluit de rest van de dag in een rustig tempo
door te brengen werd er grof door verstoord, vond ze. Toch legde ze het kussen
neer en greep naar de hoorn. En precies zoals dat gaat, hield het gerinkel juist op
toen ze haar hand uitstak. Het kon haar weinig schelen.
Wie kon dat zijn geweest? dacht ze toch, nadat ze zich weer in de stoel had laten
vallen. Hein? Wou hij me nog wat zeggen? Of misschien was 't Hein ook wel niet,
maar iemand die ik niet ken. 'n Enquêtebureau bijvoorbeeld. Dat gebeurt zo vaak.
Eigenlijk zijn 't alleen nog maar enquêtebureaus die je bellen.
Terwijl ze haar benen over elkaar sloeg, schoot het door haar heen: Eigenlijk doet
't er weinig toe wie of wat 't was. Als 't Hein was en 't heeft zin, dan heeft zo'n bureau
dat ook.
Ze keek naar buiten, naar de verweerde huizen aan de overkant waarvan de
vensters als mica blikkerden van het zonlicht dat erin weerkaatste. Het deed
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haar weinig, dat blikkeren. Ze keek ernaar, alsof het haar eindelijk lukte zonder
gevoelens te zijn.
Net voorbij de bovenrand van haar raam zag ze de haak van de hijsbalk. Wat 'n
onnodig ding, dacht ze, en ze stond op, droeg de asbak naar het keukentje en begon
thee te zetten.
Niet zonder genoegen stelde ze bij dat werk vast dat het tempo waarmee ze
daarstraks in de stoel had plaatsgenomen, zich geleidelijk herstelde. Toen de thee
klaar was, bracht ze die naar de kamer. Met dezelfde kalmte schonk ze in, ging
weer zitten, nam een slokje en zette de kop voor zich op het tafeltje.
De vensters blikkerden. Ergens zat een duif te koeren. Rechts van haar aan het
behang hingen posters van haar favoriete popsterren - ze hadden nog altijd dezelfde
zelfverzekerde blik in hun ogen. Het deed haar aan Hein denken, aan de
avondschool. Drie maanden had ze bij hem gewoond. Dat was kort, maar wat had
het lang geduurd! Het was zo rustig en saai geweest, zo bijna gewoon was het
geworden. Op een ochtend had ze haar koffer weer ingepakt en was terug
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naar haar eigen woning gegaan. Daar was de onrust teruggekomen, alles volgens
plan, precies met die voorspelbaarheid waaraan Hein zoveel waarde hechtte.
Op het tafeltje stond de telefoon, voor het raam de ficus, op de schoorsteen dat
hondje, en te midden van al die dingen zat zij. Alsof ze erbij hoorde. Altijd als ze
weer zo'n zuivere bui had, zou ze het zonder deze dingen willen stellen, zonder
stoel of ficus - zonder zichzelf. Ze zou helemaal ‘zonder’ willen zijn, zonder lijf,
zonder gedachten, zonder gewicht. Licht als een veertje door het luchtruim zweven,
dat zou ze willen, licht als een stofje dat opdwarrelt en gaat liggen waar het
terechtkomt.
Al die tijd bij Hein was ze niet gelukkig geweest, maar nu, thuis, was ze het nog
minder. Waarom niet? Ach, deed het ertoe? Het leek haar veel te ingewikkeld om
dat uit te zoeken. Daarbij, in die tijd met Hein... Ze had zich toen wel bij vervelender
zaken moeten neerleggen. Ooit zat ze daar rustig te lezen bijvoorbeeld... Als een
donderslag bij heldere hemel had Hein toen gezegd: ‘Jij bent de enige van wie ik
hou, maar aan jou valt dat niet te merken.’
Ze verstarde, als ze daaraan dacht, had ze het ineens koud. Even onaangekondigd
als de telefoon had gerinkeld, drong toen het besef tot haar door dat er iets moest
gebeuren, al wist ze niet wat; dat er iets gedaan moest worden waardoor haar leven
in één keer zou veranderen. Misschien zat ze hier alleen maar te wachten. Misschien
had ze al wel haar hele leven niets anders zitten doen dan dat: uitzien naar het
moment dat haar zou invallen wat het was dat haar leven in één klap zou veranderen.
Echt prettig zat ze daarna niet meer, hoewel die gedachte op zich niet eens zo
verontrustend hoefde te zijn. Ze mocht dan nog niet weten wat er moest gebeuren
- intussen kon ze haar sigaret roken, theedrinken. Als je maar leeg was en zonder
gevoelens of gedachten, dan stond je open voor welk antwoord ook.
Toen schoot haar te binnen: Jawel, maar kan datgene wat moet gebeuren, al niet
aan de gang zijn? Kan 't niet voorbij zijn, voor ik 't in de gaten heb? Dan zal ik 't
nooit weten!
Dat viel haar zomaar in, geheel buiten haar om. Wat een gruwelijke gedachte!
Ze had daar gewoon maar willen zitten in die stoel, als een neergedwarreld stofje,
gewoon het hoognodige willen doen, precies hetzelfde als anders. Maar: iets gebeurt
er, dacht ze, en 't gaat voorbij zonder dat ik er erg in heb. Iets, iets... Ik zou hier de
godsganselijke dag kunnen zitten wachten op iets dat moet gebeuren, terwijl 't zich
al voltrekt, of erger: al voorbij is...
Grote onrust maakte zich van haar meester. Met argwaan begon ze alles in de
kamer te bekijken, alsof het precies dat was wat haar ontglipte: dat hondje, of die
wekker, of de stoel waarin ze zat. Elk voorwerp kreeg die geheimzinnige lading,
kreeg een rol in het gebeuren dat zich aan het voltrekken was of zich al voltrokken
had. Steeds wisselde haar aandacht van voorwerp en kreeg dat voorwerp het
bijzondere gewicht dat ze eraan gaf, zodat de samenhang met heel de rest telkens
even leek verbroken.
Haar hand zocht contact met de stoelleuning en zelfs dat, die handeling,
vertrouwde ze niet. En even later... De telefoon, dacht ze, 't was de telefoon! Ik had
moeten opnemen...
Zo begon ze elk ding afzonderlijk van een bedoeling, een geheime betekenis te
voorzien. Zelfs het tikken van de wekker - het deed de tijd uiteenvallen in geïsoleerde
momenten, zodat ze geen stap kon doen, of die stap zou dé stap
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kunnen zijn waarnaar ze, wie weet, al wel haar hele leven had uitgezien zonder het
te beseffen. Werkelijk, ze had op dat moment niets liever gewild dan dat iets haar
een ondubbelzinnig teken gaf, iets dat haar zei: ‘Kalm maar, er hoeft niets te
gebeuren, je wacht nergens op. Ga maar gewoon door met wat je aan het doen
bent.’ Een ongekende spanning voelde ze zich samentrekken rond haar ogen, de
lichte pijn van vochtklieren die niet meer gewerkt hadden, sinds ze bij Hein weg
was, en die nu plotseling in actie kwamen.
Ging nu de bel maar, dacht ze. Ze hoopte dat Hein daar dan stond en dat hij zei:
‘In ons leven, Lusie, zal zich niets voordoen wat niet is voorzien. Alles is geregeld.
Wat dacht je?’ Hoe graag zou ze dat gewild hebben; dat dit het was wat haar leven
op slag zou veranderen; dat Hein bij haar terugkwam en dat het was zoals toen, die
eerste weken met hem op de avondschool. Alles waarop ze meende te wachten,
was er dan al. Het was er gewoon, saai en aangenaam en al bijna zoals het behoorde
te zijn.
Ze was opgestaan, keek naar haar stoel. Zo onaangedaan stond die daar met
zijn ronde leuningen en zijn ingedeukte kussen, en ze ging weer zitten, sloeg
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haar benen over elkaar en reikte naar haar thee. Die was nog een beetje warm.
Niet de warmte die 'n leven in vervulling doet gaan, dacht ze schamper. Zo moe
voelde ze zich ineens, zo beschadigd vanbinnen, zo onteerd. De wekker, de theepot
en wat er verder stond of hing - geen van die dingen leek nog iets definitiefs te
hebben, iets dat het onderscheidde van de rest, en met geen van die dingen had
ze iets gemeen, geen van die dingen had nog zin. Ze vond het plotseling een bijna
bemoedigend idee dat, als ze zich vandaag wat op de dingen verkeken had, ze zich
wel een leven lang vergist moest hebben.
Met een ruk stond ze op, nam de vaas en bracht hem naar de zolder, evenals
dat hondenbeeldje, de beddenplanken, de hele rest. Hein zou wel zeggen dat ze
weer een van haar buien had. Nou, ze zou het niet bij een bui laten dit keer. De
posters gingen van de wand, de telefoon trok ze uit het stopcontact. Als ze ergens
moest zijn, waarom dan niet in een huis zo leeg als een eierdop?
Ze wilde zo min mogelijk, bijna niets. Niets verlangen, niet eens verlangen naar
een toestand zonder verlangen. Het keukentje liet ze zoals het was, maar de
woonkamer ontruimde ze minutieus, tot er een hol lokaal over was, een vloertje van
gebeitste planken en een laag stuukplafond. Het stof op de vloer was haar nog te
veel. Ze nam de veger. Hoe graag zou ze zo'n stofje willen zijn! Of alleen het
neerdwarrelen van zo'n stofje desnoods.
Zonlicht was er niet meer, het liep tegen het eind van de middag. Ze ging op de
grond zitten, in kleermakerszit, één hand onder haar kin, en voelde al veel minder
nu, besefte alleen nog hoe ver af ze nog was van de lichtheid en de zuiverheid,
onnoemelijk ver. Of ze haar ogen sloot of niet, het maakte niets uit.
Ze draaide een kwartslag, keek naar het oranje behang waar na verwijdering van
de posters slechts wat eindjes plakband waren gebleven, wat neergekrabbelde
telefoonnummers - overbodige nummers. Wie zou ze nog moeten bellen immers?
Weer ging ze verzitten, bezag nu de achterwand, de plek waar haar bed had
gestaan. Ze wist nog: zonder gerichte actie van haar kant zou ze niet weten hoe de
dag door te komen, en wat had ze bereikt? Al haar krachten waren verbruikt. En
als het helemaal donker was straks en het kouder werd? Dan zou ze haar trui nodig
hebben, maar ze wist niet waar ze die gelaten had.
Ze kon er niet rouwig om zijn. Ze hoefde niets, niets dan daar te zitten, daar te
zijn in die bel van gevoelloosheid die haar omsloot, in die lichtheid als van helium,
dat element waarvan Hein haar had verteld, toen op de avondschool.
Ze stond op, draaide nog een stukje en stond met haar gezicht naar de
schoorsteen. De spiegel was weg en hoewel ze er zelden in keek, was het plotseling
heel vreemd zichzelf niet te zien, alsof met de spiegel ook zijzelf verdwenen was.
Als ze zich daarvan zou afwenden en met haar gezicht naar de ramen stond, zou
de cirkel rond zijn en kon ze aan de volgende beginnen.
Ze had besloten de stad in te gaan vanmorgen, en had bij Hein aangebeld, had
de dag gelijkmoedig willen doorbrengen, en nu had ze alles weggedaan. Ze wist
niet waarom - wel dat ze er heel rustig door was geworden, en stukken sterker ook.
Ze moest van nu af aan maar geen besluiten meer nemen en alles aan de zuiverheid
overlaten. Niet zij moest de cirkel afmaken, maar de cirkel haar, en de dans zou
niet meer te ontspringen zijn.
De gevels aan de overkant kwamen haar voor als zielige stompjes steen, toen
ze weer met haar gezicht naar de ramen stond. Ze hoorde een merelpaar fluiten,
om en om. De rust in de tuintjes werd er diep en wonderlijk door.
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De ficus stond nog op de vensterbank, zag ze. Die was ze vergeten op te ruimen.
De luchtstroom door de kier onder het raam deed een van de bladeren bewegen,
en ze sloeg haar handen voor haar ogen, voelde zich ingekapseld worden, voelde
de vloer onder haar voeten nog en hoe de wanden om haar heen tot barstens toe
gespannen stonden, vliesdunne wanden.
Toen ze haar ogen opende, werden de huizen door een rossige gloed verlicht en
zag ze de haak van de hijsbalk. Ze trok het venster op, keek naar beneden en toen
omhoog naar die haak. Staande op de vensterbank greep ze ernaar en wist dat er
op de hele wereld maar één besluit was dat bij haar paste en dat ze niet zelf hoefde
te nemen: in die bel stappen, waar het stil en zuiver was en waar je niets hoefde.
Je hoefde maar los te laten en je zou er zijn, zou oneindig aangenaam zitten, en
alles zou zijn zoals het hoorde. En ze nam plaats en zat en voer door de dagen, ze
waren violet, dunne helium wanden, helium van Hein, alles helder en licht, alle
wandelingen kwamen daar samen.
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My Way
(J. Revaux, P. Anka, G. Thibaut & C. François - 1967)
And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friends, I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
I've lived a life that's full
I've travelled each and every highway
And more, much more than this, I did it my way
Regrets? I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way
Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall and did it my way
I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill - my share of losing
But now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way
Oh no, oh no, not me, I did it my way
For what is a man? What has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes, it was my way
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Mijn strijd
(Frank Sinatra - 1969 vertaling Henkes & Bindervoet)
Mijn vriend, het einde naakt
De langste dag heeft ook een avond
Gun mij, die voor u staat
Een laatste woord aan deze afgrond
De strijd, ik ging hem aan
Ik streed met meer geluk dan wijsheid
En ach, al won ik niet, toch was het mijn strijd
Ik voel geen spijt of wrok
Het is voorbij, het moest gebeuren
Je leeft, je kiest en gokt, verkeerd - ik zal niet zeuren
De trots kwam voor de val, verlies doet pijn, maar ook die pijn slijt
Ik weet, zo was het goed, want het was mijn strijd
De stakker lacht: dat is je straf
Maar wijsheid is wijsheid achteraf
Want wie daar staat, het lot trotseert
Zichzelf verslaat en weer niks leert,
Tot 't eind toe vecht, die zegt terecht: ja, het was mijn strijd
Jawel, ik heb geleefd, een ons plezier, een pond ellende
Ik buig, en zeg beleefd vaarwel aan de hele bende
En al wat ik ooit deed
Was steeds gericht tegen de kleinheid
En al wat ik ooit zei, is: het was mijn strijd
Want wat is een man, wie moet hij zijn?
Zichzelf allereerst, het andere is schijn
Zegt wat hij voelt, zegt wat hij doet
Niet zegt wat hij denkt dat hij moet
In elk geval stond ik steeds pal
En voerde mijn strijd
Ja het was mijn strijd
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The End
(Jim Morrison - 1967)
This is the end, beautiful friend - This is the end, my only friend, the end
Of our elaborate plans, the end - Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end - I'll never look into your eyes... again
Can you picture what will be, so limitless and free
Desperately in need of some stranger's hand - In a desperate land
Lost in a Roman wilderness of pain - And all the children are insane
All the children are insane - Waiting for the summer rain, yeah
There's danger on the edge of town
Ride the king's highway - Weird scenes inside the gold mine
Ride the highway West, baby - Ride the snake, ride the snake
To the lake, the ancient lake, baby - The snake is long, seven miles
Ride the snake - He is old and his skin is cold
The West is the best, the West is the best
Get here and we'll do the rest
The blue bus is calling us, the blue bus is calling us
Driver, where are you taking us?
The killer awoke before dawn, he put his boots on
He took a face from the ancient gallery
And he walked on down the hall
He went into the room where his sister lived and then he
Paid a visit to his brother and then he
He walked on down the hall
And he came to a door and he looked inside
- Father?
- Yes, son?
- I want to kill you
- Mother, I want to...
Come on baby, take a chance with us - Come on baby, take a chance with us
Come on baby, take a chance with us - And meet me at the back of the blue bus
Doing a blue rock on a blue bus - Doing a blue rock
Come on, yeah, all right - Kill, kill, kill, kill, kill, kill
This is the end, beautiful friend - This is the end, my only friend, the end
It hurts to set you free - But you'll never follow me
The end of laughter and soft lies - The end of nights we tried to die
This is the end
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Het end
(The Doors - 1967 vertaling Bindervoet & Henkes)
Dit is het end, wie je ook bent - Dit is het end, geen laatste wens, het end
Van wat je hebt gepland, het end - Van alles wat je kent, het end
Geen veiligheid of schrik, het end - De laatste keer dat ik jouw blik... herken
Zie je 't voor je, volg je mij, zo grenzeloos en vrij
Bar & Boos op zoek naar een vreemde hand - In dit Barre Land
Weg in een Roomse wildernis vol moord - En alle kindjes zijn gestoord
Alle kindjes zijn gestoord - Dansen op het slappe koord, jeh
Gevaar loert in de achterbuurt
Neem de weg westwaarts, schatje - Maf schouwspel in de goudmijn
Neem de ringweg West, schatje - Neem de slang, neem de slang
Hij is lang, de slang is lang, schatje - Hij zoekt het meer, 't oude meer
Neem de slang - Hij is oud en z'n vel is koud
Wild West is het best, Wild West is het best
Kom hier en wij doen de rest
Pak gerust de blauwe bus, pak gerust de blauwe bus
Stuurman, waarheen stuurt je bus?
De moordenaar stond op voor dag en dauw, hij deed zijn schoenen aan
Hij trok een smoel van een stokoud schilderij
En hij liep verder door de gang
Hij ging de kamer in waar z'n zuster sliep en toen liep hij
Naar binnen waar z'n broer sliep en toen liep hij
Liep hij verder door de gang
En hij opende een deur en hij deed hem dicht
- Vader?
- Ja, zoon?
- Ik kom je doden
- Moeder, ik kom je...
Kom op, schatje, laat je rijden dus - Maak een ritje, laat je rijden dus
Maak een ritje, laat je rijden dus - Zien wij je in de knalblauwe belbus
Naar de hel, knus, in een belbus - Naar de hel dus
Kom op, jeh, oké - Dood dood dood dood dood dood
Dit is het end, wat je ook bent - Dit is het end, de laatste mens, het end
Met pijn laat ik jou vrij - Maar nooit hou je mij nog bij
De laatste leugentjes en lach - De laatste nacht dat sterven mag
Dit is het end
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Bladgenoten
50 jaar Hollands Maandblad - een geschiedenis in fragmenten
I - J.J. Peereboom
door Rob van Scheers
J.J. (JOHN) PEEREBOOM

(1924) - Anglist, publicist, vriend

© CHRIS VAN HOUTS J.J. PEEREBOOM MET K.L. POLL (RECHTS) IN 1984

van Hollands Maandblad-oprichter Bert Poll en medewerker vanaf het eerste
nummer. Vertrok na zijn studie in 1953 naar Parijs, om van daaruit voor de Nieuwe
Rotterdamsche Courant te berichten over Franse literatuur en toneel. Vijf jaar later
toog hij naar Londen om vanuit Engeland, het geboorteland van zijn moeder,
recensies te schrijven voor NRC en Het Parool. Redacteur van Hollands Maandblad
tussen 1990 en 1994, lid van de redactie tussen 1994 en 2001, sindsdien voorzitter
van de redactieraad.
‘Ik leerde Bert Poll kennen aan de universiteit van Leiden. Hoewel, we waren meer
kennissen en zochten elkaar niet echt op voor de aardigheid. We hebben elkaar
pas goed leren kennen na ons afstuderen. Hij was een paar jaar jonger. Dat maakte
een belangrijk verschil, want we studeerden dus in verschillende jaren af en dat
telde zwaar. Ik schreef weleens stukjes voor de Almanak van studentenvereniging
Minerva, maar ik ging verder niet zo op in het corpsleven - ik geloof niet dat ze mij
daar zo erg mochten, maar vanwege die stukjes werd ik door Bert uitgenodigd voor
zijn fameuze voorbesprekingen.
De eerste besprekingen waren al in 1952 - kun je nagaan, want het eerste nummer
verscheen pas in 1959. Maar al in de vroege jaren vijftig, kort na ons afstuderen,
werd erover gesproken, bestond het idee: we moeten een blad oprichten. We deelden
die ambities, we hadden die allebei.
Ik herinner mij dat Poll en ik eens een afspraak hadden gemaakt om elkaar te
ontmoeten in een café aan het Buitenhof - nee, niet De Posthoorn, al zou dat wel
passend geweest zijn - nee, het was verderop, een ouderwets café, met grote hoge
rammelende ramen, het zal nu wel niet meer bestaan. Daar hebben we toen
gesproken over ‘het blad’: er was geen naam, er waren geen medewerkers, maar
we wisten: het moet echt eens gebeuren - dat was in 1953.
Daarna ben ik er een beetje uitgeraakt, want ik ging naar Parijs, om voor de krant
stukjes te schrijven over Franse literatuur. In die tijd merkte ik alleen iets
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van de plannen als ik af en toe terugkwam. En dan hadden we het er altijd weer
over - maar je kunt niet zeggen dat ik een medeopbouwer ben geweest van Hollands
Maandblad, want eigenlijk is de enige echte opbouwer Bert zelf geweest. Hij had
een paar wel belangrijke medestanders, zoals de Haagse boekhandelaar Louk
Boucher die bereid was iets te financieren en in het begin fungeerde als uitgever.
En de Zaanse zakenman Gerbrand de Jong, die later nogal wat geld heeft betaald
aan het blad. Ook had Bert een goede relatie met drukkerij Trio die een tijdlang het
drukwerk heeft verzorgd tegen een schappelijk tarief, dat was ook wel een steun in
de rug.
Maar voorlopig was er helemaal geen blad, alleen de voorbesprekingen, zoals in
de tuin van Jan Glastra van Loon en Els Boon aan de Nieuwsteeg in Leiden. Wat
ik mij herinner van die bijeenkom-sten in de tuin, was dat het altijd ontzettend mooi
weer was - echt zo'n herinnering uit de jaren vijftig. Jan en Els waren iets ouder dan
wij, al getrouwd, actief geweest in het verzet en allebei reuze knap. Hij is later nog
staatssecretaris voor D66 geworden en zij heeft jarenlang voor het NIAS in Wassenaar
gewerkt. Zij waren er toen geregeld bij om mee te praten. In dat stadium was er nog
geen sprake van Karel van het Reve en Dick Hillenius - die zouden pas later hun
korte rol van beoogde mederedacteu-ren gaan spelen. Nee, het was voornamelijk
een Leids troepje dat daar bij elkaar zat te praten zonder dat er iets gebeurde. Maar
plannen, ja, plannen waren er genoeg...
De eerste vorm waarin het blad uiteindelijk verscheen, was die van een weekblad.
Het Hollands Weekblad: dat was helemaal Berts idee geweest. Daar zou ook
niemand anders opgekomen zijn - ik was er niet bij toen hij voor die vorm koos.
Tegen die tijd had hij ook een aantal mensen van de NRC erbij betrokken, zoals
J.L. Heldring - Jerôme had meteen in het eerste nummer een artikel. Zelf zat Bert
nog bij Het Vaderland.
De gedachte was: er moet eindelijk weer een blad komen dat aan de weg timmert,
net als Forum, zoals gestuurd door Ter Braak en Du Perron - zij waren de grote
voorbeelden, voor ons trouwens meer Du Perron dan Ter Braak. We wilden een
vrije rol op het middelveld spelen; niet links, wat iedereen al was, en ook niet rechts,
wat niemand meer was in die tijd - er lag een gapend gat in het midden. - Hollands
Weekblad moest een blad zonder partij worden, ja, dat mag je zo zeggen. De
politieke motivering was voor Bert heel belangrijk. Wat hem voor ogen stond, was
een tijdschrift van vrij zwevende intellectuelen op hoog politiek, cultureel en literair
niveau - dat was zijn ideaal, want hij besefte dat het als puur literair blad waarschijnlijk
niet voldoende zou opvallen.
Daarom schrokken de andere literaire bladen ook niet vreselijk door de komst
van Hollands Weekblad. Het had zo'n andere vorm dan de andere tijdschriften. Het
idee om een blad op die wijze te maken, had voordien niemand in Nederland precies
zo in zijn hoofd, en de meesten hebben vast gedacht: dat houdt die Poll toch niet
vol...
De mensen die dicht bij de voorbesprekingen stonden, zijn over het algemeen weer
uit het zicht verdwenen op het moment dat het blad eenmaal verscheen. Toen
kwamen mensen als Karel van het Reve, de nog heel jonge Hugo Brandt Corstius,
Dick Hillenius en Bram Schneiders in beeld. En daarna natuurlijk Jan Pen, die in
een later stadium als bestuurslid een heel belangrijke adviseur werd over hoe het
met Hollands Maandblad verder moest gaan, speciaal in de tijd van de scheiding
met Meulenhoff, onze latere uitgever. Na vele mooie jaren
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daar hebben we vreselijke ruzie gekregen en kwamen er hele lange vergaderingen,
bijvoorbeeld over de vraag of Poll een gelukkige hand had in het aantrekken van
jonge polemisten als Bindervoet & Henkes en Bommeljé, en over de vraag in
hoeverre het toelaatbaar was dat de uitgever een aantal van haar eigen
veelbelovende auteurs in het blad wilde. Sommigen vonden dat niet eens zo heel
gek, maar voor Bert was het absoluut ontoelaatbaar. Alleen al het idee was een
doodzonde. ‘Wij zullen jullie wel een beetje helpen,’ zeiden ze bij Meulenhoff, en
ze bedoelden: ‘We willen jullie graag gebruiken om onze auteurs te lanceren.’ Nou
ja, ruzie in de tent, natuurlijk... daar was Jan Pen bij betrokken, om dat een beetje
in banen te leiden, want Bert wilde er niet eens over spreken.
Hij had zich tegen die tijd al ontwikkeld tot een eigenwijze en zelfstandige en
weinig op commentaar prijsstellende man, dat was-ie wel. Ha, ha. Maar zo zou ik
hem te slecht voorstellen, terwijl hij toch geweldig goed was in het overhalen van
mensen om iets te doen - dan was hij de charme en verleidelijkheid in persoon.
Allerlei mensen van wie niemand gedacht had dat je ze ooit erbij zou kunnen krijgen,
daar kreeg Bert dan toch weer stukjes uit. Dat maakte nogal indruk. Maar hij was
ook een absolute alleenheerser als het op zijn Hollands Maandblad aankwam. Ooit
was er een moment dat hij dacht: we moeten maar eens een redactie met meer
mensen vormen, maar dat heeft precies drie nummers geduurd. Karel van het Reve
en Dick Hillenius kwamen erbij, maar het liep meteen mis. Karel zei: ‘Ja hoor eens,
daar kan ik niet helemaal voor uit Amsterdam komen, om alleen te horen van Bert
wat hij wil.’ En Dick Hillenius vond er zo ook niks aan. Bert begreep er niets van,
voor hem was het heel natuurlijk dat hij het uiteindelijk allemaal op z'n eigen houtje
deed.
Vandaar dat er ook niet overdadig veel correspondentie in het archief is; Bert
deed alles telefonisch, en hij bepaalde zelf wie erin het blad kwamen. Daar had
niemand de geringste zeggenschap over. Maar op die wijze kon hij wel vaste
medewerkers kweken, zoals Maarten Biesheuvel, een heel trouwe en vruchtbare,
zelfs eenkennige medewerker, want die schreef nooit ergens anders. Maarten
stuurde nooit uit zichzelf iets naar een ander tijdschrift; als een stuk goedgekeurd
was door Eva, dan ging het naar Hollands Maandblad, en nergens anders naartoe.
En het was ook door Bert dat mensen als Drees sr. en Joop den Uyl in het blad
schreven. Dat was knap van hem, hoor, dat-ie dat voor elkaar kreeg. Hij wist het zo
aan die machtige politici voor te stellen dat ze inderdaad geloofden dat ze met een
bijdrage aan Hollands Maandblad hun eigen reputatie heel goed deden.
Ik geloof niet dat Bert ooit aan het blad heeft getwijfeld. Hij dacht niet alleen dat het
blad levensvatbaar was, maar ook dat het moest blijven bestaan. Hij zal weleens
een neerslachtige bui gehad hebben daarover, maar daar merkte je nooit wat van...
Hij was er absoluut verzekerd van dat Hollands Weekblad en later Hollands
Maandblad net zo'n recht op duurzaam leven had als hijzelf. Maar zoals gezegd:
hij maakte er niet een open zaak van... hij vroeg nooit: wat vind jij, of: wat zou iemand
anders vinden. Dat vroeg hij aan niemand.
Hij vroeg dat ook niet aan mij als ik uit Engeland overkwam en dan bij hem
logeerde aan de Raamweg. In het begin had ik het gevoel dat wij een reuze ruime
communicatie hadden, maar naderhand leek dit af te nemen - en ik denk dat dit ook
inderdaad zo was... Later begreep ik dat hij al vroeg wist van zijn ziekte, dat hij ervan
doordrongen was dat hij die kanker had, zeker tien jaar voordat die hem fataal werd.
Vanaf 1980 viel het mij op dat hij moeilijker
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te bereiken was, meer in zichzelf leefde en niet echt vrijuit meer converseerde. Dat
kon ik altijd wel met zijn vrouw Fransje, maar met Bert steeds minder. Dat vond ik
wel jammer, al had ik er geen grote problemen mee, want hij bleef een vertrouwde
vriend en een kamer was altijd ter beschikking.
Bovendien was hij wel zo genereus dat ik altijd met mijn stukken in Hollands
Maandblad terecht kon, en dat was heel prettig. Ik geloof niet dat hij mij als een
gekke fladderaar zag, nee. Ik kreeg meer de indruk dat Bert - hoewel hij enorm
verheugd was - het toch een beetje belachelijk vond toen ik in 1971 mijn baan kreeg
aan de universiteit van Amsterdam. Jij hebt nu je plaats daar in Engeland, blijf daar
dan ook nu zitten... Bert had zelf ook wel een baan aan de universiteit willen hebben,
al was het maar in deeltijd. Dat zou hem best bevallen zijn - een loslopende leerstoel,
een paar colleges per jaar... En het was vrij redelijk van hem om dat te vinden.
Anderen, die lang niet zoveel overzicht hadden, en zeker niet zoveel gedaan hadden
binnen de literatuur, die kregen zulke banen wel.
De Hollands Maandblad-avondjes die Bert en Fransje organiseerden - aan de
Raamweg en ook bij Meulenhoff in de Spiegelzaal, aan de Herengracht - waren
legendarisch. Dan kwamen de bladgenoten bij elkaar, en dan was er liefst een
voordracht of twee... dat had Bert graag verder willen ontwikkelen. Natuurlijk heerste
er wel een klein beetje de sfeer van ‘wij zijn het neusje van de literaire zalm’, maar
dat werd niet uitgesproken, nee. De meeste bladgenoten kenden elkaar allemaal
al uit andere circuits. De werkelijkheid was ook natuurlijk dat niemand Hollands
Maandblad geloof ik puur voor zijn... eh... entertainment las - nee, je las het omdat
het een soort culturele allure had.
Toen Bert overleed in 1990 heeft Fransje meteen drie mensen aangezocht om
Hollands Maandblad voort te zetten en heel voorzichtig de redactie op zich te nemen.
Dat waren Wout Woltz, Arjan Schreuder en ik - een ongelukkige keuze, want Wout
had er al meteen genoeg van. Hij vond dat hij al genoeg hoofdredacteur was
geweest, en zei: nee, nee, dat moet ik toch maar niet doen. En Arjen had het te
druk met de krant... en toen bleef ik tot mijn ontsteltenis alleen over. Terwijl ik ook
helemaal niet de ambitie had om het doen, maar het voor het blad deed, in afwachting
van een nieuwe hoofdredacteur. Dat heeft drie jaar geduurd. Het zou miserabel van
mij geweest zijn om te zeggen - nadat die andere twee al hadden afgezegd - nou,
laat dan dat hele Hollands Maandblad maar verdwijnen. Dat kon ook weer niet.
Ik werd gered door Berts dochter Aldien. Zij kwam aan met Maarten Doorman.
Die wilde het wel samen met mij proberen, en hij wilde graag Bastiaan erbij. Dat is
een tijdje zo geweest, maar toen Maarten er op zijn beurt genoeg van kreeg, kreeg
het blad uiteindelijk in 2001 met Bastiaan weer een eenmansleiding. Omdat precies
dat altijd het karakter van Hollands Maandblad is geweest, vond ik dat ook een goed
idee.
In zekere zin is het een wonder dat we als blad de vijftigste jaargang in goede
gezondheid hebben bereikt. Je zou je zelfs kunnen voorstellen dat deze tijd een
omslag in de hand werkt, zo van: ze moeten wel gelezen worden, die literaire bladen.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat het opeens weer en vogue wordt om een literair
tijdschrift te hebben.
Het is al heel gek dat die vijftigste jaargang nu op tafel ligt. Dat zou niemand
geloofd hebben in 1959. Dus kan het ook zo maar gebeuren dat we de honderdste
jaargang halen.’
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[747]
[Medewerkers]
(1970) - Publiceerde diverse romans en dichtbundels. Werd
bekroond met de C. Buddingh'-prijs en de VSB-Poëzieprijs. In 2009 verscheen
zijn nieuwste roman Ik begrijp de moordenaar en onlangs zijn nieuwste
poëziebundel Er moet sprake zijn van een misverstand.
MARK BOOG

(1948) - Ontving de Lucy B. & C.W. van der Hoogt-prijs (1981),
de Jan Campertprijs (1995) en de P.C. Hooftprijs (2000). In 2010 verschijnt
Het gedicht gebeurt nu. Gedichten 1979-2009.
EVA GERLACH

(1956) - Is werkzaam als forensisch psychiater. Zijn nieuwste
dichtbundel De lieve geur van zijn of haar verscheen in 2008.
ANTOINE DE KOM

MIRJAM LAFLEUR (1952) - Celliste en lijstenmaakster. Publiceerde eerder verhalen

in De Gids, Tirade en Hollands Maandblad.
J.J.A. MOOIJ (1929) - Doceerde wiskunde, filosofie en literatuurwetenschap. Zijn

recentste boeken zijn Tijd en geest (2001) en Het Europa van de filosofen
(2006). Enkele vroegere bijdragen aan Hollands Maandblad zijn opgenomen
in De wereld der waarden (1987).
RINKE NIJBURG (1964) - Beeldend kunstenaar. In 2005 wijdde het Museum voor

Moderne Kunst Arnhem een grote overzichtstentoonstelling aan zijn werk.
Werkt sinds 2009 aan een serie ronde tekeningen en schilderijen met de titel
‘18.00 uur / 6 PM’. Zie ook: www.rinkenijburg.nl.
J.J. PEEREBOOM

(1924) - Doceerde Engelse taal aan de Universiteit van
Amsterdam. Schrijft nu alleen nog; hoofdzakelijk voor Hollands Maandblad en
NRC Handelsblad.
ROB VAN SCHEERS

(1959) - Cultuurreporter en auteur. Publiceerde o.m. Paul
2

2

Verhoeven (1996, 2008 ), Elvis in Nederland (1997, 2007 ) en De Grote Parade;
Een verborgen geschiedenis van de twintigste eeuw (2005). In 2008 publiceerde
hij met Paul Verhoeven de studie Jezus van Nazaret.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
3

niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
(1981) - Voor zijn roman Lipari ontving hij de Selexyz
debuutprijs 2007. In 2008 verscheen zijn tweede roman, Philippes middagen,
en in 2009 zijn derde roman Verre vrienden.
ROBBERT WELAGEN

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
Deze maand was een leerzame maand. Zo begreep ik eindelijk wat men bedoelt
met de begrippen ‘kennissamenleving’ en ‘kenniseconomie’. De kennis waarnaar
hier verwezen wordt, is niet wat we voorheen onder ‘kennis’ verstonden (of wat men
in de rest van de wereld nog steeds onder ‘kennis’ verstaat). Vroeger was ‘kennis’
iets dat je al struikelend voorlopig veroverde op de werkelijkheid, iets dat altijd een
wankel karretje was voor je begrip, omdat we steeds probeerden bestaande kennis
te vervangen door net iets minder onzekere kennis. In de rest van de wereld denkt
men dit nog altijd.
Moderne kennis in Nederland is anders. Die moet onwankelbaar zijn, die moet
twitterbaar zijn, die moet de rotsvaste zekerheid bieden van een marketingfolder.
Anders kunnen wij moderne mensen ons nergens meer aan vastklampen. Zoals
minister Cramer van Milieu, die na uitglijders van klimaatkenners woedend riep dat
zij zich ‘als politicus baseerde op wetenschap’ en juist daarom ‘geen enkele fout
meer wenste te accepteren.’ Vele politici riepen het haar na. Met hetzelfde onbenul
waarmee anderen het begrip ‘scepsis’ verdacht maken, alsof elke ‘klimaatscepticus’
- om een modern onzinwoord te gebruiken - te vergelijken valt met een creationist
die de Holocaust ontkent.
De vraag is nu of de door wankele kennis geschokte politici ook zo opgewonden
zouden hebben geroepen tegen Isaac Newton, Albert Einstein en Antoni van
Leeuwenhoek dat ze ‘geen enkele fout’ meer wensten te accepteren. Dat waren
immers kenniswerkers die in hun tijd verschrikkelijke uitglijders hebben begaan. Nu
ja, zult u zeggen, dat was oude kennis, en wij moderne mensen, wij eisen moderne
kennis! Daarin hebt u gelijk, en daarom is ons onderwijs ook gespecialiseerd in
moderne kennis. Neem het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MOB), waar nog geen
zestig procent van het personeelsbestand bestaat uit docenten, en de
onderwijsinspectie bijna 600 opleidingen mocht kwalificeren als ‘zeer zwak’ of ‘zwak’.
Dit is vrijwel evenveel als drie jaar geleden. Sindsdien is het vak ‘zelfreflectie’ door
de rijksoverheid ingevoerd op alle MBO-scholen.
Geen wonder dat MBO-bestuurders zichzelf belonen als zij de studie-uitval weten
terug te dringen tot slechts dertig procent. Een felicitatie waard, want dat is dichtbij
de studie-uitval op hogescholen en universiteiten. De resulterende werkloosheid in
Nederland onder jongeren tussen 15 en 24 jaar is met 64 procent bijna de helft
hoger dan het OESO-gemiddelde van 43 procent. - Onderwijl schrijft de
onderwijsinspectie beschroomd dat het ‘toezicht op de kwaliteit van examens in het
hoger onderwijs regelmatig tekortschiet’, terwijl er aan de universiteiten ‘nauwelijks
opleidingen zijn die excelleren’ en ‘de diepgang van HBO-opleidingen in het algemeen
te wensen overlaat’. Slechts 48 procent van alle afgestudeerden vindt dat tijdens
de studie hun kennis voldoende is getoetst.
De komende maand komt de Commissie-Veerman met een rapport over de stand
van zaken in het hoger onderwijs. Naar verluidt, gaat de commissie ‘grote
rotsblokken’ in de vijver gooien. Wellicht komt dan ook de vraag aan de orde wat
de huidige bewindslieden nu precies de afgelopen vier jaar hebben gedaan op een
departement dat voorop loopt in het verbreiden van moderne kennis. - BB
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Echtpaar in Manhattan
door Robbert Welagen
Sinds vijf dagen werd mijn broer vermist. Hij woonde in Manhattan met zijn vrouw.
Zij belde me midden in de nacht op. Ik lag in bed, maar sliep niet. Ik las een boek.
Met het zes uur tijdsverschil was het daar tien uur 's avonds.
‘Hij is nu echt verdwenen,’ zei ze.
‘Lisa, ben jij dat?’ vroeg ik.
Zo te horen bevond ze zich buiten op straat en belde ze met een munttelefoon.
De lijn kraakte en haar stem was omgeven door getoeter van taxi's en het lage
geluid van optrekkende auto's.
‘Ik ben bang...’
Het was niet de eerste keer dat ze me 's nachts in paniek opbelde. Ik legde het
boek weg en zei: ‘Kalm aan Lisa. Zeg me wat er aan de hand is.’
‘Wat er aan de hand is?’ herhaalde ze zonder te kalmeren. ‘Die broer van jou is
verdwenen.’
‘Is hij dat niet vaker?’
‘Sla niet zo'n ironische toon aan. Je weet best dat hij dat vaker is. Maar nog nooit
is hij zo lang weggebleven. Nooit langer dan een dag of twee. Nu is hij echt weg.’
‘Waar ben je? Buiten op straat?’
‘Ik ben gaan rondlopen. Alsof dat helpt.’
‘Heb je de politie al gebeld?’
‘De politie...’
‘Je moet de politie bellen. Zij kunnen helpen.’
‘Ik ben bij de politie geweest. Maar zij kunnen niks doen.’
Het was even stil aan de andere kant van de lijn, op het geluid van het verkeer
na.
‘Kun jij hierheen komen, Robbert? Dit keer maak ik me echt ongerust.’
‘Ik? Ben je wel lekker? Wat kan ik doen? Met een speurhond en een zaklamp
jullie eiland afzoeken? Hij zal toch zoals altijd vanzelf wel weer terugkomen?’
‘Vanzelf wel weer terugkomen? Hoe kun je hier zo laks over doen? Ik weet dat
jullie elkaar zelden spreken, maar het is je broer en hij is al vijf dagen niet
thuisgekomen.’
‘Rustig maar. Zo bedoelde ik het niet.’
‘Zo bedoelde je het wel. Je bent een egoïst, net als je broer.’
‘Dank je wel, Lisa. Wil je nu alsjeblieft ophouden met schreeuwen en een beetje
kalmeren? Niemand zit te wachten op een hysterische vrouw, ook niet midden in
de nacht.’
‘Ik ben niet hysterisch. Als ik al iets ben, dan ben ik iemand die al dagen niet
geslapen heeft en die op zoek is naar haar man. Denk je dat ik je met plezier opbel?
Ik bel je omdat ik wanhopig ben en je moet komen om me te helpen.’
‘Momentje,’ zei ik.
Ik legde de hoorn op mijn borst, om na te denken. De vrouw van mijn broer had
mijn hulp nodig. Het was minstens tien maanden geleden dat ik haar voor het laatst
had gesproken. Ik legde de hoorn weer tegen mijn oor.
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‘Je wilt dus echt dat ik naar Manhattan kom?’
‘Ik weet dat je het geld niet hebt. En niet van Manhattan houdt. Maar ik zal je ticket
betalen als je morgen meteen vertrekt. Schiet het zelf voor, dan krijg je het terug
als je aankomt. Ik neem aan dat je nog steeds niet werkt en dus zo weg kunt gaan?’
‘Ik schrijf boeken, mocht je dat vergeten zijn.’
‘Je weet best wat ik bedoel. Werk waardoor je elke dag verplichtingen hebt. Je
weet wel, waarmee je geld verdient. Zodat je, ik noem maar wat, ons in al die jaren
meer dan één keer had kunnen opzoeken.’
‘Jullie komen toch ieder jaar met kerst hierheen.’
‘We zijn al drie jaar niet meer met kerst in Nederland geweest... Weet je, laten
we dit soort dingen op dit moment alsjeblieft naast ons neerleggen. Er zijn
belangrijkere dingen. Wil je alsjeblieft hierheen komen? Ik betaal je ticket.’
Zo stemde ik ermee in om mijn vermiste broer te gaan zoeken.
Na een paar uur slaap ging ik de volgende ochtend met de trein naar Schiphol. Daar
kocht ik een last minute ticket naar Manhattan. Toen dat was afgehandeld, belde
ik Lisa zoals ik had beloofd, om te vertellen hoe laat ik aankwam. Het was daar
nacht. Ze sliep niet.
‘Neem een taxi naar het appartement, dan ben ik daar ook,’ zei ze.
Er was geen nieuws over mijn broer. Ze zat op de bank en keek naar de deur,
zei ze. Bij elk geluid sprong ze op. Het geluid van de lift, een taxi buiten. Ik adviseerde
haar te gaan slapen. Dan was ze uitgerust als ik er was en konden we samen gaan
zoeken. Ze zei ‘ja ja...’ en we hingen op.
De tijd die ik moest overbruggen voordat mijn vliegtuig vertrok, vulde ik met het
eten van een broodje, het lezen van een krant, een wandeling door de hal en het
kijken naar opstijgende vliegtuigen.
De vlucht zelf duurde acht uur. Ik kreeg drie keer te eten, waarvan twee keer koud
en een keer warm.
Op JFK Airport nam ik dollars op en wenkte een taxi. Deze bracht me naar het
adres van mijn broer en zijn vrouw. Tussen mij en de chauffeur bevond zich een
traliewerk. De rit duurde ongeveer drie kwartier, misschien iets langer. Het eiland
met de skyline kwam in zicht. Toen reden we door de straten van Manhattan en de
taxi hield stil voor 510 East 63rd street. Een gebouw van twintig verdiepingen in
Upper East Side. Het lag naast Rockefeller University, waar mijn broer als neuroloog
aan het promoveren was. Tenminste, dat was het laatste bericht dat mij had bereikt.
Ik meldde me bij de receptie. Ik werd al verwacht en mocht doorlopen naar de
lift. Het appartement lag op de zeventiende etage. Naast me in de lift stonden twee
Chinezen. Of Japanners, dat weet ik eigenlijk niet. Zij stapten uit op de twaalfde
etage.
Bij appartement 17H belde ik aan. Na een halve minuut belde ik nog eens. Ik
klopte op de deur. ‘Lisa?’ vroeg ik en duwde de klink naar beneden. Maar er werd
niet opengedaan.
Ik bleef even in de gang staan om na te denken. Toen stapte ik weer in de lift en
gleed zeventien etages naar beneden. Bij de receptie legde ik uit dat er niet werd
opengedaan. Dit vonden zij net zo vreemd als ik, want ‘Madame Lisa is at home’.
Een mannetje ging met me mee. Hij droeg een grote sleutelbos aan zijn riem en
opende de deur van het appartement. Ik ging als eerste naar binnen. De jaloezieën
waren dichtgedraaid. Het was er schemerig en ik deed een lamp aan.
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Ik moet eerlijk zeggen, ik herkende niets van het appartement. Het had net zo goed
de woning van een onbekende kunnen zijn.
Nadat ik een paar keer ‘Lisa’ had geroepen, doorliepen het mannetje en ik de
kamers. In totaal waren dat er drie. Voor New Yorkse begrippen woonden ze niet
slecht, heb ik begrepen. Lisa was in geen van de kamers. Mijn broer evenmin. Het
bed was leeg, net als de badkamer.
Op de eettafel zag ik een briefje liggen. In het Nederlands was er een boodschap
op geschreven: ‘Dag Robbert. Als je dit leest, ben je aangekomen en heeft de
conciërge je binnengelaten. Ik kan niet aanwezig zijn om je te ontvangen. Een paar
uur geleden werd ik gebeld door een onbekend persoon die mij vertelde meer over
je broer te weten. Ik heb met hem afgesproken. Waar dat is en wie die man is, mocht
ik aan niemand vertellen. De mensen van de receptie weten niet dat ik het gebouw
heb verlaten. Ik ben via de achterdeur weggegaan. Wacht hier op me. Lisa.’
Ik legde het briefje weer op tafel. Het mannetje keek me vragend aan. Ik wist hem
met een smoes naar buiten te werken. Hij aarzelde even, maar liet me toen alleen.
De uren die volgden, vulde ik met wachten. Ik deed het zo kalm mogelijk. Zonder
me ongerust te maken of me van alles in het hoofd te halen, zat ik in dat stille
appartement op de bank. Ik zette koffie in de keuken en dronk de beker leeg. Ik
draaide de jaloezieën open en keek uit over de stad. Wolkenkrabbers, watertonnen
bovenop gebouwen, tuintjes bovenop gebouwen, gele taxi's beneden in de straat
en uiteindelijk, aan het einde van de dag, zachtroze wolken en de ondergaande
zon.
Die dag keerde Lisa niet terug. De dag erna en de dag daarna ook niet. Van mijn
broer ontbrak nog steeds ieder spoor. Misschien is voor dit alles een logische
verklaring, hield ik mezelf voor en belde niet naar de politie of het consulaat.
Ik kon niet langer in dat stille appartement blijven wachten. Buiten ben ik door de
straten gaan rondzwerven. Op de trottoirs staarde ik naar de gezichten van
passanten. Misschien zou een van hen het gezicht van mijn broer of van zijn vrouw
hebben. 's Avonds ging ik niet terug naar het appartement, ik bleef rondzwerven
zonder te slapen. Sommige mensen sprak ik aan. Op een gegeven moment duwde
een vrouw mij van zich af. Een politieagent zag dat, sprak me aan en ik werd
meegenomen.
Eigenlijk heb ik geen zin om te vertellen hoe dat allemaal op het politiebureau in
z'n werk is gegaan. Die hele bureaucratie. Laat ik dit zeggen. Toen ze me uiteindelijk
geloofden, zijn we naar het appartement van mijn broer en zijn vrouw gereden. Ik
liet ze het briefje zien, met de boodschap van Lisa. Toonde enkele foto's waarop zij
beiden waren afgebeeld. De agenten keken er geduldig maar verveeld naar. Het
enige wat ze vervolgens hebben gedaan, is ze op een lijst van vermiste personen
zetten.
Bijna drie maanden bleef ik in Manhattan wachten op de terugkeer van mijn broer
en zijn vrouw. Bij de douane stond ik als ‘toerist’ genoteerd en dan moet je binnen
negentig dagen het land verlaten. Een visum voor langer verblijf werd mij niet
verstrekt. Er restte mij niets anders dan naar huis te gaan. En ik ben nooit meer
teruggekeerd naar Manhattan.
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BROWN DWARF
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Aandoenlijk is de mens en klein
Mark Boog
Aandoenlijk is de mens
en klein. Hij speelt fanfare, voetbal, mens.
Hij ziet met haviksoog belang,
hij heeft ten minste ter beschikking ernst,
en past die ernstig toe.
Kom niet aan zijn beelden!
De velden strekken zich gewillig uit,
het licht is overdonderend.
Onrecht loert in elke hoek, in elk passeren.
Er is een uitslag van de wedstrijd. Er is muziek.
Er werd publiek gesignaleerd,
dat vrolijk lachte. De kantine gonsde
als een oude korf, en eenmaal omgekleed
krijgt ook de rechter bier.
De tribune is geopend, het korps marcheert tevreden af.
Tot in de verte galmt de koperen zondag.
Hij vraagt om een fotoboek, de mens, daar vraagt hij om,
van groot formaat, en glanzend.
Een fotoboek, aandachtig vormgegeven maar waarachtig.
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Al dat streven
Al dat streven - floep,
weg. Je draait je om en streelt
de koude hand die daarom vraagt.
Er komt een nieuwe dag, zoiets zeg je.
Hol en donker draagt de kamer
het vervloekte kamerschap het verandert, en dat was ooit een wens.
Hol en donker zijn de ogen van de slapeloze.
Al dat streven! Recht de tere nacht in.
Die de tijd, en van de tijd het duren,
mild beschimpt. Dit? Is dit het?
De bedoeling, bedoel ik?
Nee, niet dit. Je streelt de hand.
Of toch. Je streelt de oude hand.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

9

Voldoende blind
Voldoende blind voor het kleine en het grote,
al wat heel is scherp in beeld,
de wereld is op maat gesneden
voor haar voornaamste bewoner.
Het peilloze zwart dat omringt: blauw,
zelfs op wolkeloze dagen,
voorál op wolkeloze dagen.
Krioelen van bederf en ziekte: onzichtbaar.
O mens, o schaap, o oude trouwe hond.
Hij zoekt, hij wil. Hij beeft ervan.
Verklaart alsof zijn leven ervan afhangt.
Elke stap een richtingloze.
Elke blik een lege.
Hulpmiddelen? Hulpmiddelen.
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Je loopt, je moet
Je loopt - je moet, je bent atleet, wilde dat worden en loopt. Onder de voeten de platte aarde.
Er heeft zich een automaat in je gevestigd.
Alles in orde, alles op weg naar de volmaaktheid.
Naar de vermoeidheid. Buiten adem ben je zo,
maar moe? Zul je eindelijk moe zijn, je zult slapen.

De golven en het breken
Je ziet er de golven in en het breken.
Dat zie je. Maar het is gewoon
een stad op zondagochtend, grijs,
door de mist niet werkelijk bedekt.
Er gebeurt heel veel als er weinig gebeurt.
Dat denk je. Vooral negeren. Het overschot
opgeslagen in ruime, schone archieven
tot de zondagmiddag. Dan vergeten.
Heb je geen zin om te zwemmen? Niet?
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Vrouw met hond
door Mirjam Lafleur
Hij kijkt onder mijn rok en jankt. Mijn gezicht gloeit, mijn hoofdhuid prikt. Zon op mijn
haren, een vergeten gevoel, niets om bang voor te zijn. Alleen maar de warmte van
het spotje waar ik pal onder sta.
‘Ik ga niet weg,’ zeg ik met mijn ogen dicht. ‘Ik richt de lamp. Voor straks.’
Het spotje is de enige lamp in mijn kamer; een douchekop uit het plafond. Een
hete douche met licht. Nu ik al mijn moed heb verzameld en op het wankele tafeltje
ben geklommen, kan ik erbij.
‘Ik laat je nooit alleen, dat weet je. Niet piepen.’
Zo stopt hij niet, ik weet het. Ik moet hem aankijken. Ik moet mijn ogen open doen.
Buiten, in de diepte, branden de straatlantaarns. De rode en groene seinlichten
op de spoordijk, het onderaardse schijnsel uit de tunnel, en ver weg de rillende
babylichtjes van het industriegebied. Koud of onzeker, twijfelend, vraag het me niet.
Die schuine kop, die ogen - hij moet me niet zo aankijken. Alsof ik hem voor altijd
aan een boom heb gebonden.
Wat zou ik hem nu graag aanhalen, doodknuffelen, hem bezweren dat alles goed
komt. Hij ziet mijn ogen, laat zich op het kale beton zakken, weet wel beter.
De vorige bewoners hebben hun tapijt met geweld losgescheurd, de kamer gevild,
ik adem beton, leef op een stuk Autobahn. Overal mosterdbruine lijmvlekken,
platgereden padden zijn het, stank, stof; alles zit onder een poederwitte laag vol
sporen, zoveel mensen lopen hier, zoveel vingers om me heen. Geen meubels,
alleen wat sinaasappelkistjes en dit tafeltje uit een container: ik heb geen energie
om hier voor werkster te spelen. Mijn huisraad blijft veilig in de Jeep.
Waarom hebben ze het spotje ontzien? Niet om me de aanblik van draden uit het
plafond te besparen, zo zijn dat soort mensen niet. Wrede slopers waren ze; net
als alle bewoners hier.
Ik ga het licht naar buiten richten, een baken voor straks. Mijn zon in de nacht. Ik
verheug me erop, ontspan, glimlach en steek mijn hand naar de lamp uit, en dan,
een onderdeel van een seconde later, is alles pijn - ik schreeuw niet eens terwijl het
zweet me uitbreekt en ik stampvoet van schrik. Hij denkt aan een spel, springt op
het tafelblad - nee, weg jij! - toch nog een schreeuw, het tafeltje kraakt, breekt, weer
grijp ik de lamp, ineens wordt het aardedonker, de kamer diep, ik donder de duisternis
in.
Onvoorstelbaar, weg licht, binnen is buiten geworden. Ik probeer of ik nog kan
bewegen, slinger dronken alsof ik op een vlot zit, het blad kantelt op iets eronder.
Uit de gang klinkt angstig geblaf. Godzijdank! En precies op dat moment, mijn hart
slaat over, harde klappen uit de onderwereld: iemand probeert dwars door de vloer
een bezemsteel in mijn reet te rammen. Ik heb een demon gewekt.
‘Hier!’ sis ik. ‘Niet blaffen. Stil!’
Zij aan zij wachten we af, twee verstijfde mollen, zien roerloos hoe het zwarte
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raamgat een flets filmscherm wordt. Eindelijk blijft het stil. Ik hijs mezelf aan de
vensterbank omhoog.
Vingertoppen tegen het koele glas.
Beneden loopt een man met een winkelwagentje de tunnel onder het spoor in. Iets
volgt hem. Twee vlekken: een langs de muur, een in de muur. De vrouw als dubbele
schaduw.
Als ik de schaduw was, zou ik mijn handen uit de muur steken, mijn nek grijpen
en mezelf uit mijn lijden verlossen. Mijn man zou doorlopen, vanzelfsprekend,
mannen hebben een sleutel in hun rug, hun eigen opwindspeelgoed zijn ze, doorgaan
zonder omkijken, neuken tot ze op zijn.
Ik weet wel wat zij ooit dacht. Dat hij een uitzondering zou zijn. Dat dacht ik ook.
Vergeet het. Kon dat maar. Er komt geen eind aan de muur waar je schaduw langs
schuifelt.
Ik vergis me. Strikt genomen is mijn eigen man een schaduw achter mij geworden.
Hij is over haar heen gevallen, heeft haar ingepalmd. Ik ben het die als een
opwindpop moederziel alleen ben doorgesjokt zonder iets te merken! Iedereen wist
het, hield zijn mond - nee, ik moet niet omkijken. Achter mij is niets meer.
Wat ik wel moet doen, is haar bellen. Zo snel mogelijk, straks is mijn beltegoed
verlopen. Ik moet haar waarschuwen. Een informatief gesprek moet het worden.
Niet gillen, vooral niet gillen. Een soort consult, objectief en professioneel, dat moet
ik kunnen. Zonder angst, zonder emoties. Ik moet me niet laten afleiden. Niet haar
handen op zijn kont zien. Wat ik in mijn hoofd zie, mag geen kans krijgen.
Misschien moet ik een lijst maken, als houvast.
God nee, geen lijst van dingen die ik niet mag zien.
Treinen glijden langs, de tussenpozen worden langer. Buiten wordt het later en
stiller, in mij verstrijkt geen tijd. Geluid dat ik niet wil horen, dringt door de muren
heen. Mijn buren leven.
Beneden huppelt een meisje met een namaakvrolijk paardenstaartje met een
witte plastic tas op de ingang van het trappenhuis af. Precies zo'n paardenstaart
had mijn kleine schat. Iemand moet haar veilig thuisbrengen, een escorte,
zwaailichten, misbruik is het, welke gek stuurt zijn kind midden in de nacht naar een
avondwinkel? Niets weten ze hier van gevaar, van verlies.
Goddank, ze heeft het gehaald, de dakloze die net de hoek om komt, heeft haar
niet gezien, gebruikt zijn stok om even in de afvalbakken te roeren en verdwijnt dan
op het braakliggende landje, buiten mijn gezichtsveld. Nu ligt de straat er weer
verlaten bij. Een lieve bezem kwispelt mijn benen.
‘Ja,’ zeg ik. ‘Het is veilig. We gaan.’
De nachtlamp van de galerij maakt het beton vuiloranje. Voor ik de deur van het
trappenhuis openduw, haal ik diep adem. De lift is weggehaald; een halfhoog hek
staat voor de open schacht. Ik wil niet weten wat ze erin gooien. Beneden hoor ik
gewroet, de vuilniszakken leven.
Koud en donker op straat. Het regent zachtjes. Ik loop als een blinde, mijn nek
gestrekt, mijn hoofd schuin omhoog, mijn gevaarstand. Achter me tikken mijn hakken;
in mijn eentje vul ik deze straat niet. De spoordijk ernaast maakt er een diepe goot
van. Niet naar de grond kijken, niet nog meer ongeluk aantrekken. Goed op mezelf
passen.
Ik doop mijn schoen in een plas, rimpel mezelf weg. Langzaam komt de
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SHUTTLE

rode jas die ik van hem heb weer tot rust. Zodra de nachtlucht me aanraakt, bekruipt
me het gevoel dat hij ergens onder een lantaarn staat te wachten, me aan mijn jas
herkent, uit de lichtkring stapt en in mijn armen valt. Ik moet het afleren, maar deze
jas - god, deze jas.
De bunker waar ik woon, rijst eindeloos omhoog. Ik zoek mijn raam. Het glanst
als water onder een brug. Een donkere spiegel, waar geen treinreiziger doorheen
kijkt. Tot vanavond liet ik het spotje branden, naar buiten gericht. Nu wacht niemand
op me.
Ik schrik, val bijna. Op de verdieping onder mijn raam leunt een gestalte over de
balustrade. Groot, een donkere klont. Wachtend zonder beweging. Zoals een jager
wacht.
Een lichtlint stroomt over de dijk: weer een trein naar nergens. Mijn schat trekt
me de tunnel onder het spoor in. Zwarte schimmel op de muren, water drupt, ergens
ritselt een krant, mijn stappen klinken dubbel, hier word ik elke nacht achtervolgd.
Halverwege - het winkelwagentje! Een kooi op wieltjes, de tralies glimmen. De
man en de vrouw zijn nergens te bekennen. Ik vertrouw het niet, mijn hart ook niet.
Het duurt lang voor ik me heb omgedraaid. Voetstappen aan het begin van de tunnel
- dan niets meer. Iemand is in de muur verdwenen.
Een druppel valt op mijn hoofd. Lange gaten in het plafond, als het plenst klettert
het hier. Een open wond is het, ijzer en beton waaronder de donder aanrolt, horen
en zien vergaat je, alles wat je gilt verdwijnt, wordt meegenomen.
‘Ik mis haar!’ De wereld trilt, ik voel mezelf roepen, hoor niets. ‘Mijn kind! Geef
haar terug!’ De longen uit mijn lijf, maar niet harder dan een gedachte, alleen voor
mij, ik ben het die in elkaar krimpt, buiten adem naast hem hurkt. Die ogen! Zijn kop
past tussen mijn handen, ja, kwispel maar, lik mijn gezicht
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maar. ‘Laten we weggaan hier,’ fluister ik in zijn oor. ‘Voor altijd. Niemand die ons
mist.’
Hij brengt me terug. De schaduw op de galerij staat er nog. Zonder geluid, bijna
onmerkbaar verplaatst hij zich, blijft zo lang mogelijk op me neerkijken, intimideert
me, wat bezielt zo iemand?
Thuis vind ik op de tast het kampeerbed.
Bij de buren is het stil. Mijn vingertoppen schrijnen. Met open ogen slapen gaat
niet. Ik repeteer mijn telefoongesprek, maak geen lijstje, het moet lukken de sterkste
te zijn, waarom kan ik niet boven anderen staan? Onmogelijk, zelfs voor even. In
mijn dromen rijden treinen af en aan.
Zeven stappen is de kamer, vijf de keuken, vier de slaapkamer en de gang. Genoeg
gelopen, genoeg geoefend. Het gesprek zit in mijn hoofd, het nummer ken ik van
buiten.
‘Hallo,’ zeg ik. ‘Kan ik mijn man spreken?’
‘Uw - wat bedoelt u, wie heb ik aan de lijn?’
‘Dat weet je best. Ik ben het, zeg niet dat hij naar zijn werk is.’
‘Het spijt me, maar -’
‘Geeft niet. Zeg, hoe is het met je dochtertje?’
‘Sorry hoor, maar wat -’
‘Alles. Hij heeft zeker niet verteld wat hij met die van ons is gebeurd?’
‘Gebeurd met onze - u bedoelt het ongeluk?’
‘Ongeluk? Hij heeft je verteld dat het een ongeluk was? Dat was het niet. Absoluut
niet.’
Aan de andere kant blijft het stil. Ik hoor geen ademhaling, ze moet haar hand op
de hoorn hebben, staat op het punt op te hangen.
‘Ik begrijp het wel. En jij moet het ook begrijpen. Zie hem als een patiënt. Het
heeft te maken met schuldgevoel, met verlies, met wat hij mij heeft aangedaan.’
Rustig blijven nu.
‘Luister, je kunt hem niet vertrouwen. Geen moment. Maar hij kan het niet helpen,
hij is ziek -’
‘Ik geloof -’ Ze is er nog.
‘Ik waarschuw je, daarom bel ik. Je ziet het gevaar niet; ik zag het ook niet. Alles
maakt hij kapot, begrijp je dat? Alles wat je hebt. Het is zijn schuld! Maar hij kan er
niets aan doen, leven met hem is gevaarlijk als je niet weet hoe dat moet, ik weet
dat, je moet zorgen dat hij niet - luister dan!’
Ik zou niet schreeuwen, ik mocht niet schreeuwen van mezelf. Ze heeft me in de
val laten lopen.
‘Hij houdt van mij, dat moet je weten! Hij zal het nooit verwerken! Niet bij jou. Daar
heeft hij mij voor nodig. Zij was van ons!’
‘Ik geloof dat hij -’ Ze heeft nog steeds niet opgehangen.
‘Het is ons verdriet, van ons alleen!’
‘Ik geloof dat hij naar de advocaat is. Om dat gedoe met jullie hond te regelen.’
Ik druk haar weg, die giftige spin, dat zal hij nooit doen. Het gesprek heeft nog
geen seconde geduurd; ik scheur een nieuw pakje open, sigaretten tuimelen op de
vloer. Sinds ik hier woon, rook ik weer. Ik inhaleer diep. Woede en kanker, niet te
stoppen. Alleen maar lege flessen, geen druppel, ik smijt ze in het rond, vrolijk
blaffend rent hij erachteraan: een van ons is gelukkig. Ik ram op de muren, in de
kamerdeur verschijnen butsen.
De bel.
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VANISHING POINT AT

6 PM

Ik doe open. Een zwaar dier is uit zijn hol gekomen, vult de deuropening.
‘Wat is dit voor teringherrie? Ben je gek geworden! Ik smijt jullie allebei naar
beneden, jij en die kuthond van je.’
Ik herken zijn silhouet. Hij neemt me van top tot teen op. Hij weegt me, zonder
kleren. Zo staan we tegenover elkaar, ik in mijn lege huis met lege flessen, hij twee
stappen voor de balustrade, roestig, daarachter lucht, leegte, zover als het oog reikt,
zonet nog bleekwit, nu donker, zonder houvast.
Sorry zeg ik, het zal niet meer gebeuren, wil de deur dichttrekken.
Handen grijpen mijn heupen. Trekken me van de grond, persen me tegen hem
aan. Voor ik kan krijsen, heeft hij me alweer losgelaten.
Vandaag is een neveldag, een dag met een deksel. We lopen de parkeerplaats op.
Barsten in het asfalt, vuil in de spleten, brokjes glas, stukjes bedrading, een kapotte
wieldop.
Geen Jeep. Mijn Jeep! Gestolen. Weg - alsof hij nooit heeft bestaan. Met al mijn
spullen. Alles wat ik had. Ondanks de deuk in de zijkant. Ondanks het kapotte
achterlicht. Ik moet ergens tegenaan leunen, er is niets, geen muur, geen stoel,
geen auto, niets.
In tranen grijp ik mijn mobiel. Het alarmnummer in, probeer het uit te leggen, hoor
dan: ‘Mevrouw, dit is geen noodgeval, voor een aangifte verzoek u het dichtstbijzijnde
politiebureau -’
Nee! - dat niet, de verbinding valt weg, het lichtje dooft. Nee, nee, nee! Weg met
dat kankerding.
Hij erachteraan. ‘Hier!’ schreeuw ik. ‘Laat liggen!’
We lopen terug. Hij kwispelt, zit nergens mee.
‘Ik laat je staart couperen,’ snauw ik. ‘Ik meen het. Nooit komen we hier nog weg.
Vanaf nu moeten we met een taxi uit eten, prent dat in je kop.’
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Ooit duikt hij daar op, aan ons vaste tafeltje. Ik zit er niet voor niets elke dag. Goh,
jij hier, wat een verrassing, hoe gaat het? Aanvankelijk zijn we beleefd, koel zelfs,
maar onder onze huid brult het, midden in een zin vallen we stil, hoeven niets meer
te zeggen. Hoe is het mogelijk dat ik niet zonder je kan. Ik zeg het niet, ik denk het
en hij hoort me. Zonder een woord omhelzen we elkaar. Stil zijn, niet wakker worden,
voorzichtig zijn met onze droom.
Aan de zijkant van de flat ligt een huis op straat. Een huis zonder muren, iemand
heeft zijn inboedel gedumpt. Hier jij, aan de lijn. Blindengeleidehond spelen.
Een tafeltje! Een donkergroen metalen bistrotafeltje, voor mij, voor minnaars, als
een strijkplank opgevouwen. Zo achteloos mogelijk trek ik het tussen een paar
stoelen uit. Kastjes, een rol tapijt, een bank. Een condenslaagje bedekt de spullen,
verpakt ze, maakt ze nieuw. Een terechtwijzing: ik moet mijn flat inrichten, aan
mezelf denken, opnieuw beginnen.
‘Luister,’ zeg ik. ‘Dat van daarnet meende ik niet. Ik hou van je. Jij bent mijn held.
Ik maak je even vast aan deze schemerlamp, ben zo terug. Bijt ze hun strot af als
ze aan onze spullen komen.’
Zijn gejank snijdt door me heen, zijn boomblik brandt in mijn rug als ik het tafeltje
naar het trappenhuis sleep. Dan zie ik hem. Schimmig, hoog boven me, leunend
over de balustrade. Het tafeltje is ineens te zwaar voor me. Wacht, ik til het als schild
boven mijn hoofd, met moeite lukt het, ik ben weer veilig. Bij mijn nieuwe spullen
lagen ook een paar bijpassende stoeltjes, van die luikenstoelen met latjes. Die
komen straks. Dan alleen nog kaarsen, pasta en een blote jurk. Eentje met
klittenband.
Hij hoort mijn voordeur - dat kan niet anders. Hoe oud is hij? Mannen accepteren
niet dat ze maar één keer leven. Alles wat nog geen vijfentwintig is en naar vrouw
ruikt, maakt dat ondraaglijk. Wie ben ik om mijn eigen man twee levens te
misgunnen? In mij is alles voorbij, iets heeft me uitgehold, in mij stinkt het, vindt hij.
Ik wil hem niet terug om het terugwillen, maar meer verlies verdraag ik niet. Mijn
dochtertje, hem, mijn huis, mijn auto, mijn spullen, alles wil ik terug. De kracht om
hem dat uit te leggen, bij kaarslicht, als onze monden zich over een touwbrug van
spaghetti naar elkaar toe zuigen - ik hoop dat ik het opbreng. Dat het ravijn niet te
diep is.
Heel stil sluit ik de deur achter me. Het tafeltje heeft toch geleden, zachtjes leg
ik het in de kamer tussen de vlekken, trek aan het onderstel. Ruk, trap, breek mijn
nagels. Dan dringt het tot me door. Dit is helemaal geen tafel, het platgeslagen
dekschild van een stalen tor is het, gewurgd door zijn eigen poten, in een
doodskramp. Zo moet die smerige spin zich aan mijn schat hebben vergrepen! Op
haar rug, gelede poten malend door de lucht, achterlijf omhoog stulpend, tot ze haar
poten intrekt, in zijn rug slaat: de klem heeft haar prooi beet. Ik laat me zakken,
eindelijk een muur, hoe lang ik zo zit weet ik niet, dan besef ik dat ik mijn liefste
alleen achter heb gelaten. Radeloos ren ik naar beneden.
Alles is weg, hij bewaakt lucht. Kwispelt als een bezetene. Geen doodgebeten
straatjutter te zien, meer dan een ondergezeken oude schemerlamp is van mijn
huisraad niet over.
‘Klootzak, waarom heb je niks gedaan?’ huil ik. ‘Waarmee hebben ze je verleid?
Je stinkt naar worst, dacht je dat ik het niet rook? En dit is geen boom, het is een
godvergeten lamp en hij gaat mee. Waag het niet er ooit nog tegenaan te pissen
en kijk me in godsnaam niet zo aan.’
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DRIVE-IN

De bel. Ik ben op het ergste voorbereid. Het is nog geen vijf uur, buiten lijkt het
wel nacht. De galerijlamp is aan. Een onbekend silhouet, waarachter lichtjes in de
diepte voorbij razen. Een kleine, schriele man, een te grote jas, een koffertje - niet
hij, godzijdank.
‘Goedemiddag,’ zegt hij. ‘Ik zag geen huisnummer. Bent u mevrouw...’ - hij noemt
mijn naam.
‘Nee,’ zeg ik. ‘Ik ben de werkster.’
Ik zie hem kijken.
‘U bent de werkster van de bewoonster?’
‘Gelooft u me niet? Wat wilt u eigenlijk?’
‘Ik kom voor de hond.’ Hij klikt zijn koffertje open en houdt een envelop omhoog.
Mijn rug wordt ijskoud, ik durf niet over mijn schouder te kijken, is de kamerdeur
dicht, als hij blaft zijn we verloren. Ik glimlach mijn wangen hard.
‘U treft het niet. Mevrouw is met de hond weg.’
Hij drukt de envelop in mijn hand. ‘Hier tekenen voor ontvangst. Dit vakje.’
Ik zet een handtekening. Werkster staat er, als je erg goed kijkt.
Ik smijt de deur dicht. Iets zwaars maakt dat ik geen adem kan halen. Binnen,
onder de schemerlamp, met mijn schat aan mijn voeten, lees ik het, zwart op wit.
Ik wrijf over mijn gezicht, druk op mijn oogleden - op het ergste moet je voorbereid
zijn, altijd het ergste. Ik kan dat niet.
Vlokken komen uit het donker, vallen op de vensterbank, liggen er even, zijn dan
weg. Eén vlok blijft aan spinrag hangen, trilt vlak voor mijn ogen in het luchtledige,
hangt daar omwille van mij, hulpeloos, gevangen.
De wereld ligt in de diepte, daar denderen mensen voorbij. Mensen met een
dienstregeling: ze komen, ze gaan. Treinen en mensen nakijken, meer is er niet.
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Later en stiller wordt het. De treinen zijn mijn klok. Tijd glijdt langs me heen, ergens
in de verte verdwijnt hij, in mij verstrijkt hij niet, is alles stil.
Hij slaapt. ‘Opstaan,’ zeg ik zacht. ‘Het is tijd.’
Hij geeuwt, strekt zijn voorpoten, maakt een glijbaan, draait rondjes om mijn
benen. Net of hij blijer is dan anders.
‘Wat goed van jou,’ zeg ik. ‘Wij gaan vanavond iets leuks doen en jij weet het al.’
Ik praat tegen zijn rug, hij zit al voor de deur, zijn staart veegt het beton. Hij stuift
naar buiten.
‘Wacht op mij,’ zeg ik. ‘Niet schrikken.’ Zo hard mogelijk gooi ik de voordeur dicht.
En dan de deur van het trappenhuis. De galm is diep en prachtig.
Op straat loop ik gewoon, dan, plotseling, gooi ik met een ruk mijn hoofd in mijn
nek. Hij staat er. Mijn belager, vijand - wat al niet. Ik blijf staan, neem een risico, ik
zwaai. Hij zwaait niet terug maar zijn schrikbeweging, heel klein, heel even, vertelt
alles.
‘Niet die kant op,’ zeg ik. ‘Niet naar de tunnel. Kom - wie het eerst boven is.’
De dijk is steiler dan ik dacht. Glibberig. Hij hijgt, klimt sneller dan ik, trekt me aan
de riem mee omhoog, dwars door een gat in de afrastering.
Boven is het dak van de wereld. De rails glimmen oneindig mooi, ver weg ligt er
een gele glans overheen. Dit is meer dan de aarde, meer dan de rand van een goot,
geen mist, weids uitzicht, eindelijk kan ik ademhalen.
De wind speelt door mijn haar, het ruikt naar natte stenen en metaal. Kiezels
knerpen waar geen bielzen liggen.
‘Wij zijn een trein,’ zeg ik. ‘Een zachte trein. Kijk, die gele lichtjes, daar lopen we
heen.’
Ik til hem op, knuffel hem. Hij is zo vrolijk, likt mijn gezicht. In zijn ogen zie ik
mezelf, zo is het, wij zijn elkaar, hij een hond en ik een meisje, nog niet groot genoeg
om over de bielzen te hinkelen.
Net zo klein als het meisje met de paardenstaart.
Gisteravond was ze daar. In de tunnel. Ze wilde weten wat ik gilde. Ik kon geen
antwoord geven.
‘U moet niet huilen,’ zei ze, ‘en wat een lieve hond, zullen we samen teruglopen?’
Ze gaf me een hand, bij elke stap rinkelde haar draagtas. Ze bracht me tot voor
mijn deur.
‘Dag mevrouw, dag lief hondje.’
Ze hurkte naast hem, haar wang tegen zijn hoofd. Een engel.
‘Hij is voor jou,’ zei ik. ‘Hij mag niet meer bij mij. Zie je wel, hij vindt jou ook lief.’
En ze keek me aan, precies zijn blik, een en al liefde en daaronder iets anders,
bijna niet te peilen, zo ondoorzichtig en toch zag ik het.
‘Ik mag van mijn vader geen hond. Hij haat geblaf. Wij wonen beneden u.’
Dan moet ze weg, haar vader wil zijn bier.
Ik had haar moeten waarschuwen. Voor vaders, voor mannen, voor treinen.
De rails zoemen, de wereld trilt. Het is nog niet te laat. Ik zal het haar vader laten
zien, zorgen dat hij het onthoudt. We blaffen niet vanavond. We maken geen lawaai.
Als hij geen last van ons heeft, zal hij haar een hond geven. Een lieve hond die
niemand haar ooit mag afnemen.
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Huwelijksdialogen (I)
door J.J. Peereboom
-AADRIAAN:

Ik wou dat er eindelijk weer eens nieuwe ideeën bij mij opkwamen.
Dat weet ik. Dat wil je al een tijd lang.
ADRIAAN: En het schiet niet op.
ANITA: Misschien zou je meer mensen met nieuwe ideeën moeten kennen.
ADRIAAN: Dan zou ik door ze geïnspireerd worden?
ANITA: Dat zou kunnen.
ADRIAAN: Of juist niet, als ik met nieuwe ideeën probeer aan te komen die voor
hen al stokoud zijn.
ANITA: Dan kunnen ze nog altijd denken, gelukkig dat hij die vrouw heeft om hem
op peil te houden.
ADRIAAN: Daardoor begrijpt hij ten minste dat er nog andere waarden zijn dan
nieuwe ideeën, bedoelen ze zeker.
ANITA: Dus...
ADRIAAN: Laten we dan weer eens een paar van zulke mensen uitnodigen.
ANITA:

-BBEN: Zo! Was je al bijgekomen...
BIEN: Bijgekomen waarvan?
BEN: Je ging de kamer uit als iemand die genoeg had van het gesprek.
BIEN: We hoefden toch niet de hele dag door te praten?
BEN: Nee... Alleen zeg je soms iets afsluitends. Zoals ‘nou ik ga’ of ‘tot straks’.
BIEN: Misschien ging de bel.
BEN: Ik geloof het niet.
BIEN: Nou, ik zou er geen punt van maken.
BEN: Dat was ik niet van plan. Ik vroeg maar even.
BIEN: Het is wel lastig als je in je eigen huis iedere keer

moet uitleggen waarom
je een kamer binnenkomt, en dan weer waarom je er uitloopt.
BEN: Ja, stel je voor. Onuitstaanbaar.
BIEN: Ik zei niet onuitstaanbaar. Alleen lastig.
BEN: O ja, lastig.
BIEN: Eigenlijk kwam ik kijken of je plant nog water heeft. En iets anders, wat ik
weer vergeten ben.
BEN: Je weet, als je iets hebt kan je altijd hier binnenlopen. Ook zonder afspraak.
BIEN: Heel grappig.

-CCATRINA: Telefoon voor je.
CASPAR: Wie dan?
CATRINA: Puck.
CASPAR: Ik ben bezig.
CATRINA: Ze wil even iets

zeggen.
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CASPAR:

Ik wil even iets afmaken.

CATRINA: En dan vergeet je terug te
CASPAR: Nee, ik zal er om denken.

bellen.

CATRINA: Ik vind dit erg vervelend. Als je zelf zestig bent, zal je het nog wel merken.
Dat de mensen vergeten terug te bellen.
CASPAR: Is Puck zestig?
CATRINA: Je hebt haar zelf toegesproken op haar verjaardag.
CASPAR: Dat was ik vergeten.
CATRINA: Je kan je voorstellen hoe jouw leven zal zijn over vijftien jaar.
Vereenzaamd.
CASPAR: Ik wil alleen even niet telefoneren.
CATRINA: Ik zal het tegen Puck zeggen: ‘Soms belt-ie terug - hij is vereenzaamd
aan het worden’.
CASPAR: Je zegt maar wat je invalt. Puck weet er alles van.

-DDIENEKE: Heb je nu eens iets aan Rosita laten horen?
DAAN: Rosita... nee. Je weet dat ik niet...
DIENEKE: Niet dol op haar ben. Ze heeft ons twee keer

gevraagd toen we niet

konden. Dus wij zouden terugbellen.
DAAN: En dat is nu?
DIENEKE: We moeten het niet langer laten lopen.
DAAN: We kunnen haar voorgoed laten lopen. Veel mensen doen zoiets met elkaar.
Ik weet zelfs mensen die het met mij hebben gedaan.
DIENEKE: Je weet best dat jij dat niet kan doen met Rosita.
DAAN: Ik kan het best. Ik mag het niet.
DIENEKE: Het zou goed zijn als jij je eens hervormde tot een afgewogen mens.
DAAN: En dan nooit meer sputteren zeker - want een afgewogen mens heeft altijd
tijd.
DIENEKE: Het zit anders: een afgewogen mens heeft niet altijd ergens iets tegen.
DAAN: Hou maar op. Ik bel wel eens - als ik tijd heb.

-EELS: Komen die Bikkerings nu al weer langs?
ERIK: De vorige keer was minstens drie maanden geleden.
ELS: Intussen zijn we weer bij hen geweest.
ERIK: Nou ja: ik kwam ze tegen. Je kunt ze afbellen. Dan zeg

je: bij ons is de
minimum termijn - weet ik wat; drie maanden dan misschien.
ELS: Ik heb geen termijn. Ik wil alleen dat mensen niet aan een stuk door over
hun eigen zaken praten.
ERIK: Wat noem je hun eigen zaken?
ELS: Politiek - universiteit - literatuur. Niks wat een mens vanzelf weet.
ERIK: Zoals het weer - en ziektes - en vakantie?
ELS: Bijvoorbeeld. Sommige mensen willen daar ook eens over praten.
ERIK: Maar niet aan één stuk door dan toch.
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ELS:

Nou ja - wat is één stuk door...
Aan één stuk door is: altijd.
ELS: Zoals wij met elkaar bijvoorbeeld, bedoel je. Aan tafel.
ERIK: Dat bedoelde ik niet, maar het is een goed voorbeeld. En daar zijn geen
Bikkerings bij nodig.
ERIK:
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COLD STONE

-FFRANCIEN:

Heb je nu van die mensen gehoord?

FRED: Die mensen? Ik geloof dat ik helemaal niet weet wie dat zijn.
FRANCIEN: Doe daar eens een keer niet vaag over. Je weet best wie ik bedoel.
FRED: O...
FRANCIEN: En als die afspraak met hen nooit doorgaat, dan kunnen we een dag

vroeger weg.
FRED: Ik weet ook niet waarheen!
FRANCIEN: Soms denk ik dat jij praat zoals je praat omdat je hoofd echt begint
leeg te lopen.
FRED: Dat is niet zo. Ik weet alleen toevallig deze keer niet over wie jij het hebt.
FRANCIEN: Blijf dan maar in ieder geval thuis.
FRED: Neem mij maar mee naar die mensen toe. Het kan mij niet schelen wie het
zijn.
FRANCIEN: Het zal hun misschien ook niet kunnen schelen wie jij bent.
FRED: De telefoon gaat.
FRANCIEN: Als je maar niet denkt dat ik hem ga beantwoorden.

-GGERDA: Heb je eindelijk die armband
GERARD: Welke van de vele?

van mij teruggevonden?
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GERDA:

Niks vele. De ene van moeder die ik in de tuin ben verloren.
niet die van twee weken geleden.
zal het wel zijn.
GERARD: Jaja. Zo lang ligt-ie ten minste al op de schoorsteenmantel.
GERDA: Wat?
GERARD: Zolang geleden ongeveer heb ik hem daar neergelegd.
GERDA: Ja, jezusmina...!
GERARD: Volgens mij heb ik je dat ook verteld.
GERDA: Volgens jou... Dan is het vast in orde.
GERARD: Je bedoelt natuurlijk
GERDA: Twee weken... Zoiets

-HHERMAN: Wat zit je haar goed
HELMA: Hoe bedoel je?

vandaag.

HERMAN: Ik bedoel dat het goed in zijn model
HELMA: Nou, leuk - dat je dat zo ziet.
HERMAN: Het is toch niet iets ongewoons?

zit. En dat het glanst en zo.

HELMA: Je bedoelt, andere mensen zeggen wel eens zoiets. Andere mannen. Dat
is ook zo. Jij zegt het alleen niet vaak.
HERMAN: Je bedoelt, je zou het vaker willen horen.
HELMA: Vaker... ach, af en toe is al heel wat. Ik doe het tegen jou ook niet.
HERMAN: Je bedoelt dat jij ook zelden zegt, zo'n beetje haaruitval is niet erg.
HELMA: Natuurlijk is dat niet erg. Dat zou helemaal onzin zijn.
HERMAN: Zie je: dan zitten we op het goede spoor.
HELMA: Laten we zo beminnelijk voortgaan!

-IIEN: Was jij dat, die deur die dichtsloeg?
IGOR: Ja, ik was weer terug.
IEN: Je had misschien iets kunnen roepen.
IGOR: Je begreep zo ook wel wie het was.
IEN: Het had best een vreemde kunnen zijn.
IGOR: Nou ja: je weet nu in ieder geval, dat was het niet.
IEN: Nee... net niet. Het scheelt weinig.
IGOR: In ieder geval is alles nu opgehelderd.
IEN: Opgehelderd is waarschijnlijk te veel gevergd. Het lijkt

me alleen beter als
iemand opbelt of aanbelt om te weten of meneer misschien nog wel eens thuis
terugkomt. Misschien kunnen we het er nog eens over hebben.

-JJOSIEN: Heb je die brief van mij aan de advocaat
JOOP: Opgeknapt?
JOSIEN: Dat zou je doen.
JOOP: Ik weet niet eens wat dat betekent.

van mijn moeder nu opgeknapt?
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JOSIEN:

Opknappen betekent netter maken, mooier maken.
O, dat soort opknappen! Nou, ik weet wel zeker dat ik nooit aan iemand
beloofd heb om iets wat ze geschreven hadden op te knappen. Dus aan jou ook
niet.
JOSIEN: En je weet zeker ook zeker dat je nooit vergeten bent wat je aan iemand
beloofd had.
JOOP:
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DAWN

JOOP:

Misschien wel. Maar als ze er mij dan aan herinnerden, dan wist ik het

weer.
JOSIEN: Nou dan? Ik herinner je eraan.
JOOP: Ja, en er zit niets in mijn herinnering.

Dus jij vergist je. En dat is ook geen
wonder. Jij denkt wel meer dat je dingen zeker weet. Eigenlijk denk je dat altijd
geloof ik.
JOSIEN: Ongelooflijk zoals jij praat. Voortaan maak ik alleen nog schriftelijk
afspraken met je.

-KKEES: Hallo hallo. Eindelijk kom ik weer eens op tijd.
KARIN: Wat voor tijd bedoel je?
KEES: Etenstijd. L'Heure du repas.
KARIN: Doe niet jolig, Kees. Je weet best dat we een

andere tijd hadden
afgesproken. Tenzij je het opzettelijk vergeten was. Waar je niet te goed voor bent.
KEES: Misschien is het mij wel eens overkomen. Deze keer niet opzettelijk.
KARIN: Nou, hoe dan ook.
KEES: Ach, ineens weet ik precies wie je bedoelt. Lidy. De trouwe Lidy.
KARIN: Die jij altijd vergeet. Hoeveelste keer is dit? De vijfde?
KEES: Nee... dat nog niet.
KARIN: Het zit in haar giechel, dat weet ik best. En dat is geen excuus. Hoeveel
mensen denk je dat bij ons wel hadden willen wegblijven om jouw schaterlach?
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KEES:

Lidy heeft aan die behoefte toegegeven, zo te zien.
bij het hek.

KARIN: Welnee. Ik hoor haar auto
KEES: Nou! Ik zit voor haar klaar.

-LLAURA:

Zo hebben we toch een vrolijke avond gehad. Ik bedoel, zelfs jij.
LEO: Al ben ik niet zo'n vrolijke kerel.
LAURA: Nee, nou ja. Je hebt meestal minder pret dan ik.
LEO: Ja, en ik ben dus ook minder vrolijk.
LAURA: En dat vertrouw ik juist nooit helemaal.
LEO: Je denkt dat ik maar doe alsof ik dingen niet leuk vind?
LAURA: Nee, ik denk dat je misschien zonder het te merken manieren uit het
buitenland hebt overgenomen. Een tijdje in Frankrijk - en dan weer een tijdje in
Engeland - nou, dan neem je dingen over. En dan kijk je alsof onze pret een beetje
provinciaals is.
LEO: Ik vind het een kwetsende veronderstelling dat ik een man met maniertjes
uit het buitenland geworden ben.
LAURA: O, maar iedereen vind het leuk.
LEO: Ik speel liever geen komediantenrol.
LAURA: Doe maar niet zo mal overgevoelig, Leo. Je rol ziet er heel goed uit.

-MMOIRA: Heb je nu enig idee hoe lang het duurde om jou aan de telefoon te krijgen?
MAARTEN: Enig idee, jawel. Het duurde langer dan je gewend bent.
MOIRA: Het duurde twee-en-een-half uur!
MAARTEN: Dat is wel veel. Het kwam grotendeels door een stafvergadering

natuurlijk.
MOIRA: Natuurlijk, natuurlijk. Vroeger kon je daar nog wel eens twee minuten vrij
van nemen.
MAARTEN: Natuurlijk.
MOIRA: Het hing er maar van af voor wie.
MAARTEN: Ja, ja. Wat wil je daar nu mee zeggen?
MOIRA: Dat ik niet gewend was aan twee-en-een-half uur.
MAARTEN: Neeneenee. Dat is ook haast nooit gebeurd.
MOIRA: Vaak genoeg om zo langzamerhand een indruk te maken dat...
MAARTEN: O ja, weer een indruk dat!
MOIRA: Nou, daar wil ik nodig over praten. Jij zeker niet.
MAARTEN: Ik misschien een volgende keer. Nu ga ik aan het werk.
(wordt vervolgd)
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Hotel (slot)
Eva Gerlach
9 - Leeg
We gooien het wachten eruit, de sleetse matrassen,
het uitzicht over de strijd, het hart in zijn kooi,
verkreukelde foto's, tassen vol drijfveren, zeepjes:
stuurloos op de thermiek.
We gaan aan het gras ruiken, speenkruid
eten, onder de auto's zoeken
naar poezen met beloning, tatoueren
vleugels op elkaars rug, alles los,
we gaan voor altijd weg bij het hotel.
Kom we steken de brand erin, jerrycan, vonken
tegen de ramen, een gloed in de spiegels, de wind
in het haar van het vuur, hou me vast.
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Een rafelig weefsel
Zin en onzin van het begrip ‘Europese cultuur’
door J.J.A. Mooij
Het bestaan van een ‘Europese cultuur’ is niet vanzelfsprekend. Men kan wijzen op
opvallende tegenstellingen tussen Noord en Zuid, tussen West en Oost, tussen het
rooms-katholieke, het orthodoxe en het protestantse christendom. Zelfs buurvolkeren,
zoals Vlamingen en Nederlanders, vertonen al culturele verschillen, ja, zulke
verschillen kunnen er al zijn binnen één land, bijvoorbeeld tussen Noord- en
Zuid-Italië, tussen Bretagne en de Provençe en tussen Friesland en Limburg. Het
is veelzeggend dat het in de cultuurpolitiek van de Europese Unie meer en meer
gebruik is geworden om in hoofdzaak aan de veelheid van regionale en nationale
culturen te denken.
Er is ook heel wat sociologisch onderzoek gedaan dat deze pluraliteit bevestigt.
Onlangs nog bood de Atlas of European Values een grootschalig overzicht van de
gekoesterde waarden en voorkeuren op het hele continent, gerangschikt naar de
onderwerpen familie, werk, godsdienst, politiek, maatschappij en welzijn. De
conclusie was even kort als duidelijk: ‘Europe is not a homogeneous part of the
1
world in terms of its values.’
Anderzijds is het bestaan van één Europese cultuur in de loop der jaren met vuur
en pathos verdedigd. Er zijn daarbij over die cultuur de meest verheven en
onwaarschijnlijke dingen gezegd, want gevoel voor verhoudingen is niet altijd een
van de sterke punten in debatten die over Europa en zijn cultuur gaan. Toch zijn,
gezien de verschillen, juist die verhoudingen van groot belang. Van even groot
belang is het de verschillende niveaus van het cultuurbegrip in het oog te houden.
Hier gaat het natuurlijk om de vraag of Europa op macroniveau een ‘cultuur’ vormt,
dat wil zeggen of dit deel van de wereld zich door de geschiedenis heen op basis
van de activiteiten, ideeën en producten van zijn bewoners op een duidelijke manier
heeft onderscheiden van andere delen van de wereld. Daarbij is verstrekkende
overeenstemming in levensstijl, waarden en overtuigingen, zoals op microniveau
gebruikelijk, helemaal niet nodig. Ook is het geen bezwaar dat op het Europese
continent uiteenlopende en in bepaalde opzichten sterk contrasterende nationale
2
culturen bestaan.
De vraag naar een Europese cultuur noopt kortom tot een zoektocht naar
opvallende verschijnselen, ‘bindende elementen’, die elk voor zich grote delen van
het continent betreffen en samen het hele continent bestrijken, en die zich niet elders
op de wereld in een vergelijkbare vorm hebben voorgedaan. Kijken naar Europese
cultuur is dus kijken naar de Europese geschiedenis in vogelvlucht.
Het ligt in de rede om te beginnen bij de Middeleeuwen, waar velen zo dikwijls het
begin van de Europese cultuur hebben gezocht. Grote delen van Europa werden
toen gekerstend, voor zover zij al niet eerder tot het christendom waren overgegaan.
Soms ging het snel, soms langzaam, soms vreedzaam, soms gewelddadig. Over
de grondigheid kan men twisten, maar ingrijpend was dit proces zeker. Het christelijk
geloof werd een niet weg te denken factor in het geestelijk leven van Europa, en de
Kerk werd een dominante institutie op tal van levensterreinen. Het meest zichtbare
gevolg was dat het continent met tienduizenden kerken en kloosters werd overdekt.
Overigens betekende de kerstening geen culturele eenvormigheid en aanvankelijk
3
zeker geen gemeenschappelijke Europese ontwikkeling. Zo gingen, vanaf 1054,
het wes-
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terse en het oosterse christendom gescheiden wegen, hetgeen het al langer bestaand
verschil tussen Romeinse en Griekse culturele overlevering versterkte. En vanaf de
veertiende eeuw kwam een groot deel van Zuid-Oost-Europa ook nog eens onder
Osmaans - dus islamitisch - bestuur, waaraan pas vanaf de achttiende eeuw
geleidelijk een einde kwam.
Binnen het Europese continent hebben deze drie scheidslijnen (Rooms versus
Orthodox, Romeins versus Grieks, christendom versus islam) tot het uit elkaar
groeien van West- en Oost-Europa geleid. Zozeer, dat sommige geleerden deze
gebieden niet tot één cultuur rekenen. Toch is het de vraag of zo'n drastische
conclusie gerechtvaardigd is; er zijn immers belangrijke overeenkomsten en
verbindingen tussen Oost- en West-Europa blijven bestaan. Ik kom erop terug.
Zeker is dat in het Westen een belangrijk bindend element werd gevormd door
de latinisering. Latijn was hier de taal van de Kerk en het werd de taal van de
Europese intelligentsia, een trend die in de periode van het humanisme nog werd
versterkt en pas in de loop van de achttiende eeuw ging verdwijnen. Latijn was dus
ook de taal van alle universiteiten die vanaf ongeveer het jaar 1000 ontstonden,
eerst in Italië, later ook elders, van Coimbra tot Uppsala en van Oxford tot Praag.
Die gemeenschappelijke taal betekende dat studenten en geleerden uit verschillende
landen door grote delen van Europa van universiteit naar universiteit konden trekken.
Thomas van Aquino en Bonaventura waren Italianen die hoogleraar werden in de
theologie in Parijs, de Franse humanist en classicus Joseph Justus Scaliger kwam
naar Leiden, en de Zwitserse wiskundige Johann Bernoulli doceerde omstreeks
1700 in Groningen, waar zijn zoon Daniel werd geboren die later naar St. Petersburg
en Bazel trok.
De universiteiten vormden zonder twijfel een ‘Europees’ netwerk en waren een
‘Europese’ verworvenheid. Buiten Europa kwam zoiets niet voor, hoewel de
4
islamitische rechtsscholen misschien een voorbeeld zijn geweest.
Naast deze ontwikkelingen onderscheidde West-Europa zich nog in een ander
opzicht. Het bedreef expansie. Vanuit allerlei zeehavens voeren schepen de oceaan
op, soms voor verkenning, meestal voor handel of roof. Aanvankelijk uit Scandinavië
toen de Vikingen de Atlantische Oceaan overstaken, vanaf de vijftiende eeuw uit
Portugal, Spanje, de Nederlanden, Engeland en Frankrijk. Zo verkenden de
Portugezen de Afrikaanse Westkust en bereikte Vasco da Gama als eerste Indië
vanuit Europa overzee, zes jaar nadat Columbus in Amerika belandde, en een jaar
of twintig voordat Magalhães rondom Zuid-Amerika de Stille Oceaan en uiteindelijk
Oost-Azië bereikte.
De Chinezen hadden de Europese zeevaarders zonder al te veel moeite de pas
af kunnen snijden. In de eerste eeuw van de Mingdynastie, meer in het bijzonder
tussen 1405 en 1433, zond de keizer van China zeven keer een grote gewapende
vloot van meer dan honderd schepen en met meer dan 10.000 soldaten aan boord
naar de Indische Oceaan, waarbij aanvankelijk naar Sri Lanka en India werd gevaren,
en later ook naar het Arabisch schiereiland en de oostkust van Afrika. Het ging
waarschijnlijk om een demonstratie van de Chinese macht en de verwerving van
nieuwe schatplichtige gebieden. Maar de keizers stopten vrij plotseling met het
programma. China zag van verdere expedities af en de bouw van nieuwe grote
5
zeeschepen werd zelfs verboden.
Daarentegen werd de Europese expansie krachtig voortgezet. In hoog tempo
werden vanuit Europa grote delen van Zuid- en Oost-Azië en van Noord- en
Zuid-Amerika verkend, in kaart gebracht en vaak geplunderd. De handel kreeg een
enorme stimulans, de schatkisten ook. En terwijl talloze niet-Europeanen stierven
aan geïmporteerde besmettelijke ziekten, vestigden Europese kolonisten zich in de
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nieuwe gebieden en werden slaven uit Afrika naar Amerika gebracht. Dit was de
eerste fase van globalisering, waarbij kolonisatie gaandeweg overging in kolonialisme
en imperialisme. De verbreiding van het christelijk geloof was een populair middel
ter rechtvaardiging van al deze veroveringen. De Portugese dichter Luís de Camões
6
gebruikte het al in zijn epos over de ontdekkingsreizen De Lusiaden van 1572.
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Overigens bracht de nieuwe rijkdom in Europa vooralsnog wel bevolkingsgroei maar
geen algemene welvaart en interne vrede. En toen in de negentiende eeuw grotere
schepen de mogelijkheid boden tot massale emigratie, trokken vele Europeanen
weg naar meer belovende landen overzee. Naar schatting emigreerden tussen 1830
en 1930 vijftig miljoen Europeanen naar andere werelddelen. Bijna alle streken van
het continent droegen hieraan bij: Ierland, Engeland, Schotland, Noorwegen, Zweden,
Duitsland, Polen, Litouwen, Oekraïne, Griekenland, Italië, Frankrijk en Spanje. De
belangrijkste oorzaken waren armoede, hongersnood en vervolging. De emigranten
zochten veiligheid en welvaart buiten Europa. Het resultaat was een nieuwe,
7
grootscheepse bijdrage aan de verspreiding van Europeanen over de wereld.
Algemene Europese ontwikkelingen speelden zich ook af in de kunsten en de
wetenschappen. Al in de Middeleeuwen waren artistieke ontwikkelingen aan de
gang die zich over grote delen van het continent uitstrekten, zoals de Romaanse
en Gotische bouwstijlen. Ook nadien ontstonden diverse pan-Europese
kunststromingen: Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek, Symbolisme en
Modernisme. Soms functioneerden steden (Rome, Parijs, Wenen) als centra van
dergelijke ontwikkelingen en trokken vanuit heel Europa kunstenaars aan. Aldus
namen de onderlinge wisselwerking en beïnvloeding alleen maar toe. Ook
Oost-Europa en vooral Rusland raakten daarbij betrokken. Poesjkin, Toergenjev,
Tolstoj, Dostojevski en Tsjechov werden ‘Europese’ schrijvers; Moessorgski,
Tsjaikovski en Rimsky-Korsakov werden ‘Europese’ componisten; en in het begin
van de twintigste eeuw liepen Russische kunstenaars voorop bij het Europese
Modernisme.
Heel uitzonderlijk was de rol van de wetenschap in Europa. Zo was de
natuurwetenschap drie eeuwen lang een vrijwel exclusief Europese aangelegenheid.
Natuurlijk, voorafgaand aan de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw
werd in China en in het Midden-Oosten veel belangrijk werk gedaan, maar dat
stagneerde en Europeanen van diverse komaf namen het roer over. Copernicus
was een Pool in dienst van de rooms-katholieke kerk. Tycho Brahe was een Deense
edelman, vele jaren gesteund door de Deense koning en op latere leeftijd als
astronoom in dienst van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Kepler was als
Duitser in dienst van diezelfde keizer. Galileï was een Italiaan, hoogleraar in Padua,
daarna als geleerde verbonden aan het hof van de groothertog van Toscane.
Descartes was een Fransman en werkte twintig jaar in Nederland. Christiaan
Huygens was een Hollander, ook een privaatgeleerde, later met een jaargeld van
de Franse koning, de aartsvijand van de Republiek. Newton was hoogleraar in
Cambridge en muntmeester in Londen.
De wetenschappelijke vernieuwingen die deze Europese geleerden voortbrachten
wortelden in een nieuwe kijk op de verhouding van theorie en waarneming, in een
nieuwe visie op de rol van voorgangers, en niet te vergeten in belangrijke
cultuurhistorische voorwaarden op het gebied van mentaliteit, sociale instellingen,
faciliteiten, beloningen, scholen en communicatie. Essentieel was ook de uitwisseling,
samenwerking en wedijver tussen onderzoekers verspreid over Europa (veel later
culminerend in de uitvinding van het internationale wetenschappelijke congres).
8
Onvermijdelijk of voorbestemd was deze ontwikkeling niet. Met dat al zette het
proces door, en wat gold voor de mechanica, de optica en de sterrenkunde, ging
ook gelden voor andere vakgebieden. Met namen als Boyle, Gay-Lussac en Van
der Waals, Linnaeus, Darwin en Mendel, Volta, Ohm, Ampère, Faraday en Maxwell,
Mendelejev, Curie-Sklodowska, Bohr en Heisenberg reis je kriskras door Europa.
Wel ziet men dat de bijdrage van de nakomelingen van Europese emigranten in de
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Nieuwe Wereld op den duur toeneemt. Vooral vanaf het eind van de negentiende
eeuw gaan de Amerikanen in het voorste gelid meedoen. Er is een beroemde proef
van Michelson en Morley over de lichtsnelheid ten opzichte van ‘de ether’, en Millikan
bepaalde de lading van het elektron. In de techniek namen mensen als Edison en
Bell
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REX

het voortouw (al bleef Marconi de Amerikanen voor).
Toch gingen tot aan de Tweede Wereldoorlog verreweg de meeste Nobelprijzen
voor de natuurwetenschappen en geneeskunde nog naar Europeanen in strikte zin,
en binnen Europa de meeste naar Duitsland. In de periode van 1901 tot en met
1915 kregen slechts twee Amerikanen (de in Polen geboren Albert A. Michelson en
Theodore Richards) een wetenschappelijke Nobelprijs op een totaal van 52, net zo
veel als de Russen (Ivan Pavlov en Ilja Metsjnikov). De Duitsers stonden toen op
15, de Fransen op 9, de Britten op 7 en de Nederlanders op 5. In het interbellum
begon dit een beetje te verschuiven, en in 1939 waren er in totaal 13 Amerikanen
met een Nobelprijs voor een van de wetenschappen. Duitsland stond toen op 34,
Groot-Brittannië op 22, Frankrijk op 14, Nederland op 8. (Eén keer, in 1930, ging
de prijs naar een niet-Westerse wetenschapper, de fysicus Chandrasekhara Raman,
die zijn leven lang in zijn geboorteland India is gebleven.) Pas na de Tweede
Wereldoorlog begon de balans echt om te slaan, deels natuurlijk vanwege de
verwoestingen in de Oude Wereld, deels ook vanwege de grote emigratie van
9
Europese intellectuelen naar de Verenigde Staten.
Wat voor de natuurwetenschappen geldt, geldt in wezen ook voor andere
wetenschappen. De wiskunde, de sociologie, de taalkunde en de geschiedenis
waren lange tijd in Europese handen. Het zou overdreven zijn om met namen te
blijven strooien, maar moeiteloos kan ook de ontwikkeling van deze wetenschappen
in hun moderne gedaante worden toegeschreven aan Europese beoefenaren. Ook
wat deze vakgebieden betreft waren hier blijkbaar de voorwaarden voor hun
voortgang en bloei voorhanden. Ook op deze gebieden was Duitsland een tijdlang
in opvallende mate aanwezig. Niet voor al deze vakgebieden echter verplaatste het
zwaartepunt zich nadien naar de Ver. Staten.
Bij dit alles bleef de Europese wetenschap niet beperkt tot theorie alleen. Het was
al een oude Europese gewoonte dat ontdekkingen
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op vrij korte termijn grootschalig werden toegepast. Dat gold voor de mechanische
klok, voor het buskruit en voor de boekdrukkunst, en dit was een groot verschil met
China, waar genoeg uitvindingen werden gedaan maar de maatschappelijke
toepassing daarvan nauwelijks van de grond kwam. Europa werd zodoende de
bakermat van het moderne tijdsregime, de moderne oorlogvoering en de moderne
10
boekcultuur.
Vanaf de achttiende eeuw namen in Europa de door wetenschap gestuurde
technische uitvindingen en hun toepassingen snel toe, en daarmee was de
technologie geboren. Op die manier was meteen een van de voorwaarden vervuld
voor een ander typisch Europees fenomeen: de industriële revolutie. Een tweede
voorwaarde voor die revolutie was het bestaan van een kapitalistische geldeconomie,
en ook die had zich in Europa ontwikkeld. Al in 1407 werd de Banco di San Giorgio
in Genua opgericht als eerste officieel erkende bank, en in de rest van de vijftiende
eeuw verschenen er overal in Europa bankiers en internationaal opererende
geldschieters. Vorsten waren vaak volledig afhankelijk van financiers als Jacques
Coeur in Bourges, de Fuggers in Augsburg en de Medici in Florence.
Van belang hierbij was dat de rooms-katholieke kerk na enige tijd haar verzet
tegen renteleningen opgaf, en dat ook de Calvinisten bereid waren ‘uitzonderingen’
11
toe te laten op het door Christus uitgesproken verbod op renteheffing. Zo kon het
kapitalistische systeem zich in heel Europa ontwikkelen, en was er geen belemmering
voor de kredieten ten behoeve van investeringen in machines en fabrieken die aan
de basis lagen van de industriële revolutie.
Tegen deze achtergrond had Europa ook een in menig opzicht gedeelde sociale
en politieke geschiedenis. Eerst het goede nieuws. Europa - en vooral Noordwest
Europa - leverde een grote bijdrage aan het ontstaan van de rechtsstaat. Het begon
met de Magna Carta in Engeland en werd op verschillende manieren elders
voortgezet. Langzaamaan ontstonden overal op het continent vormen van
volksvertegenwoordiging in parlementen, ‘staten’, standen, raden en vroedschappen.
Uiteindelijk zou dit uitmonden in de officiële erkenning van vrijheid en gelijkheid als
grondslag van de samenleving, en daarmee in de formulering van de burgerlijke en
politieke rechten. De liberale democratie met de bijbehorende opvattingen over
tolerantie, burgerlijke rechten, politieke vrijheden en mensenrechten kreeg sindsdien
met horten en stoten in meer en meer Europese staten voet aan de grond.
Niet dat sommige aspecten van dit alles nooit eerder elders op de wereld werden
verwoord of zelfs gerealiseerd. Integendeel, het recht had al een lange geschiedenis
en er zijn regimes geweest die verlichter waren dan de meeste Europese regimes,
er zijn samenlevingen geweest waar godsdienstvrijheid veel minder omstreden was
dan in het christelijke Europa, er zijn ook elders denkers geweest die liberale
gedachten verkondigden. Maar de officiële erkenning van gelijke rechten en vrijheden
ontwikkelde zich in Europa en onder de kolonisten in Amerika.
Nu het slechte nieuws. Want evenzeer zijn communisme, fascisme en nazisme
producten van de Europese geschiedenis. Er is zelfs reden om te stellen dat zonder
de opkomst van de democratie en alles wat daarbij is inbegrepen deze totalitaire
bewegingen niet mogelijk waren geweest. Zij leefden van de sociale mechanismen
en ideologieën van de democratie: partijvorming, politieke propaganda,
volkssoevereiniteit, gelijkheid en revolutie - ook dit alles met wereldwijde uitstraling.
Europa heeft de mensheid het totalitarisme geschonken in zijn afzichtelijkste vormen,
en er was een met bloed doordrenkte eeuw voor nodig om die bijdrage aan de
wereldgeschiedenis achter ons te laten.
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Al deze aspecten in vogelvlucht overziende, lijkt de conclusie onafwendbaar: de
Europese cultuur bestaat, ten goede en ten kwade. Het unieke netwerk van gedeelde
activiteiten, ideeën, producten, maatschappelijke ontwikkelingen en ideologische
oriëntaties, dat ik in herinnering heb geroepen, rechtvaardigt het gebruik van de
term ‘cultuur’ in zijn ma-
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THE SCREEN

crobetekenis. Het belang en de wereldwijde invloed zijn bovendien enorm geweest.
We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de wereld er zonder deze invloed uit
zou zien. Dat Europeanen onderling oorlogen voerden, is erg genoeg maar geen
tegenargument. De Griekse stadstaten deden dat ook en de Chinese geschiedenis
heeft heel wat burgeroorlogen en opstanden gekend, zonder dat dit een
gemeenschappelijke cultuur onmogelijk maakte. Het negentiende- en
twintigste-eeuwse nationalisme was trouwens een uitgesproken Europees
12
verschijnsel.
Maar hoewel er dus alle reden is om van een Europese cultuur te spreken, blijven
er valkuilen genoeg over. De eerste valkuil is idealisering. Het is verleidelijk om over
cultuur alleen in positieve termen te spreken. Wat de Europese cultuur betreft,
betekent dit dat men de schijnwerpers richt op de rechtsstaat, de democratie, de
pleidooien voor mensenrechten, de bloei der kunsten, de wetenschappelijke
ontdekkingen. Onderbelicht blijven op die manier koloniale onderdrukking,
wreedheden, vormen van onverdraagzaamheid, mensonterende sociale misstanden,
religieuze onverdraagzaamheid, godsdienstoorlogen, fascisme, nazisme,
communisme, massamoorden en genocide. Het begrip ‘Europese cultuur’ gaat dan
ten onrechte samenvallen met ‘de waarde’ van die cultuur.
De fanfares over de waarden van de Europese cultuur zoals vrijheid, gelijkheid
en de mensenrechten ter ere van de Europese samenwerking leveren waarschijnlijk
de duidelijkste voorbeelden van een dergelijke idealisering. Iets daarvan vindt men
echter ook in het recente boek van Bernard Wasserstein, Barbarism and Civilization;
A History of Europe in our time (2007). Ik bedoel niet dat de barbarij in Europa hier
verdoezeld zou worden, want het tegendeel is het geval. Wasserstein wijst ook vaak
genoeg op de verwevenheid van civilisatie en barbarij. Maar zijn terminologie leidt
er toch toe dat de barbarij niet als component van de civilisatie kan worden gezien.
Zo verschijnen in dit werk fascisme en nazisme in essentie als vormen van barbaars
primiti-
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visme die samen met het Stalinisme een soort ‘as van het kwaad’ vormen,
waartegenover ‘de beschaving’, haast per definitie, gekenmerkt zou zijn door de
universele waarden van het liberalisme en de verlichting, door fatsoen en humaniteit.
Het gevolg is een zeker witwassen van ‘de beschaving’, die hier onvermijdelijk de
gedaante aanneemt van de Europese cultuur en tegelijk die van menselijke
13
beschaving tout court.
Anders gezegd: idealisering van de Europese cultuur is een wijdverbreid
verschijnsel. Ik vermoed dat het hier en daar ook in mijn eigen betoog merkbaar
was. Tegenstanders van het begrip ‘Europese cultuur’ hebben er geen last van. Zij
grijpen de donkere kanten van de Europese geschiedenis soms aan om het begrip
‘Europese cultuur’ als onbruikbaar aan de kaak te stellen. Dat is natuurlijk onzin.
Zoals alle culturen is ook de Europese een vat vol tegenstrijdigheden. Zij heeft
mystici en tirannen opgeleverd, ontdekkingsreizigers en kluizenaars, boetprofeten
en massamoordenaars, rationalisten en romantici.
Dit brengt ons bij de tweede valkuil die samenhangt met het begrip ‘Europese
cultuur’, die van de simplificatie. Deze valkuil doemt op zodra de wil ontstaat een
centrale, ‘essentiele’ eigenschap van die Europese cultuur aan te wijzen, die het
‘wezen’ moet zijn van al zijn overige kenmerken, of de ‘geest’ van waaruit deze
cultuur zich heeft gevormd. Vaak was dat de klassieke Oudheid, of de
joods-christelijke traditie, dan wel christendom en humanisme samen, of de
Verlichting of de rationaliteit.
Vooral filosofen hebben zich beijverd het ‘wezen’ of de ‘geest’ van Europa te
bepalen. Edmund Husserl bijvoorbeeld verdedigde de opvatting dat het wezen van
de Europese beschaving al gegeven was met het ideaal van rationele,
onbevooroordeelde theoretische kennis dat door de Griekse filosofen was
geïntroduceerd, ook al is dat ideaal in latere eeuwen verzaakt. Karl Jaspers
daarentegen wees de vrijheidsdrang als meest kenmerkende eigenschap van Europa
aan, Denis de Rougemont de door het christendom bepaalde visie op de menselijke
persoon als eenheid van tegendelen, Hans-Georg Gadamer juist de grote pluraliteit
van talen, godsdiensten en volken op een klein gebied, Leszek Kołakowski de
zelfkritiek en openheid ten opzichte van andere culturen.
Niet altijd waren de conclusies dus uitgesproken monistisch, en soms werd met
de veelheid zelfs gekoketteerd. En ook wanneer van één beginsel werd uitgegaan,
konden nog heel verschillende dingen daarbij worden ondergebracht. Zo noemde
De Rougemont Europa niet alleen ‘het denken van de wereld’, maar ook ‘het
geheugen van de wereld’ en tegelijk ‘het vaderland van de vernieuwing’. Merkwaardig
genoeg was die opvatting verwant met de denkbeelden van de marxistische historicus
Jan Romein, die de Europese geschiedenis beschreef als een afwijking van het
algemeen menselijk patroon: alleen hier ontstonden het individualisme en de rationele
planning, werd de techniek dienstbaar gemaakt aan de vooruitgang, kwam dynamiek
in de plaats van stabiliteit - met als bijkomend gevolg dat de geschiedenis een
14
prominente plaats in het wereldbeeld kreeg.
Een recente poging de bijdrage van Europa te bepalen, is de studie van de
Belgische filosoof Jacques Dewitte, L'exception européenne (2008). Dewitte gaat
uit van de opvatting van Kołakowski dat slechts in Europa een levendige (en
meelevende) belangstelling voor andere culturen is ontstaan. En evenals de
Pools-Britse filosoof betoogt hij dat inleving in andere samenlevingen en begrip voor
wat zij ook door toedoen van Europeanen hebben moeten doorstaan geen vrijbrief
voor relativisme mogen zijn. Integendeel. Juist deze houding is er een die algemene
betekenis heeft, sterker nog, zij vormt zelf de grondslag van de universele geldigheid
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van bepaalde morele en politieke waarden en garandeert daarmee in moreel opzicht
de mondiale betekenis van de Europese cultuur.
Bij herhaling hekelt Dewitte de neiging van sommige Europeanen om Europa
vanwege zijn misdaden te verfoeien, zonder dat zij beseffen dat deze afschuw een
verworvenheid is van de Europese geest van zelfkritiek. Sterker nog, ietwat
paradoxaal uitgedrukt mag men in Europa eurocentrisch zijn, omdat alleen
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in Europa het etnocentrisme is overwonnen. Zelfs wanneer men denkt dat alle
culturen gelijkwaardig zijn, dan nog is de Europese ‘meer gelijk’ dan alle andere,
15
omdat die gelijkwaardigheid der culturen hier is bedacht.
Niet al de karakteristieken die de filosofen hebben geopperd, zijn even overtuigend.
Het lijkt mij evenmin dat slechts één ervan de spijker op de kop slaat. Natuurlijk,
voor elk van die pogingen is wel iets te zeggen, en sommige zijn zelfs aanlokkelijk.
Hun betekenis is erin gelegen dat zij een facet, een rode draad, een tendens of een
beginsel nadrukkelijk naar voren halen. In de meeste gevallen bevelen zij dit tegelijk
aan, prijzen of bewonderen het. Deze omschrijvingen en definities zijn dan
persuasieve omschrijvingen en definities. Dat kan verhelderend zijn en in die zin
moeten ze ook bij voorkeur worden gelezen. Maar zo zijn ze meestal niet bedoeld,
en daarom liggen de meeste nu op de bodem van de valkuil der simplificatie.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Europese cultuur in werkelijkheid een
onsamenhangend geheel vormt zonder enige begrijpelijke structuur of benoembare
samenhang. Het is alleen niet de samenhang van een cirkel en zijn middelpunt, of
van een piramide met basis en top, of die van boom en wortels, of van een keurig
geweven tapijt. Het is eerder de samenhang van een slordig en rafelig weefsel met
velerlei draden en verbindingen, dat plaatselijk langzaamaan verslijt of zelfs verteert
en op andere plaatsen versterkt wordt of zich uitbreidt.
Idealisering en simplificatie samen leiden soms tot culturele hoogmoed, een
overdreven lof voor of trots op wat Europeanen tot stand hebben gebracht. De
karakteristieken van De Rougemont waren daarvan een kras voorbeeld, al bevatten
zij een kern van waarheid. Zelfs zulke hoogmoedige beweringen kunnen dus nog
verhelderend zijn als zij tenminste in relativerend licht worden gelezen. Hoogmoed
en trots vormen echter niet de enige emotionele uitwas, het tegendeel komt ook
voor. Want er
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zit ook heel wat afkeer of haat, vaak zelfhaat, in sommige beschouwingen over de
Europese cultuur. Kapitalisme, technologie, gewelddadige expansie en
volkerenmoord zijn begrijpelijk genoeg vaak veroordeeld, maar ook rationaliteit en
wetenschap moesten het ontgelden.
Sommige romantici hebben de toon gezet, en meer recent zijn er voldoende
denkers die de ‘ware’ religiositeit, wijsheid, spiritualiteit, inkeer en broederschap van
het Oosten als de positieve tegenhangers zien van het Westerse erfgoed van
rationalisme, materialisme, technologische verblinding en heerszucht. Heden ten
dage vindt men veel van deze traditie van afkeer terug in de denkwereld van wat
dankzij Ian Buruma en Margalit het ‘occidentalisme’ is gaan heten. De beide auteurs
betogen zelfs dat de felle kritiek uit Japan, China en het Midden-Oosten op
vermeende wezenskenmerken van het Westen in hoofdzaak aan Europese denkers,
16
vooral Romantici en Slavofielen, is ontleend.
Ik ben geneigd de hoogmoed en de zelfhaat, de overdreven bewondering en de
afkeer als één valkuil te zien. Het is de valkuil van de morele uitvergroting. Hier
weigert men de veelvormigheid van de Europese cultuur te erkennen, de lichte
kanten samen met de donkere kanten onder ogen te zien. Het is waar dat wat voor
de één licht is, voor een ander donker kan zijn, maar ik houd het erop dat er voor
iedereen licht én donker te zien moet zijn.
Rest de laatste valkuil. Die bestaat uit de aanname dat het aanvaarden van een
Europese cultuur impliceert dat men ook de precieze grenzen ervan zou moeten
kunnen bepalen, zowel in tijd als in ruimte. Wanneer begint zij? En waar houdt zij
op? In concreto, bijvoorbeeld, hoort Rusland erbij, en Turkije?
Hoewel er van oudsher grote culturele verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa
hebben bestaan, zijn de verschillen tussen Westen Oost-Europa meestal serieuzer
genomen. Velen menen dat ondanks de gemeenschappelijke wortels het Westen
en het Oosten op een fundamentele wijze uit elkaar zijn gegroeid, terwijl het Noorden
en het Zuiden elkaar in de loop van de tijd alleen maar nader zijn gekomen. Een
aanvullend argument lijkt daarbij het feit dat de geografische begrenzing van Europa
in het zuiden, westen en noorden voor de hand ligt, maar in het oosten veel
onduidelijker is, waardoor er ook voor de Europese cultuur aan de oostkant geen
natuurlijke grens was. Misschien telt ook mee dat grondleggers van het denken over
de Europese cultuur Oost- en West-Europa inderdaad als twee verschillende culturen
behandelden. Zo beperkte Oswald Spengler de cultuur van het Avondland, in zijn
ogen gekenmerkt door de faustische drang naar het oneindige, tot West-Europa,
en hij zag uit Rusland een andere, ‘nieuwe’ en ‘jonge’ cultuur komen. Ook Arnold
Toynbee beschouwde de cultuur van West-Europa als verschillend van die van het
Byzantijnse Oosten, en recentelijk reserveerde Samuel Huntington in The Clash of
Civilizations eveneens een aparte plaats voor een groot deel van Zuid-Oost en
Oost-Europa.
Ik betwijfel of een dergelijke conclusie nodig is. Vanaf de achttiende eeuw zijn er
zoveel verbindingen tussen Rusland en het Westen dat oudere religieuze en
cultuurhistorische grenzen vervaagden. Veel Russen deden sinds die tijd mee aan
het Europese culturele leven, de elite sprak bij tijden Frans en reisde naar het
Westen, en vooral Russische schrijvers en componisten speelden in die cultuur een
prominente rol. Natuurlijk leidde het communistische regime tot nieuwe vormen van
afzondering, maar dat is intussen voorbij, en men dient niet te vergeten dat het
communisme zelf een product was van de Europese cultuur. Voor Turkije gelden
zulke argumenten in mindere mate, al is het waar dat deze regio meer dan duizend
jaar deel uitmaakte van het Romeinse en Byzantijnse rijk, de geschiedenis van het
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Osmaanse rijk niet los van die van Europa is te begrijpen, en het land vanaf 1920
op verschillende manieren een Europese koers heeft gevaren.
Men kan bij deze afwegingen tot verschillende conclusies komen. Het is in elk
geval een misverstand te denken dat het begrip ‘Europese cultuur’ vereist dat men
moet weten waar de grenzen ervan precies liggen. Zo werkt het begrip niet.
Beschouwers kunnen verschillend oordelen, er is ruimte voor on-
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derling afwijkende constructies, voor twijfel, voor onderzoek en voor verder debat.
Dat maakt het begrip ‘Europese cultuur’ niet onbruikbaar. Want er is meer dan
genoeg waarover wél overeenstemming hoort te bestaan.

Eindnoten:
1 L. Halman, R. Luijkx en M. van Zundert (red.), Atlas of European Values (Leiden 2005): 128,
verg. 124. Voor details zie ook 14-17.
2 Over het macro-, micro- en mesoniveau van cultuur heb ik geschreven in ‘“Cultuur” en
“beschaving”’, Hollands Maandblad 743 (2009 - 10): 5-17, i.h.b. 5-6.
3 Voor een informatief overzicht van de vroege middeleeuwen zie Chris Wickham, The Inheritance
of Rome; A History of Europe from 400 to 1000 (Londen 2009). Wickham verzet zich tegen het
beeld dat in deze periode de ‘geboorte van Europa’ al zichtbaar zou zijn.
4 Vgl. Jona Lendering, Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur (Amsterdam
2009): 86-87.
5 Zie Edward L. Dreyer, Zheng He; China and the oceans in the early Ming dynasty 1405-1433
(New York 2007). Vgl. ook J.J.L. Duyvendak, China's Discovery of Africa (Londen 1949): 26-35.
De Nederlandse sinoloog schrijft de doorreis naar Afrika vooral toe aan het verlangen een giraffe
aan de keizer aan te bieden, wat inderdaad is gebeurd. Volgens de meeste deskundigen is er
geen bewijs voor de theorie dat Zheng He één keer vanuit Oost-Afrika zou zijn doorgevaren en
een reis om de wereld gemaakt zou hebben. Overigens bestond de Chinese vloot uit vergrote
rivierschepen met weinig diepgang en zonder kiel. Het is de vraag of zij geschikt geweest zouden
zijn om Kaap de Goede Hoop te ronden en de Atlantische Oceaan op te gaan.
6 In de 19de eeuw beriep de imperialistische retoriek zich vooral op de nationale behoefte aan
ruimte, groei en macht. Voor een onthullend overzicht, zie Stephen Kern, The Culture of Time
and Space 1880-1918 (Londen 1983): 232-240. De Amerikanen deden er, ter wille van hun
eigen continentale uitbreiding, driftig aan mee.
7 Zie Dudley Baines, Emigration from Europe 1815-1930 (Londen 1991).
8 De wetenschapshistoricus Floris Cohen meent zelfs dat zij nog halverwege de zeventiende
eeuw had kunnen stagneren, zie zijn De herschepping van de wereld; Het ontstaan van de
moderne natuurwetenschap verklaard (Amsterdam 2007): 175-189.
9 Vgl. F. Leroy (red.), A Century of Nobel Prizes Recipients. Chemistry, Physics and Medicine
(New York 2003).
10 Al snel na de uitvinding van het mechanische uurwerk (kort voor 1300) verschenen er klokken
op kerk- en stadstorens. De kloosters speelden in dit proces een belangrijke rol. Voor het ontstaan
van het tijdsregime, zie David S. Landes, Revolution in Time; Clocks and the making of the
Modern World (Harvard 1983). Zie over het leven en werk van een abt die ca. 1300 zelf een
ingewikkelde astronomische klok ontwierp: John North, God's Clockmaker; Richard of Wallingford
and the Invention of Time (Londen 2005).
11 Zie B. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury (Cambridge MA 1987). Het verbod door Christus
komt voor in de Bergrede en is te vinden in Lucas 6:34-35.
12 Zie bijvoorbeeld Joep Leerssen, National Thought in Europe; A Cultural History (Amsterdam
2006).
13 Bernard Wasserstein, Barbarism and Civilization; A history of Europe in our time (Oxford 2007).
14 Recent is opnieuw de Romeinse erfenis aangewezen als de ‘kern’ van de Europese cultuur. Zo
betoogde de Franse filosofiehistoricus Rémi Brague in zijn Europe: La voie romaine (Parijs 1992)
dat er zich in Europa evenals in Rome een plaatsbepaling voordeed tussen een bewonderde
voorganger (voor Rome de Grieken, voor Europa de gehele Oudheid) en de eigen wereldwijde
opdracht (de verbreiding van recht en orde, c.q. beschaving en christendom). Dit is onze
‘romanité’, zoals hij het noemt. Peter Sloterdijk ziet in zijn Falls Europa erwacht (1994)
daarentegen het imperiale streven als de ‘kern’ van deze erfenis. Volgens hem heeft dit de
geschiedenis van Europa gemaakt tot een ‘theater voor imperiummetamorfosen’. Voor alle
genoemde opvattingen zie mijn boekje Het Europa van de filosofen (Kampen 2006).
15 Jacques Dewitte, L'exception européenne. Ces mérites qui nous distinguent (Parijs 2008). De
laatste, Orwelliaanse formulering is afkomstig van de Franse econoom en socioloog Alain Caillé;
zie Dewitte: 37, 48.
16 Ian Buruma en Avishai Margalit, Occidentalism; The West in the eyes of its enemies (New York
2004), vertaald als Occidentalisme; Het Westen in de ogen van zijn vijanden (Amsterdam 2004).

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

36

Allemaal water
Leo Vroman
Als water dat gorgelend wegspoelt
zijn de verzen die ik heb geschreven
eens als muziek bedoeld
maar als geruis nagebleven.
Zing ze dus maar aan zee
zoekende naar mijn stem
en de branding ruist met je mee
Dat is hem! Dat is hem!
Want vanuit een stille oceaan
langs verre kusten en kapen
zo komen zinnen na zinnen
komen vervaarlijk op mij aan,
donderen tegen mijn slapen
en breken naar binnen.

Fort Worth, 15 januari 2010
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Onoplosbare vergelijkingen
Zijn dat dezelfde bomen
die daar gisteren hebben gestaan,
dezelfde auto's die komen,
dezelfde die altijd weggaan,
en om de zoveel jaren
dezelfde wolken weer?
En moet ik die elke keer
opnieuw ervaren?
Is dit vandaag het leven
waar ik gisteren mee heb geleefd,
een werkelijkheid waar nog even
wat vorige week aan kleeft?
Zal ik tenslotte weten
hoezeer ik mij heb vergist
als ik word opgegeten
door een veranderende mist
waar een andere wind in zal waaien
als er geen toekomst meer komt
en de aarde weg zal draaien
en de stilte verstomt?

Fort Worth, 9 januari 2010
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Terzijde
door Antoine de Kom
Deze ochtend begint interessant - ik betrap ik een man in flagrante delicto terwijl hij
pal voor de supermarkt een brood steelt. Hij heeft het brood vastgepakt en trekt het
uit zo'n verrijdbaar rek met broodkratten. Op het moment dat hij zich vooroverbuigt
en toeslaat, ziet hij mij. Het is een keurig geklede, onopvallende blanke man van
middelbare leeftijd met een korte grijze baard. Wij kijken elkaar strak aan terwijl hij
een brood tevoorschijn haalt en in een tas moffelt. Zijn gelaatsuitdrukking is een
zonderlinge mengeling van brutaliteit en schaamte. Als hij zich weer opricht, heeft
hij heel even iets van het kind dat weet dat het een verbod overtreedt maar een
trotse wellust uitstraalt nu hij lekker toch doorgaat. Nu heeft de man weinig keus:
eenmaal het brood vasthebbend, moest hij doorgaan. Elke schrikbeweging zou de
indruk wekken dat hij steelt. Wanneer hij zijn hand schuldbewust zou terugtrekken,
zou pas echt duidelijk worden dat hij steelt. Het ogenschijnlijk alledaagse, vloeiende,
onopvallende van zijn bewegingen is zijn dunne dekmantel. Zo kan hij stelen omdat
het net lijkt alsof hij niet steelt en zo ook hoopt hij dat anderen net als hijzelf zijn
stelen zullen loochenen. Hij heeft de habitus van iemand die zijn sleutels opraapt.
‘Neemt u het mij niet kwalijk,’ zeg ik, ‘maar ik zie dat u een brood ontvreemdt. Ik
sta daar van te kijken, dat u zoiets doet, verkeert u misschien in nood? Kan ik u
helpen?’
Ik ben een beetje opgewonden. Dit is mijn vak, maar ik krijg de dader nooit te
zien op heterdaad. Een buitenkansje. Ik ga proberen contact te leggen, zonder te
veroordelen want dan is hij er zeker meteen van door.
‘Hoe komt u daarbij! Ik in nood? Waar heeft u het over en waar bemoeit u zich
mee!’
Verdachte doet een stap terug en kijkt mij schamper aan.
‘Weet u, ik houd mij al jarenlang bezig met het begrijpen van mensen die inbreuk
plegen op de strafwet en vandaag ben ik er voor het eerst zelf bij. Met alle respect,
maar ik zie u een brood stelen.’
Verdachte heeft het brood in zijn tas gepropt en houdt die achter zijn rug in een
vertwijfelde poging de buit te verbergen.
‘Meenemen zult u bedoelen.’ Verdachte is toch minder ontkennend dan ik vreesde.
Hij staat wat te wiebelen op zijn benen die er kennelijk vandoor willen.
‘Ik weet dat u dat anders ziet dan ik. Maar toch zou ik u willen vragen om eens
een eindje met mij mee te lopen. Ik wil u niet aangeven, maar beter begrijpen wat
u daarnet deed en ook beter snappen wat onze medemensen ertoe brengt strafbare
feiten te plegen, van licht tot onvoorstelbaar zwaar.’
Naar mijn idee kun je zo'n verzoek niet weigeren, zeker niet wanneer je net een
brood hebt gestolen. Het is een schot in de roos. De ogen van verdachte lichten op,
half ongelovig en half enthousiast.
‘Laat ik nou - om eerlijk te zijn, en ik beken het u - laat ik nou al heel lang door
dezelfde vraag worden gefascineerd! Vandaag wou ik het uitproberen. Ik had met
alles rekening gehouden: de filiaalchef, de politie. En nu komt u er uitgerekend aan!’
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Ik knik hem bemoedigend toe en zeg: ‘Ik ga u vertellen wat ik in al mijn jaren
onderzoek heb ontdekt en misschien kunt u mij verslag doen van uw persoonlijke
ervaringen.’
We wandelen een eindje door de winkelstraat. Het weer is wat fris maar zeer
helder.
‘Eigenlijk wil ik weten of ik met een delict ook een scheppende daad kan
verrichten,’ zegt verdachte plotseling. Er volgt een weer onzekere blik en een
zenuwachtig kuchje.
‘Als een soort performance?’ vraag ik aarzelend.
‘Nee, ik wil weten of het delict zelf een scheppende handeling kan zijn. Of daarin
iets van mijn verlangen tot uitdrukking komt.’ Verdachte klemt het brood stevig onder
zijn rechterarm.
‘U pakte het brood alsof u uw sleutels opraapte. Ik zag niets persoonlijks tot
uitdrukking komen. Al eerder dacht ik dat simpel stelen een doodse aangelegenheid
is. U nam iets weg en met de manier waarop u dat deed, voegde u niets aan
betekenis toe.’
We staan stil voor een schoenenwinkel die zo aan de etalage te zien al honderd
jaar bestaat.
‘Heeft u het dan ooit anders meegemaakt?’ Verdachte drukt zijn wijsvinger op de
winkelruit.
‘Ja, sommige delicten drukken een verlangen uit en zijn daarvan de metafoor,
soms een ironie of synecdoche. Andere zijn zo dood als een metoniem. Een
metoniem voegt niets toe: als je spreekt van een glas in plaats van een glas met
wijn dan zeg je niets nieuws. Je kunt verdachten zien als scheppers van symbolen.
Soms zijn die sprekend en soms sprekend nietszeggend.’
Hij schijnt alles te begrijpen en zegt enthousiast: ‘Maar dat is geweldig! Het kan
dus toch! Dat delicten spreken! U weet niet hoe blij ik daarvan word!’
Er klimt ineens een mevrouw van binnen uit de etalage in en begint de schoenen
te verwijderen.
‘Ik zal u wat voorbeelden geven,’ zeg ik, en ik betrap mezelf op een docerende
toon, ‘Stel u voor. Deze etalage helemaal leeg. Nu komen er vier paren of groepjes
te staan: hier de heer Eichmann met mevrouw Du Plessis. Daar Nero met de heer
Giovanni. Dan de heren Hamlet, Bin L. en Mugabe. Ten slotte Tiberius en De Sade.
Zoiets: vier groepjes met Reynaert in het midden ertussen.’
‘Wat een gezelschap! Ik zie ze al schoenen passen. Maar hoezo die opstelling?’
Verdachte staat mompelend te peinzen. ‘Waarom vier groepjes?’ vraagt hij, ‘zijn
dat soms de vier uitdrukkingsvormen waarin delicten spreken? Waar zou ik moeten
staan?’ Verdachte kijkt nu wat verwilderd.
‘Bij Eichmann zou ik zeggen. Een beetje links van hem.’
Inmiddels zijn bijna alle schoenen verdwenen. De etalage is leeg. De mevrouw
is inmiddels aan het stofzuigen.
‘Links van Eichmann? Wat erg!’ roept verdachte, ‘Dat wil ik niet. Ik geloof dat ik
een psychiater nodig heb!’ Hij maakt aanstalten om de winkel binnen te gaan. Ik
kan hem net nog tegenhouden.
‘Mijn ervaring zegt me: een delict zit in een klein hoekje. Soms komt daarin een
verlangen tot uiting. En soms is dat dan een gestoord verlangen. Maar vaak ook
niet.’
Ik hou verdachte aan zijn arm vast en voel dat hij strak staat van de spanning. In
de etalage heeft de mevrouw een groot wit laken uitgespreid.
‘Hoe merk je dan dat er aan een delict zo'n gestoord luchtje zit?’
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‘Door niet aan het gestoorde te denken.’ Ik zie verdachte slikken. Hij stapt nu resoluut
de winkel in. Mijn hart zinkt in mijn schoenen. Als hij maar geen gekke dingen gaat
doen!
Even later zit hij met zijn brood pontificaal op het witte doek. Ik kan mijn ogen niet
geloven. De mevrouw probeert hem uit de etalage te praten. Ze lijkt behoorlijk kwaad.
Dan verdwijnt ze terwijl publiek begint samen te drommen om een glimp van die
man met zijn brood in de etalage op te vangen. De opmerkingen zijn niet van de
lucht. Iemand vraagt zich af of dit soms een noodlijdende middenstander is. Een
ander roept dat het crisiskunst is. Ik voel: dit gaat fout.
Er stopt een politieauto. Twee agenten banen zich een weg naar binnen. Even
later wordt verdachte onder luid protest weggevoerd. In het voorbijgaan kijkt hij mij
trots aan.
‘Wederrechtelijk binnendringen, artikel 138!’ zegt hij triomfantelijk.
Ik vrees dat hij het prachtig vind. Met de hand van een van de agenten op het
hoofd wordt hij op de achterbank van de politieauto gedrukt.
‘En? Waar sta ik nu in de volgorde? Ja, waar?’ roept verdachte mij nog net toe.
Even later zit in het park bij de ruisende populieren. Ik wil even rust. Ik laat ze in
mijn gedachten nog eens langs komen, de verdachten die ik de laatste tijd heb
onderzocht. Ik bekijk ze vanuit het gezichtspunt van hun delicten. Ik richt me op het
persoonlijke dat in de delicten aan de oppervlakte komt. Neem Eichmann. Dat was
een ruimer en rover. Noemde zichzelf een emigratiespecialist. Hij was vooral een
koele, efficiënte manager die instrumenteel te werk ging. Joodse mensen werden
van hun bezittingen beroofd en geliquideerd. Zijn methoden waren innovatief. Zo
paste hij bijvoorbeeld het ‘Weense model’ toe, waarbij joodse gezagsdragers ertoe
gedwongen werden te bevorderen dat de verschrikkingen konden worden uitgevoerd.
In dit alles zie ik echter weinig persoonlijks tot uitdrukking komen. Dit is een doods
metoniem, de verbeelding aan het gas.
Mevrouw Du Plessis maakte zich schuldig aan slavernij en slavenhandel. Van
een geheel andere orde natuurlijk, maar toch wreed en respectloos. Het ging om
het misbruiken van menselijke arbeid met een economisch doel. Medemensen
werden gedwongen te leven als niet meer dan leveranciers van spierkracht.
‘Spierkracht’ is hier ook een metoniem.
Wat zou er over Nero en Giovanni te zeggen zijn? Nero was een man zonder
bestaansfundament, zonder basis. Hij probeerde met zijn machteloze appel op het
volk vaste grond onder de voeten te krijgen en schopte zijn ongeboren rivaal met
de moeder die zijn vrouw was de dood in. Giovanni was betekenisloos zonder de
zee van vrouwen die gewild of ongewild voor hem moesten vallen. Dit zijn delicten
die in persoonlijke metaforen gevat kunnen worden, die een verlangen uitdrukken
dat het delict stempelt. Nero wilde zich funderen, Giovanni zocht de bevestiging van
zijn mannelijke overwicht dat hem in zijn ogen als mens pas echt betekenis gaf.
Ik denk dat er ook delicten zijn waarin de verdachte een persoonlijke ironie of
synecdoche uitdrukt. De klok van de kerk hier vlakbij slaat twaalf uur. Dit park is
vanmorgen vrij stil. Ik voel me wat onwezenlijk van al dat nadenken.
Mijn gedachten dwalen naar de etalage van de schoenwinkel. Ik zie daar Hamlet,
Bin L. en Mugabe nog staan. Hun delicten zijn naar mijn idee iro-
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WITHOUT MARY

nieën. Hamlets bestaan was een niet-zijnd zijn. Hij werd onmiddellijk voorafgaand
aan zijn delict, de doding van Polonius, tot niets gereduceerd. Met de doding van
die man achter het gordijn slaat dat om in zijn tegendeel: Hamlet heeft een
levensdoel, namelijk de redding van de integriteit van het koningschap. Door Polonius
te doden, wil Hamlet groots zijn eigen nietigheid teniet doen. Vergeefs, want au fond
wilde hij niet Polonius maar de foute koning Claudius uitschakelen.
Bin L. maakt zich groot door wat groot en machtig is klein te maken: de Twin
Towers. Hij overtreft in al zijn kleinheid zijn vader, een machtig ondernemer, en
wordt nog een parvenu, een nog grotere tycoon, maar dan ‘tycoon of terrorism’.
Mugabe, ten slotte, wil zijn Zimbabwe redden als vader des vaderlands maar
vernietigt het door zelfoverschatting; hij is de vader die zijn eigen kind opeet.
Ik ben in een Italiaans café aangeland, niet ver van het park en kijk vanachter een
kop koffie naar een groot tv-scherm. Heerlijk om zo op je vrije dag wat te kunnen
mijmeren bij het middagjournaal. Ik zie zwaailichten, roodwitte linten, publiek op
afstand. Een gijzeling of zoiets... Hé wacht, dat is in deze stad, dat is hier vlakbij.
De eigenaar zet het geluid harder: ‘... verdachte aangehouden en overgebracht
naar dit bureau. Aldaar bedreigde hij volkomen onverwacht
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een van onze collega's met een mes. Hij ontfutselde hem zijn dienstpistool.
Vervolgens nam hij nog een collega in gijzeling. De dader heeft zich met hen
verschanst in de kantine. Over zijn eisen of motieven is nog niets bekend.’
Ik krijg het akelige gevoel te weten wie de dader is. Ik heb moeite niet op te
springen en meteen naar dat bureau gaan. Maar ik moet mijn professionaliteit
bewaren. Ik kan daar weinig doen, en bovendien wil ik eerst Tiberius en De Sade
nog zien te plaatsen. Beiden pleegden delicten waarin een synecdoche tot uiting
komt, waarbij deel geheel is. Zij trokken zich terug op beperkt terrein. Tiberius in
zijn lustvilla op Capri. De Sade op het lustbeladen lichaam. Hij leefde zich uit
relationeel onvermogen op beperkter en seksueel gebied uit. Beiden waren op die
kleinere schaal destructief. Hun agressie werd die van de machteloos van
lustbevrediging afhankelijke.
Blijft over: Reynaert! Ik ben hem vergeten. Was hij rover of vooral oplichter? Als
oplichter had hij zijn slachtoffers via hun metafoor te pakken: de honingfanaat, de
muizenliefhebber, de visdief, de schatbeluste. Als rover uitte hij zich louter
metonymisch.
Dan neem ik de taxi naar het politiebureau. Daar probeer ik me zo goed als het
kan door de menigte heen te wringen. Dat lukt. Ik sta nu aan de overkant, zo'n vijftig
meter van het bureau. Er is weinig beweging. In het publiek doen allerlei verhalen
de ronde. Er komt een ambulance met zwaailicht aanrijden. Mensen met brancards
rennen het bureau in. Dan gebeurt er weer een hele tijd niets. Ten slotte draai ik
me om om weg te gaan. Hier kan ik niks doen. Tot mijn verbazing bots ik bijna tegen
een draaiende camera.
‘Dat is hem!’ roept een stem. Het is de vrouw in de etalage van de schoenenzaak.
‘Hij stond naast die dader toen die bij mij binnenstormde, met dat brood onder zijn
arm! Hij is medeplichtig. Ook niet goed bij zijn hoofd!’
‘U bent de man met het brood?’ vraagt de journalist opgewonden.
‘Nee, dat ben ik niet. Die zit daar op het bureau.’
‘U kent de verdachte? Wist u van zijn gijzelingsplannen? Bent u medeplichtig?’
De microfoon priemt onder mijn neus.
‘Nee nee, ik sta terzijde van dit alles. Ik ken hem nauwelijks. Een wonderlijk
iemand. Ik zag hem een brood stelen. Hij wilde weten hoe dat is. Of je met een delict
iets kunt uitdrukken.’
Vanaf de overkant komt er een agent aanlopen. Hij bevrijdt me uit de klauwen
van de camera's en wil dat ik meega. Onder het lint door, de weg over, nagestaard
door honderden nieuwsgierige blikken. Achter het bureau heerst rust. Een groep
sombere mannen staat om een vergadertafel heen.
‘Hij wil met u praten.’
‘Maar daar heeft u toch specialisten voor?’
‘Jawel, maar hij blijft maar doorgaan over u als psychiater die in een tijdschrift of
zo over delicten schrijft. Hij blijft maar naar u vragen. Misschien kunt u hem
bezighouden tot de crisisdienst komt.’
‘Laat me bij hem.’
In de kantine zitten twee agenten op de grond in hun rats en de man die het brood
stal kan zo te zien niet meer terug. Ik vraag hem vriendelijk om er mee op te houden.
‘Nou, en, wat zeg je er nu van? Wat druk ik nu uit?’
Ik denk even na.
‘Die stukjes van mij zijn je naar het hoofd gestegen. Hou maar op. Dit stelt niks
voor. Ik zie nog steeds geen stoornis!’
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Een lezing in het donkere zuiden
door Florus Wijsenbeek
Nu ik erover nadenk, behoor ik tot een tamelijk exclusieve groep mensen die een
lonkende loopbaan aan de Universiteit van Harvard bij vol bewustzijn hebben verruild
voor nederig politiek handwerk aan het Binnenhof. Dat kwam zo. Bij de uitreiking
van mijn doctoraal-examen sprak de Leidse hoogleraar Politieke Wetenschap Hans
Daalder, de vader van de huidige Amerikaanse NAVO-ambassadeur Ivo, mij enigszins
streng toe dat ik nu maar eens echt moest gaan studeren en dat zulks het beste in
de Verenigde Staten kon. Hij was bestuurder van het Nederland-Amerika Instituut
dat de Fullbright beurzen in Nederland verleende, dus dat was betrekkelijk snel
geregeld. Ik kwam terecht in Chapel Hill, North Carolina, ver weg van het door mij
gehoopte UCLA, aan de andere kant van het continent in het zonnige Californië waar
een van mijn broers destijds woonde.
In Chapel Hill gaf ik college over Europese politieke systemen aan undergraduates
en ging aan de slag met mijn proefschrift over het gebruik van factoranalyse in de
links-rechtsbepaling van individuele afgevaardigden in stemmingen (pas later begreep
ik bij echte stemmingen in het Europees Parlement dat dit volstrekte onzin was).
En na enige tijd nijvere arbeid mocht ik dat proefschrift afmaken als ‘visiting scholar’
aan Harvard. Precies op dat grootse moment in mijn prille wetenschappelijke carrière
kreeg ik een brief van de toenmalige staatssecretaris van Europese Zaken, Hans
de Koster, of ik maar terug wilde komen naar Nederland om zijn politiek medewerker
te worden. Die taak moest ik dan maar meteen combineren met de organisatie voor
de VVD van de volgende Tweede Kamer verkiezingen. De Koster zou daarbij als
tweede op de lijst staan, achter voorman Molly Geertsema.
Na enig tijdrekken op Harvard stemde ik toe en aldus vond ik mijzelf weer terug
in Den Haag, na ruim een jaar in de VS, waar ik harder had gewerkt dan ooit tevoren
(of ooit daarna nog zou doen). Mijn basis was het privékantoor van De Koster aan
het Lange Voorhout, naast café De Posthoorn, en vandaar pendelde ik naar het
ministerie van Buitenlandse Zaken op het Plein en het partijkantoor aan de
Koninginnegracht. Dit klinkt misschien wat kneuterig, maar destijds was mijn baan
absoluut een novum. Het op eigen kosten in dienst nemen van een medewerker,
iets dat ministers tegenwoordig op rijkskosten met ruime hand doen, was toen een
ongehoord fenomeen. En dat gold al helemaal voor het onderhouden van een
privékantoor door een staatssecretaris. Voor De Koster was dit allemaal klein bier.
Hij behoorde tot de rijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. En hij was niet alleen
gefortuneerd, maar was ook nog eens een levende Croesus: alles wat hij aanraakte
veranderde in puur goud.
De grootvader van De Koster was als molenaar en graanhandelaar uit Zeeland
naar Leiden gekomen en had daar de Leidse Broodfabriek (LBF) ‘De Sleutels’
overgenomen. De plaatselijke reputatie was niet geweldig, want onder Leienaars
gold het gezegde ‘de LBF bakt ze klef’. Maar dat was geen beletsel voor Hans de
Koster om zijn grootvader op te volgen (zijn vader was de diplomatieke dienst in
gegaan) en vanuit Leiden een enorm broodimperium op te bouwen dat uitgroeide
tot de roemruchte Meelfabriek der Nederlandse Bakkerijen (MENEBA). Daarnaast
was hij via moederszijde, een telg van de Sijthoff dynastie, eigenaar van de Leidsche
Courant en de grootste aandeelhouder in De Telegraaf, waar zijn broer
president-commissaris was.
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Zelfs de onteigening van de ouderlijke villa aan de Witte Singel te Leiden legde hem
geen windeieren. Hij regelde het zo dat hij in ruil onder strikte voorwaarde van
onaantastbaarheid het Wassenaarse landgoed Weiduin van 30 hectare kon kopen
voor een som die hij meteen dubbel en dwars terugverdiende door op een reepje
aan de straatkant een paar kavels voor villabouw aan de man te brengen. De Koster
was kortom, iemand om rekening mee te houden.
Op dat landgoed moest ik mij regelmatig, meestal op zaterdagochtend, vervoegen
om de lopende kwesties met De Koster door te nemen. Wat Buitenlandse Zaken
betrof, bestond mijn werk voornamelijk uit het maken van uittreksels en het signaleren
van bijzonderheden in de eindeloze en niet te stoppen reeks telegrammen die door
alle ambassades van Nederland ten minste eenmaal in de week werden verstuurd
aan het ministerie. Eerlijk gezegd heb ik nooit iets in deze missives gelezen dat ik
al niet eerder in de krant had zien staan. Maar belangrijker was dat op die
zaterdagochtenden ook altijd even De Kosters echtgenote te voorschijn kwam.
De eerste keer dat ik haar zag, meldde ze tussen neus en lippen dat de familie
net een briefje van de koningin had ontvangen. Ze duwde mij een velletje onder de
neus waar onmiskenbaar ‘Juliana’ op geschreven stond. De tweede keer dat ik haar
zag, liep ze met een van haar dochters door het pand. Blijkbaar betrof het bijles
kunstgeschiedenis, want ze zei tegen het meisje met nonchalant handgebaren:
‘Welnu, dit is Rembrandt, daar hangt Jan van Goyen en boven de schoorsteenmantel
Jan Steen.’ Later verzekerde mijn vader me - waarschijnlijk bij wijze van troost - dat
de collectie van De Koster toch echt tweederangs was, ondanks de grote namen.
Afgezien van het doornemen der telegrammen over de wereldpolitiek, moest ik
voor De Koster de politieke uitzendingen op de tv volgen, waarbij ik heel veel in
slaap viel en mijn echtgenote, die veel alerter is dan ik, dan in mijn plaats ijverig
aantekeningen maakte. Ook moest ik vrijwel elke dag een speech leveren. Ik had
daartoe zelf een systeem ontwikkeld; voor alle punten uit het verkiezingsprogramma
van de VVD, met de nadruk op buitenland en Europa, had ik een korte en een lange
passage vervaardigd. Die fragmenten werden al naar gelang de ontwikkelingen in
de campagne vrijwel dagelijks bijgewerkt en in steeds andere samenstelling
gemengd. Afhankelijk van het gehoor nam ik langere passages over bijpassende
thema's en deed daar dan een aantal kortere bij, kruidde het geheel met een enkele
kwinkslag en kreeg zo een cocktail van circa veertig minuten. Dit mengsysteem
werkte aanvankelijk geweldig, en ik kon elke dag de cocktail leveren waar De Koster
behoefte aan had. Tot hij naar Limburg moest.
Omdat deze streek ook politiek gezien wat eigenheimischer is dan de rest van
Nederland, behandelde De Koster de uitnodiging voor een spreekbeurt in
Noord-Limburg met speciale aandacht. Hij vroeg me expliciet om niet aan te komen
met mijn standaard speech-cocktail maar meer in te gaan op de lokale
omstandigheden. Hier doemde een probleem op, want ik wist meer van North
Carolina dan van de mijnstreek. Wat te doen? Gelukkig kende ik door mijn vroegere
bestaan in de Liberale Studentenbeweging wel wat vriendjes in het zuiden. De
secretaris van de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg, Rob van der Houwen,
was er zo een. Hij voorzag me van een rijkdom aan lokale politieke
wetenswaardigheden, zoals protesten tegen supermarkten op industrieterreinen,
de omstreden plaatsing van benzinestations, de wegen- en bouwplannen in de regio
en nog zo wat strooigoed waar De Koster zijn binnenlandse hart mee kon tonen
aan de stemmers.
Vol zelfvertrouwen roerde ik een en ander tot een gloedvolle redevoering, rijkelijk
voorzien van couleur locale en Limburgse snedigheden. Ik was danig trots op mezelf
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toen ik het pak met uitgetikte velletjes aan mijn politieke baas overhandigde. Limburg
zou een triomf worden, dat stond wel vast!
Eenmaal aangekomen in de plaats van bestemming - ik meen dat het ergens bij
Roermond was - besteeg staatssecretaris De Koster
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met mijn tekst het spreekgestoelte terwijl ik vol anticipatie op de eerste rij
achteroverleunde. Ik hoefde slechts te wachten tot de toehoorders op de juiste
momenten lachten, klapten en juichten. De Koster keek recht de zaal in en stak van
wal. Vreemd genoeg met een aantal algemeenheden over nut en noodzaak van
verkiezingen. Nu ja, dat mocht, hij moest kennelijk even acclimatiseren. Maar al
snel kreeg ik door dat er iets mis was, goed mis. Het zweet brak me uit toen De
Koster maar op die nietszeggende algemene toer doorging en geen enkele van mijn
zo zorgvuldig opgeschreven lokale kwesties ter sprake bracht, laat staan dat hij de
Limburgse grapjes de zaal in slingerde. Van gelach en gejuich was dan ook geen
sprake.
Ik weet niet of het woord ‘spindoctor’ al bestond destijds, maar ik voelde me wel
zo iemand. Vanaf de eerste rij begon ik voorzichtig gebaren te maken, te wijzen op
papieren, die ik zelf natuurlijk ook bij me had, en als een vis op het droge het woord
‘lezen’ uit te spreken. De Koster gaf geen enkele reactie. Het was alsof hij me niet
zag. Dat kan best, want ik voelde hoe ik gaandeweg van ellende steeds dieper in
mijn stoel wegzakte.
Toen ik uit mijn lijden werd verlost door beschaafd applaus, hetgeen betekende
dat er aan de opsomming van politieke gemeenplaatsen een einde was gekomen,
moest er met het bestuur worden geborreld en gegeten. De staatssecretaris meed
mij daarbij als de pest. Eindelijk, ver na middernacht, konden we terug in de
dienstauto naar Den Haag. Ik barstte los: Waarom had hij, verdomme, mijn mooie
op Limburg afgestemde tekst niet gebruikt? Het antwoord van De Koster was een
ontluisterende les in de politieke werkelijkheid. Hij had het best gewild, maar het
was zo donker in het zaaltje dat hij de papieren nauwelijks voor zich had zien liggen,
laat staan dat hij de tekst had kunnen lezen. Ik was vergeten voor een lampje te
zorgen.
Dit Limburgse debacle wil overigens geenszins zeggen dat De Koster niet heel goed
zonder tekst uit de voeten kon. Zo waren we een keer voor een spreekbeurt in
Eindhoven. Als een der eersten kwam een grijze heer met enorme konijnentanden
de zaal binnen en ging vooraan in het midden zitten. De rest van het
binnendruppelende gehoor groette de desbetreffende heer allemaal zeer beleefd
en ging al naar gelang men al of niet bij Philips werkte, rechts of links in de zaal
zitten. Na de voordracht van De Koster nam Frits Philips, want die was het, meteen
het woord. Hij ging tekeer tegen het pleidooi van de staatssecretaris om bij toetreding
van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschap een speciale coulante
regeling te maken voor de import van landbouwproducten uit Australië en Nieuw
Zeeland. Dat vond hij maar onzin. Die landen moesten maar een beetje gaan
industrialiseren in plaats van zich op die onbelangrijke landbouw te concentreren!
Nu had De Koster niet alleen zijn fortuin te danken aan het landbouwproduct
tarwe, maar was hij ook voorzitter van de werkgeversvereniging geweest. Hij gaf
de oude Philips direct en eloquent lik op stuk met een rits aan statistieken over de
bijdrage aan het nationaal product uit de landbouw, waarbij de bijdrage van de
gloeilampenfabriek maar heel mager afstak. De mensen aan de linkerkant van de
zaal - degenen die niet in dienst waren bij Philips - applaudisseerden luid.
Na de verkiezingscampagne, die voor de VVD gunstig verliep, werd De Koster
gevraagd minister van Defensie te worden. Hij wilde dat ik hem daarheen zou volgen.
Maar ik had niets met die tak van de politiek en vond, met zijn hulp, emplooi bij de
Juridische Dienst van de Europese Commissie. Sindsdien kwam ik De Koster nog
zeer regelmatig in allerlei functies tegen. Bij de oprichting van de Europese Liberale
Partij werd hij vicevoorzitter en ik de secretaris. Na zijn ministerschap werd hij Eerste
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Kamerlid en voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa,
toen nog in hetzelfde gebouw in Straatsburg als het Europees Parlement.
Na het afsluiten van zijn parlementaire loopbaan werd De Koster nog
Buitengewoon Staatsraad. De Limburgse voordracht heeft hij nimmer meer gebruikt.
Hij overleed, in feite te jong voor zo'n sportieve man, in 1980 op 78-jarige leeftijd.
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Bladgenoten
50 jaar Hollands Maandblad - een geschiedenis in fragmenten
II - J.M.A. Biesheuvel
door Rob van Scheers
J.M.A. (MAARTEN) BIESHEUVEL (1939) - Schrijver. Debuteerde in Hollands Maandblad

en verkreeg onmiddellijk literaire faam met zijn eerste verhalenbundel In de bovenkooi
(1972). Studeerde vanaf 1960 rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, alwaar hij
ook colleges volgde bij de slavist en publicist Karel van het Reve, van wie hij dacht:
‘Oh, dat is God.’ Na de P.C. Hooftprijs in 2007 en een Koninklijke onderscheiding
verscheen in 2008 Biesheuvels driedelige Verzameld Werk bij uitgeverij Van
Oorschot.

© ROB VAN SCHEERS

K.L. POLL (RECHTS) EN KAREL VAN HET REVE (IN WIT PAK) MET OP DE
ACHTERGROND FRANSJE POLL BIJ HET HUWELIJK VAN EVA EN MAARTEN BIESHEUVEL (1979)

Maarten, je literaire debuut was de publicatie van het verhaal ‘Het lieveheersbeest’
in Hollands Maandblad. Dat was in februari 1964.
‘Ja.’
Had je dat verhaal zelf opgezonden aan Bert Poll?
‘Nee, dat had Huib Drion gedaan. Die was toen mijn hoogleraar burgerlijk recht.
Hij had een dispuut en ik vroeg aan hem of ik daar een sprookje mocht voorlezen.
Toen las ik dat verhaaltje voor van het lieveheersbeest. Het waren allemaal van die
corpsjongens, die snapten er niets van, maar Huib vond het prachtig... En net op
dat moment belde Poll naar Huib of-ie nog iemand wist die een verhaaltje had. Toen
zei Huib: “Nou, ik ken Maarten Biesheuvel en die... euhhh... en die schrijft wel eens
wat.” En zo is het toen gekomen.’
Kende je het blad?
‘Euhhh.... Nee, nee... ik was dus totaal a-literaat.’
Duurde het lang voordat je respons kreeg?
‘Nee, nee, dat ging heel snel. Dezelfde week nog, geloof ik, hoorde ik dat het
geplaatst werd. Maar toen heb ik nog tot 1970, meer dan vijf jaar lang verhalen
gestuurd naar Bert Poll, maar die plaatste-ie aldoor niet. Ik weet niet waarom. Ik
denk dat het verhalen waren van fantastische gebeurtenissen met fantastische
mensen, en dat beviel Poll niet helemaal. Nou ja, ik ging maar door. En af
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en toe belde ik hem op, en dan zei ik: “Weet je wel... ik ben een genie.” Daar schaam
ik mij nou nog voor. Pas bij verhalen als Oculare Biesheuvel en Moeilijkheden en
Opstappers begon-ie ze achter elkaar te plaatsen.’

Heb je Bert Poll in die begintijd persoonlijk ontmoet?
‘Ja... hij nodigde mij een keer uit in de Burnierstraat in Den Haag, dat was achter
de Raamweg waar hij later ging wonen. En toen had ik een heel verhaal over opa
Van der Starre en zijn volgelingen die de wereld zouden verbeteren... En die twaalf
leerlingen van opa Van der Starre waren Hugo Brandt Corstius, Karel van het Reve,
Beatrix, Rudi Fuchs,... een hele rij. Bert vond dat wel aardig. Hij zei: “Maak een
roman.” Dat is er natuurlijk nooit van gekomen.’
En in 1972 verscheen je bundel In de bovenkooi, en toen werd alles anders.
‘Het was... komisch. Met humor. Maar het is doortrokken van krankzinnigheid.
Dat begint al met die eerste zin: Acht jaar geleden achtte men het voor de eerste
maal dienstig mij naar een gekkenhuis te brengen. - En die krankzinnigheid loopt
ook gewoon door. Het is niet zoals ik mij voorstel dat Marcel Proust een boek maakt.
Die beschrijft zijn eigen leven, maar helemaal niet als een krankzinnige.’
Is dat authentiek - dat je precies acht jaar tevoren werd opgenomen?
‘Nee, ik werd in 1966 opgenomen, dus het moet eigenlijk zes zijn. Dat mijn
verhalen daarna weer in Hollands Maandblad werden opgenomen, had er niets mee
te maken. Ik had gewoon ineens een schöne Gotterfunke, echt van: ik moet nu
gewoon gaan schrijven. En toen ben ik autobiografisch gaan schrijven. Dus veel
Eva erin, en veel mijn eigen belevenissen. Toen begon ik opeens los te komen...
Op een gegeven moment belde ik Bert dat ik een nieuw verhaal had, te weten
Oculare Biesheuvel, en Bert zei: “Breng het maar direct naar drukkerij Trio” - op dat
moment vertrouwde Bert mij zo dat hij dat wel aandurfde...’
Wat voor een man was Bert Poll? Kon jij met hem lachen, bijvoorbeeld?
‘Jawel, om heel eenvoudige dingen. Dan liet ik mijn sigaar vallen en dan riep-ie
lachend: “Ho, ho - zo gaat het huis in brand!” Maar... een erge lachebek was het
niet, hoor. Ik heb mijn herinneringen aan Poll opgeschreven in het bundeltje Motje
tegen gloeiend lampepeertje - dat is wel aardig geslaagd, het was een
nieuwjaarsgeschenk in 2001. Bert was vooral een geweldig aardige kerel. Zorgelijk.
Dan ging-ie van: “Jahaa... jahaa... nu ja.” Hij wilde de wereld verbeteren en zo
schreef-ie ook. Ik herkende daar niets in. Ik ging maar mijn eigen gang.’
Kwam je op de feestjes met medewerkers van HM en de NRC bij Poll thuis?
‘Nee, nee... ik weet niet eens dat ze bestonden. Ik ben in wezen altijd een eenzame
figuur geweest. Nooit in kringen verkeerd. Bert en zijn vrouw Fransje zijn wel op
ons huwelijk geweest - toen Eva en ik in 1979 trouwden. Karel was daar in een wit
pak - ik had hem nog nooit in een wit pak gezien.
EVA: ‘Wel hebben we eens een maand in hun huis gezeten, toen Fransje en Bert
in Frankrijk waren. We waren goed bevriend met ze. Bovendien valt het met die
eenzaamheid wel mee, Maarten.’
Had jij door je verhalen in HM het idee dat jij je krankzinnigheid de baas was?
‘Nou, ik ben altijd een erg hautain baasje geweest, hoor. Nou, ik dacht.... die
krankzinnigheid, daar kan ik wel wat mee, ik maak er verhalen van. Ik had die
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verhalen al helemaal in mijn hoofd voordat ik ze begon te schrijven. Dan zat ik te
babbelen met Eva, en in een fractie van een seconde kwam er opeens een verhaal
in mij op! Dan liep ik vlug even naar boven, en dan maakte ik vier bladzijden
aantekeningen. Weken later werkte ik dat dan uit tot, nou, tien, twintig, dertig
bladzijden. De humor kwam erbij tijdens het tikken. Ik dacht: er mag nu wel eens
een mopje komen, en dan kwam dat mopje vanzelf tijdens het tikken.’

Las je Hollands Maandblad ook?
‘Nee... hahaha....’
Ook later niet, toen je er veel instond, en je vrienden zoals Hugo Brandt Corstius,
Karel van het Reve, John Peereboom?
‘Nou, Hugo... die las ik wel. En Karel... dat begreep ik dan zo'n klein beetje... maar
ik las alleen mijzelf eigenlijk maar; de rest vond ik vaak te moeilijk.’
Maar je las toch ook Jan Arends?
‘Ja, een beetje. Toen ik voor In de bovenkooi de Alice van Nahuysprijs kreeg was
bij die uitreiking ook Jan Arends. Ik zei: “Ja, maar u had 'm eigenlijk moeten hebben.
Ik vind Keefman veel mooier dan In de bovenkooi.” Dat compliment werd in dank
aanvaard, al zei hij heel verlegen: “Neu, hoor.” Maar ik heb het nog wel tegen hem
kunnen zeggen. Ik vond Keefman erg aangrijpend. Een krankzinnige die schrijven
kan... Dat boek ligt nog altijd naast mij op de bank. En dan kijk ik naar zijn gezicht
en denk: o, o - wat is dat droevig gegaan. Want hij pleegde zelfmoord, omdat-ie zei:
“Met schrijven kun je toch nooit geld verdienen.” En hij kon het zo ongelooflijk mooi.’
En Maarten 't Hart?
‘Ik heb altijd een enorme bewondering voor hem, omdat-ie zo'n geweldige
dadendrang heeft. Hij doet zo ontzettend veel, hij is zo veelzijdig en hij heeft ook
nog humor. Zijn stijl lijkt helemaal niet op de mijne, en dat is natuurlijk goed.’
En je tijdgenoten: Wolkers, Hermans, Gerard Reve - kende je die?
‘Allemaal één keer tegengekomen. Ik liep met Hermans door Leiden - en het was
heel gezellig: we babbelden alleen maar over koetjes en kalfjes en hebben helemaal
geen Nederlandse literatuur besproken - maar wel Moby Dick, Madame Bovary,
enne... Misdaad en straf, dat vond hij zo prachtig... Maar Nederlandse schrijvers
kwamen helemaal niet ter sprake. Die speelden in de wereldliteratuur niet zo'n rol.
- Ik kwam Gerard eens tegen in de Pulchri Studios in Den Haag... het was zijn
vijftigste verjaardag. Het was erg leuk: ooms, tantes, neven, nichten, achternichten
- ze zaten foto's uit te wisselen... “En dat was in Almelo, zeiden ze dan, en weet je
nog van tante Fie?” - Heel on-Reviaans...’
Van je latere werk is ‘Reis door mijn kamer’ een hoogtepunt.
‘Ja, dat is wel een aardig verhaal. Hoewel, als ik het herlees denk ik: het gaat
voornamelijk over Nabokov en Marilyn Monroe.’
Alsof dat niet voldoende is...
Nou, maar mijn vroege werk mag er ook zijn. Op mijn twintigste was ik al bezig
met Belevenissen op een grasgazon aan de voet van het moderne hoofdgebouw
van een inrichting voor geesteszieken - en dat vindt Eva mijn mooiste verhaaltje.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

49

Maar toen was je zelf nog niet opgenomen geweest?
‘Nee, nee... Het is een heel merkwaardige gebeurtenis: er komen een paar mannen
aan, achter een witjas, ze zijn gebonden aan touwen, en een van die gebondenen
loopt naar mij toe en die wijst naar dat moderne hoofdgebouw, daar zitten op een
plastic balkon de psychiaters en de directeur hun lunch te gebruiken, en die man
klopt op zijn borst en wijst naar het gebouw en je weet niet of het huilen is of lachen
wat-ie doet, en dan kom ik naderhand de directeur tegen en die zegt: weet je wie
dat was, zojuist die man? Dat was namelijk B. - Biesheuvel, weet je wel - en die
heeft dat gebouw ontworpen... en ik begrijp die zwetser al - en dan blaas ik hem
rook in zijn gezicht en verlaat het pand. Ik had de poort nog niet achter mij gesloten,
of ik barstte in tranen uit... Mooi verhaal, hoor - net alsof ik van tevoren al wist dat
ik aardig werk zou maken...’
Met zestig verhalen ben je misschien wel een van de productiefste schrijvers in HM.
‘Nou ja... Karel van het Reve, Hugo Brandt Corstius, Brugman, Pen, Kousbroek,
Peereboom en ik, de oude garde heeft HM voor Bert groot gemaakt. En ik zou het
dolgraag nog doen. Daarom ben ik nu zo droevig... ik wil graag verhalen schrijven,
maar ik kan het niet meer! Ik kan het al tien jaar niet meer! Heel raar, ik heb de hele
dag ideeën. Maar het zijn allemaal waardeloze ideeën.’ [Lange stilte - vogels fluiten
- bomen ruisen.]
‘Dan denk ik bijvoorbeeld: vrouw met verpleegsterskapje staat aan de gracht.
Man komt aanrijden in een rolstoel, en rijdt in de gracht. Man met één been werpt
zijn kruk af en springt er achteraan. De brandweer komt! Maar wat dan? Dan weet
ik niks meer. Ik loop al tien jaar met dat idee rond. Maar ik kom geen steek verder.
- Anderzijds zei Wilt Idema laatst: je hebt nu je Verzameld Werk. Dan is het alleen
maar een teleurstelling voor de lezer als je doorgaat.’
Kun jij bij het teruglezen van je eigen verhalen ervan genieten?
‘Ja, ja hoor. Maar ja, ik ben nou weer aan Tsjechov begonnen, maar die hangt er
ver boven, hoor. Nou, mijn eigen lievelingsverhaal is misschien wel Mijn grootste
schrik - van die dominee, een broer van moeder, die niet meer geloven kan... Staat
in De weg naar het licht. Mooi verhaal, hoor. Enne Slapeloosheid... hoe ik krankzinnig
de nacht doorbreng, in eenzaamheid.’
‘Brommer op zee’?
‘Ja, Brommer op zee... dat snappen mensen nooit dat het eigenlijk “Eenzaamheid”
zou moeten heten. Die jongen, die hoort niet bij de mensen op de wal, hij hoort niet
bij de bemanning, en hij hoort ook al niet bij die Messiasachtigefiguur die op een
brommer overzee rijdt... Eenzaamheid is dat!’
‘Een dwaze hoogleraar’ - die met een ijsblok door de woestijn fietst?
‘Nou, ik dacht eigenlijk aan Karel van het Reve. Karel zegt altijd dat-ie begrijpt
wat ik schrijf, maar ik begrijp zijn werk vaak niet. Wat ik goed begrijp, is Tsjechov.
En Joseph Conrad, en Madame Bovary en Moby Dick en De riskjarenner van Lao
She, en Toergenjev - Lentebeken van Toergenjev is mijn lievelingsboek.’

Voelde je het als een bekroning dat je de P.C. Hooft-prijs mocht ontvangen?
‘Ja, ja. Ze zeiden: ‘Je kan de P.C. Hooft-prijs krijgen.’ En toen riep ik: ‘Eindelijk
gerechtigheid!’ - Toen kwam Eva binnen en die vroeg: wat is dat? - en toen zei ik:
ik krijg de P.C. Hooft-prijs... en toen barstten wij in snikken uit.
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[Medewerkers]
(1979) - Filmmaker en beeldend kunstenaar. Voltooide de
opleiding Autonoom Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Zie: www.malgosiabriefjes.com.
MALGOSIA BRIEFJES

(1989) - Studeert Franse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht. Won in 2008 de Meander Dichtersprijs en ontving de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2008-2009 (Poëzie).
VICKY FRANCKEN

(1958) - Dichter, classicus 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 2009 verscheen zijn
De marteling van het genot; Grieken en Romeinen over lust, verlangen en
vervoering.
PIET GERBRANDY

ARNON GRUNBERG - (1971). Schrijver en columnist. Zijn recentste roman is Onze

oom (2008). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de F. Bordewijkprijs, tweemaal
de Gouden Uil, tweemaal de AKO-literatuurprijs, de Libris literatuurprijs en
onlangs de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre.
(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. Recente poëziebundels zijn Wat boven kwam (2006) en Laden

ledigen (2008).
(1968) - Publiceerde o.m. de bundels Tramontane (1996), Tong
en trede (2000) en Tafel (2004). Dit voorjaar verschijnt zijn nieuwe bundel
Terrein.
ERIK LINDNER

(1942) - Schrijver en dichter. Publiceerde o.m. de poëziebundel
Zielsvrienden (1991) alsmede de romans Op de leegte (1999), Kromzicht (2008)
en Het wachtlokaal (2009).
MAX NIEMATZ

J.J. PEEREBOOM

(1924) - Doceerde Engelse taal aan de Universiteit van
Amsterdam. Schrijft nu alleen nog; hoofdzakelijk voor Hollands Maandblad en
NRC Handelsblad.
DAVID PEFKO (1983) - Voormalig handelaar in vodden en lappen, thans schrijver.

Woont afwisselend in Amsterdam en Athene. Publiceerde eerder verhalen in
Tirade en Hollands Maandblad. Onlangs verscheen zijn debuutroman Levi
Andreas. Zie ook: davidmanospefko.wordpress.com.
JAN PEN

- (1921-2010). Oud-hoogleraar in de economie te Groningen.
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(1965) - Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort (2001),
Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). In 2008 verscheen Onze auto's
en in 2009 de roman Nachtlied. Is tevens televisiepresentator, muziekrecensent
bij De Groene Amsterdammer en columnist bij Autoweek.
BAS VAN PUTTEN

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
(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 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 18 maart 2010 de Hollands
Maandblad Schrijversbeurzen 2009/2010 zijn uitgereikt aan de laureaten.
Op voordracht van redactie & redactieraad werden de volgende medewerkers
van Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:

Categorie literair proza
NINA ROOS

*
Categorie poëzie
IRIS BRUNIA

*
Categorie essayistiek
NIET TOEGEKEND

De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan jonge c.q.
debuterende auteurs die in de voorafgaande jaargang in Hollands Maandblad hebben
gepubliceerd. De beurzen zijn beschikbaar voor elk der drie terreinen waarop
Hollands Maandblad zich sedert de oprichting door K.L. Poll in 1959 (als toen nog
Hollands Weekblad) een vooraanstaande plek in het Nederlandse literaire landschap
heeft verworven:
proza, poëzie en essayistiek.
De beurzen betreffen elk een bedrag van 2000 euro en zijn behalve als
aanmoediging bedoeld om ook in materiële zin het schrijverschap van de bekroonde
auteurs te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan de bestendiging van de band
tussen de laureaten en het Hollands Maandblad.
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*
De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden mogelijk gemaakt door de
Stichting Hollands Maandblad en uitgeverij Nieuw Amsterdam.
***
Verdere informatie over de Hollands Maandblad Schrijversbeurzen is te vinden op
www.hollandsmaandblad.nl.
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Deze maand
Als de mens zich in iets onderscheidt van het dier, dan is het wel door zijn
hoogontwikkelde hardnekkigheid vergissingen te begaan. Zo proberen wij steevast
lessen te trekken uit het verleden, terwijl de geschiedenis steevast weigert ons iets
te leren. Nu ja, een goedwillende historicus zal wellicht toegeven dat er één
onloochenbaar historische inzicht bestaat: het besef dat alle tijden interessant zijn
voor wie er oog voor heeft en dat de meeste tijden verontrustend blijken voor wie
zijn oor te luisteren legt. De geschiedenis verloopt nu eenmaal zelden geruisloos
en heeft tevens de gewoonte iedereen te vermalen.
Er zijn aan onze eigen tijd evenwel diverse aspecten die hem niet alleen
interessant en verontrustend maken maar ook enigszins grappig. Zo zag ik onlangs
dat een landelijke kwaliteitskrant paginabreed opende met de kop ‘Cohen: verzoener
in extreme tijden’. En een andere krant, in oplage de tweede van het land, kopte
met nog veel dikkere letters: ‘Cohen: terug naar fatsoenlijke samenleving’. Deze
berichten wierpen talrijke vraagstukken op die latere historici waarschijnlijk veel
beter dan wij kunnen beantwoorden. Dat komt ongetwijfeld omdat het vragen betreft
die bij ons nogal knellen en over een tijdje zonder twijfel voornamelijk milde verbazing
zullen oproepen.
De eerste en belangrijkste vraag is uiteraard of en in hoeverre onze tijd inderdaad
‘extreem’ is, en dan ‘extreem’ in vergelijking met wat. De tweede vraag is of de
nieuwe leider van de Partij van de Arbeid inderdaad ‘terug’ wil naar een fatsoenlijke
samenleving, zoals de krant berichtte, en welke fatsoenlijke samenleving in het
verleden hij dan bedoelt.
Welnu, de tweede vraag is het gemakkelijkst te beantwoorden. Job Cohen zelf
heeft het woord ‘terug’ niet gebezigd in de speech waarmee hij zich kandidaat stelde
als lijsttrekker van de sociaaldemocraten. Wel in een vluchtig interview, maar dat
telt niet echt. Veelbetekenend is evenwel dat de media zijn optreden wel
interpreteerden en samenvatten met het woord ‘terug’ (het Algemeen Dagblad was
niet de enige krant en NOVA niet het enige tv-programma dat zulks deed). Hier
hebben we te maken met een grapmoment: de mate waarin de pers de komst van
Cohen naar de landelijke politiek met een bijna hoorbare zucht van verlichting opvatte
als een soort retro-socialisme. Eindelijk zou, zo was de boodschap, de natie in onze
‘extreme tijden’ weer verzoend worden door deze ‘vaderfiguur’ (het internet gaf meer
dan honderd meldingen van deze term in de pers).
Zonder dat Cohen er iets aan kan doen - en waarschijnlijk zonder dat hij het ook
maar in de verste verte wil - leek hij verwelkomd te worden op een wijze die te
vergelijken is met de manier waarop de mannenbroeders in de jaren dertig van de
vorige eeuw hun hoop vastklampten aan Colijn. Die zei in 1936, nadat de Duitsers
het Rijnland hadden bezet: ‘Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze
straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook
andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust
te zijn.’ De reacties in de media op Cohen toonden eens te meer aan dat
Nederlanders het liefst onder de dekens kruipen zodra ze ook maar enigszins de
indruk hebben dat er ‘extreme tijden’ buiten om het huis waaien.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

4
Dit brengt ons wel op een ander zonderling aspect: zelden is de continuïteit van de
Nederlandse politiek zo aardig aangetoond als door het feit dat de PvdA onder Job
Cohen het begrip ‘fatsoen’ tot de kern van de sociaaldemocratische politiek heeft
verheven (nadat de term reeds onder Wouter Bos in 2006 een sleutelrol kreeg in
het toenmalige verkiezingsprogramma). Dit is immers precies het begrip waarmee
het CDA onder Balkenende het afgelopen decennium zo ijverig mee heeft lopen
koketteren (men herinnert zich de slogan ‘Fatsoen moet je doen!’). Dit niet zelden
overigens tot hoon van dezelfde media die het woord nu als een geuzenterm op de
borst van Cohen prikken.
Fatsoen is een glibberig begrip, en alleen te begrijpen omdat het steevast de
anderen zijn die onfatsoenlijk denken of doen. Er zijn geen criteria voor te bedenken,
en dat maakt het zo'n geliefd verbaal instrument in moralistische discussies vol
uitgesproken en onuitgesproken verwijten. Zo keerde in de jaren zestig Provo zich
‘tegen conventioneel fatsoen en zekerheid’, en reageerde de zittende klasse daarop
met de roep om juist meer fatsoen - en om de lange lat. De internet-encyclopedie
Wikipedia meldt dat fatsoenlijkheid de afgelopen jaren in Nederland ‘voor veel
mensen een negatieve bijklank heeft gekregen’, omdat ‘het gelijk werd gesteld aan
bekrompenheid, en weinig tolerantie voor andere gedragingen’. Fatsoen zou volgens
deze informatiebron ‘wellicht ook te maken hebben met een gevoel van onvrijheid,
zichzelf beletten te doen waar men zin in zou hebben’.
Hoe snel worden de bakens toch verzet in Nederland zodra het tij verloopt.
Klampen wij ons weer eens als makke schapen vast aan de religieuze glibberpaal
van het ‘fatsoen’? De achterliggende vraag hier is natuurlijk hoe het komt dat Geert
Wilders de Nederlandse samenleving zo kan verlammen in politieke, culturele en
intellectuele zin? Zijn de media door hem geobsedeerd omdat ze in hem goedkoop
en simpel nieuws herkennen? Is hij ‘extreem’ in de zin van de ‘extreme tijden’ die
Cohen voor ons gaat verzoenen? Of is hij misschien zo angstwekkend omdat hij
ons kwade geweten is?
Ik bedoel: is Wilders wellicht niet meer dan het walgelijk knagende gevoel van
zelftwijfel en besef van falen in een samenleving waarin 30 procent (merendeels
allochtonen) van de werkzame beroepsbevolking aangewezen is op een uitkering,
waarin voor 79 procent van de niet-westerse allochtone vrouwen de afstand tot de
arbeidsmarkt onoverbrugbaar groot is, waarin veel minder allochtonen dan in de
ons omringende landen de taal in voldoende mate beheersen om zichzelf te kunnen
redden, waarin de allochtone jeugd opgesloten is in een vervallen onderwijssysteem
waarin de doorstroming vrijwel onmogelijk is gemaakt, een samenleving kortom
waarin de kloof tussen geprivilegieerden en niet-geprivilegieerden onpeilbaar diep
is?
Dat Nederland geobsedeerd lijkt door Geert Wilders is pijnlijk genoeg. Nog veel
pijnlijker is dat dit niets met ‘extreme tijden’ te maken heeft, maar alles met ons
eigen tekortschieten. Wij - en dan bedoel ik u en mijzelf, de geprivilegieerde klasse
- zijn het zelf die het intellectueel niet aankunnen dat de wereld complexer is
geworden dan wij begrijpen, dat er geen tweedeling meer is in de samenleving maar
veelvormige versplintering, en dat er geen weg terug is naar een ‘fatsoenlijke
samenleving’ die nooit heeft bestaan. In dit perspectief is het onvermogen om met
Wilders om te gaan alleen te verhelpen met beter onderwijs. En daarvoor zal Cohen,
of wie dan ook die de verkiezingen gaat winnen, de boel niet bij elkaar moeten
houden, maar juist moeten openbreken. Het is geen tijd voor fatsoen, maar voor
een vuile oorlog tegen onze eigen privileges - BB
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Dames en heren
door Arnon Grunberg
Toen Karel van het Reve in 1982 de P.C. Hooft-prijs aanvaardde, zei hij in zijn
dankwoord: ‘Dank aan [...] de leden van de jury die uit verschillende delen des lands
bijeen hebben moeten komen en wie weet hoe lang en hoe moeizaam hebben
moeten vergaderen voor ze het eens waren. En dan spreek ik nog niet eens van
het juryrapport, waarvan het opstellen een vreselijk werk moet zijn.’
Het juryrapport voor de Constantijn Huygens-prijs 2009, die ik bij dezen van harte
aanvaard, heb ik nog niet gelezen, slechts een paar regels in een persbericht.
Dat ik het volledige juryrapport nog niet heb gelezen, is voor alle betrokkenen het
beste. Dit soort rapporten is niet zozeer bestemd voor de laureaat als wel voor een
sceptisch publiek dat zich afvraagt: ‘Moet dat nou, zo'n prijs?’
In het verleden heb ik wel eens juryrapporten gelezen en ik kan alleen maar
zeggen dat als juryleden net zo goed zouden kunnen schrijven als de schrijvers die
zij bekronen, zij geen prijzen zouden uitreiken maar die zelf zouden ontvangen.
Waarmee ik uiteraard niemand wil beledigen.
Ik probeer slechts duidelijk te maken dat ik geloof dat het goed is als schrijvers
enige afstand bewaren tot juryrapporten en prijzen.
Prijzen zijn vooral belangrijk voor familieleden, vrienden en kennissen. Daarnaast
is het aardige van het ontvangen van een prijs dat mensen van wie je lang niets
hebt gehoord je opeens weer een e-mail sturen.
Het bijzonder eervolle aan de Constantijn Huygens-prijs is, naast het feit dat de
laureaat niet verplicht is over een catwalk te lopen of door de rook van een
rookmachine te rennen, dat het om de bekroning van een oeuvre gaat. Slechts één
keer eerder is mijn gehele werk bekroond (in 2002 ontving ik daarvoor de NRW
Literaturpreis) en om redenen die ik hiervoor heb genoemd, hoop ik dat deze keer
niet de laatste zal zijn.
De laureaat bedankt mensen. Dat zal ik ook doen, maar zeker niet alleen omdat
het een formaliteit is. Ik wil Vic van de Reijt bedanken dat hij als uitgever van Nijgh
& Van Ditmar mij indertijd een contract heeft gegeven voor mijn eerste roman, terwijl
het in die tijd niet evident was dat iemand dit boek zou willen lezen. Ik wil Jan Ritsema
bedanken dat hij mij indertijd inhuurde als persoonlijk secretaris, terwijl het in die
tijd niet evident was dat ik talent had voor dit werk. Ik wil Wim Brands en Wim
Noordhoek bedanken dat ze mij indertijd verhalen lieten voorlezen voor de VPRO-radio
en interviews lieten afnemen met Nederlandse schrijvers, terwijl het in die tijd ook
niet evident was dat iemand naar mij zou willen luisteren. Ik wil Boudewijn Paans
bedanken dat hij mij indertijd columns liet schrijven voor de VPRO Gids, terwijl het
destijds evenmin evident was dat iemand mijn mening over wat dan ook wenste te
weten.
Ik wil diverse redacteuren van NRC Handelsblad, maar in het bijzonder Reinjan
Mulder en Joyce Roodnat, bedanken dat ze bijna nooit nee hebben gezegd tegen
mijn ideeën.
Ik wil Mark Schaevers bedanken dat hij mij vroeg wekelijks een brief te schrijven
in de Humo, want zonder deze brieven zouden enkele vetes nooit zijn

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

6
geboren en zouden enkele liefdesrelaties nooit van de grond zijn gekomen. Of dit
goed is of niet laat ik in het midden.
Ik wil al mijn vertalers bedanken, maar in het bijzonder Rainer Kersten en Sam
Garrett. Dankzij hen klinkt mijn werk in het Duits en het Engels soms nog beter dan
in het Nederlands.
Ik wil de mensen bedanken die voor mij werken, beter gezegd die ervoor zorgen
dat ik mij kan concentreren op het schrijven zelf en op het onderzoek voor dat
schrijven: Johannes van der Sluis, Eva Pel, Saskia Verhoeff, Judith Goudsmit en
Sander Voerman.
Ik wil diverse vriendinnen bedanken die het lang met mij hebben uitgehouden,
terwijl het toch al vanaf dag één duidelijk moet zijn geweest dat ik mijn werk
belangrijker vond dan hun levensgeluk.
Ik wil Hollands Maandblad bedanken dat het deze bedankjes wil afdrukken, terwijl
het al zo lang hoopt op een doorwrochte analyse van het wereldraadsel van mijn
hand.
Tevens wil ik mijn moeder bedanken.
In de ‘Banquet Speech’ zei J.M. Coetzee toen hij de Nobelprijs aanvaardde: ‘Why
must our mothers be ninety-nine and long in the grave before we can come running
home with the prize that will make up for all the trouble we have been to them?’
Ik prijs mij gelukkig dat mijn moeder nog geen negenennegentig en bovendien
springlevend is.
Ik heb de gewoonte om prijzengeld te gebruiken voor het subsidiëren van literaire
uitgaven. Nu zal ik tegen mijn gewoonte in de uitgave van een eigen tekst subsidiëren
en wel de toneeltekst Onze paus, die in een tweetalige editie, het Nederlands en
het Pools, zal verschijnen.
Tot slot: als ik iets meer tijd en iets meer woorden tot mijn beschikking had
gekregen, zou ik mij hebben verdiept in de vraag wie die Constantijn Huygens nu
eigenlijk was en dan zou ik u in mijn dankwoord hebben lastiggevallen met de
resultaten van dat onderzoek.
Nu ga ik verder met mijn nieuwe roman.
(Dankwoord uitgesproken bij de aanvaarding van de Constantijn Huygens-prijs op
6 maart jl. te Den Haag)
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Erik Lindner
De laadklep van een schip opent boven de kade
en schuift heen en terug over steen
vlaggentouwen slaan tegen palen
in een handpalm tikken kralen op elkaar
wier opgehoopt in een baai
een bestelwagen draait stationair
kinderen zitten tussen plastic zakken
hun knieën tegen de borst
op de loopbrug rollen mensen koffers voor zich uit
een man dweilt met opgetrokken schouders
de door televisieschijnsel verlichte winkelvloer
een vrouw staat in een stoel om een kaars aan te steken
midden in de passage is een gat
boven een tafel vol zaagsel
vanaf een mast schijnt licht op het water
scheepstouwen spannen voor de boeg.
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I
Een wit paard, de voorpoten aan elkaar gebonden
hinkt vooruit
naar een muur van betonblokken, dichtbegroeide rails
bergen buiten de stad
treinstellen naast het spoor
hoog naast het veld gloeit een lasvlam op een balkonhek
een man op een muurtje masseert de nek van de man
die naast hem zit
een koord spant langs de voegen tussen stenen
ritmisch knerpt het zadel op het stapvoets lopend dier
de stofwolk nadat een auto voorbijrijdt
hoe je de stad ook uitloopt, je keert terug langs de rivier
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II
jongens rennen langs de weg hun ellebogen in de zij
onderarmen breeduit zwaaiend
door een megafoon schalt het gebed over de daken
op een veld staat een stoel voor het doel
met tegenwind trekt een kabelliftje de berg op
een vrouw veegt de vloer van de onafgebouwde woning
waar haar was uithangt
strijkt het vuil langs groeven de tuin in
en buigt voorover aan de rand van het beton
als tegen de bergwand een steen weerkaatst
de plek waar de kogel het water raakt
de lasso om de nek van het paard valt
de hoeven hard op de oever slaan.
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Glimpen van inhoud
door Piet Gerbrandy
Waar hebben ze je heen gebracht?
De hal als je die zo mag noemen, is enorm. Wanneer ik zonder me te haasten van
het ene uiteinde naar het andere loop, ben ik zeker vijf minuten onderweg. Naar
schatting, want ik heb hier geen tijd. De breedte is geringer dan de lengte maar nog
steeds ontzagwekkend. De vochtige betonnen vloer kent richels die het niet volmaakt
egale oppervlak in rechthoeken verdelen. Die scheppen rust en ritme. Zo is de vlakte
beter te bevatten.
Op ijzeren stellingen aan een van de wanden - laten we hem voor het gemak de
linker noemen - staan potten van glas. Wie een glazen pot kiest, denkt dat wat erin
gaat zichtbaar moet blijven voor de wereld erbuiten. Zichtbaarheid is een alom
gewaardeerde eigenschap van dingen. Je kunt controleren of ze er nog zijn. Bij
geurloze dingen die niet spreken is dit vaak de enige methode, gesteld dat aanraken
uitgesloten is. De inhoud van de potten is niet goed zichtbaar. Maar niet onkenbaar.
‘We dwalen door de nachtstad, jij en ik. Je hebt mijn linkerhand in jouw rechter
genomen en we stappen synchroon door uitgestorven straten. Het regent zachtjes
en het is behoorlijk koud maar we hebben gevoerde jassen aan. Er rijden vrijwel
geen auto's meer. De straatverlichting werkt slechts sporadisch. Rolluiken en
gordijnen zijn gesloten. De broodetende mensen slapen of zijn vertrokken. Heel
soms horen we in de verte een hond janken. Hier en daar zien we een klein dier
wegschieten. Een kat of staartslepende rat. Als we uitrusten in een portiek kus je
me bijna wanhopig. Het kan voor het laatst zijn.’
Waar hebben ze je heen gebracht...
Wanneer ik me aan de ene zijde bevind, waait soms aan de andere een deur open
die ik, toegesneld, niet terugvind - misschien heb ik het me verbeeld. Verbeelding
doet vreemde dingen. De dingen zijn zichtbaar maar je kunt niet controleren of ze
er zijn. Dat het hier lekt, staat overigens buiten kijf. Misschien regent het buiten of
zijn er leidingen gesprongen. De lekkages zijn van het druppende type. Er vormen
zich natte plekken op het beton maar geen plassen. Kennelijk nemen de poriën het
water snel genoeg op. De wanden zijn van ijzer en karakterloze kunststof. Die
absorberen niet.
Hoe lang de potten er al staan, herinner ik mij niet. In elk geval is er ook een tijd
geweest dat ze er nog niet stonden. Althans de meeste niet. Ze zijn ongelijk van
grootte en voorzien van handgeschreven etiketten. Een schuinschrift van vroeger.
De woorden spreken een Latijn of een Grieks dat ik niet goed ken. Toch vang ik
glimpen van inhoud op. Rib. Voet. Lel. Huid, long en onmisbaar
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merg. Kiemen en kwabben en plooien. Een spier, een framboosbetepelde tiet, een
knie. En een oog.
‘De gulzigheid van je kus verontrust me. Je tong lijkt iets te zoeken wat onvindbaar
is. Je klemt me te stevig vast en we liggen hier toch al zo oncomfortabel. Wanneer
je hand mijn schoot zoekt, geef ik niet mee. Dit is niet het goede moment. Goede
momenten zijn al lang in de minderheid. Ik strijk door je dunnende haar en je
grijzende baard maar slaag er niet in je tot ontspanning te bewegen. Je ademt zwaar
en zonder regelmaat. Ik geloof niet dat we al ziek zijn. Wel heel moe.’
Ze moeten je ergens heen gebracht hebben. Misschien ben ik in slaap gevallen of
had ik me even teruggetrokken. Ik herinner mij dat niet. In elk geval was je
verdwenen.
De vrijheid die ik hier geniet, is uitzonderlijk. Niemand die mij een strobreed in de
weg legt. Ik kan mijn tijd precies zo indelen als ik wil. Ik zou als ik nog sliep altijd
een gat in de dag kunnen slapen, al kun je hier het verschil tussen dag en nacht
niet waarnemen. Misschien is dat verdwenen. Vuile buizen verspreiden diffuus licht.
Soms floept er een uit die later weer blijkt te werken. Vervangen? Dan zonder dat
ik het zag. Of een pauze heeft hem goedgedaan.
Ik kan de potten ordenen en tellen maar raak steeds de tel kwijt, hoewel hun aantal
zeker niet onafzienbaar is. Het staat me vrij te zingen zo hard als ik wil, maar ik weet
geen liedjes. Ik zou liedjes kunnen maken, maar dat lijkt me meer iets voor later. Ik
houd mijn conditie op peil door mij vrijelijk door de hal te bewegen. Mocht ik de
behoefte voelen mijzelf te bevredigen dan is er niets wat mij daarvan weerhoudt.
Die behoefte is echter weggeëbd. Ook zou ik mij moeten wassen maar ik heb hier
nog geen kraan kunnen ontdekken. De lekkages zijn niet hevig genoeg om er mijn
voordeel mee te doen. Ook smaken de druppels niet goed.
Ik geloof dat er geen potten meer bij komen. Het lichaam is compleet.
Tegen wat we voor het gemak de rechterwand noemen staan spullen opgestapeld.
Disparate boedels en uitgediende gereedschappen. Kartonnen dozen met muffe
boeken in vermoedelijk ongelezen talen. Een stille Batavus zonder buitenbanden.
Lijstjes met vage kiekjes van loopvakanties. Roestig kookgerei en beschimmelde
matrassen. Ik overweeg er orde in aan te brengen. Te kijken of er nog iets tussen
zit.
Waar hebben ze je heen gebracht.
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De kleur van hooi
Leo Vroman
Weer eens een zon zal
mijn slaap onrustig maken
en ik zal die morgen ontwaken
maar eerder nog zie ik het al:
nu is mijn hele, hele huid
beschilderd, nee bestaande uit
bloemetjes: vergeet mij nietjes,
madeliefjes, margrietjes.
Op schaal verkleinde bijen
bezoeken mijn bloeiende dijen,
want nee dit is niet geschilderd:
aan een soort overkant
ligt een ietwat verwilderd
oud Hollands polderland.
Witte wolken trekken voorbij
en masseren mij.
Maar nauwelijks heb ik een hand
een beetje omgedraaid
of ik huiver en huiver, want
ik word gemaaid.
En daar, in het uiteindelijk uitzicht,
een pikzwarte lucht, en daaronder
weerlicht. Bliksem. Weerlicht
en ik hoor de donder,
en daar weer onder
het helgele hooi
versmeltend, en dan
lig ik weer languit
hoewel niet meer zo mooi
in de strokleurige huid
van vroman.

Fort Worth, 20 februari 2010
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Het gaat anders wel
Hoorde ik werkelijk bij
die paar allergrootste
ja dan schreef ik mij
met mijn hersenpap en bloed
zowat het allerdoodste.
Nee, ik schrijf als ik moet,
als er een netwerk van gedachten
en rijm als een kanker in mij groeit
en niet meer kan wachten,
ja, dan, slapeloos en vermoeid
maar haast geruisloos, sta
ik eindelijk op en ga
naar de verste kamer,
schrijf en schrijf de willige
woorden aan elkander,
streep door, verplaats, verander
en ontwaar in de grillige
massa wat er werkelijk staat.
Buiten gloort dan de dageraad
en ik voel een merkwaardige trek.
De honger naar grootsheid?
Kom kom Vroman
ben je gek
denk ik dan
het wordt gewoon tijd
voor je ontbijt.

Fort Worth, 13 februari 2010
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Zelf Vlaming worden
door David Pefko
‘U citeert mij fout!’
Voor ik verderga, wil ik allereerst aangeven dat ik geen Vlaming ben, hoewel ik niet
kan ontkennen dat ik ooit de wens heb gekoesterd Vlaming te worden.
Het begon allemaal met Willem Frederik Hermans, ongeveer vijftien jaar geleden.
Hij werd op de televisie geïnterviewd door Adriaan van Dis en hoestte zo nu en dan
als een bezetene. Iedereen moest lachen, inclusief Van Dis.
Het interview ging over wetenschappers, over de schoonheid van de Nederlandse
taal en uiteindelijk over Brussel, de stad waar wij Nederlanders onze grootste
schrijver naar verbannen hadden. Hermans vertelde dat Brussel hem al sinds de
jaren dertig obsedeerde, en Van Dis vroeg waarom hij dan niet veel eerder naar die
stad was vertrokken. Dit zat in allerlei persoonlijke dingen waar Hermans verder
niet over wilde uitwijden.
‘Brussel is een onderschatte stad, een onontgonnen stad!’ hoorde ik hem zeggen.
Hij zou ons versteld doen staan met een prachtig boek, zei hij en priemde zijn
wijsvinger meerdere malen naar de camera. ‘U zult er versteld van staan!’ riep hij.
De hoestpartijen waren waarschijnlijk toen al het gevolg van de tumoren die in
zijn longen aan het groeien waren. In elk geval is het boek over Brussel er nooit
gekomen.
Het interview was een herhaling. Ik was elf jaar oud.
Een jaar later ging ik met mijn klasgenoten op een dagtripje naar Brussel. Ik kan
me nog goed herinneren dat ik de nacht die daaraan vooraf ging niet kon slapen
van angst. Ik was voor veel dingen bang, maar vooral voor mijn klasgenoten.
Eerlijk gezegd was ik het hele interview met Hermans alweer vergeten toen we
in Brussel aankwamen. Er waren op dat moment veel belangrijker dingen: meisjes
waar ik stilletjes verliefd op was, de familie waaruit ik wilde ontsnappen, mijn leergang
die langzaam een mislukking begon te worden.
Ik stond op het Place de Brouckère stond en maakte foto's van het Hotel Metropole.
Een paar minuten eerder had ik geweigerd een grote kathedraal binnen te lopen,
voornamelijk omdat ik mezelf in die tijd voorhield dat ik een statement maakte door
geen kerken te bezoeken. Er waren overigens meer leerlingen van mijn school die
dit statement maakten, alleen waren zij degenen die hun nagels zwart lakten,
mascara gebruikten en lange zwarte leren jassen droegen. Ik hoorde daar niet bij,
want ik droeg gepoetste schoenen, wat ook weer een soort statement was.
Ik herinner me ook het meisje waar ik tijdens de busrit hevig verliefd op was
geworden. Om precies te zijn, was ik voornamelijk verliefd geworden op haar rug
en lange haren. Meer dan een vluchtige blik op haar neus, mond en wimpers had
ik tussen de zitplaatsen door niet kunnen krijgen. Dat meisje bezocht trouwens wel
de kerken en kathedralen.
's Avonds aten we bij een visrestaurant en dronk ik mijn eerste glazen witte
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wijn, waardoor ik bijna in een coma raakte in de bus op weg terug naar Amsterdam.
Mijn moeder vertelde me de volgende dag dat ik zwalkend was thuisgekomen en
de vreemdste dingen had gezegd. Ik vroeg: ‘Wat zei ik dan mama?’ maar ze zei het
niet meer te weten.
Ik heb het haar nog talloze malen gevraagd, vooral op momenten waarop ik dacht
dat ze zwakker moest zijn: als ze naar de wc ging of de afwas deed of net wakker
was. Op de dag dat ze een deur aan het verven was, antwoordde ze opeens: ‘Dat
je vertrekt uit Amsterdam, dat Brussel een onontgonnen stad is en dat je dit nu zeker
weet.’
‘O,’ zei ik en zag toe toe hoe de deur van kleur aan het veranderen was.
Er verstreken jaren - jaren waarin ik stopte met school en ging werken. Ik had de
hoop al min of meer opgegeven dat ik ooit professor zou worden, of een succesvol
zakenman, of wat dan ook waardoor ik uit kon stijgen boven het gemiddelde. Het
was tijdens die periode dat ik op een avond hetzelfde interview met Hermans
plotseling nogmaals zag.
Naast mij zat mijn vriendin die glazig naar het beeld staarde. ‘Ik wil “De 25 Meest
Gruwelijke Moorden” zien op SBS6,’ zei ze terwijl ik aandachtig keek naar de
wijsvinger van Hermans terwijl hij ‘U citeert mij fout!’ brulde.
Mijn vriendin begon een beetje te mokken omdat ik niet reageerde en toen zei
Hermans: ‘Ik geloof dat als ik in Nederland zou wonen, ik nageroepen zou worden.’
Toen wist ik opeens zeker dat Hermans met zijn wijsvinger alleen mijn richting
op wees, dat het een geheim teken moest zijn, uitsluitend bedoeld voor mij.
‘Ik vertrek,’ mompelde ik, maar ze hoorde het geloof ik niet want ze zei: ‘Mullis is
Vullis’, waarop ik zei: ‘Dat is Mulisch niet, dat is Hermans.’
‘Wie het ook is, ik wil “De 25” zien!’ schreeuwde ze. Ik vond het toch leuk
geprobeerd van haar, erg slim was ze namelijk niet.
Nog geen week later stond ik weer op het Place de Brouckère, voor Hotel
Metropole. De foto die ik tijdens het klassenuitje had gemaakt, zat nog ergens in
mijn agenda. Ik had hem eruit willen halen, maar ik wist niet zeker of ik hem snel
zou kunnen vinden.
Dagenlang zwierf ik door de stad, bezocht alle vreemde museumpjes aan de
Grote Markt, nam soms een metro naar het Zuid-Station, dan weer naar het
Noord-Station, en at talloze broodjes in verlaten cafetaria's. Ik liep alle kunstmarkten
af en kocht hier en daar objecten waarvan ik zeker wist dat ze van onschatbare
waarde moesten zijn. Als het kamermeisje mijn kamer binnenkwam en rond die
objecten begon te stofzuigen, mompelde ik vanaf mijn bed: ‘Voorzichtig, dat is van
onschatbare waarde.’

‘Ik wil mijn handschoenen terug!’
Tegen het begin van de winter ging ik opnieuw naar Brussel en nam dit keer mijn
vriendin mee. Ze vond het een heel vriendelijke stad zei ze. De winkels waren er
erg verzorgd, de mensen aardig en het eten was een verademing in vergelijking
met die smurrie in Nederland.
Op een gegeven moment liepen we door een straat waar alleen maar boetiekjes
met bruidskleding waren gevestigd, hetgeen me behoorlijk nerveus maakte en ik
zette flink de pas erin.
‘Ik wil hier wel wonen,’ zei ze later die middag terwijl ze aan een garnalen-kroketje
knabbelde.
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‘Dan doen we dat toch?’ zei ik.
Ergens in de maanden daarna leerde ik Mario kennen. Ik was alweer een weekend
lang Amsterdam ontvlucht en genoot in mijn favoriete stad van mijn goed afgesloten
hotelkamer en de nederige obers in de restaurants, terwijl ik opnieuw hier en daar
kunstwerken kocht omdat ik niet met lege handen naar huis durfde te gaan.
In de lobby zag ik hem. Hij was klein en had zwarte krulletjes, droeg een gouden
kruisje om zijn nek en riep steeds ‘Va' fa' un culo!’ vanuit zijn fauteuil. Soms voel ik
al snel een hechte band met een onbekende. Dan is een blik, een woord of een
situatie voldoende om me aangetrokken te voelen tot iemand. In elk geval wilde ik
opeens alles weten over dit kleine mannetje dat daar zo zat te schelden.
Toen ik een dag had bijgeboekt en nog even door de rijkversierde lobby van Hotel
Metropole liep, zag ik vanuit mijn ooghoek hoe Mario zijn vuist ophield naar een
meneer die tegenover hem was komen staan. De man zag eruit als een manager.
‘Ik wil mijn handschoenen terug!’ hoorde ik.
Zulke uitspraken maken mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter.
‘Iemand draagt mijn handschoenen, ik weet zeker dat iemand van jullie straks,
bij het naar huis gaan mijn handschoenen aantrekt!’ schreeuwde Mario vanuit zijn
stoeltje.
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Ik deed net alsof ik minutenlang de menukaart van het inpandige Franse restaurant
bekeek. In de spiegel achter de menukaart zag ik Mario opstaan, op het tapijt spugen,
wild met zijn handen zwaaien en de hotellobby verlaten. Ik volgde hem de straat op
maar al op de eerste straathoek staakte ik mijn achtervolging. Mario was verdwenen.
‘Ik heb je panty's gekocht,’ zei ik tegen mijn vriendin door de telefoon.
‘Je komt er echt niet in als niet iets lekkers voor me meeneemt, echt niet,’ zei ze.
Natuurlijk beloofde ik iets lekkers voor haar mee te nemen.
‘Ik ga vanavond pompoensoep eten in de stad,’ zei ik.
‘Gadverdamme, dat vind ik zo smerig, dat maakt je moeder toch altijd?’
Dat klopte en daarmee eindigde ik het gesprek.
Toen ik in visrestaurant Jacques bij gebrek aan pompoensoep aan een stuk
zeebaars zat, hoorde hoe ik pal achter mij iemand zijn mes liet vallen, meteen
gevolgd door een welgemeend: ‘Va' fa' un culo!’
Mario leek nog kleiner dan in de hotellobby. Misschien was het de enorme berg
eten die voor hem stond uitgestald, of de absurd grote tafel waar hij in zijn eentje
aan zat. Ik glimlachte naar hem en hief mijn glas, een gebaar dat ik in films had
gezien en nog nooit zelf had gemaakt, maar ik had nu eenmaal een glas wijn in mijn
hand, dus waarom ook niet, dacht ik.
‘U bent geen Vlaming, dat zie ik aan u,’ zei hij.
‘Nee,’ zei ik, en begon meteen mijn levensverhaal te vertellen. Maar hij onderbrak
me door zonder te luisteren zijn eigen levensverhaal uit de doeken te doen. Het
was een gruwelijk verhaal, vol gestrande huwelijken, kinderen die hij niet mocht
zien en mensen die zijn leven kapot hadden gemaakt. Hij noemde iedereen bij
naam, alsof ik zijn beste vriend was en hen allemaal kende.
Ik vond het fijn om naar zijn ellende te luisteren, het gaf me een bevrijdend gevoel.
Aan het einde van de avond kreeg ik echter een stijve nek door het steeds naar
hem toedraaien. Ik weet niet waarom, maar de gehele avond bleef Mario op zijn
plek zitten, achter zijn gestaag lager wordende berg patat en gegrilde visjes, terwijl
ik aan mijn eigen tafel bleef zitten.
‘Ik ga jou helpen Vlaming te worden,’ zei hij toen ik hem vertelde dat ik met het
idee speelde om in Brussel te gaan wonen. ‘Wat zeg ik: ik ga van jou een Vlaming
maken!’
Ik knikte en glimlachte. Achter mij hoorde ik Mario kauwen op wat graatjes.
De volgende dag werd ik door hem uit mijn bed gebeld, hij had een buitengewone
kans voor mij, zei hij. Ik zou deze kans met beide handen moeten aanvatten, anders
zou die aan mij voorbijgaan, het was een eenmalige mogelijkheid om mijn leven
compleet te veranderen.
Ik douchte me nauwelijks en snelde het hotel uit naar de opgegeven straat achter
de Grote Markt waar Mario voor een slijterij een sigaret stond te roken.
‘Neem een sigaret van mij,’ zei hij. Mario rookte Dunhill International, een van de
langere sigaretten in de handel. Het maakte hem nog kleiner.
We gingen de deur naast de slijterij binnen en toen ik achter hem aan door het
enorme appartement op de tweede verdieping liep, moest ik weer aan Hermans
denken. Ik bedacht me dat Hermans een keer had geschreven dat je ouders bepalen
wat je vaderland is, en dat je altijd naar dat vaderland zou terugkeren. Ik wist op dat
moment vrij zeker dat dit voor mij heel anders lag en dat als ik mijn vertrek uit mijn
vaderland niet snel zou maken, ik nageroepen zou worden op straat.
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‘Ik bezit in elke wereldstad een appartement,’ zei hij en gooide zijn as op de
parketvloer. Diezelfde dag tekende ik een contract met een bv waar Mario eerste
directeur van zei te zijn. Ik durfde niet te vragen wie de tweede directeur was. In
een café dronken wij samen grote glazen bier en werden we heel erg dronken. Het
contract hield hij al die tijd in zijn hand, het begon te verkreukelen terwijl hij
vreemdsoortige liederen zong.
‘Nu nog een mooi Vlaams meisje en je bent helemaal klaar,’ zei hij.
Ik bloosde en schudde mijn hoofd waarop Mario erg hard moest lachen en me
een paar knipogen achter elkaar gaf, hij gebruikte zijn beide handen om de knipoog
nog angstaanjagender te maken.
‘Vreemdgaan is het begin, geloof me, het geluk lacht je toe als je vreemdgaat,’
zei hij.
Ik vroeg me af of er enig verband was tussen zijn gestrande huwelijken en
vreemdgaan, of het succes in de onroerend goed markt en vreemdgaan.
‘Er gaat echt een wereld voor je open, Brussel is een wereldstad die niemand
kan begrijpen, zelfs ik begrijp Brussel maar nauwelijks,’ zei hij.
‘Een onontgonnen stad,’ zei ik.
‘Wat jij wilt, je kunt Brussel net zo krijgen als je wil, geloof mij. Weet je dat je van
mij nog heel veel kan leren?’
Terug in Amsterdam liet ik kaartjes drukken waarop stond:
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David Pefko
Handelaar in vodden en lappen
Daaronder stond mijn adres in Brussel, mijn Brusselse telefoonnummer en mijn
nieuwe skynet e-mailadres.

‘Ik wil mijn nagels laten doen en ik moet naar de kapper, klootzak!’
In het leven zijn er altijd aanwijzingen dat het bergafwaarts gaat. In sommige gevallen
gaat het om zaken die je al van mijlenver ziet aankomen, zoals de ondergang van
de verstokte roker die al jaren tevoren van de dokter te horen heeft gekregen dat
hij moet stoppen om een hartinfarct dan wel emfyseem te voorkomen. Mijn
aanwijzingen lagen bij de post, maar ik zag ze niet.
Als ik wakker werd in Brussel, de gordijnen voorzichtig openschoof om het licht
binnen te laten, dan wist ik zeker dat ik Vlaming was geworden. Als ik door het
centrum van de stad met schilderijen sleepte, ze nonchalant in een brasserie tegen
de muur neerzette, aan een tafel plaatsnam en in redelijk Frans met een Vlaamse
tongval mijn bestelling liet opnemen, wist ik het zeker.
Steeds vaker kwam ik Mario tegen, of moet ik zeggen: steeds vaker kwam Mario
mij tegen. Op hoeken van straten, in stegen, op drukke pleinen zag ik hem lopen in
zijn houtje-touwtje-jas, zijn rug recht, zijn suède schoenen onder de vetvlekken van
zijn vele schranspartijen. Vaak was hij aan de telefoon en groette me met een
vriendschappelijk klopje op mijn schouder of borst. Op een middag schreeuwde hij
over de Grote Markt - terwijl ik net de honderdvijftig jaar oude chocolaterie Neuhaus
verliet - ‘Daar is hij! Mijn favoriete Vlaming!’
Ik dacht aan Joe Buck en Enrico Rizzo uit de film Midnight Cowboy. Joe Buck
kwam uit Texas en ging zijn geluk zoeken in New York. Hij kwam Enrico Rizzo tegen,
gespeeld door de hinkepotende Dustin Hoffman, en vanaf dat moment ging alles
bergafwaarts. Enrico Rizzo was Joe Bucks hartinfarct en longemfyseem in één.
Terwijl ik mijn huis langzaamaan inrichtte met de kunst en meubels die ik toch al
niet van plan was te verkopen, werd ik opeens bang dat ik mijn eigen graf aan het
graven was, dat het allemaal veel te gemakkelijk ging. Thuis in Amsterdam werd
iets van mij verwacht, kenden talloze mensen mij en wist iedereen van alles over
mij te vertellen. In Brussel was ik een vreemdeling, iemand zonder verleden.
Toen ik op een middag vanuit een cafetaria in het Noord-Station naar de reizigers
keek, wist ik het opeens zeker. Iedereen kan zichzelf laten worden wie hij maar wil
zijn, Hermans had ongelijk toen hij zei dat je altijd zult terugkeren naar het land waar
je moeder of vader vandaan komt. Ik wist opeens zeker dat het mogelijk was alle
banden te verbreken en opnieuw te beginnen op een andere plek.
‘Maar je komt toch wel terug?’ vroeg ze.
‘Natuurlijk kom ik terug, ik weet alleen nog niet wanneer.’
‘En blijf je in het Metropole?’
‘Ik blijf in het Metropole.’
‘Dus als ik je nu bel, in het Metropole, dan kunnen ze me wel doorverbinden?’
Omdat ik weinig meer om handen had dan het inrichten van mijn huis, begon ik
Hermans te herlezen. Ik begon met De donkere kamer van Damokles,
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dat ik op de middelbare school tijdens de wiskundeles had gelezen. Het boek kwam
uit de boekenkast van mijn moeder en voorin stonden zowel haar naam, als die van
mijn grootmoeder op het voorblad. Eronder stond een stempel:

David Pefko
Directeur van een Radiozender.
Zonder verder te lezen, gooide ik het boek in de open haard en stond de volgende
morgen vroeg op om een nieuw exemplaar te vinden, een exemplaar zonder
geschiedenis.
De verkoopster in de boekhandel kende Willem Frederik Hermans wel, maar had
geen boeken voorradig. Er was weinig vraag meer naar, zei ze. Ik vertelde haar
over Hermans' verhaal ‘De laatste Roker’ en hoe actueel dat weer was geworden
nu het rookverbod in de horeca werd ingevoerd. Ik vertelde haar over zijn
meesterschap, over zijn kunst om echte fictie te schrijven zoals niemand dat kon.
‘Ik zou u graag helpen, maar ik kan u niet helpen,’ zei ze.
Op de terugweg liep ik langs een delicatessenzaak en kocht wijn en brood en
verschillende kaasjes die mij stuk voor stuk aangeprezen werden met een elegant
handgebaar door een verkoper die een heel mal wit hoedje droeg. ‘U zult deze
kaasjes zeer kunnen waarderen,’ zei hij terwijl ze door iemand anders
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met een wit hoedje in papier werden gewikkeld. Ik bedacht me dat Hermans hier
kaasjes had gekocht, of zijn vrouw Emmy, want zijn appartement lag om de hoek.
De weken daarna begon Hotel Metropole mij te bellen. Na een tijdje besloot ik
dat ik niet meer moest opnemen met mijn eigen naam maar een naam moest
verzinnen die beter bij mijn nieuwe identiteit zou passen. En deze naam vond ik op
de post die altijd verkeerd bezorgd werd: Guy de Brouckère. De naam klonk mij
grappig in de oren, maar in Brussel zou die zeker serieus genomen worden. Tevens
paste ik mijn accent aan, want ik dacht dat Guy de Brouckère meer Brusselaar dan
Vlaming was. Ik wilde zelfs zo ver gaan mijn uiterlijk naar hem te herscheppen, maar
ik had geen idee hoe hij eruit zag.
Mijn vriendin liet inmiddels elke dag berichten achter bij de balie van Hotel
Metropole. Sommige waren noodkreten, andere waren scheldpartijen. Het laatste
bericht luidde: ‘Ik wil mijn nagels laten doen en ik moet naar de kapper, klootzak!’
Toen ik mijn haar min of meer naar mijnheer De Brouckère had laten modelleren
in een ouderwetse kapsalon voor heren, kwam ik Mario weer tegen. Hij droeg een
leren jas en cowboylaarzen, was ongeschoren en ik zag dat hij een paar wonden
op zijn gezicht had.
‘Ik heb een ongeluk gehad,’ begon hij. ‘Een ongeluk in de metro, en nu denk ik
er over om een tijdje naar Antwerpen te gaan.’
Ik vroeg me geen moment af waarom je na een ongeluk in de metro de stad zou
verlaten. Ik was immers Guy de Brouckère in wording; een man die overal begrip
voor had, een man uit een zeer voorname familie van kunstverzamelaars.
‘Wij zien elkaar heel snel, mijn nummer blijft hetzelfde, en als ik mijn nummer
verander, hoor je het,’ zei hij en verdween in het gat van de metro.
Zelfs mijn stem had een verandering doorgemaakt, ik oefende onder de douche
mijn Frans, omdat ik aannam dat Guy de Brouckère als kind een Franstalig
kindermeisje had gehad. Zijn jeugd stond me heel duidelijk voor ogen, het was een
martelgang geweest, het was een periode die Guy snel had willen vergeten. Het
had hem al op jeugdige leeftijd oud gemaakt.
De brieven die ik op zijn naam ontving, stapelden zich op, en omdat mijn nieuwe
identiteit zo vertrouwd aanvoelde, besloot ik ze na enkele weken te openen. Zo
werd mijn droom aan diggelen geslagen. De post van Guy de Brouckère werd
helemaal niet verkeerd bezorgd. Guy de Brouckère woonde op hetzelfde adres als
ik. Hij had een bankrekening waarvan geld werd opgenomen in diverse plaatsen in
de wereld. En omdat Guy de Brouckère blijkbaar zoveel reisde, liet hij de vaste
lasten automatisch van zijn rekening boeken. - De feiten logen er niet om: Guy de
Brouckère bestond, hij betaalde mijn gas en licht, de brand- en inbraakverzekering,
ja zelfs de schoonmaker die een keer per week de vloer kwam dweilen en de kranen
voor hem liet glanzen.
Mario nam niet meer op, zijn voicemail was drietalig, zijn stem steeds anders. Ik
dacht weer aan Midnight Cowboy en hoe Joe Buck wanhopig door New York liep,
op zoek naar Enrico Rizzo. Ik besloot thuis te blijven en de gordijnen te sluiten.
Na een week zag ik vanachter het raam een grote blauwe auto de straat in rijden.
Naast het nummerbord hing een plaatje met CD, corps diplomatique. Uit de auto
kroop een meneer in een lange jas, zijn haar was net zo gekapt als dat van mij.
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‘Nu gaat het beginnen,’ mompelde ik. Toen Guy de deur opendeed, zag hij mij in
een kamerjas met blauw-witte strepen en liet zijn koffers vallen. Hij zei: ‘Wie bent
u, wie bent u?’
‘Mijnheer De Brouckère, er is een misverstand. Ik ga het u allemaal uitleggen,’
zei ik.
Hij was veel kleiner dan ik, hij droeg een klein brilletje en zag er vrij exotisch uit.
‘Dit is ongehoord, wat doen al deze dingen in mijn appartement, wie bent u, wat
is uw naam?’ vroeg hij terwijl hij opgewonden rondjes door de woonkamer liep. ‘Wat
is hier aan de hand?’
Ik vertelde hem over Mario en over mijn transformatie tot Vlaming. Daarna gaf ik
hem mijn visitekaartje, een gebaar dat hem blijkbaar geruststelde, want hij zakte
neer op een van zijn banken.
‘Ik sta perplex,’ mompelde hij terwijl hij mijn kaartje bestudeerde, ‘Mario, zei u?’
Ik knikte en Guy schudde langdurig zijn hoofd en ik keek naar zijn korte nek en
zijn gestreepte kousen, bedacht me dat ik niet op die kousen zou zijn gekomen.
‘Mario is de schoonmaker, meneer Pefko, ik ben heel erg kwaad nu!’
Ik vertelde Guy zo rustig mogelijk alle informatie die ik had, want hij zag eruit als
iemand die de politie al zou bellen in het geval van een onverwachte regenbui.
‘Ik verzoek u op staande voet te vertrekken uit mijn appartement,’ zei hij en wees
naar de deur.
‘Mag ik me eerst aankleden?’
Hij aarzelde even en snauwde toen: ‘Ik ga in het Metropole zitten, ik ben hier
morgenochtend om negen uur terug en dan is het hier leeg en schoon, en bent u
vertrokken. Heeft u dat begrepen?’
Ik knikte en dacht: ‘Ik ben u.’
Die avond pakte ik mijn koffers en liet alle kunst naar het Metropole verhuizen, ik
dweilde de vloeren en poetste de gang, terwijl De Brouckère voortdurend belde
vanuit kamer 137 om de voortgang van de ontruiming onder controle te houden. ‘Ik
heb dit nog nooit meegemaakt, ik sta perplex meneer Pefko!’ riep hij elke keer als
ik de telefoon opnam.
Tijdens de overdracht van mijn sleutels aten we samen in de brasserie van het
hotel, ik kreeg geen hap door mijn keel, maar Guy at alsof hij tijdens zijn reizen
honger had geleden. ‘Ik ben consul, ik ben een aanzienlijk man, dit soort dingen
horen mij niet te gebeuren,’ zei hij.
Nog dezelfde middag vertrok ik naar Amsterdam met een taxi. De paar schilderijen
die ik meenam, stonden achterin op de achterbank.
‘Zakenreis?’ vroeg de taxichauffeur.
‘Ik ben consul, mijn naam is Guy de Brouckère,’ zei ik.
‘Dat is frappant, net als het plein!’ zei de taxichauffeur.
Net over de Nederlandse grens kwam ik er achter dat ik mijn handschoenen had
vergeten in de lobby van het hotel. Toen dacht ik aan Ossewoudt en aan Guy, aan
Mario, en uiteindelijk aan mezelf.
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We keken in onze koplampen en reden ons aan
Vicky Francken
Er ging iemand dood. In ons huis. We waren er niet,
maar voelden de warmte, zagen de rook uit de oven.
Roken het gas dat in dampen de tuin kruidt.
Waadden met bloeddoorlopen ogen de gang in,
draaiden de badkranen open en gingen zelf liggen.
Er werd toch niet zonder ons iets beëindigd.
Daar wilden we bij zijn. Er werd in ons bijzijn
waarachtig niet zonder ons gestorven.
We lieten ons tenslotte de dood niet ontzeggen.
We keken in onze koplampen en reden ons aan.
Huilden en troostten onszelf, sloegen onze armen
om elkaar en waren tegelijkertijd al heel ver
heen en ver van ons vandaan.
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Verontwaardigde gitaren zingen niet
Mijn klankkast is misschien massief,
maar op het hout na, niets.
Mijn grondtoon is gestorven. Ik heb de juiste snaar
van hol zijn beroerd, ben zelf holte geworden,
maar blijf onverklaarbaar onhoorbaar.
Ik ben mezelf niet meester, resoneer niet meer.
Heb vals in de kast liggen wachten op wie
me wist te stemmen, maar werd tam
zo geremd als ik ben.
Ik ben glanzend dood hout in je handen.
En je zingt niet en je speelt niet en je zit in het donker
en je hoofd laat zich het beste vergelijken
met de zwijgende kap van je hanglamp.
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Huwelijksdialogen (II)
door J.J. Peereboom
-NNICO:

Heb je nu al eens het onuitstaanbare jongetje van de buren afgetuigd?
Afgetuigd nog wel!
NICO: Nou ja, dat woord is niet goed. Op zijn nummer gezet dan. Vanochtend
stonden ze weer een denderende keet te schoppen in de tuin. Met vriendjes erbij
en vriendinnetjes ook nog.
NORA: Ik dacht dat jij ze nu aan zou pakken.
NICO: Nou, dat was onbeslist. En het werkt natuurlijk veel effectiever als jij het
doet.
NORA: Dat begrijp ik niet. Waarom zou dat?
NICO: Jij werkt nog in op hun betere natuur - zo'n mooie blonde mevrouw. Terwijl
van mij denken ze alleen, laat die klootzak zich met zijn eigen zaken bezighouden.
NORA: Nou, het is heel flatteus wat je die jongens voor gedachten over mij toekent.
Zijn dat ook jouw gedachten?
NICO: Ik begrijp heel goed wat ze ermee bedoelen.
NORA:

-OOLGA: Vind je zelf ook dat je zowat nooit meer lacht?
ONNO: Van wie heb je dat gehoord?
OLGA: Van verschillende mensen die het wel eens opmerken. Vroeger had je veel

meer te lachen. Nu zijn er mensen die het opvalt en die vragen wat is dat nou, is hij
uitgelachen? Dan vragen ze dat soms aan mij; en ik vind het ook.
ONNO: En daar weet jij dan geen verklaring voor?
OLGA: Jawel. Ik denk dat het voor een deel gezichtsbedrog is, doordat andere
mensen juist steeds meer lachen. Dat zeg je zelf vaak: de moderne mens wordt
steeds meer een lachebek, en daar ben jij tegen. En er komt bij natuurlijk dat je toch
al minder vrolijk bent. Hoe dat komt, daar moeten we het nog eens over hebben.
ONNO: Liever niet nu.
OLGA: Nee! Niet nu.

-PPETRA: En dan komt vanmiddag nog even Eveline langs. Ik hoop dat je dat ten minste

leuk vindt.
PIET: Eveline... Eveline... Ik heb haar bijna voor me... Heeft zij niet een groene
winterjas?
PETRA: Een groene winterjas, wat vreselijk! Natuurlijk niet.
PIET: Ik denk dat ik wel aardige groene jassen heb gekend in mijn leven.
PETRA: Nou, ik hoop dat je daar gauw uitgroeit. En als dat niet lukt, dat je dan ten
minste bedenkt dat haar man een maand geleden is overleden.
PIET: O, verdomd. Nu je het zegt, nu weet ik het weer. Ik ken haar eigenlijk niet.
Is zij wel eens bij ons op bezoek geweest?
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PETRA:

Ik denk een stuk of tien keer maar. Dat is natuurlijk weinig voor iemand die
zo veel aan zijn hoofd heeft als jij.
PIET: Ik zal nog eens gedegen mijn best doen vanmiddag. Anders moet ik maar
een reeks foto's van aanstaande bezoekers in mijn bureau opslaan.
PETRA: We redden ons er uit.
PIET: O vast, maar zeg nog even: hoe heet die vrouw van vanmiddag ook weer?

-QQUINTIJN:

Ik zie het element van onzin er wel in; toch vind ik het jammer.
QUIRINE: Wat is nou jammer? Dat je niet meer glans aan je naam gegeven hebt?
QUINTIJN: Ja, glans... Je zal zeggen wat een onzin: wat heeft een Nederlander
met glans te maken? Dat is iets voor zeehelden en dansers; niet voor gesalarieerden.
QUIRINE: Dat weet ik niet precies; wat ik wel weet is dat ik het prettiger vind als
iemand de kamer binnenkomt die geschikt en onderzoekend en begrijpend is dan
een zeeheld.
QUINTIJN: Dat is allemaal heel verstandig. Toch vind ik het waar dat iemand die
Quintijn heet meer verplicht is aan zijn naam dan een Jan, Piet of Klaas. Er klopt
iets in mijn inborst dat zegt: jij bent iets verschuldigd aan die naam.
QUIRINE: Het is zeker nooit bij je opgekomen dat die gevoelens de opkomst van
het feminisme helpen verklaren.
QUINTIJN: Ik heb wel eens gelachen om dat idee.
QUIRINE: Nou, kijk maar uit.

-RROSITA: Is het niet inconveniënt als ik eerst nog even uitga?
ROLAND: Wat is dat nou weer voor een super soort politesse?
ROSITA: Ik dacht, dit klinkt nogal goed, na een verder enigszins kille dag.
ROLAND: Kil? Bedoel je van binnen of van buiten?
ROSITA: Ik dacht een beetje allebei.
ROLAND: Ik werd de hele dag afgeleid door de brieven aan de familie. Bijna

af.
Nog een halve.
ROSITA: En dan kunnen we daarna weg?
ROLAND: Weg? Waarheen?
ROSITA: Kijk maar even in je agenda, dan weet je het weer.
ROLAND: Dat hoeft niet. De meeste dingen die ik vergeten ben als je ze me net
verteld hebt, die weet ik later weer.
ROSITA: Wat een wonderlijke ervaring! Heb je die altijd?
ROLAND: Dat zal wel niet. Te mooi denk ik; maar niet zelden...
ROSITA: Niet zelden! Ongelooflijk!

-SSTEVEN:

Sonja! Sonja!! Sonja!!!
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SONJA (ternauwernood hoorbaar met haar drie kinderen aan de overkant van de
tuin van het grote huis): Jaja!
STEVEN (met aaneengesloten vuisten boven zijn hoofd): Nu meteen! Nu meteen!!
SONJA (wuivend uit de verte, zonder hoorbaar geluid):...
SONJA (een kwartier later): Zie je, hier zijn we al.
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STEVEN:

Een half uur te laat!
best even met de auto kunnen ophalen.
de auto door dat verdomde modderpad!
SONJA: Ach, de burgerman met zijn gepoetste auto!
STEVEN: Stap maar in, jongens.
SONJA: Ik moet nog even afscheid nemen in de bungalow.
STEVEN: Wat! Nu nog weer een kwartier!
SONJA: Neenee, ik ben zo terug. Kom even mee, jongens.
STEVEN: Nee, wij gaan!
SONJA: Schei uit Steven. Waar hebben we nou de telefoon voor?
STEVEN: Noodgevallen! Noodgevallen!
SONJA: Je had ons
STEVEN: Weer met

-TTINEKE: Ik heb weer eens iets aan te bieden waar je wel geen zin in zal hebben, hoe

leuk ik het ook zou vinden.
THEO: O, iets in Noord Afrika of in China zeker, waar je de hele dag langs winkeltjes
moet sloffen.
TINEKE: Toevallig is het nog wel iets meer bijzonders: het tachtigste verjaarsfeest
van tante To voor alle neven en nichten.
THEO: Allemaal!
TINEKE: Ja, maar niet in een troep tegelijk. Allemaal in paren of op hun eentje als
ze willen, en dan het laatste weekend samen in het huis van tante To bij Fréjus, om
hun reisverhalen te vertellen, want daar is zij altijd zo dol op geweest.
THEO: Wat een vondst, wat een plan!
TINEKE: Dus weer niet natuurlijk. Ik denk toch altijd weer, of ten minste heel vaak,
dat je één keer voor mijn plezier...
THEO: Ik heb je vele malen aangeboden voor jouw plezier...
TINEKE: Dat ik met iemand anders mag. Je weet toch langzamerhand wel dat
precies dat niet mijn plezier zou zijn!
THEO: Ik begrijp niet goed waarom je zo'n weerbarstige man als mij mee wil
hebben.
TINEKE: Dat begrijp je niet. Nou denk daar nou maar eens over na. Of voel eens
iets.

-UURSULA: Was het geslaagd, het feest van de tennisclub?
UDO: Hè? Over welk feest wou je horen?
URSULA: O, het was niet het feest van de tennis?
UDO: Het was de hockeyclub. Je weet wel, met van die kromme stokken.
URSULA: Ach, ach. Zo leuk hoef je daar nou ook niet over te doen. Je kunt

ook al
mijn koor en de leesclub nauwelijks onderscheiden.
UDO: Wel van dichtbij.
URSULA: Jawel hè?
UDO: O jawel. Dat komt voor. Je moet er alleen niet te veel van verwachten.
URSULA: Gelukkig is dat niet een gevaar waar wij voor hoeven op te passen.
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-VVINCENT:

Ik ben bijna klaar hoor, maar ik word even opgehouden telkens als ik zie
hoe jij daar maar stil en welgeschapen bij het raam zit te kijken.
VICTORIA: En ik probeer juist niet te storen.
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VINCENT:

O je stoort ook niet! Je kunt alleen niet helpen dat ik denk daar zit mijn
mooiste jonge zusje, met de mooiste benen en de mooiste ogen en de mooiste
examens en tot voor kort een glanzend huwelijk in het vooruitzicht - en nu is dat
allemaal ineens weg, en je kijkt niet eens of je iets mist.
VICTORIA: Laat maar Vincent. Het gaat wel over; het trekt wel weer bij.
VINCENT: Wil je zeggen dat jij je hele toekomst maar weer afgeschaft hebt?
VICTORIA: Niet de tijdsruimte, alleen de besteding; die kan ik nu helemaal zelf gaan
bepalen.
VINCENT: Wil je ook naar Afrika soms, waar het al zo druk is?
VICTORIA: Dat zou kunnen. Als ik zo zit te peinzen zie ik de wereld helemaal open
in plaats van ingevuld zoals vorig jaar.
VINCENT: Voor mij klinkt het als een afgang. En meneer je aanstaande echtgenoot,
wat vindt die ervan?
VICTORIA: Die is het helemaal met jou eens.
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-WWILMA:

Nou! Als ik ons zo uit de auto voel stappen, dan moet je toegeven, dat was
niet gek voor een huwelijksdag.
WOUTER: Nee hoor, voorbeeldig; alleen je moet, zoals je weet, de dag niet prijzen
voor de avond.
WILMA: O God, nee. Alleen als ik je dat hoor zeggen, dan voel ik me bijna al klaar
voor een uitval.
WOUTER: Doe die dan maar meteen. Dan kunnen we hem nog net afwerken voor
het eten.
WILMA: Daar hoeven we niet eens ons best voor te doen. De kinderen bellen in
ieder geval straks. En dan word jij weer kribbig omdat Wendy te veel lieve tonen
aanslaat. En Willem is weer te zakelijk of zo.
WOUTER: Nou ja... Die dingen daar zetten we ons dan overheen.
WILMA: En dan gaan wij uit eten!
WOUTER: Uit eten? Je bedoelt eten buitenshuis? Zomaar?
WILMA: Voor het eerst sinds eind vorig jaar. Maar het hoeft niet!
WOUTER: Ik probeer nog aan het idee te wennen.
WILMA: Het hoeft niet! Het hoeft niet!

- X, Y, Z Y:

O wacht! Wij kunnen zeker niet in verhalen als X en Y gepresenteerd worden.
Nee, ik heb als hoofdredacteur besloten dat dit niet kan.
Y: Discriminatie?
Z: Nee; indeling.
X: Ik weet niet of dat aanvaardbaar is.
Z: De vorige keer dat ik over jullie relatie met elkaar schreef werd ik meteen
afgewezen met: man daar weet jij toch niets van af.
X: Was dat ook zo?
Z: Ach: ik had mij op de hoogte gesteld.
Y: Dat zal wel niet veel waard geweest zijn.
Z: Ach, het was een verhaal over een verhaal.
X: Ik denk dat het wel waar is dat wij onze verhalen beter zelf kunnen vertellen.
Y: Dat staat vast!
Z: Willen jullie niet in een supplement?
X en Y: Een supplement, tweestemmig?
Z: Wie weet hoeveel stemmen - ik hoor ze al uit de verte!
Z:
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Aan de natuur
Bas van Putten
Ik heb de stad in mij willen vergeten op het land
maar kreeg hem dubbel terug zodra ik aangekomen
zag dat bossen wijken en de velden pleinen waren
ontvolkt en ruisend als een stad bij nacht
ik zwerf er rond als de bezoeker die een afspraak heeft gemist
die niet meer rekent op een reddende ontmoeting
die geen café durft in te lopen
van de musea niets verwacht
dat hoger reikte dan het oerwoud buiten
die onderweg waarheen niet ongelukkig was
maar wiens kijken niet werd teruggezien
en die het wonder van zijn uitzicht niet kon delen
het is niet dat ik er iets te drinken bij moet hebben
meer dat ik soms zou willen weten wie de waard is
en dat ik nooit kon doorvertellen wat ik zag
Ik ga door de natuur als Mozes door een dode zee
waar van me wijkt waarin ik wil geloven
zie daar, ver heen, het paradijs
het paradijs beloven
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Stom paard
Stom paard gevonden in het bos waar ik de herten zie bevriezen
door mijn adem
bekommerd buikig vee op grove poten stond het doorgezakt
vertekend als een harteloos verliefde schets van
kindermededogen
ik zag mijn zoon en was zijn vader bij de eerste blik
Stom paard waar is mijn jammerloze trots gebleven
Bij het hek streelde ik ruig beschaamd je houten nek met
speelgoedfranje
en wachtte op het teken van een zee die neemt en geeft
je voelde warm en hard en roerloos onbezield alleen
niets in je ogen zag ik ons begrijpen
stom paard wat weet je van de stomme liefde die we boeten
stom paard je had mijn hart gestolen als je wist
stom paard wie heeft je daar alleen gelaten
wiens schuld heb je me nagedragen
wie gaf je tijd zo eeuwig als de dood te staan
wat wacht in je dat het zo lang kon wachten
stom paard wat had je te verbergen
stom paard ik heb je naar de slacht gebracht
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De zaak Kick Mors
door Max Niematz
Niet iets om over op te scheppen, maar ik had nooit van de schrijver Kick Mors
gehoord toen ik door vrienden aan de beroemde man werd voorgesteld, bij hem
thuis op zijn tachtigste verjaardag. Het was er druk en behalve ik scheen iedereen
het er daverend gezellig te vinden. Het begon me juist te spijten dat ik me op
sleeptouw had laten nemen, toen me opviel dat ik in mijn thee stond te roeren met
een bijzonder lepeltje.
Het was een theelepel van de Katholieke Radio Omroep, met op het uiteinde een
wapenschildje waarvan de voorzijde een maagd te zien gaf die, omgeven door
ranken en andere plant- en bloemversieringen, in een microfoon zong. Tijd van
ontstaan: ik schatte halverwege de jaren vijftig, vermoedelijk aangeboden in cassette
van drie bij het aanmelden van een nieuw lid. Maar toen ik het beter bekeek, zag
ik dat in de steel ‘40 jaar’ gegraveerd stond. Het moest een geschenk zijn geweest
aan alle KRO-leden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de omroep.
Als hulpconservator in het Museum voor Oude Religieuze Kunst te Utrecht ben
ik altijd gespitst op nieuwe vondsten. Hoewel de zeldzaamheid van dit soort lepeltjes
niet echt groot is en de waarde ervan dus vrijwel nihil, stapte ik op de gastheer toe,
liet hem het ding zien en zei dat het een mooie aanwinst zou zijn voor onze collectie.
‘U bent?’ vroeg hij vriendelijk. Ik had me bij binnenkomst al aan hem voorgesteld
en dus vertelde ik nogmaals hoe ik heette: Mark Bouchard; dat ik als conservator
verbonden was aan het Museum voor Oude Religieuze Kunst te Utrecht en dat het
museum voor dit lepeltje grote belangstelling had.
‘Is dit dan religieuze kunst?’ vroeg hij verrast, en pakte het uit mijn handen. Maar
in plaats van het te bekijken, begon hij ermee in zijn bier te roeren en zei: ‘Ik ben
a-kerkelijk, maar 't doet inderdaad gewijd aan.’
Een van zijn vrienden begon er zich mee te bemoeien. ‘Dat lepeltje is oud, Kick!
Het is een óúd lepeltje!’
Ik vertelde de heer Mors dat de afdeling Varia buitengewoon vereerd zou zijn met
zo'n acquisitie en vroeg hem of hij het tegen redelijke vergoeding wilde afstaan.
‘Uiteraard,’ zei hij, ‘je gaat je gang maar.’
Helaas vergat ik het bij mijn vertrek mee te nemen vanwege alle drukte bij het
afscheid en de volgende dag herinnerde ik de heer Mors per brief aan zijn gift. Hij
antwoordde een week of twee later en gaf me de verzekering: ‘Het is zo goed als
verzendklaar.’
Er verstreek een hele tijd, ik hoorde maar niets. Uiteindelijk greep ik de telefoon en
vroeg de heer Mors hoe het ermee zat.
‘Geachte heer,’ zei hij, ‘belt u me liever niet. Overigens spijt 't me zeer dat ik moet
terugkomen op mijn eerder gedane toezegging. Ik voel plotseling onoverkomelijke
emotionele en principiële bezwaren het lepeltje aan 't museum af te staan.’
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Ik nam hier geen genoegen mee en vroeg hem waarom hij van gedachten was
veranderd, daarbij aanstippend dat de functie van dit bescheiden gebruiksvoorwerp
door duizendeneen soortgelijke, zij het wellicht minder exclusieve, kon worden
overgenomen.
‘U zegt 't goed,’ zei hij, ‘'t is een gebruiksvoorwerp. Ooit was 't een KRO-geschenk,
maar 't is door de jaren meer en meer alleen maar iets geworden dat ik dagelijks
gebruik, waaraan ik gehecht ben geraakt en dat ik node zou missen. Na mijn dood
kan het altijd nog in 't museum. Als u er prijs op stelt, wil ik dit met alle plezier
notarieel laten vastleggen. De vraag is: wanneer is 't tijd voor een voorwerp om te
worden bijgezet? Wie 't weet, mag 't hebben. Is 't voldoende te zeggen dat mijn
lepel gemakkelijk door een minder onschatbaar exemplaar kan worden vervangen?
Ik dacht van niet. De moloch Tijd vergruist en verpulvert alles, en ik zie 't als mijn
taak dat vernietigingsproces zo lang mogelijk en met koele verachting te traineren.
En dus, zolang u niet met 'n bevredigende formule op de proppen weet te komen
omtrent bovengenoemd vraagstuk van de opportuniteit, blijft 't in mijn bezit.’
We hingen op en ik liet het erbij zitten, zag van verdere pogingen af, niet omdat
het hier een bijzonder maar au fond vrij banaal voorwerp betrof, doch enkel uit
respect voor de leeftijd en de opvattingen van de bezitter ervan. Helaas had ik het
lepeltje toen al laten registreren bij ‘Aan te kopen voorwerpen’ en het bestuur wilde
het ding koste wat kost in bezit krijgen. Derhalve gaf ik de heer Mors per
aangetekende brief alsnog vriendelijk in overweging of het niet mogelijk was op zijn
laatste besluit terug te komen.
Hij antwoordde als volgt: ‘Geachte heer Bouchard, aangezien ik nauwelijks slaap,
was de wereld verlaten vannacht. Maar het mechaniek rust niet, ik hoorde de klepel
van de kerkklok vier keer slaan. Wat moet toch die hovaardij? dacht ik. Wat is toch
die gewoonte van sommigen om de medemens elk halfuur van de dag te kwellen
met de gedachte dat zijn tijd eindig is? En nu gaat u me dat ook al onder de neus
wrijven! En niet alleen 's nachts, ook overdag doet u dat. Want indien ik u het
kwestieuze voorwerp afsta, zal me dat spijten, elke morgen dat ik het klamme bed
verlaat om in mijn thee te roeren. Wat hebt u daarop te zeggen?’
Ik ben eraan gewend dat sommige acquisities jaren in beslag nemen voor ze een
feit zijn. De tijd z'n werk laten doen - het is een vereiste waaraan een conservator
van nature moet voldoen. Of anders leert hij het wel door zijn dagelijkse omgang
met rariteiten die grotere stormen hebben overleefd. Desondanks kon ik het niet
laten een zeker ongeduld in mijn antwoord te leggen.
‘Geachte heer Mors,’ schreef ik. ‘Vóór wij opnieuw een jaar of twee met elkaar in
de clinch gaan over opportuniteit c.q. continuïteit, zou ik namens het bestuur
nogmaals een dringend beroep op u willen doen om uw culturele verantwoordelijkheid
onder ogen te zien, uw aanvankelijke toezegging gestand te doen en het betreffende
artikel aan ons museum te doneren.’
Deze menselijke noot toegevoegd aan een ambtelijk schrijven had effect. De heer
Mors liet me weten: ‘Mag ik openhartig met u zijn? Ik ben schrijver van beroep. Als
zodanig is het mijn taak problemen niet alleen te signaleren en op te lossen, maar
ze ook te veroorzaken. Als men niet vanzelf gek wordt, moet men de gekte wel
zoeken. Daarom heb ik besloten afstand te doen van mijn theelepel. Scheld mij de
argumenten voor mijn gulheid kwijt. Ik kan u alleen zeggen dat ik een geloofsgenoot
heb geraadpleegd, hem de vraag heb voorgelegd,
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wanneer het volgens hem “nog net geen tijd” of juist “de hoogste tijd” is om een
bepaald voorwerp bij te zetten. Zijn antwoord verraste me hogelijk: “Het is altijd tijd
om iets bij te zetten. Vanaf het moment van vervaardiging is het al zo ver...” Tegen
kerkelijke edicten kan ik op, tegen u en het museumwezen ook, maar als je eigen
collega's zo gaan denken... Hetgeen me dus heeft doen besluiten mijn verzet te
staken. Hoewel het slechts een pleister op de wonde is, stel ik echter één
voorwaarde: dat ik als donor vermeld zal staan zowel op het bordje in de vitrine als
in de Annalen voor Oude Religieuze Kunst, en niet slechts met initialen of onder
pseudoniem, maar onder volledige eigennaam, en dat er in toepasselijke
bewoordingen bij wordt vermeld hoeveel het doneren mij gevoels- en beginselmatig
heeft gekost.’
Ik had de heer Mors deze toezegging natuurlijk gemakkelijk kunnen doen, maar het
zou een loze belofte zijn geweest. Door ruimtegebrek kunnen wij na-
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melijk maar vijftien procent van de collectie daadwerkelijk tentoonstellen - de rest
bevindt zich in depot, is op aanvraag toegankelijk en komt er slechts eens in de
zoveel jaar uit. Iets van die strekking, maar dan liet ik de heer Mors weten.
Dit keer hoefde ik geen maanden te wachten.
‘Geachte heer Bouchard,’ zo begon de brief. ‘Ik voel mij diep in u teleurgesteld.
U hebt nooit met een woord gerept over een depot, mij daarentegen al die tijd in de
waan gelaten dat de lepel, die een deel van mijn leven is, niet slechts op verzoek,
doch en effet toegankelijk zou zijn voor het publiek. Indien zulks niet mogelijk mocht
blijken, kan de donatie niet doorgaan. Bij deze dubieuze gang van zaken meen ik
zelfs een supplementaire eis te moeten stellen, namelijk dat mijn lepel een waardige
ambiance krijgt en nimmer aan het publiek vertoond zal worden te midden van
profane voorwerpen zoals beddensteken, krultangen of wafelijzers, doch uitsluitend
bij het oude serviesgoed in uw collectie, bij voorkeur Moors, want ik ben voor
integratie.’
Het spreekt vanzelf dat ik onmogelijk aan deze eis kon voldoen en daarmee was
de kous af. Dit schreef ik de heer Mors: ‘Ik kan u niet zeggen met welk gevoel van
dank ik het afgelopen jaar met u mocht onderhandelen. Ik leg me bij uw beslissing
neer, het is niet anders. Mag ik u één tip geven? Als u ooit nog de behoefte zou
voelen uw lepel af te staan, biedt u hem dan aan het Letterkundig Museum te Den
Haag aan, om uitgestald te worden bij deze correspondentie, zodat het publiek met
eigen ogen kan zien om wat voor een futiliteit het gaat. Beter toch is het ons uw
kleinood te schenken of zo u wilt, het in eeuwig bruikleen te geven. Want heus,
meneer Mors, maakt u zich geen zorgen, het is bij ons in goede handen. Wij bewaren
het wel voor u.’
De heer Mors had geruime tijd nodig om dit antwoord te verwerken en liet me
toen weten: ‘Ik mag voor u hopen, beste meneer Bouchard, dat u uw laatste brief
heb geschreven op persoonlijke titel, dat wil zeggen buiten medeweten van uw Raad
van Bestuur. Wat onverlet laat dat u mij dan nog verantwoording schuldig bent. Uw
opmerking betreffende het Letterkundig Museum raakt kant noch wal, daar hoeven
we 't niet over te hebben. En dan het derogatieve in uw karakterisering van mijn
geliefde roerijzer. Voor een “futiliteit” zou men met des te groter gemak een plaats
moeten kunnen inruimen, zou ik zeggen. Mijn voorwaarden blijven onverminderd
van kracht, zolang ik leef, te weten: 1: volledige vermelding van de schenker en 2:
een juiste ambiance voor het voorwerp. Aan dit laatste zou ik ter precisering nog
willen toevoegen dat ik ervan uitga dat mijn lepel vooraan in de vitrine komt te liggen.
Een actieve kijker zal het weinig kunnen schelen, maar de meeste museumbezoekers
zijn nu eenmaal lui en dus moet het vooraan liggen, in de lichtbundel van een
spotlight, op een sokkel omkleed met vacht van albinokonijn. Het is dus een van de
twee: of u bent bereid te erkennen dat deze condities allesbehalve buitensporig zijn,
of ik zal de rest van mijn leven iets moeten bezitten waarvan de aanblik dankzij u
mijn weerzin wekt, me schrik aanjaagt, iets nochtans waarvan het gemis mij vele
malen zwaarder zou vallen. Met vriendelijke groet, K. Mors.’
Zo is dit object in ons bezit gekomen. Aan alle voorwaarden is voldaan. Want
‘zolang ik leef...’ - dat leek ons een periode die wel te overzien is. Waarna het in
depot kan.
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Het geheugen
L.Th. Lehmann
geëmailleerde pannen waren groen
met dubbelgouden biesjes
en lucifers hardrood, met gele koppen.
Zo werden door het jaar van mijn geboorte
normen gemaakt. De rokken van de heilsoldates reikten nog tot aan de grond.
Als 'n vliegtuig overkwam
keek men nog naar boven.
De pannen en de lucifers
hielden zich rustig,
maar het beeld bleef niet.
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Eind Sail Amsterdam
Grijze razeils in de regen,
Water boven en beneden,
witte razeils in de mist.
Grijs is boven en beneden
Kale ra's in mist of regen,
Achter sleepboot niets dan mist.

*
Mijn ik raakt in de schaduw.
Maar wil mij niet vergeten.
Voor Alida wil 'k heten
Met elke naam die zij mij geeft.
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Mannen die te kaapre varen
door Florus Wijsenbeek
Tegenwoordig kom ik nogal eens aan de Kaap, omdat mijn twee dochters wonen
in het land waar precies twintig jaar geleden Nelson Mandela na 27 jaar
gevangenschap werd vrijgelaten en waar komende zomer het wereldkampioenschap
voetbal gaat plaatsvinden. Eigenlijk zijn mijn bezoeken aan Zuid-Afrika bijna zestig
jaar te laat, want het lot leek mij voorbestemd te hebben om reeds als jongen van
acht jaar oud naar het land mijner voorvaderen af te reizen.
Dat kwam zo. In 1952 richtte de ambassade van de Unie van Zuid-Afrika ter
gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de stichting der Kaapkolonie
van de VOC door Jan van Riebeeck in 1652 een schrijven aan het bestuur van het
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. In dit
schrijven werd het verzoek gedaan om na te gaan of er ‘heden ten dage’, dat wil
dus zeggen begin jaren vijftig van de vorige eeuw, ‘nog afstammelingen van Jan
van Riebeeck’ bestonden in de Lage Landen.
Dit verzoek was niet aan dovemansoren gericht. Mijn vader, die om de een of
ander reden lid was van genoemd genootschap en het blaadje trouw las, begon te
juichen en deelde ons mee dat we uitgenodigd zouden worden om helemaal naar
Zuid-Afrika te komen! Wij, althans in de eerste plaats mijn moeder, mijn broers en
ik, waren immers ‘afstammeling’.
Nu moet meteen gezegd dat wij niet de enigen waren. Jan van Riebeeck was niet
alleen buitengemeen vruchtbaar geweest in het planten van groenten en fruit in de
heden ten dage nog steeds in hartje Kaapstad gelegen ‘Compagnies tuin’, maar
tevens in de voortplanting in de vleselijke betekenis. Zijn eerste vrouw Maria de la
Quellerie schonk hem acht kinderen en zijn tweede echtgenote, Maria Scipio, nog
een zoon. Van deze negen kinderen bereikten er overigens slechts vijf de huwbare
leeftijd, maar dat was genoeg voor een behoorlijke uitdijing van het nageslacht.
Uiteindelijk kwam de genealogische vorsing in 1952 uit op zo'n tweeduizend nog
levende afstammelingen in Nederland, De naam van Riebeeck komt overigens niet
meer voor sinds het geslacht met de dood van zijn achterkleindochter, die met de
kasteelheer van Biljoen in Roozendaal was getrouwd, uitstierf in 1776,
honderd-en-een jaar na het overlijden van de stamhouder. Huidige nazaten zijn dus
allen in de vrouwelijke lijn, zoals schrijver dezes. Het is wel een troost dat de
genealogische vereniging over hen meldt ‘dat een opmerkelijk feit is dat dezen zich
over de eeuwen heen op een hoog maatschappelijk niveau hebben gehandhaafd’.
In 1952 was Nederland overigens nog zeer bevriend met Zuid-Afrika. Er leefden
nog geen overwegende bezwaren tegen de toen - in Nederlandse ogen - nog niet
erg scherpe Apartheidspolitiek, die in 1948 formeel was ingevoerd maar pas tien
jaar later echt stringent werd doorgedrukt onder de in 1901 te Amsterdam geboren
premier Hendrik Verwoerd. Desalniettemin vond de Zuid-Afrikaanse regering het
uitnodigen van de circa tweeduizend nazaten toch wel wat bezwaarlijk. Mijn
jongensdroom van een verre reis vervloog derhalve al snel. Ter compensatie boden
de Zuid-Afrikanen aan om het huis te restaureren waar Jan van Riebeeck in 1619
als chirurgijnzoon te Culemborg werd geboren.
Dus in plaats van naar de Kaap toog ik met mijn twee broers naar Culemborg,
waar het pand na de opknapbeurt feestelijk zou worden geopend. Wij gingen de
onder begeleiding van mijn grootvader, die in 1879 als zoon van een textielfabrikant
tevens wethouder juist in deze plaats was geboren. Van het gerestaureerde huis,
dat trouwens nu een makelaarskantoor herbergt, staat me niet veel meer bij, maar
iets anders staat me nog wel tot
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op de dag van vandaag helder voor de geest. Toen we over de Markt liepen, kwam
er een stokoud mannetje op mijn grootvader af en riep: ‘Ha Siepie!’ Deze gebeurtenis
maakte een diepe indruk op mij en mijn broers. Wij vroegen mijn grootvader hoe
dat mannetje hem herkende, waarop hij antwoordde dat ze samen in dezelfde klas
op de lagere school hadden gezeten. Daar begrepen wij niets van, hoe kon nou
zo'n oud mannetje en onze rijzige, vitale en leeftijdloze Opa in de zelfde klas hebben
gezeten!.
Mijn expeditie naar Culemborg was voor vele jaren alles wat ik met Zuid-Afrika
van doen heb gehad. Nu ja, er woonde ergens in Johannesburg een nicht die was
getrouwd met een Poolse oorlogsheld. Hij was bij de landingen in Italië als eerste
van boord gestapt en had dit zowat als enige overleefd. Daarna was zijn energie
om verder nog iets te doen wel zo'n beetje opgebruikt. Hij is eenmaal met de nicht
voor een familiebezoek overgekomen en kon toen mooie verhalen vertellen.
Toch heb ik sinds mijn reis die niet doorging het land in het oog gehouden. Toen ik
eenmaal lid van het Europees Parlement was en de apartheid aan de Kaap was
verdwenen, meldde ik mij derhalve onmiddellijk voor een parlementair bezoek aan
de jonge Zuid-Afrikaanse democratie onder Mandela. Die reis was meer dan
interessant.
Hoewel er in Zuid-Afrika al heel lang een parlement bestond (voor blanken),
vroegen de parlementariërs ons honderduit naar gewoontes en regels bij ons in
Europa. Ze meenden dat alles zoals het daar tot dan toe was verlopen, inclusief het
parlement, toch eigenlijk niet meer gehandhaafd kon blijven. Gelukkig wisten vooral
de collega's uit Groot-Brittannië, waarvandaan de meeste instituties en gewoontes
waren overgenomen, ze ervan te overtuigen dat juist wat het parlement betrof ze
alles maar beter zo kon laten. Er waren genoeg andere zaken te veranderen in
Zuid-Afrika!
Dat was ongetwijfeld waar, maar vreemd genoeg bleek ook dat in de praktijk nogal
mee te vallen. Heel veel van de wetten en instellingen uit de Republiek van voor de
omwenteling werden onder Mandela gehandhaafd. Het blijkt dat de apartheid een
soort onsmakelijk schil was geweest om een op zichzelf bruikbare staatsinrichting
en wetgeving. Daardoor kon de machtsovergang van de Nationale Partij van W.F.
de Klerck naar het ANC van Nelson Mandela ook zonder veel wanklank verlopen en
kregen beiden daar terecht de Nobelprijs voor de Vrede voor.
In dit verband heeft tijdens die reis vooral een bezoek aan de Waarheidscommissie
onder voorzitterschap van bisschop Tutu bij ons als leden van het Europees
Parlement een buitengewoon diepe indruk achtergelaten. Nelson Mandela heeft
met zijn exemplarische houding van verzoening en nationbuilding de machtsovergang
in Zuid-Afrika tot een wereldvoorbeeld verheven, maar het is waarschijnlijk juist de
waarheidscommissie van Tutu geweest die met haar even geduldige als
hartverscheurende en traumatische werk dit proces emotioneel mogelijk heeft
gemaakt.
Later, want ik ben niet iemand die snel opgeeft, ben ik nog een keer met mijn jongste
dochter naar het Fort van Riebeeck in Kaapstad gegaan om ons erfdeel op te eisen.
Ik was gewapend met een fotokopie van de bladzijde in het afstammelingenboek
waar ik op stond als nazaat van de stichter, maar de dienstdoende conservator vond
het geen wettig en overtuigend bewijs. Hij legde ons uit dat het Fort van Riebeeck
weliswaar zo heet omdat de oorspronkelijke versterking van de VOC inderdaad op
deze plaats door Jan was gebouwd, maar wel van hout en palen en zeker niet in
de, overigens wel zeventiende-eeuwse, vorm waarin het nu staat. Bovendien was

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

het oorspronkelijke Zand Fort Kaap die Goeie Hoop al in 1647 gebouwd door
Nederlandse schipbreukelingen en daarenboven was de nederzetting Stellenbosch
die in 1679 door Simon van der Stel vijftig kilometer oostwaarts van de Kaap werd
opgericht veel belangrijker voor de economische ontwikkeling van Zuid-Afrika
geweest dan Van Riebeecks fortje.
Tsja, en toen moest ik mijn jongste dochter nog bekennen dat ik al langer wist
dat de
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heldenverering van onze voorvader inmiddels door historisch onderzoek aan ernstige
erosie onderhevig was geraakt. Ook in 1952 was al bekend dat Jan van Riebeeck
enige tijd niet in dienst van de VOC was, omdat hij was ontslagen als
Koopman-secunde op Decima, de vestiging van de Compagnie te Japan, wegens
‘particuliere handel’, dus zelfverrijking buiten de Compagnie om. Weliswaar was dit
euvel wijd verbreid, maar zeker niet toegestaan. Dat hij in 1651 weer in dienst mocht
treden, was om een bevoorradings- en ravitailleringstation aan de Kaap op te richten
nadat de schipbreukelingen hadden gemeld hoe goed toeven het er was. De
mogelijkheden tot privéhandel waren ter plekke nihil. Van Riebeeck werd pas definitief
weer in genade aangenomen na tien jaar ‘ballingschap’ op de Kaap en mocht na
een korte periode in de Raad van Justitie ten slotte Commandeur worden van
Malakka,
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ook al geen post in het centrum van de macht. Pas na drie jaar aldaar werd hij
secretaris van de Raad van de Compagnie te Batavia, waar hij in 1677 overleed.
Zuid-Afrika heeft sinds het einde van de apartheid een stormachtige ontwikkeling
meegemaakt. De verschillen tussen arm en rijk zijn nog immens, maar de welvaart
van iedereen gaat zienderogen vooruit. Althans volgens mijn waarneming, want
volgens de officiële statistieken zakte het land in de ‘index van de menselijke
ontwikkeling’ van de Verenigde Naties van een 85ste plek (ten tijde van de
machtsovergang in de jaren negentig) naar de 125ste plaats in 2008 (van de 177
geïndexeerde naties).
Wie denkt dat Nederland problemen heeft, moet hier z'n licht eens opsteken. De
grote vraag is: gaat de ontwikkeling snel genoeg? Niet naar de zin van een aantal
radicalen, die de gewelddadige landverdeling in Zimbabwe onder Mugabe (met
rampzalige gevolgen, maar wel met stilzwijgende instemming van de huidige
machthebbers in Pretoria), als voorbeeld zien. Inmiddels is meer dan een derde
van de Zimbabweaanse bevolking naar Zuid-Afrika gevlucht, hetgeen een constante
neerwaartse druk op de lonen tot gevolg heeft. Omdat de in feite illegale vluchtelingen
bereid zijn om ook voor vrijwel niets te werken, eroderen de inkomsten van juist de
armste Zuid-Afrikanen. Ten voordele van de ANC-regering moet wel gezegd worden
dat er voortvarend is gewerkt aan de bouw van acceptabele woningen in de
townships, die inmiddels aanzienlijk zijn opgeknapt ten opzichte van de verzameling
krotten en kartonnen hutjes van nog maar enkele jaren geleden.
De komst van Jacob Zuma en zijn kleptocraten-vriendjes in de leiding van de ANC
als opvolger van de afstandelijke technocraat Thabo Mbeke is geen goed nieuws
voor het land. Hierdoor is de braindrain van goed opgeleide academici en zakenlieden
nog versneld. Toch blijft het een land waar de scholing en ontwikkeling nog steeds
stukken hoger ligt dan in de rest van sub-Sahara Afrika en is binnen de drie hoogste
inkomenscategorieën in Zuid-Afrika nu bijna de helft van de mensen zwart.
Wellicht is de opkomst van de COPE (Coalition of the People) van politici die onder
Mbeki regeringsverantwoordelijkheid bekleedden en niet met Zuma wilden werken
een hoopval teken. In tegenstelling tot de oppositie van de liberale Democratie
Alliance onder leiding van de burgemeester van Kaapstad Helen Zille, ondervinden
zij niet alleen steun bij de blanken en kleurlingen aan de Kaap, maar in het gehele
land en onder alle bevolkingsgroepen, met name onder de opkomende zwarte
middenklasse. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de hegemonie van het ANC
gebroken wordt en een echte meerpartijendemocratie ontstaat. Volgens ingewijden
beseft Zuma deze dreiging voor hem heel goed en is hij bovendien dermate beperkt
in zijn kennis en kunde dat hij noodgedwongen moet terugvallen op de experts in
het ambtelijk apparaat die er gelukkig nog zijn.
Soms, in een stil moment, denk ik wel eens dat mijn voorvader Jan van Riebeeck
zijn ogen niet zou geloven als hij zou zien hoe er van de volstrekt lege plek waar
hij eens de compagniestuin stichtte een werkelijke wereldstad is geworden. En nog
minder zou hij geloven dat Nederlanders en Zuid-Afrikanen binnenkort hier in zijn
tuin in korte broek over het grasveld gaan rennen om met elkaar te strijden om het
wereldkampioenschap voetbal.
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In memoriam patris
Paul van den Hoven
Waarom steeds reiken naar een dag erbij?
Het lijkt wanhopig. Ik herinner mij,
alsof ik door dezelfde struiken tuur
waarin ik lag, weer gniffelend dat uur,
die plek... nu van de andere kant gezien,
van buitenaf, omdat ik er sindsdien
nog in zou groeien, in die kunst van dwergen.
Het moest wel eeuwig zijn. Maar dít verbergen,
ook voor mijzelf, onthult zich mettertijd:
dat ik de straf voor mijn nieuwsgierigheid
- nooit weten hoe het eindigt - niet ontloop.
En toch, ik blijf erbij, biedt het geen hoop
zo hoog te reiken. Het verhaal staat vast,
maar ik die als een appel rijp verander
en weet mijn afloop, tot geschenk of last,
gevallen in de tuinen van een ander.
Dus liever nog dan op een ding te stuiten
welks ongeschokte aard, als ieder ding,
dat deel in ons, het minst gekeerd naar buiten,
juist wijst op zijn gevoel voor kentering,
schiet mij om hen die nooit iets nieuws beginnen,
maar steeds opnieuw, na aftrek van hun dood,
mijn tijdgenoten zijn, een dag te binnen,
een dag waarop mijn oog maar half sloot:
ik gniffelend in het struikgewas,
mijn vader bukkend naar een draad
die met een kronkel uit het gras
verdwijnt - en mama lachen laat.
Een dag waarvan je later nooit
vermeldt - daar hij volmaakt omgaf
wat in onszelf pas wordt voltooid
als geen meer volgt -: ‘Hij liep goed af.’
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Bladgenoten
50 jaar Hollands Maandblad - een geschiedenis in fragmenten
†
III - Jan Pen
JAN PEN

(1921-2010) - Econoom, hoogleraar staathuishoudkunde

JAN PEN IN

1995 - © FOTO HOLLANDSE HOOGTE

en de leer der openbare financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen, publicist en
jarenlang columnist in Het Parool. Auteur van meer dan twintig boeken, waaronder
het befaamde Moderne economie (1959). Debuteerde in 1960 in Hollands Maandblad
(toen nog Hollands Weekblad) en trad in 1962 toe tot het bestuur van de Stichting
Hollands Maandblad, waarvan hij later jarenlang voorzitter was. Schreef tussen
1960 en 2006 in totaal 162 bijdragen voor Hollands Maandblad, waarmee hij net
als Karel van het Reve, Hugo Brandt Corstius en K.L. Poll zelf in de top 10 van
meest publicerende essayisten in het maandblad staat.

De eerste ontmoeting
Bert Poll ontmoette ik voor het eerst in 1957. Ik was net benoemd in Groningen, en
hij werd als jonge journalist door Het Vaderland naar het hoge noorden gestuurd
om de nieuwe hoogleraar te interviewen. Dat was twee jaar voordat Hollands
Weekblad echt van start ging. Ik herinner me weinig meer van dat gesprek, maar
wel dat hij me kort voor het eerste nummer verscheen vroeg om iets bij te dragen
aan zijn blad. Welnu, dat wilde ik helemaal niet, aanvankelijk.
Brief van Jan Pen aan K.L. Poll, gedateerd 5 mei 1959: ‘Geachte heer Poll, Ik
heb nog eens over uw verzoek nagedacht en uw manifest herlezen, dat heel aardig
en meeslepend is geschreven. Wat u over politiek zegt, heeft mijn instemming.
Maar: ik vertrouw U niet, en Uw blad niet, en Uw manifest ook niet. [...]
Doorslaggevend is dat ik U en Uw manifesten van schijnheiligheid ben gaan
verdenken.’
Bert was een emotioneel man onder zijn uiterlijke zelfbeheersing, maar hij schreef
een prachtig beheerst briefje terug.
Brief van K.L. Poll aan Jan Pen, gedateerd 6 mei 1959: ‘Geachte professor Pen,
Na Uw brief valt er voorlopig weinig meer te zeggen, lijkt mij [...] Wanneer Uw
verdenkingen van schijnheiligheid door toedoen van de komende nummers van het
weekblad wat gezakt zouden zijn, zal ik het prettig vinden dat te horen. Dan komt,
stel ik mij voor, ook de vraag weer aan de orde of U bijdragen wilt schrijven.’
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Ha ha, in januari 1960 schreef ik mijn eerste stukje al en ik ben niet meer
opgehouden!
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Publiceren in Hollands Maandblad
Ik werd, toen ik Bert ontmoette, al gedreven door een flinke schrijfdrift, maar ontdekte
dat de lezers van het Hollands Maandblad een klein maar actief nieuw publiek
vormden. Ze reageerden. Ik kon destijds in Het Parool van alles beweren zonder
dat er een haan naar kraaide maar met deze nieuwe lezers ontstond makkelijk een
discussie. Ze schreven ook interessante brieven. - Bert heeft mij vaak laten schrijven
met een krappe tijdslimiet, wat de productiviteit en de roekeloosheid in de hand
werkte. Ik schreef al snel ook over dingen waar ik weinig van af wist (Franse
schrijvers, zoals Roger Vaillant! Wittgenstein en Derrida! De cultuur!). De risico's
deerden me niet. Ik noemde dat ‘Fluiten in het donker’. Dit gebrek aan faalangst
heeft Bert in de hand gewerkt. Hij liet zo nu en dan blijken dat hij achter me stond.
Dat zal vast bij anderen ook zijn gebeurd.

De beginjaren
In het begin kwam het geld voor Hollands Weekblad van enkele zakenmensen die
welgesteldheid paarden aan edelmoedigheid en culturele belangstelling (Gerbrand
de Jong, George Honig, Ludo Pieters). Zij zaten ook in het bestuur van de Stichting
Hollands Weekblad, plus de bekende Haagse boekhandelaar Louk Boucher, die
ook een tijdje als uitgever optrad. Die stichting was er ook om de jonge culturele
ondernemer- Bert was dus een journalist van Het Vaderland van nog geen dertig
jaar oud - af te schermen tegen opdringerige schuldeisers. Ik kwam er bij in 1962.
Zo'n stichtingsbestuur is een zeer autonoom clubje. Er waren van stond af aan
ingebouwde tegenstellingen. Een van de bestuursleden had literaire ambities maar
zijn werken drongen eigenlijk niet door in de kolommen - dat gaf wel kribbige
opmerkingen, want Bert Poll, die eerder een dichtbundel had gepubliceerd
(Rakelings, 1956) vond zijn eigen gedichten wel goed genoeg voor het blad. - Maar
gesprekken over de inhoud van het blad waren hoogst zeldzaam. De verklaring is
waarschijnlijk dat het bestuur besefte hoe gevoelig de autonomie van de redacteur
lag - die wilde zijn eigen gang gaan en zo hoort het ook.
De echte moeilijkheden waren van financiële aard. Ik geloof dat al na een half
jaar na het begin ter sprake was gekomen of het blad wel door kon, en eind 1961
was de situatie opnieuw zo penibel dat ernstig werd overwogen er maar mee op te
houden. Poll wilde daar niet van weten. Het blad bleef bestaan, mede dankzij de
gulle giften van sommige bestuursleden en de overgang naar de maandbladformule.
Daardoor werd alles overzichtelijker en ook goedkoper.

Fusieplannen met Tirade
Er is in 1962 nog eens een plannetje geweest om te fuseren met Tirade maar daar
kwam niets van terecht - Van Oorschot wilde de fusie eigenlijk niet, hoewel hij er
zelf over was begonnen, want beide tijdschriften hadden te kampen met beperkte
abonneeaantallen. Niemand zag trouwens duidelijk voor zich hoe de redactie dan
zou moeten opereren. Twee doorzetters naast elkaar, met hun zeer particuliere
eigenaardigheden - dat had nooit iets kunnen worden.
Ik heb Van Oorschot een keer opgezocht in een buitenhuis aan de Vecht. Ik was
afgevaardigd om eens te kijken of er enige samenwerking mogelijk was. Ik had toen
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nog geen ruzie met hem gehad. De ontmoeting droeg weinig vrucht. Ik was op een
zomerochtend komen aanrijden in een deux-chevaux, geheel volgens de normen
van die tijd, het waren de jaren zestig, was verdwaald omdat ik het onderscheid
tussen Loenen en Loenersloot niet helder voor de geest had,
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was dus te laat en schuldbewust, maar trof bij het huis niemand aan. Voorzichtig
kloppen hielp niet, zodat ik maar eens binnendrong en Geert aantrof in een beroerde
stemming. Hij zat scheef in een stoel en had me liever niet ontmoet, leek het. Een
drankfles in zijn rechterhand leverde misschien de verklaring (zelf ben ik onthouder).
Hij mopperde over de geldmiddelen van onze stichting, die hij van onjuiste herkomst
achtte. En hij foeterde ook over Bert Poll - de argumenten waarom ben ik vergeten.
Van enige samenwerking is nooit iets gekomen, en dat is maar goed ook. Later
heeft Van Oorschot gedaan of het onze schuld was, maar dat is onzin en toont aan
hoe onbetrouwbaar hij soms was.

Bert Poll
Bert was een doorzetter. Zo zijn er wel meer, maar dan vooral in de wereld van de
ondernemers en de politici; hij wilde iets moois tot stand brengen in de wereld van
de cultuur. Dat is hem gelukt. Hij liet zich niet van de wijs brengen door andermans
scepsis en ook niet door tegenstand; dat maakte hem alleen maar vasthoudender.
We doen Bert Poll geen onrecht als we ons herinneren dat hij niet de makkelijkste
was als het over redactioneel beleid ging. Samen met zijn vrouw Fransje en een
lange optocht van mede- en tegenwerkers heeft hij het blad tot zijn dood in 1990
aan toe op tijd doen uitkomen. Door auteurs uit te nodigen iets te maken dat zij
anders misschien nooit gemaakt zouden hebben, door beginnende schrijvers aan
te moedigen en vooral door een Hollands Maandblad-klimaat te scheppen - dat is
een mild klimaat in een klein hoekje van de culturele wereld, waar menigeen zich
aardig thuis voelt. Poll wist zich te omringen met mensen die zijn verlangen naar
duurzaamheid deelden.
De redacteur zelf was in politiek geïnteresseerd als waarnemer, die interessante
vragen stelde (‘hoe mengen zich belangen, moraal en ideeën’) maar geen simpele
antwoorden gaf. - Dat alles leidde, in combinatie met een zekere argwaan tegenover
de overheid, vooral tot de aanbeveling dat de burgers het zelf moeten doen. Ze
moeten hun eigen cultuurpolitiek bedrijven. - De politiek was welkom in het tijdschrift,
maar het ging vóór alles om de cultuur, en dus om de literatuur. En er hebben altijd
prachtige tekeningen in het blad gestaan.

De kwestie Meulenhoff
Het Hollands Maandblad kwam 1963 nog door op wankele basis, maar toen bleek
uitgeverij Meulenhoff bereid de uitgave te verzorgen en kamen we in rustiger
vaarwater. hoewel de zoektocht naar abonnees en geld altijd bleef voortduren. Meulenhoff heeft gedurende een kwart eeuw het Hollands Maandblad gesteund en
Poll alle ruimte gegeven voor zijn eenmansbeleid. In die periode werden er onder
meer in de beroemde spiegelzaal van Meulenhoff bijeenkomsten georganiseerd
voor de auteurs waar velen goede herinneringen aan bewaren. Ook ontstond de
Hollands Maandblad-reeks en werd in Paradiso het vijfentwintigjarig bestaan gevierd.
Het is verschrikkelijk jammer dat daarna vanuit de uitgeverij juist datgene gebeurde
wat wij als stichting steeds hadden weten te vermijden: er kwam kritiek op de
redactie. Vanaf 1987 werd de redacteur door de uitgever onder druk gezet om
bepaalde stukken wel en andere stukken niet op te nemen. Dat gebeurde zeer
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abrupt. In de loop van het conflict bleek dat men eigenlijk de redactie zelf wenste
te vernieuwen. Men wilde zelfs persoonlijke vijanden van Bert in de redactie krijgen.
Dat kon natuurlijk niet. - Ik heb toen Bert in bescherming genomen, hoewel ik hem
te halsstarrig vond. Ik vond wel degelijk dat Meulen-
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hoff het recht had een zekere invloed uit te oefenen op de redactie, en dat heb ik
ook herhaaldelijk bij Bert naar voren gebracht. Zonder enig succes overigens. Vooral
die stukken van Henkes en Bindervoet (waar Meulenhoff zich zo enorm aan stoorde)
leken mij als casus belli niet de moeite waard. Maar ik heb tegelijk voet bij stuk
gehouden dat het eenvoudigweg niet aangaat om Bert Poll, die het hele zaakje had
opgezet en in stand gehouden, aan de dijk te zetten. Dat kon helemaal niet, en men
heeft het toch gedaan. Het was een nare tijd, en ik had vooral de doen met Fransje.
De band met Meulenhoff werd uiteindelijk verbroken. Hoewel ik er als voorzitter
van de stichting min of meer bij gezeten heb, ben ik er niet goed achter gekomen
hoe deze escalatie precies tot stand kwam, nog wel met Laurens van Krevelen de
uitgever die toen zelf ook in het bestuur zat. Zoveel is zeker: Bert Poll had al zijn
doorzettingsvermogen nodig om zichzelf en zijn schepping overeind te houden. De
stichting is even zelfstandig doorgegaan en toen kwam uitgeverij L.J. Veen
aankloppen dat ze het blad wel wilden.
En het gekke is, ikzelf en ook de andere bestuursleden vonden Laurens van
Krevelen eigenlijk heel aardig. Bert had dat trouwens ook, waardoor de ruzie des
te pijnlijker uitviel. Laurens was geen gewetenloze zakenman; hij maakte een
vriendelijke en goedwillende indruk, maar zijn plotselinge gedrag ten opzichte van
Bert leek me daarmee volstrekt niet te rijmen. - Af en toe krijg ik nog een boze brief
van hem als ik iets over de breuk zeg of schrijf. Hij wil het beeld bewaren dat Bert
en hij ‘in volle harmonie’ uit elkaar gegaan zijn, en dat is meer een geruststellende
dan een realistische kijk op de zaak. Hij heeft altijd gedaan alsof hij van de prins
geen kwaad wist. Bert dacht ook dat hij volledig in zijn recht stond. Van ons drieën
ben ik de enige die zijn eigen rol vrij ongelukkig en inefficiënt vond. Ik ben toen
weggegaan als bestuursvoorzitter.
Bert schreef een brief om uit te leggen dat ik het ‘veel te somber’ zag. Hij voelde
zich ‘plotseling van de ene maand op de andere van zijn eigendom ontfutseld’. Dat
maakte hem ‘niet alleen boos, maar door het absurde ervan, ook af en toe vrolijk een overmoedig, verbitterd soort vrolijkheid’; hij sloot af met de hoop dat hij me
overtuigd had. Maar ik vond dat mijn positie onmogelijk was en daarom ben ik
opgestapt. Vreemd hè. Het is beter hier niet te veel over na te kaarten.
Op Berts begrafenis twee jaar later regende het. Op een gegeven ogenblik stond
ik naast de man van Meulenhoff die als geen ander verantwoordelijk is geweest
voor de moeilijkheden van 1988. We waren allebei behoorlijk nat. Tsja, zei hij. Dat
is de logica van november. Nu verwijst dat naar een dichtbundel van Bert Poll, maar
ik lees geen gedichten en begreep hem dus niet. Ik kon het niet laten om te wijzen
op een ander soort logica: wij staan hier om boete te doen. Hij voor zijn onverhoede
aanval in 1988 en ik omdat ik de schepper van het blad niet voldoende heb gesteund.
Hij keek alsof hij, op zijn beurt, niet begreep waar ik het over had. Zo praten mensen
soms langs elkaar heen.

Hier komt Jan Pen!
Nogal wat van mijn artikelen hadden de bedoeling om de wereld te laten weten:
Hier Komt Jan Pen. Bescheidenheid is een deugd, maar niet de mijne. Wel ben ik,
als ik iets geschreven heb dat niet klopt, er als de kippen bij om de fout publiekelijk
te herstellen. Voorbeelden daarvan staan in het bundeltje Wie heeft er gelijk? (1989).
Ook dat is een vorm van ijdelheid.
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Wat dat betreft zijn Jan Tinbergen en ik elkaars tegenpolen. Hij was niet ijdel,
maar hij zou niet gauw toegeven dat hij iets gepubliceerd had dat beter
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in de la had kunnen blijven. Vooral na mijn pensionering in 1986 heb ik, onder andere
in Hollands Maandblad, met veel animo over mezelf geschreven. Jan Tinbergen
was uiterst terughoudend over persoonlijke zaken. Toen hij in 1973, na zijn emeritaat,
aan zijn heup werd geopereerd, heb ik hem wel eens gebeld om te vragen hoe het
ging, maar hij ging daar nooit op in - ‘het gaat wel’ zei hij dan, of dat het goed vooruit
ging. Hij was introvert. Ik verval in het andere uiterste, en verveel ook onbekenden
meer dan eens met eindeloze verhalen hoe mooi het is om achter de rollator te
lopen.
Ik schrijf om de wereld overzichtelijk te maken. In de elkaar opvolgende zinnen
zit meer orde dan in de hele en halve gedachten en gevoelens die de wereld
bedreigend maken, vooral 's nachts. Er kan trouwens 's nachts wel heel goed worden
geschreven, vulpen en ballpoint zijn steeds bij de hand en papier (bij voorkeur
gebruikt papier) is goedkoop. Ik heb ook veel brieven geschreven aan Bert Poll en
navolgende redacties van Hollands Maandblad die met mijn manuscripten uit de
voeten moesten. Ik hoor graag kritiek en word graag behoed voor fouten, die
gemakkelijk opduiken vanwege de snelheid. Mijn schrijflust leidt tot hoge tempi en
lage accuratesse. Commentaar en opmerkingen brengen bij mij het denkproces
weer op gang, en dan schrijf ik zo hele lappen aanvullingen. Er is wel eens
uitgerekend dat ik 20.000 bladzijden heb gepubliceerd, en ik denk dat daar hetzelfde
aantal brieven moet worden bijgeteld.

Ars longa, vita breva
Zelf vind ik dat ik een echte Fries ben - maar dan wel één aan de sentimentele kant.
Vooral als er in het Fries gezongen wordt - en er wordt in Friesland veel en luid
gezongen, ook door mij. Ik geneer me er niet voor om het Friese volkslied uit volle
borst te zingen. Op de piano liggen het Frysk Lieteboek (1888) en het Nij Frysk
Lieteboek (1922). Daar staat het allemaal in en de ouderwets gebonden boekwerken
zijn een genoegen om open te slaan. Vooral het lied Jurjen en Syt mag ik graag
zingen; het heeft als refrein: ‘Ha ha ha, die frijerij!’
Na mijn beroerte in 2003 zong ik liedjes om mijn depressies te verdrijven. Zingen
kan ik als de beste, wijs houden niet en het is ook vals, maar dat kan niet schelen.
Schrijven voor Hollands Maandblad fleurde me in die tijd sterk op. En dan zong ik
hardop ‘Leve het Hollands Maanblad’. Ik heb die beroerte thuis gekregen, 's ochtends
vroeg terwijl ik lag te slapen. Ik heb er enige tijd later een buitengewoon persoonlijk
stuk over geschreven in het maandblad dat het eerste half uur van minuut tot minuut
volgt. Ik ken geen voorbeeld van een dergelijk egodocument in de literatuur.
Als ik ben overleden, blijven mijn stukken en mijn dissertatie bestaan, net als de
dissertaties van mijn promovendi. Plus natuurlijk ook al mijn andere boeken. Daar
ben ik danig trots op. Iedereen die hier voor het eerst binnenkomt, moet eventjes
de ruggen bekijken. Vita brevis, maar daar staat tegenover: ars longa. Dit is geen
Fries en ook geen Nederlands, maar een oude taal van geleerden onder elkaar. Achteraf denk ik wel eens dat ik veel plezier heb gehad in mijn leven: piano spelen,
schilderen en vooral schrijven om het schrijven zelf.
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Eindnoten:
† Deze teksten van Jan Pen zijn door de redactie samengesteld uit diverse stukken van zijn hand
in Hollands Maandblad, alsook uit brieven aan Bert Poll, aan Fransje Poll en aan Bastiaan
Bommeljé, en uit notities gemaakt door Ileen Montijn tijdens een gesprek in 2007 met Jan Pen
over Hollands Maandblad. Zie voor een overzicht van alle stukken van Jan Pen in Hollands
Maandblad: www.hollandsmaandblad.nl; klik op ‘Archief’; klik op ‘Register’.
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[Medewerkers]
(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). Zijn recentste roman is Spotvogel (2009). Publiceert
tevens vertalingen van poëzie en klassieke Arabische literatuur.
HAFID BOUAZZA

(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

A.H.J. DAUTZENBERG

(1967) - Studeerde Economie en Taal- en letterkunde.
Publiceerde poëzie en verhalen in o.m. Meander, De Revisor, Hollands
Maandblad en Kort Verhaal.
(1955) - Schrijver. Publiceerde o.m. de romans Micha's
koorts (1998), De Stemmen (2001) en De verzachters (2005) alsook de roman
in verhalen Ik ben je vriend (2008).
GERARD VAN EMMERIK

(1953) - Werd in Eindhof geboren. In 1959 begon hij het
Woordenboek der Nederlandsche Taal te lezen. Vijftig jaar later kende hij het
uit zijn hoofd.
DAAN GRAMMAN

(1945) - Illustratief-typografisch ontwerper. Publiceert vanaf
1967 met enige regelmaat ‘waarnemingen en onverwachte momenten’ in
Hollands Maandblad. Verzorgde in 2004 tekst-decoraties en een epitaaf voor
het Catshuis. Diverse door hem vormgegeven boeken werden bekroond.
RUDO HARTMAN

ROMAN HELINSKI (1983) - Publiceerde eerder verhalen in De Brakke Hond, Lava,

Bunker Hill en Deus ex Machina en schreef columns voor dagblad De Pers.
Zijn debuutroman zal ter zijner tijd verschijnen bij De Arbeiderspers. Dit verhaal
in Hollands Maandblad is zijn eerste literaire publicatie in zes jaar.
(1947) - Emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de
Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Publiceerde
naast talrijke artikelen in vaktijdschriften ook o.m. From instrumentalism to
constructive realism (2000) en Structures in Science (2001).
THEO KUIPERS

GERRY VAN DER LINDEN (1952)

- Dichter, schrijfster alsmede docente poëzie en
schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar recentste
bundel is Glazen jas (2007).
J.J. PEEREBOOM

(1924-2010) - Doceerde Engelse taal aan de Universiteit van
Amsterdam. Publiceerde diverse romans en bundels. Schreef hoofdzakelijk
voor Hollands Maandblad en NRC Handelsblad.
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(1962) - Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar. Legt
zich toe op tekeningen en meer recentelijk op poëzie. Publiceerde eerder in
Krakatau. Zie ook: www.petertekelenburg.com.
PETER TEKELENBURG

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

Sterk water (2000), Kritische massa (2002), Warmtekeer (2005) en Man in het
landschap (2008) zijn.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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Deze maand
Bijna had hier gestaan: is april daadwerkelijk de wreedste maand? Maar het staat
er niet, want sommige vragen zijn het niet waard om gesteld te worden, zelfs al
branden zij op de tong. Natuurlijk, T.S. Eliot had het antwoord reeds gegeven voordat
de vraag bestond: April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of the dead land,
mixing / Memory and desire, stirring / Dull roots with spring rain. Maar wij, die deze
maand aan het graf stonden van J.J. (John) Peereboom, vanaf het begin een der
drijvende krachten achter Hollands Maandblad, en aan het graf van Rudy Kousbroek,
jarenlang medewerker van dit blad (vooral onder zijn pseudoniem Leopold de Buch),
luisterden zwijgend naar het ontluiken van de wreedste maand. Wij beseften al te
goed dat ‘The Waste Land’ gaat over ons achterblijvers, en meer in het bijzonder
over ons eigen tekortschieten, en wel speciaal over ons tekortschieten vergeleken
met degenen op wier schouders wij wankelen.
Bijna had hier gestaan: het overlijden van Peereboom en Kousbroek markeert
scherper dan ons lief is het einde van een tijdperk in de Nederlandse intellectuele
geschiedenis. Maar het staat er niet, want sommige open deuren moet men zelf
niet binnen willen gaan. Er valt slechts vast te stellen dat Peereboom en Kousbroek
behoorden tot een generatie van schrijvers die hun verwondering over de wereld
wilden vangen in woorden. Nauwkeurige woorden, precieze woorden, heldere
woorden. En omdat de wereld zo onnauwkeurig, zo onprecies en zo onhelder is,
bleven zij schrijven zolang zij konden. Kousbroek berichtte niet lang geleden nog
‘Mag ik je benaderen als ik weer eens wat heb geschreven?’, en Peereboom heeft
tot op het allerlaatst bijgedragen aan zijn rijke oeuvre in dit blad. Zozeer zelfs, dat
het vanzelfsprekend is dat hij deze maand het laatste woord heeft.
Bijna had hier gestaan: het is geen vraag maar een antwoord dat onze tijd er een
is van melancholisch stemmende ontintellectualisering. Maar het staat er niet, want
het klinkt al te zeer als een ondergangsprofetie. Wij kunnen slechts vaststellen dat
met Peereboom en Kousbroek een generatie verdwijnt die werd gedreven door het
besef niet genoeg te weten. En dat daarna een generatie kwam die meende alles
zeker te weten. En dat nu een generatie opdoemt die helemaal niets meer schijnt
te weten. Dit verzin ik niet zelf, ik blader slechts door rapport van de Commissie
Veerman over het hoger onderwijs. Daarin staat dat het niveau aan de Nederlandse
universiteiten en hogescholen ‘te laag’ is, dat nogal wat docenten ‘niet goed genoeg’
zijn, en dat het ‘veel en snel beter moet’, anders ‘redden we het niet’. Wij lezen de
krant, kijken soms tv, en hadden reeds een vermoeden.
Bijna had dat alles hier gestaan: maar het staat er niet, want april is niet alleen
de wreedste maand, maar ook de vrolijkste. Deze maand werd Leo Vroman immers
95 jaar. Al een halve eeuw is hij de jongste medewerker van Hollands Maandblad.
Wie hem leest, leert steeds opnieuw dat er niets waardevoller is dan verwondering
over de wereld. Daarom is hier geen respect voor zekerweters en nietsweters, er
is slechts achting voor hen die het vraagteken koesteren. - BB
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Waarheidsbenadering in theorie en praktijk
door Theo Kuipers
Toen ik de middelbare school verliet, wilde ik wiskunde studeren, en wel dicht bij
mijn ouderlijk huis, dat in Horst stond, nu Horst aan de Maas geheten. Maar ik was
inmiddels ook tot de conclusie gekomen dat ik liever niet aan een katholieke instelling
wilde studeren, dus niet in Nijmegen. Zo kwam ik in 1964 op de Technische
Hogeschool (TH) te Eindhoven, waar ik in 1967 mijn kandidaatsexamen wiskunde
behaalde. Hoewel de studie mij goed afging, kreeg ik een hekel aan de
instrumentalistische wijze waarop ons wiskunde werd bijgebracht. Wij leerden allerlei
oplossingstrucs, zoals voor differentiëren en integreren, maar ik wilde bovenal
begrijpen waarom die werkten. Ik schreef me in voor filosofie aan de Universiteit
van Amsterdam - ik durfde inmiddels verder van huis - met het doel om daar af te
studeren op filosofie van de wiskunde.
Aldus kwam ik terecht bij het fameuze IGLO, het Instituut voor
Grondslagenonderzoek, dat was opgericht door Evert Willem Beth en waarvan
Haskell B. Curry toen hoogleraar-directeur was. Zijn cursus grondslagen van de
logica vond ik een verademing. Dat gold ook voor de cursussen grondslagen van
de wiskunde van de glasheldere Kees Doets. Bovendien leerde ik, in mijn uitgebreide
bijvak wiskunde, vakken als algebra, topologie en waarschijnlijkheidsleer kennen.
Dat was het soort wiskunde dat ik van het begin af aan had willen hebben en ook
gekregen zou hebben als ik meteen naar een ‘gewone’ universiteit was gegaan. In
dat geval zou het echter onwaarschijnlijk zijn geweest dat ik naar filosofie was
overgestapt. Dus, voor mij bleek wiskunde aan de TH-Eindhoven een verkeerde
start die ik achteraf allerminst betreur.
In Amsterdam werd ik nog het meest aangetrokken door gebieden die gedoceerd
werden door oud-studenten en oud-medewerkers van Beth. In het bijzonder betrof
dat de filosofische logica, gegeven door Else Barth, analytische filosofie, gedoceerd
door Peter Wesly, en bovenal wetenschapsfilosofie door Hans Mooij. Verder genoot
ik van mijn bijvak geschiedenis van de analytische filosofie, in het bijzonder ethiek,
bij Gabriël Nuchelmans in Leiden. Bijzonder stimulerend waren verder de
werkcolleges van Theo de Boer over de proefschriften van Doede Nauta en Etienne
Vermeersch.
Op het gebied van de wetenschapsfilosofie werd ik vooral geïnspireerd door
filosofen als Rudolf Carnap, Carl Hempel en Ernest Nagel aan de ene kant en Karl
Popper aan de andere kant: de eerste drie vanwege hun methode van filosoferen
en Popper vanwege zijn ideeën. Dat is altijd zo gebleven en deze vier representeren
wat mij betreft dan ook de ‘klassieke wetenschapsfilosofie’. Ik ben reeds lang van
mening dat de wetenschapsfilosofie het deels verloren zelfvertrouwen kan
terugwinnen door op de sterke punten van deze klassieke denkers voort te bouwen.
Niet voor niets beschouw ik mijn boek Structures in Science uit 2001 als een ‘manifest
van de neoklassieke wetenschapsfilosofie’.
Het probleem is dit: vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het in
internationale filosofische kringen, en vooral Nederlandse, mode om te suggereren
dat auteurs als Thomas Kuhn en Paul Feyerabend de inzichten van de klassieken
onderuit hadden gehaald, te beginnen met het idee van een naïeveling als Popper
dat er zoiets als ‘waarheid’ zou
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bestaan. Nog verder gingen de toen opkomende relativistische
wetenschapssociologen die meenden de hele boedel te moeten verkopen om in de
plaats daarvan alleen nog strikt behavioristisch onderzoek te gaan doen naar het
gedrag van onderzoekers in het laboratorium.
Hoewel ik volledig erken dat wetenschap mensenwerk is en dat wetenschappers
dus niet alleen streven naar waarheid maar in het bijzonder ook naar erkenning,
status en macht, dreigden door deze uitverkoop heel wat baby's met het badwater
te worden weggegooid. Ik noem vier van die baby's.
1) - Terwijl Kuhn en Lakatos ruwweg dezelfde vruchtbare, maar dogmatische
gedragspatronen in de wetenschapsontwikkeling aan het licht brachten, liet Lakatos
al eind jaren zestig zien dat een bepaald soort dogmatisch gedrag van
wetenschappers, in tegenstelling tot wat Kuhn meende, heel goed als
Popperiaans-falsificationistisch kon worden geïnterpreteerd, maar dan als een
1
genuanceerde vorm die rekening houdt met hulphypothesen.
2) - Er werd ten onrechte geconcludeerd dat het vaak gemaakte onderscheid
tussen observatiewetten en echte theorieën afhankelijk was van de aanname van
een theorievrije observatietaal. De goede verstaander kan overigens al uit Nagels
The Structure of Science (1961) opmaken waarom dat niet zo is.
3) - Nagels fameuze analyse van de reductie van theorieën, zoals die van de
thermodynamica naar de statistische mechanica, moge wat al te rigoureus zijn
geweest, verfijning van die analyse bleek heel goed mogelijk, zoals Thomas Nickles,
Kenneth Schaffner en Lawrence Sklar al omstreeks 1970 aantoonden.
4) - In tegenstelling tot wat de baby-weggooiers meenden bleek de systematische
methode van ‘begripsexplicatie’ helemaal niet afhankelijk van de empiristische
opvattingen van de bedenkers, Carnap en Hempel. De realistische opvattingen van
Popper en Lakatos kunnen er bijvoorbeeld goed mee worden gearticuleerd.
Begripsexplicatie is in feite de methode par excellence gebleven in de analytische
wetenschapsfilosofie, en algemeen in de analytische filosofie, al wordt dit zelden
expliciet erkend.
Samengevat: in de regel leidt de kritiek op de klassieke wetenschapsfilosofie, voor
zover waardevol, niet tot verwerping van klassieke analyses maar kan wel gebruikt
worden voor de verfijning ervan. Dit heeft geleid tot wat ik de ‘neoklassieke
wetenschapsfilosofie’ noem. Internationaal is de algemene wetenschapsfilosofie in
de jaren tachtig en negentig trouwens nooit echt op sterven na dood geweest, alleen
aan enkele Nederlandse Faculteiten Wijsbegeerte heeft men in die periode de
2
wetenschapsfilosofie in feite doodverklaard, echter niet in Groningen.
Ondanks het feit dat de discussie vaak leek te gaan over kwesties zoals
wetenschappelijke vooruitgang of wetenschappelijk realisme, is het - voor wie de
afgelopen decennia de internationale ontwikkelingen heeft gevolgd - geen verrassing
dat een van de kernthema's van de wetenschapsfilosofie ‘waarheidsbenadering’
werd. Juist hier bleek de ‘neoklassieke’ benadering vruchtbaar. Zo heb ik zelf getracht
- en ik meen dat ik daarin min of meer ben geslaagd - de inzichten van Popper,
Kuhn en Lakatos te verbeteren door explicatie van het idee van
waarheidsbenadering.
De sleutel hierbij is het functioneren van wetenschap in de praktijk. Dogmatisch
wetenschappelijk gedrag, zoals gedocumenteerd door Kuhn en Lakatos, kan niet
alleen rationeel zijn omdat het valt te beschouwen als genuanceerd falsificationistisch,
vanwege de hulphypothesen-redenen waarop Lakatos heeft gewezen. Zelfs als je
favoriete theorie overtuigend is gefalsifieerd, blijkt het onder bepaalde voorwaarden
aantoonbaar efficiënter voor waarheidbenadering om vast te houden aan die theorie
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dan rechtdoorzee de gefalsifieerde theorie terzijde schuiven, ook al heb je nog geen
betere (iets dat Popper helemaal niet aanbeval, ook al menen veel mensen dat
abusievelijk).
Het gaat in de praktijk van wetenschap dus om instrumentalistisch dogmatisch
gedrag, dat is gedrag dat zich uitsluitend laat leiden door de vergelijking van het
empirisch succes en falen van theorieën. Overtuigende falsificatie van de door jouw
geliefde theorie is pas
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ernstig als het geen falsificatie is van de theorie van je concurrent, aangenomen
dat die verder even succesvol is. Zijn theorie is dan, en alleen dan, vermoedelijk
dichter bij de waarheid dan die van jezelf.
Hier is een zijsprong op z'n plaats. Een belangrijk succes van de eerste decennia
van de (constructieve) analytische filosofie was de ontdekking, in het bijzonder door
Bertrand Russell, Carnap, Hempel alsook door Beth en Barth, dat veel begrippen
een relationeel karakter hebben en dat dit inzicht belangrijk kan zijn voor de oplossing
van eeuwenoude filosofische problemen. Dat geldt in het bijzonder voor
asymmetrische relaties omdat ze de kern vormen van vergelijkende begrippen,
zoals het begrip ‘groter dan’, en dus van het begrip ‘groei’. Het geldt ook voor het
begrip ‘beter dan’ en dus voor begrippen als ‘verbetering’ en ‘vooruitgang’.
Vooral Anglo-Amerikaanse deelnemers aan het debat inzake ‘realisme versus
antirealisme’ lijken zich niet bewust van het belang van dit inzicht. Men blijft daar
volharden in het spreken in classificatorische termen: ‘ware’ versus ‘onware’ theorieën
in het realistische kamp en ‘empirisch adequate’ versus ‘empirisch inadequate’
theorieën in het empiristische kamp. De afzwakking tot ‘bij benadering waar’
respectievelijk ‘niet bij benadering waar’ helpt hier niet, want dat blijven
niet-comparatieve kwalificaties en die kunnen ‘vooruitgang’ hooguit op een erg
simpele, arbitraire manier uitleggen. Vergelijk dit met het uitleggen van ‘groei’ in
termen van ‘behoorlijk groot’ en ‘niet behoorlijk groot’.
Vanuit het gezichtspunt van relaties is het echter nogal voor de hand liggend om
te
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denken in termen van ‘empirisch succesvoller dan’, respectievelijk ‘dichter bij de
waarheid dan’. De notie ‘dichter bij de waarheid dan’ is het basisbegrip achter
waarheidsbenadering. (Helaas kennen we in het Nederlands alleen de plaatsnaam
Waarder maar niet de term ‘waarder’.)
Ik kan het belang van het begrip ‘dichter bij de waarheid’ het beste illustreren met
mijn favoriete voorbeeld: het kan heel goed zijn dat de theorie van Einstein ‘onwaar’
is, maar we hebben niettemin goede empirische redenen om aan te nemen dat zij
dichter bij de waarheid is dan de theorie van Newton. De eerste is namelijk empirisch
succesvoller dan de tweede.
Algemeen gesteld: een theorie kan heel goed onwaar zijn, maar dichter bij de
waarheid dan een andere theorie. Of een theorie (in strikte zin) dichter bij de waarheid
is dan een andere valt op grond van mijn explicatie dankzij een ‘succestelling’ (zie
hieronder) empirisch te toetsen, zij het niet (strikt) te bewijzen. In termen van het
voorbeeld gaat dat als volgt: iedere test die succesvol is voor Newtons theorie moet
dat ook zijn voor Einsteins theorie en, omgekeerd, moet iedere test die een
3
tegenvoorbeeld voor Einstein oplevert dat ook voor Newton doen.
Een ander voorbeeld van typisch ‘dichter bij de waarheid’ is het volgende. Het
kan zo zijn dat de evolutietheorie van Darwin in bepaalde opzichten ‘onwaar’ is,
maar er is alle empirische reden om aan te nemen dat deze theorie dichter bij de
waarheid is, zelfs veel dichter, dan de zogenoemde Intelligent Design theorie. Merk
op dat het perspectief van waarheidsbenadering biologen er in twee opzichten toe
uitnodigt op een andere manier naar theorieën te kijken dan gebruikelijk is in
discussies over Intelligent Design.
Ten eerste maakt dit perspectief het een stuk gemakkelijker om toe te geven dat
de theorie van Darwin, ook indien gezien in combinatie met de genetica, dus de
zogenoemde synthetische evolutietheorie, niet alleen aanvulling behoeft maar ook
onware aspecten kan hebben. Zo lijken epigenetische verschijnselen, waarbij de
expressie van genen op bijzondere wijze mede door de omgeving wordt bepaald,
tot een zekere correctie van de synthetische evolutietheorie te dwingen.
Ten tweede maakt waarheidsbenadering het veel gemakkelijker om Intelligent
Design te zien als een wetenschappelijke theorie. Om die theorie te diskwalificeren
als een niet serieus te nemen theorie is het helemaal niet nodig om krampachtig te
zoeken naar redenen waarom het ‘eigenlijk’ geen echte theorie is. Het is voldoende
om aan te tonen dat er een andere theorie is, de evolutietheorie, die empirisch vele
malen succesvoller is wat betreft verklaringsgehalte, en dat er dus alle reden is om
aan te nemen dat deze dichter bij de waarheid is dan de ID-theorie zodat die terzijde
geschoven kan worden als een volstrekt onbevredigende variant van de evenmin
nog serieus te nemen klassieke scheppingstheorie, het creationisme.
Nu hoor ik de lezer al vragen: ‘Maar wanneer is een theorie nu dichter bij de waarheid
dan een andere? Geef ons meer houvast. We willen een definitie!’
Mijn basisdefinitie, die ruimte laat voor allerlei nuanceringen, luidt: theorie A is
dichter bij de waarheid dan theorie B als theorie A vergeleken met theorie B meer
logische mogelijkheden correct classificeert als fysische mogelijkheden (dat zijn
mogelijkheden die de natuur toelaat), dan wel als fysische onmogelijkheden (dat
zijn mogelijkheden die de natuur uitsluit). Dit is de definitie die, in algemene vorm,
van belang is voor alle empirische wetenschappen, ook voor de sociale en
geesteswetenschappen, althans voor zover ze theoriegericht zijn en hoewel daar
alles gecompliceerder ligt.
Een eenvoudig voorbeeld is het volgende: de natuur laat in een universitaire Aula
van alle denkbare toestanden van alle lampen (wel/niet branden) en alle schakelaars
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(aan/uit) slechts een beperkt aantal toe. Bijvoorbeeld wel dat alle schakelaars aan
staan en alle, niet-defecte, lampen branden, maar niet dat alle schakelaars uit staan
en dat er toch ergens een lampje brandt. Welnu, de ene theorie ter karakterisering
van alle door de natuur toegelaten respectievelijk uitgesloten
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mogelijkheden kan dichter bij de correcte of ware classificatie zijn dan de andere.
Zoals gezegd, de definitie heeft betrekking op theorieën over wat in de
werkelijkheid mogelijk en onmogelijk is, en vormt de basis van zogenoemde
theoretische waarheidsbenadering (of ‘nomische waarheidsbenadering’) in de
empirische wetenschappen. Voor zover die empirische wetenschappen gericht zijn
op een correcte beschrijving van wat er precies is gebeurd, bijvoorbeeld bij een
historische gebeurtenis of bij een juridisch verdachte gebeurtenis, is er een andere,
daarbij passende, basisdefinitie van ‘dichter bij de waarheid’, ten behoeve van
zogenoemde descriptieve waarheidsbenadering. Die is erg eenvoudig zodra er een
indeling van elementaire en samengestelde beweringen is gemaakt: de ene
beschrijving is dichter bij de waarheid dan een andere als de eerste meer ware
elementaire beweringen bevat en minder onware dan de andere.
Terugkomend op de verlichting in de Aula, de ene beschrijving van de actuele
toestand van de schakelaars en lampen kan dichter bij de correcte of ware
beschrijving zijn dan de andere. Omdat het bij deze elementaire beweringen om
onafhankelijk te beoordelen beweringen gaat is dit een betrekkelijk triviaal voorbeeld.
Maar verkeerd beoordeelde elementaire beweringen kunnen ook heel goed
ingrijpende gevolgen hebben voor de mate waarin een complexe beschrijving correct
is.
Een voorbeeld. Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn biologische stamboom,
zeg tot de tiende generatie, weet dat één fout meestal funest is. Zodra men een fout
maakt bij een vertakking, bijvoorbeeld bij een ‘voor-
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moeder’ in de derde generatie, zijn vrijwel zeker alle, of althans de meeste,
voorouders daarvan ook geen voorouder van de onderzoeker. Deze fout treedt
alleen niet op als de vermeende voormoeder een (volle) zuster van de echte
voormoeder is; die heeft immers dezelfde voorouders als de echte voormoeder.
Algemeen, voor iedereen is er een correcte of ware biologische stamboom tot in de
tiende generatie en de ene gereconstrueerde stamboom kan dichter bij de ware
stamboom zijn dan de andere.
Dit is een ‘formele’ benadering van filosofische problemen, die nogal verschilt van
de informele en ‘narratieve’ benaderingen die zo populair zijn in de hedendaagse
wetenschapsfilosofie. Ik meen dat zo'n formele benadering zowel intuïtief als
methodologisch en strikt wijsgerig succesvoller is. In de regel begint men aan de
explicatie van één of meer begrippen met als uiteindelijk doel om een bepaalde
intuïtie uit te leggen of om een paradox op te lossen waarin die begrippen cruciaal
zijn. Bij de explicatie van een intuïtie is de vervolgtaak om een stelling te bewijzen
waaruit blijkt dat de intuïtie, indien geherformuleerd in de geexpliceerde termen,
gerechtvaardigd is of juist ondermijnd wordt, afhankelijk van wat men precies kan
bewijzen. In het geval van het oplossen van een paradox moet bewezen worden
dat die paradox niet meer geconstrueerd kan worden in de geëxpliceerde termen.
Een voorbeeld van het eerste is de (kwalitatieve) explicatie van de intuïtie dat
empirische vooruitgang functioneel is voor waarheidsbenadering. Cruciaal daarvoor
is het bewijzen van de successtelling, waar ik hiervoor al op zinspeelde. Volgens
deze stelling impliceert waarheidsbenadering (die niet direct aantoonbaar is)
empirische vooruitgang en die is wel aantoonbaar, of falsifieerbaar.
Het methodologisch belang van deze stelling, die overigens eenvoudig te bewijzen
is, vloeit voort uit het feit dat empirische vooruitgang het beste kan worden bereikt
met de instrumentalistische methodologie, waar ik ook al eerder naar verwees.
Volgens deze methodologie moet een gefalsifieerde theorie in het spel blijven zolang
die succesvoller is dan alle andere (gefalsifieerde) theorieën, terwijl de
falsificationistische methodologie geacht wordt zulke theorieën in ieder geval te
diskwalificeren. Het gaat erom die beste theorie te verbeteren, al dan niet met behoud
van sommige tegenvoorbeelden.
Daarenboven lijkt het me evident dat het perspectief van waarheidsbenadering een
aanzienlijke maatschappelijke relevantie kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan rechters.
Voor rechters is het al te eenvoudig om alleen te zeggen dat ze moeten proberen
‘de waarheid en niets dan de waarheid’ te achterhalen. Maar juridisch en
wetenschappelijk de waarheid achterhalen blijkt niet hetzelfde. En juist op dit punt
heeft mijn Nijmeegse collega Ton Derksen vooral na zijn emeritaat als geen ander
de maatschappelijke relevantie van wetenschapsfilosofie en in het bijzonder
waarheidsbenadering laten zien. Zijn boeken over Lucia de B. en het Openbaar
Ministerie zijn bij uitstek voorbeelden van succesvol toegepaste
4
wetenschapsfilosofie. Dat Lucia de Berk sinds 2 april 2008 op vrije voeten is en op
14 april jl. na een eis tot vrijspraak door het Openbaar Ministerie definitief werd
vrijgesproken, is zonder zijn werk ondenkbaar. Wat hij heeft laten zien, is dat de
politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, veelal te goeder trouw,
structurele fouten maken die voorkomen kunnen worden als de regels van zorgvuldig
empirisch wetenschappelijk onderzoek gevolgd zouden worden.
De belangrijkste van deze fouten laten zich in drie punten samenvatten:
1 - Evenals leken, laten ook veel ‘speurders’ en juristen zich te gemakkelijk
verleiden door het idee dat coïncidenties geen toeval kunnen zijn; onze intuïties
over kansen zijn, indien letterlijk als kansen genomen, vaak verkeerd.
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2 - Zoals wetenschappers liever naar voorbeelden van hun favoriete theorie
zoeken dan naar tegenvoorbeelden, zo geldt voor speurders dat als ze eenmaal
een verdachte op het oog hebben de verleiding groot is om de nadruk te gaan leggen
op potentieel belastend onderzoek in plaats van op ontlastend onderzoek.
3 - Cirkelredeneringen in de bewijsvoering worden vaak niet opgemerkt omdat
men ge-
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makkelijk verblind wordt door de triomf van het eigen gelijk.
Dat dergelijke fouten worden gemaakt, heeft alles te maken met ten minste twee
structurele tekortkomingen in ons rechtssysteem. In de eerste plaats worden juristen
nauwelijks geschoold in het beoordelen van empirisch onderzoek, laat staan het
zelf doen van empirisch onderzoek. Hierdoor is er bij juristen vaak nauwelijks oog
voor het onderliggend wetenschapsfilosofische feit dat, niet verrassend, omvattende
beschrijvingen en deelbeschrijvingen een zeer verschillende afstand kunnen hebben
5
tot de ‘bijbehorende’ waarheid. Dat dit zeer misleidend kan werken is minder triviaal.
In de tweede plaats, toetst de Hoge Raad (in tegenstelling tot de hoogste
rechtsorganen in andere landen) alleen de procedurele gang van zaken, en niet de
bewijsvoering zelf, tenzij er een nieuw feit aan het licht is gekomen. Vandaar dat de
Hoge Raad, en nu citeer ik Hans Crombag uit zijn nawoord in Derksens boek over
Lucia de B., ‘een en andermaal heeft beslist dat het terzijde laten van met een
6
tenlastelegging strijdig bewijs geen uitleg behoeft’.
Toen ik dat las, ben ik vrijwel letterlijk van mijn stoel gevallen. Het bewust weglaten
van bewijsmateriaal dat strijdig is met de getrokken conclusie is een doodzonde in
gewoon empirisch wetenschappelijk onderzoek. Gemeten aan de maatstaven van
het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) van de KNAW kan, ik
citeer: ‘het selectief weergeven van resultaten, met name het weglaten van
ongewenste uitkomsten’ beschouwd worden als een voorbeeld van ‘een
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inbreuk op de wetenschappelijke integriteit’. In een ander KNAW-rapport wordt dit
7
onvoorwaardelijk gerangschikt onder fraude.
Een ander voorbeeld van de maatschappelijke relevantie van wetenschapsfilosofie
speelt bij de actuele kwestie van het klimaatonderzoek. Voormalig minister Cramer
en vele anderen bleken onlangs nog erg verbaasd en zelfs verontwaardigd te zijn
over het optreden van fouten in een door wetenschappers opgesteld rapport over
het klimaat. Wat hierbij uit het oog werd verloren is het gegeven dat ondanks de
fouten, vergissingen en uitglijders, de favoriete hypothese in het rapport van de VN,
namelijk dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt, wel degelijk
(veel) dichter de waarheid kan benaderen dan de alternatieve hypothese dat dit niet
het geval is. Helaas worden nu, door gebrek aan wetenschapsfilosofisch perspectief,
de hoofdpunten van de theorie als aangetast beschouwd door fouten op onderdelen.
Overigens is de kern van wetenschap dat men de mogelijkheid open houdt dat
het tegendeel van de eigen hypothese waarder is, en alleen om die reden dienen
de ‘klimaatsceptici’ alle gelegenheid te hebben om de gegevens in te zien waar het
klimaatpanel gebruik van heeft gemaakt. Belemmeringen daarbij zijn uiteraard niet
te rijmen met basisnormen voor wetenschappelijke integriteit. Hier gaat het mij alleen
om de verbazing over de mogelijkheid dat een hypothese (veel) dichter bij de
waarheid is dan de ontkenning van die hypothese, ondanks gegevens die ermee
in strijd zijn.
Daarom is het in het algemeen zo belangrijk meerdere hypothesen op te stellen
en die te vergelijken in termen van de feiten die ze kunnen verklaren en de feiten
die er niet in passen. De reconstructie die de meeste feiten kan verklaren en de
minste tegenvoorbeelden heeft is, vermoedelijk, het dichtste bij de waarheid. In dit
opzicht is er geen wezenlijk verschil tussen descriptieve en theoretische
waarheidsbenadering.
Dit geldt evenzeer voor alternatieve reconstructies van een moord, als voor
hypothesen over de opwarming van de aarde, als voor de evolutietheorie. Het hoeft
niet eens om alternatieve hypothesen te gaan die men in de kern serieus neemt.
Zo heeft de discussie over de theorie van Intelligent Design, waar biologen
begrijpelijkerwijs moedeloos van worden, toch ook stimulerend gewerkt, namelijk
als prikkel om na te gaan hoe bepaalde zeer bijzondere verworvenheden van
organismen evolutionair ontstaan kunnen zijn. Op dezelfde wijze kan het ook
heilzaam zijn in de juridische waarheidsvinding om ontlastende scenario's uit te
werken, die men in de kern niet serieus neemt. Wetenschap dient altijd zelf de
advocaat van de duivel te spelen om optimale benadering van de waarheid te
bevorderen.
Betekent de term ‘waarheidsbenadering’ nu dat ik meen dat er zoiets als ‘waarheid’
is? Anders gezegd: maakt het perspectief van waarheidsbenadering mij tot een
filosofisch realist? Ja en nee: ook hier probeer ik een zo vruchtbaar mogelijke
middenpositie in te nemen tussen het klassieke realisme en de verwerping daarvan
door al degenen die niet helemaal ten onrechte betogen dat het realisme zo dood
is als een pier. Mijn positie valt wellicht het best te benoemen als ‘constructief
realisme’.
Vooral sinds de vernietigende kritiek van Larry Laudan op het realisme (met zijn
beroemde ‘pessimistische meta-inductie’) heeft het weinig zin vast te houden aan
de klassieke versies van die stelling. Inderdaad zijn vrijwel alle ooit zeer succesvolle
theorieën onwaar gebleken, dus het ligt voor de hand datzelfde lot te verwachten
voor de meest succesvolle theorieën van dit moment. De meeste realistische
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verdedigingen tegen Laudan zijn slechts terugtrekkende bewegingen naar steeds
zwakkere vormen van realisme. Ze houden vast aan hun dichotome en
essentialistische kern, dat wil zeggen, het gaat hen alleen om ‘waar’ of ‘onwaar’ en
er wordt een bij de werkelijkheid passende ideale taal voorondersteld.
In beide opzichten is het realisme dat ik verdedig heel anders georiënteerd,
8
namelijk comparatief en constructief, maar het blijft een serieuze vorm van realisme.
Hoewel ik
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dus noch geloof in een vorm van essentialisme, omdat het een ideale taal
vooronderstelt die bij de natuurwerkelijkheid zou passen, noch in het idee dat de
meeste van onze succesvolste theorieën ‘waar’ zijn, houd ik vast aan drie realistische
overtuigingen.
1 - Waarheid is het product van taal en werkelijkheid. Als de taalafspraken eenmaal
zijn gemaakt, bepaalt de werkelijkheid wat waar is en daarmee welke (bekende of
nog onbekende) theorie de (in logische zin) sterkste ware theorie is of, in gewoon
Nederlands, welke theorie ‘de waarheid’ is of, wat mij betreft ook, welke theorie het
‘waarst’ is, ofwel de waarheid het dichtst benadert.
2 - Wetenschap kan, mede door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van
empirische bevindingen, steeds geschiktere vocabulaires voor deelgebieden van
de natuurwerkelijkheid construeren, die allemaal een theorie met zich meebrengen
die het beste is, ofwel de waarheid het dichtst benadert.
3 - Door steeds naar empirisch nog succesvollere theorieën te zoeken, benaderen
we in de regel de waarheid. Hierbij is het van cruciaal belang dat ook een ‘onware’
theorie niet alleen succesvoller kan zijn dan een andere, maar in dat geval in de
regel ook dichter bij de waarheid is.
Wie ook deze aangepaste vorm van realisme reeds te ver vindt gaan, laat minstens
twee mysteries bestaan. Het eerste is dat het in dat geval een raadsel blijft waarom
sommige theorieën empirisch succesvoller blijven dan andere (of men moet geloven
in wonderen). Het tweede is dat het in dat geval een raadsel blijft waarom de praktijk
zo vruchtbaar is om op de lange termijn (slechts) de theorieën die in
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een welomschreven domein succesvol blijven als (bij benadering) waar te accepteren
en te integreren in ons waarnemingsvocabulaire en daarop het onderscheid tussen
9
observatiewetten en echte theorieën te baseren.
Overigens is er voor praktiserende wetenschappers geen enkele dwingende reden
om constructief en comparatief realist te worden. Zo lang zij zich maar empiristisch
of instrumentalistisch gedragen, dus proberen hun theorieën zodanig te reviseren
dat ze empirisch succesvoller worden, dienen zij het doel van waarheidsbenadering,
of ze dat nu ambieren of niet. Anders gezegd, instrumentalistisch gedrag is een
soort truc die ook werkt als je niet begrijpt waarom, zoals de trucs in de wiskunde
waar ik het in het begin over had. In de empirische wetenschappen lijkt hier zelfs
een soort ‘list der rede’ werkzaam, maar die bestaat natuurlijk evenmin als de
‘invisible hand’ in de economie.
Anderzijds dienen wetenschapsfilosofen zulke zaken te willen begrijpen en meen
ik dat zij die onvoorwaardelijk empirist blijven, volharden in een soort onweerlegbaar
scepticisme dat de filosofische taak negeert om de succesvolle wetenschappelijke
praktijk goed te begrijpen en die praktijk niet een mysterie te laten zijn. Overigens
lijkt het me onloochenbaar dat wat de keuze tussen concurrerende theorieën betreft
we slechts de afleidingsregel kunnen verdedigen die voorschrijft de beste te kiezen,
dat wil zeggen, de meest succesvolle theorie. Van die beweren we dan dat die onder
de beschikbare alternatieven, vermoedelijk, het dichtst de waarheid benadert. Dit
is een essentiële correctie van de zogenoemde ‘inference to the best explanation’
volgens welke die beste theorie ‘waar’ is.
Deze benadering biedt tal van interessante onderzoeksperspectieven. Een daarvan
is de studie naar ‘belief revision’, het veranderen van opvattingen, waarbij getracht
wordt een brug te slaan tussen logica en het wetenschapsfilosofisch perspectief
van waarheidsbenadering. Men kan ook denken aan interactie tussen
wetenschapsfilosofie en onderzoek naar artificiële intelligentie. Een voorbeeld
daarvan is ‘computationele wetenschapsfilosofie’. Daarbij tracht men klassieke
wetenschapsfilosofische problemen aan te pakken met middelen die ontwikkeld zijn
in de cognitieve psychologie en het onderzoek naar artificiële intelligentie. De soort
resultaten die men beoogt zijn computerprogramma's die bepaalde cognitieve taken
kunnen verrichten of althans zulke taken kunnen nabootsen. Bijvoorbeeld, het
ontdekken van wetten op basis van gegeven data, het ontwerpen van hypothesen,
het vormen van nieuwe begrippen, het voorstellen van interessante nieuwe
experimenten en, last but not least, het evalueren en reviseren van theorieën - en
dus, al dan niet doelbewust, het benaderen van de waarheid.
Toegegeven, er is nog een lange weg te gaan totdat de wetenschapsfilosofie in
deze vorm een aanzienlijke praktische relevantie krijgt, maar daar zijn
onderzoeksgerichte studenten voor. In principe hoeft het perspectief van min of
meer gestandaardiseerde computerassistentie bij het ontdekken, evalueren en
reviseren van theorieën geen science fiction te blijven. In de tussentijd geldt ook
voor de wetenschapsfilosofie, om met Hugo Brandt Corstius te spreken, dat de
computer niet zozeer de steen der wijzen is, maar de slijpsteen der wijzen. De
computationele aanpak dwingt namelijk tot het zo scherp mogelijk formuleren van
wat precies beoogd wordt.
En juist in dat scherp formuleren schort het nog wel eens in de wijsbegeerte, ook
in de analytische filosofie. Zonder te ontkennen dat filosofen als Wittgenstein, Quine,
Putnam, Davidson en Rorty ook heldere, originele en overtuigende stukken hebben
geschreven, formuleren ze vaak dermate vaag, onhelder en onbegrijpelijk dat ze
gemakkelijk kunnen concurreren met de continentale wijsgeren die door analytisch
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filosofen zo verafschuwd worden om hun obscuur taalgebruik. Net als bij deze
laatsten is de boodschap van de eersten meestal zinvol, maar zodra die tot je
doorgedrongen is, wordt het duidelijk dat de boodschap ook, om met Descartes te
spreken, ‘claire et distinct’ gebracht had kunnen worden. Niet voor niets fungeren
de geschriften van beide groepen nu te vaak, tijdelijk of duurzaam, op zijn best als
voer voor exegese en op
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zijn slechtst als intellectuele gevangenissen van epigonen en, veel erger, van
studenten.
Tegen eerstejaars heb ik vaak gezegd dat het hun taak is om onder de docenten
van nu de Bollands van deze tijd te identificeren, omdat docenten dit zelf niet goed
blijken te kunnen onder hun soortgenoten. Helaas is het zo dat hedendaagse
Bollands, dus de quasi-diepzinnig obscurantisten van nu, ook van
analytisch-filosofische huize kunnen komen, zij het dat daarop een iets kleinere
kans is dan bij continentale en postmoderne filosofen.
Dit is een bewerkte versie van mijn afscheidscollege als hoogleraar
wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen dat op 1 maart jl. werd
gegeven in de vorm van een interview. Dit werd afgenomen door Jeanne Peijnenburg,
bijzonder hoogleraar wijsgerige argumentatietheorie en -analyse, en Jan Willem
Romeijn, universitair docent wetenschapsfilosofie (de oorspronkelijke tekst is te
vinden op www.rug.nl/filosofie/kuipers). Het idee voor het vraaggesprek ontstond
naar aanleiding van het schriftelijke interview dat Gustavo Cevolani met mij opnam
in de door hem geredigeerde september-2009 aflevering van de elektronische
‘monthly digest’: The Reasoner (www.thereasoner.org). Mijn dank aan Gustavo is
dus erg groot. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Hans Mooij en aan, de in
2006 overleden, Lolle Nauta. Zij hebben mij, en daarmee ook Inge, in 1975 naar
Groningen gehaald - en bij Hans Mooij, en Aart Stam, ben ik in 1978 gepromoveerd.
Als laatste wil ik Erik Krabbe bedanken voor de even kritische als loyale rol die hij
altijd op zijn goedlachse wijze heeft gespeeld. - Graag wil ik ook het Netherlands
Institute for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar bedanken voor de stimulerende
omstandigheden waaronder ik aan dit ‘afscheidscollege’ kon werken en Bastiaan
Bommeljé voor deze bewerking.

Eindnoten:
1 Hulphypothesen zijn onvermijdelijk en ze zorgen ervoor dat ogenschijnlijke falsificatie van een
favoriete theorie vaak terecht kan worden afgewenteld op die hulphypothesen. Zolang het
geloofwaardig is dat de hulphypothesen de falsificatie kunnen verklaren, kan aan de favoriete
theorie worden vastgehouden.
2 Zie Jeanne Peijnenburg, ‘De Faculteit Wijsbegeerte in Groningen’, Tijdschrift voor Filosofie 71.3
(2009): 1-4.
3 Als twee theorieën empirisch even succesvol zijn dan kunnen esthetische overwegingen een
bescheiden rol spelen. Zie mijn ‘Comparatief realisme als het beste antwoord op antirealisme’,
ANTW 100.3 (2008): 173-200.
4 Ton Derksen, Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling (Diemen 2006); idem,
Het O.M. in de fout (Diemen 2008).
5 Zie ook W.A. Wagenaar, H. Israëls, P.J. van Koppen, De slapende rechter (Amsterdam 2009).
De auteurs van dit eveneens bijzonder waardevolle boek zijn (rechts)psychologen die bedreven
zijn in methodologische analyse. Vgl. ook Ton Derksen, ‘7 cruciale argumentatiefouten van
juridische waarheidszoekers’, Skepter 22.1 (2009) en het prachtige werk van Colin Aitken en
Franco Taroni, Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists (Chichester
2004).
6 Zie verder Wagenaar, Israëls, Van Koppen, De slapende rechter, hoofdstuk 10, in het bijzonder
pp. 200-204 en p. 216, alsmede W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (Den Haag
2007): 179-184.
7 Vgl. Notitie Wetenschappelijke Integriteit (KNAW, VSNU, NWO 2001): 6-7
(www.knaw.nl/publicaties/pdf/20011082.pdf). Het LOWI is een co-productie van de KNAW, de
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VSNU

en NWO. Het andere rapport is: J. Heilbron e.a. (red.), Wetenschappelijk onderzoek:
2

dilemma's en verleidingen (KNAW 2005 ): 11-12 (www.knaw.nl/publicaties/pdf/20041076.pdf).
8 Zie mijn ‘Comparatief realisme als het beste antwoord op antirealisme’, ANTW 100.3 (2008):
173-200.
9 De belangrijke consequentie van deze ‘theoretische inductie’ voor de lange termijn dynamiek in
de wetenschappen is dat de theoretische termen van de geaccepteerde theorie kunnen worden
toegevoegd aan het observatievocabulaire, d.w.z. dat vaststelbaar wordt of ze wel of niet
toepasbaar zijn of, een variant, dat hun getalswaarde kan worden gemeten.
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Dit gebeurde
Leo Vroman
(Dit gebeurde over een paar
of desnoods binnen een half jaar.
Ik maak mij geen zorgen
over wat ik niet weten mag,
maar wie weet op een gewone dag
gebeurt het morgen.)
Toen ik vandaag vergeefs ontwaakte
en mijn hand mijn hand aanraakte
meende ik dat ik dacht
hoe vandaag mijn bleke naakte
lichaam geen verschil meer maakte
tussen dag en nacht.
Binnen was ik warm noch koud
maar daar buiten was iets fout,
een soort eeuwigheid,
het verkeer had geen gevoel
meer, de auto's reden zonder doel
nu voor altijd,
en ik zat naar die hele boel
te kijken op mijn hele stoel
al zuiver kwijt.
En kijk eens, vlakbij waar ik zat
regende het nog haast net zo nat
als die laatste keer.
Schijnlevend kon ik merken dat
ieder ding zijn plaats nog had.
Maar ik niet meer.
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Ik liep dus tussen mensen waar
nog even werd gesproken maar
met een te diep geluid
en ik liep sneller dan ik deed,
ik wandelde niet meer, ik gleed.
Maar achteruit.
Tot ik in een jeugd belandde
en niet meer dorst bewegen van de
ja wat was dat,
ik herinner mij niets meer
dan die onsmakelijke keer
kliederig en nat.
Eens wist ik wat wij vroeger deden
want vroeger had ik een verleden.
Straks heb ik pijn,
maar als ik waarlijk raak verdwenen
gaat er dan iets nog ergens heen en
wat kan dat zijn?
P.S.
Ach iedereen gaat even dood en
rouw dus maar niet om mij:
ik heb waarschijnlijk meer genoten
dan zij.

Fort Worth, 7 april 2010
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De tussenkomst van de vogels
door Roman Helinski
Op een dag werd de lucht ongewoon wit en een hels kabaal daalde neer uit de
hemel. Ongerust verliet ik mijn huis en buiten trof ik mijn buren. Allen keken ze naar
boven, terwijl ze struikelend over woorden probeerden te bevatten wat er aan de
hand was. Maar door het lawaai verstonden ze elkaar niet. Mijn buurmeisje Lila
stopte haar oren dicht met haar vingers. Een gelovige uit de straat zat op zijn knieën
en bad luid.
‘Wat een gekrijs,’ zei ik en ik keek net als iedereen naar de hemel, waarvan ik
me toen pas gewaar werd dat hij leek te bewegen. Het was alsof er miljoenen mieren
in de lucht krioelden. Wat er bewoog, zag ik niet goed en het gekrijs was zo massaal
dat ik er niet wijs uit werd.
‘Het zijn vogels!’ riep mijn buurman. Hij had een uitbundige buik die zijn verdere
voorkomen ondersneeuwde. Met zijn arm wees hij omhoog en met onze blikken
volgden we zijn vinger. ‘Kijk maar,’ zei hij. ‘Het zijn meeuwen. Je ziet het als je je
op één punt concentreert.’
Meeuwen waren het, zonder twijfel. Al wist ik niet veel van vogels, meeuwen kon
ik herkennen. Mijn moeder had me dat geleerd tijdens onze dagjes aan zee.
‘Inderdaad,’ zei een vrouw die in verwarring haar hoofd maar bleef schudden.
‘Het zijn meeuwen, maar ze vliegen zo dicht bij elkaar. Wat gebeurt er?’
‘Vreselijk,’ zei iemand anders. ‘Zoveel meeuwen.’
Zo ver ik kon kijken, was de hemel met meeuwen gekleurd. Het blauwe van deze
zomerdag was verdwenen.
De buurman met de aanzienlijke buik stelde na enkele minuten van collectieve
verbijstering voor dat we bij hem thuis zouden verzamelen. ‘Hier kunnen we niets
uitrichten,’ zei hij. ‘En dat lawaai maakt me gek.’ In zijn keuken voorzag hij ons van
bier, koffie of thee. Zelf sloeg hij in één keer een biertje achterover. ‘Wat moeten
we nu?’ vroeg hij, maar niemand antwoordde hem.
Ook ik had geen idee. Iemand nam het woord, maar op een toon die verslagenheid
verraadde. Het ergerde me, want hoewel ik weinig van vogels wist, was het voor
verslagenheid wat vroeg. Ik dwong mezelf kalm te blijven.
‘Het einde der tijden is aangebroken,’ deelde de gelovige mee. Hij zat rustig aan
de tafel en dronk thee met kleine slokjes.
‘Ach jij, ze vliegen wel weer over,’ zei ik kortaf. ‘Het is een plaag.’
‘Met plagen begon het al eens eerder,’ waarschuwde de gelovige.
Zo kibbelden we nog een tijdje door, omdat we allemaal te verbaasd waren om
zinvolle dingen te zeggen. Beter hadden we gezwegen, maar dat besef komt vaak
achteraf. In zulke situaties zijn alleen de heel sterken in staat hun mond te houden.
Toen de buurman zijn tweede biertje had geleegd, veranderde het gekrijs buiten
van toon. Het raakte vermengd met een nieuw geluid. Donkerder en nog
alarmerender. Meteen keken enkelen van ons uit het raam. ‘O Jezus!’ riepen ze.
‘Nu kleurt de lucht zwart.’
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‘De Heer behoede ons,’ fluisterde de gelovige.
Sommigen van ons gingen de straat weer op, anderen bleven binnen. Ik aarzelde
even, maar ging toen ook naar buiten. In plaats van witte meeuwen vlogen er nu
kraaien over, veel lager dan de meeuwen. Ik hoorde het geklap van hun vleugels,
dat onophoudelijk klonk en versterkt werd door hun veelvoud. Een vrouw uit de
straat keek huilend naar de hemel. ‘Wat moet er van onze kinderen komen?’
jammerde ze. ‘Wat is er met de wereld aan de hand?’
Het waren grote vragen waarop ik geen antwoorden had. ‘Laten we kalm blijven,’
stelde ik voor.
Toch groeide ook in mij de onrust. De vogels bedekten de hele lucht en de zon
kwam er amper nog door. Door de kraaien donkerde het midden op de dag.
‘Zet de radio aan!’ riep iemand. ‘En de televisie!’
Het was op elke zender. Overal waren grote zwermen van vogels. Ze waren met
zoveel, dat vogelkenners en wetenschappers er volstrekt niets van begrepen. Een
bekende bioloog constateerde ontdaan: ‘Zoveel vogels zijn er helemaal niet op de
wereld.’
In de loop van de middag trokken er nog talloze vogelsoorten over onze huizen
heen. Hun doel was onbekend. Mussen, eksters, leeuweriken en zelfs flamingo's,
die hier helemaal niet voorkomen. De flamingo's kleurden de hemel schitterend
roze, zodat we allemaal even weer geloofden in een goede afloop. Daarna kwamen
de raven en leek onze zaak verloren; pikzwart werd de dag en ik kon geen hand
voor ogen zien zonder zaklamp. Dit was het moment dat de meesten onder ons
zichzelf begonnen af te vragen of het einde der tijden inderdaad was aangebroken.
Onze gelovige had zich inmiddels biddend ter aarde gestort en durfde zijn blik niet
meer op te richten.
‘Ze trekken wel weer over, het zijn net regenbuien,’ zei ik aarzelend, in een poging
hem wat op te monteren. Ik had gelijk: na de raven kwamen witte duiven. Opnieuw
was het alsof een last van ieders schouders viel. Witte duiven! Witte duiven! Bij elke
vogelsoort bleek opnieuw hoe veranderlijk en beïnvloedbaar we waren!
Heel de avond en nacht gingen de vluchten van de vogels door en bijna niemand
durfde te slapen. En zij die het wel durfden, konden het uiteindelijk niet omdat het
lawaai te luid was. Zelf bleef ik de gehele nacht buiten, omdat het schouwspel,
hoewel beangstigend, zeer bijzonder was. Mijn vogelkennis nam per uur toe. De
buurman zorgde voor koffie en bier, en we zaten lange tijd op de stoep met elkaar
te mijmeren en praten, maar vooral mijmeren. De gelovige, die even de wijk uit was
geweest om een bidsnoer te lenen, toonde zich devoter dan ooit; hij bad alsof de
morgen niet meer zou aanbreken.
Zo verdween de nacht en toen de zon begon op te komen, gebeurde er iets
onverwachts. De vogels, tjiftjafs op dat moment, doken massaal omlaag. Toen ze
dit deden, vreesde ik oprecht dat mijn tijd was gekomen. Om mij heen begonnen
mensen te schreeuwen. Het was werkelijk een angstig moment en we renden
allemaal naar binnen. Maar al snel bleek dat de vogels het niet op de mensen
hadden voorzien. Ze stortten zich op de tuinen achter en naast de huizen. Ze doken
letterlijk de grond in, overal waar dat mogelijk was. Ze ploegden met hun snaveltjes
de mulle aarde rond perkjes, doken tussen de krokussen door van de overburen
en voor we het wisten, begonnen ze zich in te graven. Met een overtuiging en kracht
die niet hoorde bij tjiftjafs.
Eén voor één verdwenen ze in de aarde. Een ander woord heb ik er niet voor.
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Het was ongelooflijk om te zien en zelfs nu weiger ik het te geloven, maar omdat ik
het met mijn eigen ogen zag, moet ik wel. Ik ben immers niet gek.
Elke mogelijkheid die de aarde ze bood om te verdwijnen, grepen de vogels aan.
In het gras aan het einde van de straat streken ze ook massaal neer en ze ploegden
het veld om als een amateurvoetbalploeg op een regendag.
‘Waar gaan de vogels heen?’ riepen de mensen. ‘Waar gaan ze heen?’
Niemand wist het.
Mijn buurman schudde zijn hoofd en vroeg ‘Wat moeten we hiermee? Hoe moet
het verder?’
In zijn huis keken we naar de televisie totdat onze ogen pijn deden. Op alle zenders
toonden ze beelden van vogels die zich in de aarde ingroeven. Roodborstjes,
haviken, roerdompen en zelfs condors. Dezelfde bioloog die eerder had verklaard
dat er helemaal niet zoveel vogels op aarde bijeen waren, zat letterlijk met zijn
handen in zijn haar. Hij trok er plukjes uit en schudde zijn hoofd. ‘Ze verdwijnen
gewoon,’ zei hij met schorre stem. ‘Het is niet zo dat ze aan de oppervlakte van de
grond liggen. Ze graven zich diep in.’
Deze onbegrijpelijke gebeurtenis duurde nog een halve dag. Tegen de middag
was er geen vogel meer te bekennen en was alles stil. Je zou kunnen zeggen
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dat de wereld weer zijn normale rust ademde, alleen ging die rust niet langer gepaard
met vogelgeluiden. Het gebrek aan getjilp, gekwetter en gezang was oorverdovend
en stemde tot droefheid. Sindsdien klinkt de stilte leeg en desolaat.
De gebeurtenissen op de dag die ik beschrijf, voltrokken zich nu precies drie
maanden geleden. Nadat de vogels zichzelf op wonderbaarlijke wijze in de aarde
hadden doen laten verdwijnen, is ons leven voortgegaan. Mijn buurmans buik is in
omvang toegenomen en de gelovige gaat nergens heen zonder zijn bidsnoer. Hij
mompelt soms dat het vertrek van de vogels betekent dat de Laatste Dag nabij is.
Niemand heeft sindsdien meer een levende vogel in de lucht gezien. Alles wat
ons rest zijn de parkietjes die niet uit hun kooitjes konden ontsnappen. Ze springen
wild rond en fluiten gekweld. Zodra ze kans zien, verdwijnen ook zij de grond in. Op
televisie spreekt men over een ramp voor de wereld, omdat vogels zorgen voor
balans in de natuur, en sinds hun verdwijning hebben wormen en insecten vrij spel.
Maar dat lijkt iets voor de dag van morgen. De mensen zijn er niet mee bezig. Ze
moeten eerst het voorval zelf verwerken. Er zijn op radio en tv voortdurend
programma's gewijd aan De dag dat de vogels verdwenen, zoals wij die zonderlinge
gebeurtenis zijn gaan noemen. Overal kijken en luisteren mensen in groepjes naar
deze programma's. Wij kijken gezamenlijk in het huis van mijn buurman, die slecht
slaapt omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van zijn dochtertje Lila. ‘Het
is het begin van het einde,’ deelt hij me vaak op fluistertoon mee. Men zegt dat in
de grote stad praatgroepen en therapiesessies worden georganiseerd, want sommige
mensen lijden zeer onder het vogelloze bestaan.
Ondertussen proberen wetenschappers vol overgave de situatie te duiden. Ze
hebben in het spoor van de vogels gegraven, in een poging ze terug te vinden of
in elk geval onder de grond antwoorden aan te treffen op onze vragen. Maar al hun
pogingen mislukten. Hoe diep ze ook groeven, ze troffen geen vogels aan. Alleen
soms wat veertjes of een enkel vogellijkje.
Ook voor mij voelt het leven anders sinds de dag dat de vogels verdwenen, en
net als velen heb ik moeite mij aan te passen aan de verandering. Het voelt alsof
ik sinds die dag op wolken loop. Of met een bootje op zachte golven dein. Meer dan
een tintelend gevoel in de benen dat optrekt naar de buik is het niet. Ik ben niet de
enige; bijna iedereen in onze wijk heeft deze ervaring. Om nog maar te zwijgen over
de hoeveelheid mensen in de gehele wereld die hetzelfde voelen.
Er bestaat een theorie over het wolkengevoel waarin ik sterk geloof, en waarin ik
per dag meer begin te geloven. Een theorie die ook door sommige vooraanstaande
wetenschappers voor waar wordt aangenomen, al kunnen ze haar niet bewijzen.
Deze theorie leert dat de vogels tot onder de aardbodem hebben gegraven. Daar
zijn ze gaan vliegen en dat doen ze nog steeds. Ze dragen de last van onze wereld
op hun vleugels en vliegen voort.
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Dromend van Europa
Wim Brands
1 - in memoriam Zbigniew Tadeusz Bielecki
Ik ken je niet, nee, maar denk te weten wie je bent: mijn grootmoeder
bij voorbeeld die net als jij Polen verliet, ze telde onderweg de
kerktorens om thuis niet kwijt te raken ze herhaalde dat tellen elke avond in haar dienstbodekamer - en jij,
wat telde jij in je kamer in het Huis van Bewaring?
Ik weet dat je enige bezit een horloge was.
Ik hoop dat je denkt aan uren waarin je geleund tegen een warme muur
wacht op je broer - ik weet ook dat je een broer hebt - met wie je gaat
vissen.
Nee, ik ken je niet, maar je bent de Rus naast wie ik soms op een
bankje aan het water zit, hij wijst naar de boten, al vissend - en
imiteert een kanon en ik knik.
Je bent de Roemeen die elke ochtend aan de rand van de stad uit een
auto wordt gezet. We zwaaien naar elkaar zoals watersporters dat doen.
Ik denk dat ik je sprak vlak voordat ons buurtfeest begon.
Je vroeg of je welkom was.
Je was de ongenode gast die in een kamer sliep met negen anderen,
eigenlijk was je doodziek terwijl je de hele dag nog toeristen door de
stad moest fietsen.
Ik zie je angstige, boze blik toen iemand dokter mompelde.
Voor we het wisten was je verdwenen.
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2 - in memoriam Oleksandr Polishchuk
Diep in de nacht schiet ik wakker; een van mijn kinderen komt niet lang daarna thuis.
Ik ben op mijn hond gaan lijken
die ruim voor onze komst aanslaat. Ik denk aan jouw laatste nacht, in het ziekenhuis,
werd er op je gewacht? - en die nacht dat je jezelf
het leven probeerde te benemen,
werd er toen aan je gedacht, door je grootvader bijvoorbeeld met wie je - zo verbeeld
ik me - in het voorjaar naar de veulens ging kijken?
Misschien vroegen jullie je wel af hoe het zou zijn om tussen de paarden te slapen in
een warme zomernacht.
Ik denk aan een landgenoot van je die ik ken. Hij slaapt in auto's die hij openbreekt,
soms rijdt hij op en neer naar een naburige stad
om het idee te hebben dat hij iemand anders is, iemand van wie iets wordt verwacht,
een man op wie wordt gewacht.
Diep in de nacht schiet ik wakker, hoe je jezelf door het achterhoofd schoot, het leek
alsof niet jijzelf, maar een ander je had gedood.
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Even woorden doormidden hakken
door Daan Gramman
Er zijn meer even mensen dan oneven mensen. Ik heb het natuurlijk over hun leeftijd
in jaren. Ongetwijfeld zijn er meer nuljarigen dan 1-jarigen. Niet alleen omdat de
bevolking groeit maar ook omdat de sterfte onder nuljarigen groter is dan onder
1-jarigen. Ik durf te wedden dat het aantal 74-jarige Nederlanders groter is dan het
aantal 75-jarigen. Maar het feit dat ieder mens begint met nul jaar te zijn, is
beslissend voor de conclusie: er zijn op aarde meer mensen met een even leeftijd
dan met een oneven leeftijd.
Zijn er ook meer even woorden dan oneven woorden? Ik heb het over hun lengte
in letters. Woorden van nul letters zijn er niet. Er zijn slechts enkele woorden van 1
letter. Er zijn 123 Nederlandse woorden van twee letters. Maar dat betekent niets
voor het winnen van de even-letterige woorden. In Van Dale staan 360.000 even
woorden en 360.000 oneven woorden. Wie veel kranten en boeken leest, weet dat
er beslist meer dan een miljoen Nederlandse woorden zijn opgeschreven en dat
hun aantal nog elke dag groeit.

S

S
pitsstip

T
kosten

A
M
muursalade grasmier

T

kotsen

kornettenrok bestaand

A

muuraslade besatand

M

gramsier

G

G
R
krijsgraad biesroep

krotmaal

maatgang voetrand

daad

Naäman

tanagra's

namaan

droommoord bermgeel

kamrat

krijgsraad maagtang tangara's

bergmeel

tongg'not

oograt

R

biersoep

geramd

karmat

oorgat

parterretrap

O

hyposmie melotetje

moa's

sloompie

loogas

toestormend

N

plansier

Solontikje rietnagels boonmest vinget

D

huidsief

schudtaken pijldader

P

sluipsoort harptaal

ouderpaartje trapmijn

L

walsap

maaltand

verlagen

schilmesje zaalgade

vaalrood

E

proestje

opeter

galeasje

zoemde

scherven

K

buikstok

kwarktaart polkalop

kromtaal

voertand

gearmd

hoonruil

bloedmelen zaadgans wedren
worpgeer

lieger

storkmoord drukgolf
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Het grote verschil tussen even woorden en oneven woorden zit in hun midden.
Oneven woorden bezitten één middelste letter. Daarom is het aantal oneven
Nederlandse omkeerbare woorden groter dan het aantal even Nederlandse
omkeerwoorden. De meeste woorden die omgekeerd kunnen worden, hebben een
oneven lengte.
Het omkeren in een even woord van de middelste twee letters leidt soms tot een
ander Nederlands woord. Bij de helft van de 26 letters gaat dat moeilijk. Zeldzame
even woorden die moeilijk uitwisselbare middelste letters bevatten zijn:
herenboertje-herenobertje, krabslok-krasblok, allocatief-alloactief, maritaal-martiaal,
beiden-bedien, kurk-kruk, vervoert-verovert. Maar bij de andere 13 letters lukt het
wel. Die dertien letters vormen het woord stam-grondplek. In het overzicht van 169
tweelingen ziet u dat elk paar van de dertien letters uit ‘stamgrondplek’ in het midden
van een even woord verwisseld kan worden zodat er weer een Nederlands woord
- niet altijd uit het woordenboek! - ontstaat.
O
N
hypsomie plasnier

D
huisdief

meltoetje

solotnikje

schutdagen hartpaal

Mao's

rietnagels pijladder

slomopie

boomnest bloemdelen trampijn

schimlesje zomede

stormkoord

logoas

vignet

zaagdans worgpeer

zaaglade

ligeer

drugkolf

toestromend hoornuil

werden

koorpand

vaarlood

schreven

haarkiem

dood

Sont

geoden

panoplie

poolde

noen

beokop

snot

maannaam tijndood

groenpacht regenlicht vernevel

plankier

gedoen

tijdnood

scheldpieren zaadloos

verdeeld

zaadkoek

panpolie

groepnacht schelpdieren terppret

tripliek

gepest

knipklant

polode

regelnicht zaaldoos

trilpiek

libellebil

filetje

kielkade

neon

verenvel

veredeld

geepst

fieltje

deed

pieker

bekoop

plaknier

zaakdoek knikplant

kieklade

pikeer

Malakkalam

redder

P
L
sluispoort waslap
maatland

ouderapartje veralgen

E
prosetje

K
buisklok

opteer

kwartkaart

galaesje

polaklop
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Drie gedichten
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. Zijn poëzie verscheen eerder in
Hollands Maandblad (12-2008).

Zangvogel Strauss
De snavel helder saffraan en de kop gespitst,
Luistert de merel, in geheime gemeenschap
Met de aarde, naar de worm
Die ondergronds kruipt.
Hij speelt schuilevink in tuinen
En struiken, dit vogelkind
Van de dageraad, en neergestreken op de hoogste
Twijg van een berk, verbant
En versiert hij
De avondstilte
Met Straussiaanse melodieën.

Oscine Strauss
Cocking its bright-saffron-beaked head,
The blackbird, in secret communion
With the earth, listens to
The worm crawling underground.
Playing hide-and-seek in gardens
And shrubberies, this daytime
Child-bird, perched on the highest
Twig of a birch, abolishes
And embellishes
The evening silence
With Straussian melodies.

31-1-2008
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De molen
De wind was gunstig en de magneetTrek van een nog te ontdekken wereld,
Opgedoemd als een galjoen in gadernacht,
Bleek slechts een toekomst gestrand in deze wereld.
Een zonnige en zinloze zomer bracht ik door
In bioscopen en zinnelijke uitwegen,
In bibliotheken geplaagd door herinneringen
Aan rustige lezers en ritselende bladzijden.
Lusteloos doorkruiste ik het kerkplein, gezegend
Door wijdgewelfde en misofferende olmen;
Soms keek ik achterom om die hond
Mij achterna te zien rennen als het verleden,
Maar het waren enkel broze bladeren door een vlaag opgejaagd.
De monotone kaleidoscoop van de daagse reis
Spoedde langs mijn slapen en een open boek
Wendde mijn ogen af van het dulle landschap
Van mismoedigheid en mijn geest van zijn gestaar.
's Avonds stond het verlaten station
Mij op te wachten als een invalide
Lakei in een livrei van armoede,
Maar met tekens van poëtische rijkdom
In de raaiende robijn van de seinpaal.
De avond glansde nu en was sereen,
Vredigheid heerste over lover en water Een stilte afgedwongen door een rigide reiger...
De dorpsmolen had de wind gekruisigd.

16-1-2009

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

28

The mill
A propitious wind blew, and the magnet's
Pull of a new world to be discovered,
Looming like a galleon in the gloom,
Proved but a stranded future in this world.
A sunny and sorry summer I spent
In cinemas and sensual ambages,
In libraries haunted by memories
Of placid readers and rustling pages.
Listless, I'd cross the church square and be blessed
By patulous and eucharistic elms;
At other times, I'd look back to see this
Running dog chasing me like the past, but
It'd be just crisp leaves propelled by a gust.
The daily trip's rote kaleidoscope swept
Against my temples and an open book
Averted my eyes from the dull landscape
Of dejection and my mind from its stare.
In the evening the desolate station
Would be waiting for me like an infirm
Valet in the trappings of poverty,
But signalling riches by the poetry
Of the semaphore's radiant ruby.
Now the evening was lustrous and serene,
Calm reigned over the foliage and watersThe quiet a rigid heron imposed...
The village mill had crucified the wind.

16-1-2009
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Nachtrit
Hij boog de taxi in en ging zitten,
Zij was al achter ingestapt dan Of was het juist andersom? Naar het station, zei hij de taximan.
Ze kroelde en tuitte de lippen,
‘Je hebt mijn hand nog niet gekust!’
Hij nam haar koele linkerhand en glimlachte,
‘Was ik vergeten, maar vergat het niet bewust.’
Hij kuste de rug van haar hand, talmde
Dubbelzinnig op haar palm;
Hij wilde haar wang, maar zij bood hem
Eens verboden lippen, twijfelloos en kalm,
En hij dacht, ‘Eindelijk geeft ze zich over!’
Zoet smolten haar lippen eerst,
Maar toen stak ze haar tong in
Zijn mond met mandalote dorst onbeheerst.
Hij zoog aan haar taaie tong en mijmerde:
Was zij zo'n wulpse kus gewoon? In verboden vreugde en zuchtende treur,
Haar ogensprank snel geneigd tot hoon,
Je bent zo mooi, zuchtte zij.
Dat ben jij echt!, sprak hij haar weer,
Gesterkt en gezegend door schemernevel.
Het kwijnen van parfum en leer,
De exquise intimiteit,
Haar gezicht als beschenen door de maan,
De grote minnende ogen, dubbel gekohld,
En alles wat hij van haar kon omslaan
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Overheerste zijn zinnen, en toen hij
Zich losmaakte, daagde het hem
Dat de taxi al een tijdje geleden was gestopt
Zonder het minste gehum of gehem
Van de silhouet van de wijze chauffeur;
Nu was er binnen en buiten schemering,
De mist, die de buslichten verwaasde,
Was van het route-einde de aankondiging.
Hij doorzocht zijn zakken voor de rit,
Vond eerst munten en later een biljet,
Ondertussen had ze uit de auto
Met slechts haar jasgeruis al stappen gezet.
Hij keek naar waar het geluid kwam
Van hakkengetik dat haastig stapte,
Maar haar gedaante spookte uiteen in het duister Wie was het nu die ontsnapte
Naar het onbekende toen hij zich omwendde?
Verbijsterd riep hij haar naam:
Een huiverende stem in huivende duisterleegte,
Tot aantrekken of herroepen onbekwaam.
Toen plotseling een schreeuw hem verstikte
En hem in bed wekte, vreesde hij
Dat zijn roep de droomgrens had doorbroken,
Maar zijn vrouw antwoordde met gesnurk aan zijn zij.

21-11-2008
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Night ride
He hunched into the cab and settled,
She already sat in the back Or was it the other way about?
To the station, he told the hack.
She snuggled to him and pouted,
‘You haven't kissed my hand!’
He took her cool left hand and smiled,
‘Something I forgot, but have planned.’
He kissed the back of her hand, lingered
Ambiguously on her palm;
Wanted her cheek, she offered her
Once forbidden lips without a qualm,
And thought he, ‘Finally, she yields!’
Her lips melted sweetly at first,
But then she thrust her tongue into
His mouth with mandalotous thirst:
He sucked her taut tongue and mused
If that wanton buss was her wontIllicitly glad and sighful,
The glint in her eyes quick to taunt,
Beautiful you are, she sighed.
Buoyed up and blessed by the gloom,
He protested that she really was!
The languor of leather and perfume,
The exquisite intimacy,
The large loving eyes doubly-kohled,
Her face as if lit by the moon,
And all of her that he could hold
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Engrossed all his senses, and when
He disengaged himself he saw
The cab had stopped a while ago,
Without the slightest hem or haw
From the wise driver's silhouette;
Now dusk was within and without,
The fog blearing a bus's lights
Signaled him the end of the route.
He searched his pockets for the fare,
First found coins and later a note,
Meanwhile she got out of the car
With but the rustle of her coat.
He looked whence came the sound of heels
Rapidly tapping but the shape
Dissolved spectrally in the darkBut who was making his escape
Into the unknown when he turned?
Bewildered, he called out her name:
Tremulous voice in tenebrous void
That failed to attract or reclaim.
When suddenly a shout choked and
Woke him in bed he feared his cry
Had broken the dream barrier,
But a snore was his wife's reply.

21-11-2008
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Noem het apocalyptisch
door A.H.J. Dautzenberg
‘En daarmee kom ik bij de kern van mijn betoog. Zonder Novalis geen Schopenhauer!
De bebouwer van nieuw land scheidde als eerste de zichtbare wereld van de
ongenoemde krachten, de zintuiglijke waarneming van het magische vuur van de
wil. Arthur Schopenhauer maakte er vervolgens een gesloten systeem van, zoals
een filosoof betaamt. De wereld als wil en voorstelling. Een explosieve cocktail van
macht en overmacht die de mens maakt tot wat hij is. Punt.
Komma, zeg ik op mijn beurt. Het systeem is niet zo gesloten als het lijkt. Want
wat Novalis en Schopenhauer negeerden, is dat die zogenaamde symbiotische
werkelijkheid, dat amalgaam van voorstelling en driftmatige wil, zich met de nodige
waarheidsaanspraken aan ons opdringt, zonder relativering - eufemistisch uitgedrukt.
En daar wringt de schoen.
Laat ik ter illustratie mezelf als uitgangspunt nemen - het zelf is altijd een dankbare
bron van inspiratie voor filosofen. Mijn werkelijkheid manifesteert zich a priori als
de werkelijkheid, terwijl het slechts een werkelijkheid is. Daar ben ik me op dit
moment terdege van bewust, al moet ik daar mijn best voor doen. Ik dien daartoe
een metapositie in te nemen, en dat vereist het vermogen om te kunnen dissociëren.
Dat is niet iedereen gegeven. En behoor je wel tot de “gelukkigen” - gelukkigen
plaats ik uiteraard tussen aanhalingstekens, een bescheiden hommage aan Fernando
Pessoa - dan nog kost het veel energie om uit je ik te treden. En die energie is
eindig, zoals we allemaal weten, ook bij mij.
Het grootste deel van de dag breng ik dus gewoon door in de werkelijkheid.
Vanzelf ga ik er vanuit dat iedereen ziet wat ik zie, hoor wat ik hoor, voel wat ik voel.
Wel zo gemakkelijk. Zeker als ik op die werkelijkheid ook nog eens het label
onbaatzuchtig plak. Laat mijn werkelijkheid maar stromen, een opwekkend fluïdum
van Eros en Thanatos, van Dionysus en Apollo!
Oblomoverende sceptici zullen hier uiteraard zeggen: die aanname is een
overlevingsmechanisme, gevoed door secundaire naïviteit. Ja, antwoord ik, misschien
is die zelfmystificatie zelfs wel het ultieme overlevingsmechanisme, wie zal het
zeggen... Maar de jij beschouw ik voor het gemak toch maar als een afwijking van
het ik - mijn wereld is de wereld. Uiteraard met alle problemen van dien. Terwijl ik
me er terdege van bewust ben dat in het “jij” het avontuur besloten ligt, maar dit
terzijde.
Een voorbeeld. Gisteren had ik een discussie met mijn vrouw. We kennen elkaar
al ruim vijftien jaar. Toch lukte het me niet om haar duidelijk te maken wat ik voelde
bij... laat ik zeggen bij het niet nakomen van een met feiten te staven
waarheidsvinding. Frustrerend. Uitermate frustrerend. En we kennen elkaar dus al
behoorlijk lang. Laat staan dat ik mijn gevoel, mijn werkelijkheid duidelijk kan maken
aan mensen die ik helemaal niet ken - voor zover ik daar behoefte aan heb.
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Wanneer ik die communicatieve onmacht - ik definieer het als onmacht, om niet al
te misantropisch over te komen - wanneer ik die onmacht extrapoleer naar zes
miljard aardbewoners, dan word ik daar niet vrolijk van. Dan begrijp ik opeens de
zich telkens herhalende geschiedenis een stuk beter. Dan begrijp ik zelfs Heidegger.
Een vicieuze cirkel waar de - op zich ingenieus bedachte constructie - tijd geen grip
op krijgt. Oorlog, geweld, homofobie, metafysische speculaties en pantheïstische
zwendel zijn onafwendbaar. Hoe gesloten kan een systeem zijn!
Een planeet met zes miljard werkelijkheden, die zich stuk voor stuk manifesteren
als de werkelijkheid. Zie daarin maar eens stand te houden zonder slachtoffers te
maken. Een onmogelijke opgave. Individuum est ineffabile. Het onuitsprekelijke tot
de macht zes miljard.
Sommigen menen echter dat er wel degelijk een gemeenschappelijke werkelijkheid
bestaat, een intersubjectieve realiteit die de mensheid uit zijn staat van onvrijheid
kan verlossen. Bij nadere beschouwing blijkt dit steeds weer onzin, natuurlijk. Neem
nu de wiskunde. We hebben met zijn allen leren rekenen. Een plus een is twee. We
weten dus als gemeenschappelijke werkelijkheid nagenoeg exact hoeveel doden
al onze oorlogen hebben opgeleverd. We weten ook hoeveel bomen er per dag
sneuvelen, zonder dat er nieuwe bijkomen, hoeveel diersoorten uitsterven, hoe snel
de zeespiegel stijgt. Ja, de wiskunde heeft ons leren rekenen. Maar wat levert het
op? Is wiskunde de werkelijkheid, of zijn wij dat?
Wij blijven hetzelfde gedrag vertonen, generatie op generatie, korte termijn op
korte termijn, catastrofe op catastrofe. Agressief egoïsme, geperverteerde
ruilovereenkomsten en eindeloos doorgevoerd economisch en sociaal
nuttigheidsdenken - en dat alles doordrenkt met een meer dan explosieve
kinderwens, om onze genen door te geven. De rol van de wetenschap als katechon
is niet meer - maar ook niet minder - dan een illusie, ook al blijft voor iedereen twaalf
dozijn een gros en π 3,141592653589793238462643383279 plus nog wat.
Wetenschap is een zelfzuchtige, eendimensionale bezigheidstherapie, een
omtrekkende beweging om fragiele structuur aan te brengen in de allesomvattende
chaos, een vorm van religie zeg maar. Als bange kinderen blijven we krampachtig
zoeken naar systeem en duiding. Opnieuw vluchten we in een gesloten cirkel. Een
plus een is twee, maar niet heus.
Ik kan niemand de schuld geven van deze wanorde, want ik geloof niet in een of
andere demiurg die de wereld heeft geschapen, al dan niet volgens de geest van
het universum. En dat er geen schuldige is, ervaar ik als uitermate jammer. Met
hagel in de lucht schieten, levert geen wildschotel op.
Novalis en Schopenhauer hadden overigens zelf wel religiös angehauchte Gefühle
- het correctief van de moraal mocht immers niet ontbreken in hun “bonafide”
systeem; bonafide vanzelfsprekend tussen aanhalingstekens. Vandaar waarschijnlijk
ook dat zij hun werkelijkheid niet expliciet konden betwijfelen, en dus bleven hangen
in hun dialectiek. De antipode, de alternatieve hypothese, was onbespreekbaar. Ze
bleven zitten waar ze zaten, en verroerden zich niet, in hun toren van morele
verhevenheid, bedwelmd door de categorische imperatief, maar zonder te stikken.
De slotsom is evident: elk systeem dat wij mensen bedenken, kan per definitie
geen verklaring zijn voor het leven en de dood. Ons kenvermogen is te begrensd
om ook maar iets van het Grote Geheim te ontsluieren. De levensvraag die ik hier
voorleg aan jullie luidt: is er wel Een Geheim?
Over pakweg duizend jaar zijn wij geen stap gevorderd in onze geestelijke
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evolutie, ondanks vernieuwende denksystemen met prikkelende premissen en
progressieve wetenschapsbeoefening. Status quo. En daarmee komen we een stap
dichter bij het einde van de mensheid. We hebben immers leren rekenen, nietwaar.
Een plus een is twee.
Misschien is de theriomorfe mens wel niet meer dan een schimmel - ja, een
efemere schimmel die de planeet schoonveegt. Een immense plaag pretmakers
die alle flora en fauna in zijn destructieve kielzog met zich meezuigt. En in geen
velden of wegen is in onze ziel een fonkelende diamant te bekennen die de weg
wijst. Ditmaal geen epochale cesuur die we a posteriori verzinnen om ons collectieve
falen te duiden en te verzachten.
Om met Heraclitus te spreken: een kind bouwt met veel enthousiasme een
zandkasteel, om het even later met nog meer geestdrift te vernietigen. Een natuurlijke
drift om Leegte te creëren, Leegte met een kapitaal. De ultieme horror vacui. En
niemand die er ook maar iets tegenover kan stellen.
De koers is onafwendbaar. De soldatesk en tragisch gezinde mensheid verdwijnt
met al zijn fabrieksgeheimen, zelfopheffingrituelen, chtonische hemelschilderingen
en magische toverwoorden in het laatste avondrood. Noem het apocalyptisch. Noem
het eschatologisch. Feit blijft dat de natuur sterker is dan
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ons met bovenzinnelijke opvattingen en kitscherige verheffing- en
herscheppingidealen volgestopte Zijn. De regenwouden herstellen zich in pakweg
twintigduizend jaar he-le-maal. De poolkappen smelten en bevriezen weer. En de
kippen gaan weer op dodo's lijken. En wie weet, wellicht zijn stenen de hoogste
levensvorm - staan zij immers niet het dichtst bij het oneindige?
Nonsens natuurlijk. Want zoals ik reeds zei: alles wat wij bedenken, kan per
definitie niet de waarheid zijn. We zijn blinden in het donker, ook al pretenderen we
te zien, met dank aan de immanente scheppingskracht die ons schijnbaar leidt,
maar die wij zelf hebben verzonnen. En daar maken we veel lawaai bij. Opdat we
gehoord worden, opdat we onszelf overtuigen, opdat we onze angsten bezweren,
opdat we kunnen leven.
En met die opbeurende woorden, jongens en meisjes, met die woorden ben ik
aan het einde gekomen van mijn betoog. Volgens mij is er nu gelegenheid om vragen
te stellen. Ik stel voor dat als iemand een vraag heeft hij of zij een vinger in de lucht
steekt, ik zal dan aanwijzen wie aan de beurt is... Jij daar met dat blauwe T-shirt
naast juffrouw Wies.’
‘Volgens pappa waren we vroeger apen. Is dat waar?’
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Het
Peter Tekelenburg
Kan in allerlei gedaanten tot je komen.
Gisteren was het een koolmees
die z'n snavel scherpte aan een tak.
Vanochtend was het een plastic zak
meegenomen op de wind.
Vanmiddag is het een oude mannenduim
tegen een winkelraam, uit verveling.
Morgen zal het een donderkop zijn
die openscheurt, met bakken tegelijk
tussen vier en vijf.
Het is genoeg.
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April
(voor Frank)
Vroeg in de morgen
word je geroepen
door stemmen
met veren.
Alles loopt uit
kinderen en grote mensen
in kleurpotlodengroen
(krentenboompjes
waar het sneeuwt)
- om te laten vieren
jouw bloesempruik
aan een waslijn
kraakhelder.
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Boze wolf
door Gerry van der Linden
De verkoopster ziet het maar zegt niets. Ik heb drie vingers in de pot van een
hortensia gepoot en woel de natte aarde om. De geur dringt naar boven, ik trek mijn
hand terug en lik hem af. Ze komt achter de toonbank vandaan en wijst Alex op de
bossen in de emmers. Anjers, anemonen, rozen. Alex pikt een rode roos uit een
bos en steekt die naar me toe, achteloos, de doornen willen prikken. De vrouw kijkt
me aan en geeft me een knipoog die aan een manshoge palm blijft hangen.
Alex wil bloemen kopen. Voor een collega die jarig is en na het werk een feestje
geeft. Hij wijst een bos aan en ik rommel in mijn tas op zoek naar mijn portemonnee.
Het feestje is in een villa aan een statige Haagse laan met gasten die discreet heen
en weer lopen met een glas in hun hand, het parket kraakt van gewichtigheid. Met
de roos in mijn hand schuifel ik rond op zoek naar een vergeten glas mineraalwater.
Daar wil ik de roos inzetten. Ik kan hem ook op de Biedermeiertafel leggen en er
de rest van mijn leven niet naar omkijken.
De gastvrouw zwaait verrukt met de bos die Alex haar heeft aangereikt. Ik hoef
me nergens om te bekommeren. Ze raken in een levendig gesprek en hij legt zijn
hand op haar blote schouder. Samen lopen ze de serre in waarvan de deur
openstaat, de tuin dampt nog na van het zomerse buitje.
Een blonde vrouw in een mantelpak spreekt me aan. Ik versta haar naam niet
maar ze stelt me goed gearticuleerde vragen over recepten van zoete gerechten.
Ondertussen loert ze naar mijn taille. De knopen van haar zalmroze jasje staan op
springen. Ik knik haar toe, wijs op mijn lege glas en stap de kamer uit. In de
marmeren gang gris ik mijn jas van de kapstok. Pas dan zie ik de knalrood geverfde
deur van de wc. Klaarblijkelijk een bewijs van dat ondanks de gestegen status de
speelse overmoed van de studententijd hier nog wordt gekoesterd. Ik sla de
buitendeur dicht, maar hij stuitert terug. Iemand heeft er een tennisbal tussen
gestoken.
Ik mag dus niet zomaar weg, draai me om en loop weer het huis in. Alex wandelt
nu in de achtertuin met de blote schouder van de gastvrouw in zijn hand. De wind
zal de serredeur in het slot gooien, hoe jammer, niemand kan meer via de tuin naar
binnen. De tocht naar de voordeur moet worden gemaakt. Ook door dat onfrisse
type dat brutaal vraagt of ie misschien heel even naar binnen mag. Gebruik maken
van de wc? Zo ongeschoren en met ongewassen zwarte krullen. Nou, het is niet de
gewoonte. Maar hoge nood breekt wet. Ga uw gang, eerste deur rechts, die rode,
ja. U kunt er niet meer via de serre komen.
Zijn halfvergane sneakers piepen op de tegels. Ik houd de deur voor Alex open.
Ik houd hem zo wijd open, dat ik pijnscheuten krijg in mijn arm, het is een eikenhouten
deur. Dan lost hij op in het rood. Riem uit de broek, om de bovenarm spannen,
aantrekken, ader laten opzwellen, naald erin, en kijk, de deur wordt vrolijk en opent
weer en laat zijn bezoeker los die glimlachend via de hal naar de salon zweeft en
zich daar laat zakken in een comfortabele stoel die gauw wordt aangeschoven.
Gelukzalig leunt hij achterover, de gastvrouw wie-
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belt haar kont op de leuning. Ze heeft geen tijd gehad om haar blote schouder te
bedekken.
Alex springt uit bed, zijn billen met de zwarte donshaartjes trillen. Ik draai me in de
lakens om naar de roos te kijken die ik vannacht in een glas water heb gezet. Maar
ik zie geen roos. Alleen een glas water, half opgedronken.
‘Ben je lekker klaargekomen?’ vraagt hij, terwijl hij in zijn onderbroek stapt.
‘Ja,’ zeg ik loom. ‘En jij?’
‘Mm...’
In de badkamer loopt de kraan. Nog even en ik kan mijn plakkerige lijf in het water
laten glijden. Ik ben aan hem verslaafd. Ik kan er niets aan doen. Ik wil alles van
hem weten. Om te beginnen waarom hij bij het ontwaken zijn hoofd afwendt en het
bed uitspringt alsof er ratten tussen de lakens bivakkeren. En waarom hij
schoongewassen aan tafel de krant zit te lezen en niks zegt als ik, slechts gekleed
in zijn badjas en de geur van seks, langs zijn schouder de theepot wil pakken. Zou
het komen omdat Alex een meester is in het wegwassen van dingen? Zo meesterlijk
kan hij het, dat het lijkt alsof de weggewassen dingen er nooit zijn geweest.
Misschien komt het door zijn neus. Die is bijzonder groot. Het is de grootste neus
die ik ooit heb gezien. Hij is zo groot dat hij misschien dingen ruikt voorbij de geur
van seks. Zijn zusters hebben hun neuzen laten opereren. Ze hebben nu knobbels
op de plaats van hun neuzen en hun ogen zijn haken, die zich in mij vastzetten
wanneer ze op bezoek zijn. Alex is hun enige broer. Zijn moeder heeft de kleinste
knobbel van iedereen en haar ogen zijn zwarte vleeshaken die nooit meer loslaten
al zou ik er een hakmes tussen zetten. Ze arriveren elk seizoen met uitpuilende
koffers en proppen de keuken vol met glibberige flessen olijfolie en zakken couscous.
Maar ze zijn er nog niet en wij lezen de krant, drinken thee met melk en eten een
beschuitje. Ik ruik naar seks en Alex naar zeep en talkpoeder.
Om twaalf uur komt zijn dochtertje en dan gaan we Roodkapje spelen. Dat heeft
hij haar beloofd. Ik, in een vieze badjas en Alex als papa wolf in een schone
onderbroek. Hij gaat ons vastbinden aan het bed. Haar voetjes en die van mij zijn
verstrengeld onder de lakens. We zijn weerloze prooien, papa wolf gaat ons opeten.
Ik ben nog kleiner dan Roodkapje.
Het is onbegrijpelijk dat ik nog rondhang in dit huis waar het meubilair mij wegduwt
zodra ik er op ga zitten. Dit huis ademt een grootheid die ik niet kan verdragen, met
grote kamers en grote luxe die komt van het grote salaris dat hij opstrijkt met zijn
grote professoraat. Dankzij het internationale recht is hij op doortocht van ver weg
opgeklommen via een rattenhuis in een Frans mijnwerkersgebied naar dit glanzende
paradijs dat hem in de schoot werd geworpen toen hij een post kreeg bij het Haagse
Vredespaleis. Zijn moeder en vader kunnen niet lezen en schrijven. Alex heeft leren
lezen en schrijven voor de hele familie. Hij heeft zo goed leren lezen en schrijven,
dat alle boeken van de wereld uit zijn buurt blijven. Hij heeft er genoeg aan dat de
badkamer schittert als een koninklijke hammam.
Het maakt niet uit dat de dochter om de twee weken stipt op tijd door haar
verontruste moeder aan de deur wordt afgeleverd met een knuffel, een pyjama en
een papiertje met de slaaptijden van de prinses. Alles in huis wijst erop dat ik
ondergeschikt ben aan het kleine mormel en dat hier alleen de ongeschreven
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wetten van Alex worden nageleefd. Ik ben de min, die als beloning voor haar loyale
borsten na weken stilte een apparaat als antwoord krijgt waarop de dochter benauwd
Au clair de la lune brabbelt. Ik ben Sheherezade, maar dan met de vertraagde
bewegingen van een kameel die elk ogenblik kan stilvallen door gebrek aan water
in zijn bulten.
Zo ben ik in het bed van de pasja beland. Een handvol van de duizend verhalen
was ervoor nodig, een avond bedwelmende muziek, een teugje waterpijp en wat
kommen dadels. Wanneer de ochtendzon de hoeken van de kamers oplicht en mij
tot een schim van de nacht maakt, is zelfs de stilte onder het bed niet meer veilig.
Alex trekt de stofzuiger uit de kast. Een pasja die naar zeep en talkpoeder ruikt, wil
geen vuil in de hoeken.
Ziezo. We liggen stevig aaneengesnoerd, de dochter zuigt op haar duim. Papa is
een grote boze wolf en hapt in haar kuiten, neemt en passant een hap uit mijn naakte
borst. We zijn eekhoorntjes en trillen van angst wanneer de wolf zijn grote, behaarde
handen naar ons uitstrekt. Ik wil naar mama, zegt het kind. Logisch. Dat wil ik ook.
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Bij de brede rivier
Marc Tritsmans
I - Über allen gipfeln
op alle heuveltoppen heerst nu
inderdaad rust in al die machtige
verlaten burchten en kastelen
dat ook zij hadden gehoopt
kan je zien aan de lachwekkende
dikte van muren de oninneembare
kantelen, de amper te openen
eiken poort, maar het heeft niet
mogen baten: zelfs het dagelijkse
uitzicht op statig voorbijglijdende
eeuwigheid heeft hen niet behoed
voor het priemende oog van de tijd

*

II - Skiptoets
aan de onvermoeibaar fluisterende rand van
water door even de ogen te sluiten zomaar
honderdduizend jaar laten voorbijgaan
hoe de rivier waarover ik nu uitkijk nog
steeds jong haar zelfde meanders volgt
maar van de ademende roezemoezende
zomerse stad daarnet nog warm in mijn rug
de massieve kade van Duits gewapend beton
de gotische kerk met oogverblindend retabel
en al wat daarnet nog met onwankelbare
zelfzekerheid op twee benen rondliep
blijft niet eens een vermoeden
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Twee opsommingen
I
de sleutel in het slot omdraaiend,
met jas en schoenen het gewicht
van de dag afwerpend, hond
en vrouw begroetend, in kussens
wegzakkend met een glas, ogen
dicht voor iets van Bach, hongerig
een boek doorbladerend op zoek
naar een zin, een woord of
doodgewoon pratend, etend,
vloekend, lachend, zingend,
strelend, huilend, hopend
zo doende ben je dus niet meer
werkelijk op alle manieren ben je
niet meer

*

II
je geruite pantoffels, met plakband en
ijzerdraad bijeengehouden zonnebril,
je lekkende vulpen, doodversleten
geliefde kamerjas, nukkige horloge,
de vaste, doorgezeten plek op de bank,
het windstil hoekje achter in de tuin
alles wat alleen door jou en nog zo
vanzelfsprekend tot leven kwam
het voelt zich verloren, verraden,
herkent zichzelf niet meer, kwijnt
weg terwijl wij er bij staan
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J.J. Peereboom (1924-2010)
door Bastiaan Bommeljé
In januari 1996, iets meer dan veertien jaar geleden nu, schreef J.J. Peereboom,
John voor intimi, een ‘Journaal’ in Hollands Maandblad. De titel luidde ‘Journaal
over mijn dood’. Ik citeer een stukje:
‘De aanvaarding van mijn dood wordt geholpen door het vertrouwen dat de begrafenis
een ongedwongen bijeenkomst zal zijn. - Ik herinner mij hoe wij vroeger in het zwart
kwamen en schuifelden met hangende hoofden. Nu kijkt niemand verstoord op van
kleurrijke hemden en opgewekt bijpraten na het drukken van de handen. Het geluid
van het gezelschap is gedempt vergeleken bij een bruiloft maar roezig vergeleken
bij een nationale herdenking.
Wij zijn minder schuw geworden voor de dood en begrafeniissen. Wat ons
verweten kan worden, is dat wij te vlot van het onderwerp afstappen op weg naar
huis. Behalve als wij intiem worden geldt de regel: nota van nemen maar niet over
doorgaan. Daardoor blijft de eenzaamheid van de nabestaanden soms onverzacht.
[...]
Als ik de geschiedenis van mijn tijd in gedachten roep, kom ik terecht in een
onzorgvuldig beheerd archief van halve herinneringen en kennisfragmenten.
Heb ik dat meegemaakt? Meemaken is een groot woord. Ik was in de buurt, zelden
ergens bij betrokken. Een randfiguur aan de Noordzee. [...]
Daarom: wat ik tot besluit wil, is alles tot mij laten doordringen.
Wie scherp kijkt, zal ten slotte de hele wereld in zichzelf herkennen, de doden en
de levenden, en zich in beide rijken thuis voelen.’
Dit is, denk ik, John Peereboom op zijn meest John Peerebooms. Hij noemde een
dergelijke literaire kartering van het overgangsgebied tussen buitenwereld en
binnenwereld een ‘Journaal’. Dit was zijn genre - het paste hem als een handschoen,
die zonderlinge combinatie van nieuwsgierigheid, nauwkeurigheid, beschaafde
opstandigheid, milde zelfspot en ambiguïteit jegens de werkelijkheid. - Sterker nog:
John moge wellicht in sommige opzichten niet eenvoudig te doorgronden hebben
geleken, maar zijn talrijke Journalen in Hollands Maandblad bieden een
zelfverkenning die wat literaire vorm betreft zonder evenknie is in de Nederlandse
letterkunde, en daarenboven bieden ze in menselijk opzicht een zelfonderzoek dat
zonder weerga is.
John begon zijn Journalen in Hollands Maandblad in 1959 en ging ermee door
tot eind 2009, een halve eeuw lang. Wie door de woorden heen leest, of ze nu
gingen over hemzelf of over La Rochefoucauld, over zijn hond Crispijn of over
Richard Holmes, over de liefde of over een vluchtige ontmoeting met een onbekende,
ze vormen een zelfportret in woorden, waarin men zonder moeite zijn levendige
oogopslag, zijn onderzoekende geesteshouding, ja zijn karakteristieke voetstap
herkent.
Dit is, denk ik, precies waarom hij zo verknocht was aan Hollands Maandblad, en
waarom hij zich er altijd zo betrokken bij heeft gevoeld. Een literair tijdschrift opereert
in de vrije speelruimte tussen enerzijds de eisen die een krant
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als massamedium stelt (wat betreft aantal woorden, toegankelijkheid en wat dies
meer zij) en anderzijds de definitiefheid van een publicatie in boekvorm.
Natuurlijk, het ging om ‘a little magazine’, zoals John dat noemde, maar hier vond
hij wat hij wenste: de milde anarchie voor schrijvers en intellectuelen als hijzelf die
zichzelf nooit te oud vinden om te zoeken, te vragen, na te denken, zich te verzetten
tegen gemeenplaatsen van welke richting of denominatie dan ook, zonder meteen
met luide opinies of oplossingen voor het wereldraadsel te komen. Kortom, in
Hollands Maandblad had John zijn plek om met gelijkgestemden te spelen met de
bouwstenen van de cultuur zonder druk van derden, laat staan van
marketingafdelingen of verkoopmanagers.
John was er van doordrongen dat Hollands Maandblad misschien wel een
geïnteresseerd maar ook altijd een beperkt publiek betekende. Hij schreef: ‘Al gaan
little magazines op hun hoofd staan, zij blijven little magazines.’ Toch wenste hij dat
het blad meer zou zijn dan een, zoals hij het uitdrukte, ‘intellectuele hobbyclub’. Dat
moest ook, want in zijn ogen waren vragen over de relatie tussen literatuur en
beschaving niet alleen hoogst interessant, maar waren ze ook urgent en was het
‘nodig ze aan de orde te stellen’.
Dit dreigt hoogdravend te gaan klinken, en ik hoor John in gedachten al ‘mmmm’
mompelen, al zijn het deels zijn eigen woorden. U weet wellicht, John kon op talloos
veel manieren ‘mmmm’ zeggen, misschien op nog wel meer manieren dan zijn grote
vriend Bert Poll, de oprichter van Hollands Maandblad, op wiens begrafenis John
het gehele palet aan Polliaanse ‘mmmmm's’ nog eens natuurgetrouw liet klinken.
Die ‘mmm’s, klonken ter nagedachtenis en misschien ook als samenvatting van de
minzaam sceptische geesteshouding waarvan beiden zo diep doortrokken waren.
- Wees dus gerust, want ik hou Johns ‘mmmm’ in mijn hoofd, als vingerwijzing weg
te blijven van grote woorden.
Derhalve keren wij terug naar de feiten, want die feiten vormen voldoende viering
van Johns betekenis.
Bert Poll zei toen hij het blad oprichtte: ‘Het Hollands Maandblad is een
onmogelijkheid.’ Dat liet John zich geen twee keer zeggen. Voor een onmogelijkheid
was hij wel te porren. Mogelijkheden zijn er immers al genoeg, maar een
onmogelijkheid, daar hield hij van.
Daarom is het geen toeval dat reeds in het nulnummer van wat toen nog het
Hollands Weekblad was een bijdrage van Johns hand is aan te treffen. Die bijdrage
handelde, misschien veelbetekenend, over het inzicht dat het in het buitenland
helemaal niet beter toeven was dan in Nederland, maar wellicht ook niet slechter.
Vanaf dat nulnummer, schreef John, inclusief zijn Journalen, ongeveer 285
bijdragen voor Hollands Maandblad, de meeste daarvan zeer substantieel van
omvang. Ik zeg ongeveer, omdat als ik zijn vertalingen van Engelse teksten
meereken, het aantal bijdragen nog hoger is. Hij begon in het nulnummer, en zijn
laatste bijdrage staat in het nummer van Hollands Maandblad dat van de persen
rolde in de week van zijn overlijden. Alles bijeen heeft John gedurende meer dan
een halve eeuw aan bijna 40 procent van alle 749 afleveringen van Hollands
Weekblad en Hollands Maandblad een bijdrage geleverd als medewerker.
Dat vormt op zich al een monument duurzamer dan brons, maar John heeft veel
meer nog betekend voor Hollands Maandblad. In 1990, na het overlijden van oprichter
en enig redacteur Bert Poll, heeft John het blad - nu ja, in gewoon Nederlands
uitgedrukt - gered door de draad ogenblikkelijk op te pakken. Mede
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op verzoek van Berts weduwe Fransje, met wie hij een zeer goede band had, nam
hij het roer als enig redacteur over en loodste het blad door onzekere tijden. Het
was niet de bedoeling dat hij dit alleen zou doen, maar al degenen die hem terzijde
zouden staan, deinsden terug, na één blik op het werk dat op hen wachtte.
John zei altijd dat de rol van redacteur hem niet op het lijf was geschreven, en hij
liet niet na te beklemtonen dat het met strakke hand organiseren niet zijn sterkst
ontwikkelde kant was. Er is in die tijd ongetwijfeld wel eens een dringend briefje
tussen wal en schip geraakt, of zoals Maud kan getuigen, tussen het kastje op de
overloop en de muur erachter, want tijdens zijn redacteurschap werd het gehele
huis aan de Banstraat gebruikt als werktafel.
Hier zij vastgelegd dat John Hollands Maandblad uit volle overtuiging heeft
geloodst door een periode dat het voortbestaan niet vanzelfsprekend was en dat
de contouren van de toekomstige existentie geenszins helder waren. Dat het blad
binnenkort in goede gezondheid voor de 750ste keer gaat verschijnen deed hem
immens veel plezier. Het is mede te danken aan de onverzettelijkheid en toewijding
waarmee John het geesteskind van Bert Poll heeft verzorgd.
Wat getuigt van dezelfde diepe betrokkenheid bij Hollands Maandblad, is tevens
de wijze waarop hij nadien volop heeft meegedaan aan de vernieuwing van de
redactie en het vinden van nieuwe vormen en geluiden in het blad. Nu is ‘vernieuwing’
zo'n woord waarin al te vaak vage hoop en ijdele pretenties strijden om voorrang.
De vernieuwing van het onderwijs, de vernieuwing van het zorgstelsel, de
vernieuwing van de politiek, de vernieuwing van het Stedelijk Museum, al die
vernieuwingen nopen tot aarzeling.
Niet voor niets schreef John toen hij van redactie overstapte naar het
voorzitterschap van de redactieraad: ‘Populairder, sensationeler, actueler,
agressiever, bonter, leuker - al die vernieuwingen zou dit blad kunnen nastreven,
maar het heeft ze vanouds niet gewild. Waar het om ging en nog steeds om gaat,
dat is in mijn opvatting het persoonlijk geluid van mensen; het moet de schrijver zelf
uit zijn hart of uit zijn geheime gedachten gegrepen zijn - Wat het bestaansrecht
van dit blad handhaaft, zijn de onaangepaste bewoordingen die in andere publicaties
uit de toon zouden vallen.’
Nu betrappen we bijna John op grote woorden, maar gelijk heeft hij. Dit was zijn
wereld, a little magazine, met alle kleinheid toch een onbegrensde vrijplaats voor
zijn geest, een speelplaats voor de homo ludens die John uiteindelijk was.
Iemand die zo deel is geweest van de geschiedenis van Hollands Maandblad, ja
die zichzelf er letterlijk in heeft blootgegeven - uiteraard met Peereboomiaanse
omwegen, schalkse lachjes en onverhoedse stapjes in en uit beeld - diens stem
verstomt niet zo maar. Wie hem wil horen, leze bijvoorbeeld de prachtige bijdrage
met de veelzeggende titel ‘Dromenland’, verschenen in Hollands Maandblad van
september 2008, waarin John een helder beeld van zijn leven geeft. Dit stuk eindigt
met een samenspraak tussen twee mannen op de begraafplaats Zorgvlied. Hun
gesprek gaat over het gevoel van onvoltooidheid, en of dat nu in negatieve zin of
juist in positieve zin dient te worden opgevat.
En John zou John niet zijn, als hij het antwoord op die vraag niet zelf geeft. Maar
John zou John ook niet zijn als hij de wereld toch nog even kan verrassen met een
afterthought over die vraag, een klein nawoord, een kort coda, dat verschijnt in deze
Hollands Maandblad. Daarin neemt hij afscheid van zichzelf, zodat hij toch nog het
laatste woord heeft en wij niet te vlot van het onderwerp afdwalen op weg naar huis.
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John
door Gerard van Emmerik
Twintig jaar geleden werd ik gewekt door de telefoon. Mijn verhaal was welkom in
Hollands Maandblad, mits er één zin zou mogen worden veranderd. Konden we die
avond kennismaken en het er wellicht nog even over hebben? Banstraat 59. De
linker deur.
J.J. Peereboom. Een rijzige heer in een donkerblauw pak. Golvend rossig-wit haar.
Een bril die inmiddels weer modern is.
Een te beschaafd man om botweg te verklaren dat de zin ‘In de verte blafte een
hond’ straf verdiende. ‘Nou...,’ zei hij met een milde glimlach, ‘overweeg eens of het
misschien door een iets originelere gedachte kan worden vervangen.’
Die avond was het begin van een vriendschap. Met Maud. En met J.J., die John
werd.
Een zoekende man. Wie hem leest, en dan met name zijn Journalen, leert een
schrijver kennen die nadenkt. Over het ongebreidelde en foutieve gebruik van ‘maar’.
Over haperende verhoudingen. Gelukservaringen, de schoonheid van muziek. Over
tekortkomingen, ook of misschien vooral: eigen tekortkomingen. Over ongewenste
en gewenste afstand, verkeerde beslissingen, woede en angsten en
zomeravondluchten, over een boom in de greep van de wind, de dood van de hond
Crispijn. En over een eigen naderend einde.
Twintig jaar spraken we met elkaar, tijdens etentjes en wandelingen en de ‘komt
het gelegen-telefoontjes.’
Op dinsdagavonden gingen we naar Kriterion. De sneak-preview. Meestal iets
blijmoedigs uit India. Daar zaten we, in de weinig comfortabele stoelen, achterin de
zaal, een man van tachtig en een van bijna vijftig, omringd door eerstejaars studenten
die meer oog hadden voor de oplichtende schermpjes van hun mobiel dan voor het
filmdoek. John sliep na een kwartier, ik een paar minuten later.
En toch waren die avonden van belang, want na afloop was er de fietstocht terug,
en bij lantaarnlicht napraten over wat we gezien en meer nog niet gezien hadden.
Vooral was contact met John een luisteren naar een zachtaardige, geestige, erudiete
man die volstrekt origineel was. Een man met een scherpe blik.
Ik herinner me een wandeling door het Amsterdamse Bos. Een lauwwarme
oktobernamiddag. Windstil. We passeerden twee jongetjes van een jaar of tien.
‘Kijk,’ zei hij, ‘zie je wat daar gebeurt?’
Ik knikte. Jongens die elkaar bevochten met plastic zwaarden.
John keek voorbij die vluchtige waarneming. Hij zag geen agressie, maar
tederheid. De langste van de twee stak niet toe met zijn zwaard, hij streelde zijn
tegenstander. Beschermend, niet aanvallend.
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John was geen voorstander van hardop lachen, maar soms kon hij ontzettend
glimlachen.
De Veluwe. We maakten een te lange fietstocht. John zei niet: ik ben moe, zoiets
zei hij nooit, mijn voorstel te pauzeren werd met een minzame hoofdknik aanvaard.
We streken neer op een dorpsplein, temidden van een kermis die uit de jaren vijftig
leek te stammen. Geur van poffertjes, draaiorgelmuziek. John en ik op een stenen
muurtje. Ons verwonderend over het lome geluk rondom. Over de caroussel met
op- en neergaande politieautootjes. Met daarin kleuters, de jongetjes sturend, de
meisjes zwaaiend naar mama en naar ons. Naar John. Hevig glimlachende John.
Of een maand daarna. Herfst. Weer de Veluwe. Nu wij gevieren. John met zijn
Maud, ik met mijn Marc. Een zandpad. Om ons heen weilanden. Met koeien. Die
meeliepen. Hielden wij halt, dan stopten ook zij. John begaf zich naar het
prikkeldraad. Een koe, verlegen-nieuwsgierig, kwam naderbij. Glanzende ogen.
Dampende neusgaten. ‘Hallo die koe,’ riep John. Hij streelde de kop. ‘Hallo, die
koe.’
En de koe, die knikte.
John was van de school van als-je-er-niet-over-praat, dan is het er ook haast niet.
Dus nee, niet te lang doorvragen over hoe gaat het en heb je pijn. Het ging. Het
ging altijd.
Totdat het niet meer ging.
In een van zijn Journalen beschrijft John heel mooi hoe het is om tachtig te zijn
in plaats van dertig:
‘Het is niet een vaste gemoedstoestand die een naam heeft. Ik kan je zeggen, dat
ik bij een stoplicht omhoog keek naar een glazenwasser die met grote zwaaien het
raam van een erker wiste en ik dacht: later als ik hier nooit meer langskom staat hij
daar ook telkens weer te wissen.’
Arme glazenwasser die ook nu zijn werk staat te doen en niet weet dat er een John
was, vlakbij, vlak onder zijn ladder.
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Afscheid van mijzelf
door J.J. Peereboom

Meteen na zijn geboorte te Londen in 1924, uit een Hollandse vader en een driekwart
Engelse moeder, deden zich twee vormende invloeden gelden. De ene, kort en
hevig, was een darmoperatie die best had kunnen mislukken. De andere begon iets
later en was duurzaam: het voorbeeld van de Engelse stijl voor een jongen die na
twee jaar in Haarlem ging opgroeien.
Het Engelse voorbeeld werkte tweezijdig. Positief wanneer hij elementen van een
Engelse stijl navolgde en zich werelds voelde; negatief wanneer hij bij mensen thuis
meende te kunnen horen dat hun uitspraken van nature Hollands waren, en de zijne
namaak. Intussen volgde hij toch een regelmatige opleiding tot Hollandse heer, op
het gymnasium en aan de Leidse universiteit, als corpslid en al.
En toen, na een paar jaar aarzeling, vertrok hij naar Parijs. In plaats van in de
maatschappij door te dringen, ging hij van een achterkamertje op de vijfde verdieping
cultuurberichten naar Holland sturen die net genoeg opbrachten om van te eten.
Waarom niet uit Engeland? Om eenkennigheid te voorkomen, zou zijn antwoord
luiden. Londen kwam vijf jaar later. Daar heeft hij nog eens dertien jaar als
laagbezoldigde correspondent doorgebracht. Hoe zag hij mijn toekomst; onbemiddeld
en ongehuwd? Verwachtte hij een explosie van roem en aanzien? Soms. Hij schreef
een roman waar niemand iets in zag, sloot een pensioenverzekering af die na een
jaar in een failliet verloren ging, werd verlaten door een vriendin en verliet een
andere, en woonde heel mooi in Hampstead op drie grote kamers aan een boomrijke
laan, een adres waarvan iedereen gezegd had zoiets vind je nooit van jouw geld.
Na tien jaar wilde hij wel eens iets anders. Bovendien, hoe moest het met geld
op den duur? Na zich dat een tijd lang bij buien te hebben afgevraagd kreeg hij door
een vriendin in Holland een advertentie medewerker voor modern Engels theater,
zijn specialiteit.
Een paar maanden later had hij die baan, en een huis in Laren. Zo makkelijk kon
het leven zijn in 1971, als je geluk had. Ze zeggen dat Napoleon soms vroeg voordat
hij een maréchal benoemde: ‘A t-il de la veine?’ Hij vond geluk een belangrijke, wat?
- eigenschap? - deugd? Zeg maar gave; iets wat aan sommige mensen gegeven
is.
Aan hem bijvoorbeeld; dat bleek enkele jaren later opnieuw toen het lot besloot
dat zijn pensioen over de achttien jaar die hij aan de universiteit mocht doorbrengen
niet helemaal genoeg was voor een geluksvogel, en hem een schappelijke erfenis
toekende.
En een vrouw? Ja, ook; jonger dan hijzelf, aardiger ook, en leuker uitziend. En
daarna nog steeds af en toe stukjes gepubliceerd krijgen in kranten en andere
bladen? Zelfs dat.
Zo te horen zou het niet anders kunnen of iedere keer dat een halve bekende
hem in het voorbijgaan een ‘Alles goed?’ toewierp het antwoord bevestigend had
moeten zijn.
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Het kwam toch iets anders uit. Van de taken die hij zichzelf gesteld had, is hij aan
ongeveer een kwart niet toegekomen; in een tweede kwart is hij mislukt; het derde
kwart werd ongeveer afgewerkt en heeft weinig voldoening nagelaten.
Het vierde en laatste kwart dan? Jawel: dat heeft de grabbelton gevuld waar hij
de voortlevende herinneringen kon oppikken, de grappige, de treurige, de onnozele
en de verbluffende, de klinkende, de wellustige en de onbetekenende. Daar zie je
aan dat iemand geleefd heeft. Die herinneringen zijn niet uit de lucht komen vallen.
Zij verwijzen naar ware gebeurtenissen.
Vele hadden alleen intern iets te betekenen; een aantal leende zich voor vertellen
in gezelschap; sommige alleen voor vertrouwden. Bij elkaar was het heel wat. Hij
mag niet mopperen. Een mopperende geluksvogel, dat gaat niet aan.
Hij had alleen gedacht dat hij misschien meer zou klaarspelen, en meer zou
ontdekken.
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[750]
[Medewerkers]
(1957) - Historicus, publicist en onderwijsadviseur. Winnaar
van de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2003-2004 (Essayistiek) voor zijn
eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
THOMAS BERSEE

(1939) - Schrijver. Publiceerde o.m. de verhalenbundels In
de bovenkooi (1972), Slechte mensen (1973), De verpletterende werkelijkheid
(1979) en Het wonder (1995). In 2007 ontving hij voor zijn gehele oeuvre de
P.C. Hooft-prijs. In 2008 verscheen in drie delen zijn Verzameld werk.
J.M.A. BIESHEUVEL

ERIK BINDERVOET (1962) - Dichter, schilder en vertaler. Publiceerde samen met

Robbert-Jan Henkes vele vertalingen, o.m. van Joyce's Finnegans Wake, alle
liedjes van The Beatles en de songs van Bob Dylan.
(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.

(1977). Bezocht de toneelschool en studeerde Algemene Letteren
aan de Universiteit Utrecht. Won de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
2009/2010 (poëzie) voor haar gedichten in HM.
IRIS BRUNIA

(1957) - Filosoof, schrijver, oud-redacteur van Hollands
Maandblad. In 2010 verscheen zijn Denkers in de grond; Een homerun langs
40 graven (met foto's van Fredie Beckmans).
MAARTEN DOORMAN

GAMAL ELDIN FOUAD (1976 te Alexandrië, Egypte). Voormalig parttime postbode.

Werkt aan een verhalenbundel voor uitgeverij Querido (2009). Publiceerder
eerder verhalen in Hollands Maandblad.
MAARTEN 'T HART

(1944) - Studeerde biologie aan de Universiteit van Leiden.
Auteur van talrijke romans en geschriften.
ROBBERT-JAN HENKES (1962) - Vertaler, opmaker en schrijver. Publiceerde met

Erik Bindervoet vele vertalingen, o.m. James Joyce's Finnegans Wake, alle
liedjes van The Beatles en de songs van Bob Dylan.
(1942) - Journalist bij Elsevier. Publiceerde de roman
De Zaakgelastigde (1994) en met R. van Rijckevorsel Verre Vrienden (1997).
In 2008 verscheen Alle 44 Amerikaanse presidenten.
FREDERIK PHILIP KUETHE

(1981) - Was o.m. werkzaam als model in New York, waar ze 9/11
meemaakte. Bezocht diverse kunstacademies, w.o. de Rietveld. Zij tekent en
schrijft nu in Katwijk aan Zee. Won de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
2009/2010 (proza) voor eerdere verhalen in HM.
NINA ROOS
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(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. In 2007
verscheen de oeuvrecatalogus Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte,
tekeningen, gedichten. Zie: www.irislerutte.nl.
IRIS LE RÜTTE

ROB VAN SCHEERS

(1959) - Cultuurreporter en auteur. Publiceerde o.m. Paul
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2

Verhoeven (1996, 2008 ), Elvis in Nederland (1997, 2007 ) en De Grote Parade;
Een verborgen geschiedenis van de twintigste eeuw (2005). In 2008 publiceerde
hij met Paul Verhoeven de studie Jezus van Nazaret.
(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 Nee, nog
3

niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
TOMMY WIERINGA (1967) - Schrijver en voormalig aanstekerverkoper. Publiceerde

o.m. de romans Alles over Tristan (2002), Joe Speedboot (2005; F.
Bordewijkprijs 2006) en Caesarion (2009).
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Deze maand
Het Hollands Maandblad is in veel opzichten een onmogelijkheid. Het is natuurlijk
verleidelijk om daar op hoge toon achteraan te schrijven dat dit nu juist zo aardig
is, en dat wij wel zo'n beetje zullen doormodderen tot het niet meer gaat. Maar ik
geloof niet dat het nodig is de prijzende grafstenen zo gauw tevoorschijn te halen.
Tenslotte zijn er wel meer mensen die jarenlang dingen doen tegen beter weten in.
Dit schreef K.L. (Bert) Poll in mei 1959 in het allereerste nummer van het tijdschrift
dat hij zojuist had opgericht (als Hollands Weekblad, hoewel na vier jaargangen
bleek dat een maandblad een beter ritme was). Er zouden 749 nummers volgen,
561 daarvan (ofwel eenendertig jaargangen) onder Polls redactionele leiding. En
nu ligt hier de 750ste onmogelijkheid, en wederom is het natuurlijk verleidelijk om
daar op hoge toon iets achteraan te schrijven. Iets over koppig doorgaan, iets over
het trotseren van modes en trends, iets over de stijgende abonneeaantallen in een
tijd van ontlezing, iets over de trouw van lezers en medewerkers.
Maar als iets van nature afketst op deze pagina's, dan is het wel een hoge toon.
Wat dit blad nu 750 nummers lang beter afgaat, is het licht geamuseerd toekijken
hoe pretenties zo dikwijls niet sporen met prestaties, hoe de werkelijkheid zich niet
laat indammen door grote woorden, hoe gemakkelijk mensen met politieke of
culturele macht hun ideeën laten samensmelten met hun belangen.
Wij leven in een tijd die optimisten aanduiden met het woord ‘crisis’. Dan gaat het
over de neergang van het onderwijs, over de stagnatie in de politiek, over de
verveling in de literatuur, wellicht over de desintegratie van het intellectuele leven
in het algemeen, maar vooral gaat het over de implosie van de financiële markten.
Wie meent dat de vanzelfsprekende welvaart om de hoek ligt te wachten, moet eens
een blik werpen op de meer dan 600 biljoen (twaalf nullen) dollar aan kwestieus
gedekt krediet dat rond de aarde zweeft, en een waarde vertegenwoordigt van tien
keer het Bruto Mondiaal Product. Niet voor niets hebben de financiële markten de
afgelopen twee jaar zo'n 32 triljoen dollar (achttien nullen) aan waarde verloren,
ofwel het totale Bruto Binnenlands Product van alle G7-landen bij elkaar.
Wat de financiële crisis en de culturele crisis gemeen hebben, is de
onoverbrugbaar geworden kloof tussen waanwaarde en werkelijke waarde. Dit is
geen kwestie van geschokt vertrouwen maar van ontmaskerd zelfbedrog. De elite
heeft, kortom, in menig opzicht gefaald. En de elite, dat zijn wij. Ons lot is dat wij
zelf een symptoom zijn van de kwaal die wij moeten genezen, om Karl Krauss te
parafraseren. Derhalve rest niets dan een stug vasthouden aan het adagium dat
Bert Poll zijn Hollands Maandblad meegaf bij de geboorte: ‘Dit blad zal vaker
verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht.’
Zo trok dit blad 750 maal welgemoed een streep in het zand. Niet dat wij het tij
hebben kunnen keren, maar wij hebben wel getracht de bakens nimmer te verzetten,
uit welke hoek de wind ook waaide. Het Hollands Maandblad is in veel opzichten
een onmogelijkheid. En dat stemt zowel vrolijk als strijdbaar. - BB
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Hooi
door J.M.A. Biesheuvel
In de hemel is veel hooi, in de oogsttijd staan de hooioppers van hier tot aan de
horizon. Het was 1943 en ik was vier jaar. Kinderen beleven veel plezier aan hooi:
het ruikt zo lekker. Nu moet ik meteen denken aan een uitspraak van Lec: ‘Hooi
ruikt voor paarden anders dan voor verliefden.’ Maar dit was even ertussendoor.
Kinderen zijn ook verzot op hooi. Er verschenen drie hooikarren op het erf en zes
paarden. En de roep van oom Kees schalde over het erf: ‘Het is vandaag hooitijd!’
De oppers hadden twee weken op de akkers gestaan. En al die tijd had oom Kees
het niet laten regenen. Elders wel, oei oei oei, maar hier niet. De paarden werden
tussen de disselbomen geleid en vastgemaakt aan de karren. Drie man kwamen
op iedere bok en de kinderen klauterden in de eerste wagen. Ze hielden zich goed
vast aan de bok en hop!, daar ging de optocht. Eerst het ophaalbruggetje over en
dan naar rechts langs de Oostgaag (de Vliet). Dan een hele tijd de Oostgaag langs
en dan naar rechts. Eerst een hobbel van een boogbruggetje en veertig meter erna
weer een hobbel van een spoordijkje. Dan een heel eind langs de Westgaag onder
ongeknotte knotwilgen door. De visjes dansten in het water en het kroos leek wel
een pad naar de hemel.
En zo ging het op naar het Bommeer. Maar niet het water in, hu!, wat zou dat nat
zijn geweest voor de paarden en ons, kinderen. Bij een ijzeren boogbruggetje gingen
we naar beneden en daar stonden al die wachters, de oppers. Wij kinderen kraaiden
het uit van plezier. Al die oppers zo plezierig op een rijtje. De karren reden helemaal
tot aan de horizon en toen kwamen de mannen van de bokken. Het hooien begon.
Een hooivork is een tweetandige vork. Je steekt hem in het hooi van de opper en
hup!, zoveel als je tillen kon ging de kar op. Onderdehand speelden wij tikkertje.
Op een gegeven ogenblik waren de karren hoog genoeg beladen. De ponterboom
werd er opgelegd en vastgemaakt en een ladder kwam tegen de achterkant. Wij
kinderen klommen naar omhoog en zo ging het dezelfde weg terug. De blaadjes
van de ongeknotte knotwilgen dreigden ons van het hooi te vegen. En wat hadden
wij een pret! Hiep hoi! Fiedeldeihopsasa! Op het erf aangekomen werd alvast één
hooiberg gevuld. Wij dansten in de verende bedden.
Nu lag in dat bed verraderlijk verborgen een verrotte plank met een grote roestige
spijker erin. De punt van die spijker beschadigde het botvlees van mijn knieschijf
en oom Kees riep: ‘Neel! Neeltje! Die jongen hier heeft zijn knie beschadigd.’ Tante
Neel hielp met jodium en een grote, rustgevende pleister.
Ik voel dat scheurtje nog altijd als ik een trap op of afloop. Zo word ik herinnerd
aan een heerlijke verloren tijd. Ja!, in de hemel is veel hooi!
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De opdringerige man
door J.M.A. Biesheuvel
De stoel staat haaks op het raam aan de straatzijde. En in die stoel zit ik te huilen;
het is een gruwelijk leed. En daar komt, een twee, een twee, de opdringerige man,
hij heeft een fototoestel in de aanslag. Vriendelijk knikt hij mij toe en dat maakt mijn
verdriet nog groter. Hij zet zich stevig voor mijn hek en maakt een foto van de naam
van het huis ‘Sunny Home’. Dan neemt hij enige kiekjes van mij en ik zwaai ‘Ga
toch weg’. Hij vat het als een aanmoediging op en maakt het hek open. Hij maakt
het ‘duim omhoog’-gebaar. Dat maakt me nog meer aan het huilen. Hij maakt foto's
van de tuin aan de zijkanten van het huis. Dan komt hij terug. Ik sla mijn handen
voor de ogen. Hij maakt van mij nog enkele foto's van dichtbij. Hij fotografeert ook
de boekenkast. Dan, een twee, een twee, loopt hij naar het hek. Hij sluit het met
een krachtige slag. Hij knikt naar mij en kijkt erbij met een blik van ‘Dat is goed
gelukt’. Dan doet hij enige malen zijn duim omhoog en ik denk: ‘Ik moet dat ook
doen met die duim’ en doe het. Dan gaat hij weg. Ik huil weer.
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Wat gaat gauw, en geeft heus heil?
Ik zie soms: schoon, goed, vrouw! U vuurt juist pijl
Hugo Brandt Corstius
Graas ik als koe mijn hele leven gras?
Saus over het eten, dat brengt me in mijn sas.
Slecht is het niet als een koe een mens slacht.
Meet met een meter de maat van je mat.
Geit heeft van achteren een heerlijk mooi gat.
Zeug die door jacht op jeugd het einde zag.
Min de pik en pak de man.
Viel die dief van de Daf in de val?
Paus laat zijn kop zien op de eerste dag van Paas.
Met mijn meter mat ik jouw maat.
Weer was het weer waarachtig mooi, echt waar.
Teil vol met woorden heet: Taal
Heur geur is wat ongaar maar heerlijk is haar haar.
Lig jij daar onder mij niet wat heel erg laag?
Blies die wielewaal prietpraat uit zijn blaas?
Grog bij de staart van Anana lust ik graag.
Het Franse woord voor hoog is haut.
Feest was elk optreden van doctor Faust.
Brein was niet fijn bij Eva en Wernher Braun.
‘Sneu voor jou’ klonk als een w-loze snau.
Pik dat gekke ding op en speel op die pauk.
Pies is voor kinderen natte doop van de paus.
O, Vrolijke Man zei het al: Scheppen gaat van au!
Kloos was een groter dichter dan Claus.
Speel met hartstocht en valsheid je spel.
Heil in de hemel, heibel in de hel.
Leus van elke leraar: leer alles in mijn les.
Zit aan het schaakbord en peins over mijn zet.
Niets is minder vervelend dan iets nets.
Word ik net zo kaal en oud als mijn vader werd?
Spook nam het voorwoord maar verwerd snel tot spek.
Noest bouwt de woeste ooievaar aan zijn nest.
‘Beits die obscure kamer geil-geel,’ zei Nicolaas Beets.
Scheur komt in mijn kin als ik me scheer.
Hit is hoe het allerstomste liedje heet.
Lief van je dat je wil dat ik leef.
Schot in de kerk is een hemelse scheet.
Knoop dit in je oren: dat dit dicht je ogen kneep.
Doe precies hetzelfde als wat ik dee.
Nou, moet niet elke regel poëzie zijn? Nee!
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Dreun op m'n kop als ik weer eens drein.
Gil niet zo meid, je bent zo lekker geil
Wie zei dat ik niets zie in de wei?
Hol klonk, zonder achternaam Hitler, de groet Heil.
Hoon, vanwege zijn kleine naam, verdient Piet Hein.
Moed is wat jij nodig hebt, meid!
Zou je echt gaan doen wat die ouwe zeiker zei?
Rus was net zo gul als geil op reis.
Jicht had ik hip in mijn heup in mijn jeugd.
Nies verraadt kniezen en kneuzen in je neus.
Lok hem toch met koken in de keuken terug, leuk!
‘Loos alarm’ is een heel rare leus.
Boert Job als opvolger van Bos beter op zijn beurt?
Fout is het mesten, testen, pesten van een feut.
Kus gul, pruts niet preuts, maar kies en kus je keus.
Zuur is het lot van die ouwe zeur.
Vies is, zoals pis in fris Fries klinkt als pies, vis.
Gong ging toen ik er door de ingang uit ging.
Knoop dit in je afgekorte oor, Ir. Knip!
Voel hoe koel de soep is van de schil die ik vil.
Zout is wat er in je tranen zit.
Dus gaat die prijs naar Adriaan van Dis.
Bruut is die man uit Duut maar geen Mongool, een echte Brit.
Kruis die profeet of doorsteek hem met je kris.
Grof is het bod dat ik bied voor zijn grief.
Noot: Deze geniet de zege niet!
Stoer in het oog van elke koe is elke stier.
Zou ik jou herkennen als ik je zie?
Brul ‘Oranje boven’ in Den Briel!
Huur, voor vier uur, dat dure dier hier.
Vuist lijkt als gebalde handvorm het viest.
Bij Kotenkeet hoort Wim de Bie.
Rook ik niet wat lofloof onder je rok?
Snoer tussen lip en neus, dat is de snor.
Schout gaf met kanon vol zot zout een schot.
Drup wat talent van Zürn of Zorn d'rop.
Huur die schuur en praat daar schor door 't hor.
Sluit je snuit, dan zit het snot op slot.
Kijk, niemand was zo sluw als Wim Kok.
Mand is voor je hond wat je hand is voor je mond.
Toen ze 't over Hermans hadden, dacht ik aan Toon.
Bout stoot stoutmoedig op de boot.
Kus de vrouw of de man die jou koos.
Ruud Lubbers reed een paar keer door rood.
Kruin is corona is krans is crown is kroon
Zijn slijm is net zo sloom als dat van zijn zoon.
Hard happen in een loom lam, dat is wat hoort.
Daar ligt die Poot dood, hij is er van door.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

7
Goud en zout zijn niet zoet maar wel goed.
Rust... zelfs bij het huren van hoeren... roest.
Fuut is een vogel met een uitgefoeterde voet.
Snuit en snuif goed je snoef en je snoet.
Rijm is stom werk, maar brengt mij ooit roem.
Ma werd het graven der groeven dodelijk moe.
Waai de sjaal van de haan, zoals de hoen in de sjoel woei.
Paus is tegen het knuffelen van kater of poes.
Hut van steen, hut van ijzer, geef mij maar een hut van hout.
Kluun is een slechtneergeschreven clown.
‘Buit ligt in de schuit,’ riep de schout boud.
Jij zei tegen mij: ‘Ik hou van jou.’
‘Na u,’ zei ik, ‘Toe, gaat u nou.’
Haat jij in vuur kolen en houd je van vlammend hout?
Rauw eten uit iemands lijf is een teken van rouw.
Het woord voor park is in Haarlem en Leiden hout.
Tuut heette een agent in Utrecht, die altijd zei: tut tut.
Druip als de duivel opduvelt een lekkere drup
Rijm is voor mij net zo verslavend als rum.
Na zuchtjes en klachtjes, komen er zachtjes kluchtjes nu.
Raag je kop kaal en krijg kul op je rug.
Hauff is nooit gefotografeerd door Paul Huf.
Het woord voor een scheepsslaapkamer is hut.
Neef ziet nicht zitten en denkt: wat een nuf!
Duik achter die andere geelgors aan, duuk!
Kijk lezer, een knikkerpotje heet een kuuk.
Start die auto en zorg dat je goed stuurt.
Staar niet zo stom naar je stoere stuur.
Gaurs in Zuidoost-Azië hebben iets guurs.
Ver in de ruimte vliegt een zon met vuur.
Zeer zoet leek die peer maar hij was heel zuur.
Feit is dat men een geelgors vaak noemt: fuut.
Krijs tegen je zus: ‘Hak en Kruis!’
Had jij ook zo'n rare bobbel onder je huid?
Haal die dooie raaf uit zijn ruif, en huil.
Faust zwaaide graag met zijn vuist.
Het Franse woord voor 8 is huit.
Mees meesmuilt zo smoezig als een muis.
Ei heeft minder karakteristiek felle smaak dan ui.
Reuk noem ik alles wat ik ruik.
Pa kleedde zich na de vrijpartij weer in zijn pij.
Kwaad dat ik ben, ik ben mijn aardbei kwijt!
Faun vindt de kreet van de au-pijn heel fijn.
De zachte zij van je bovenbeen, dat is je dij.
Schreef jij nooit zoiets op wat ik nu hier schrijf?
Meid, mijd de meid die de mijt mijdt!
Beul hakt reus zijn rijs af met zijn bijl.
Zit en rijd deze dolle domme rit tot ge uitgelezen zijt.
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Gastschrijver!
door Maarten 't Hart
In 1987 zei professor Piet Dullemeijer, hoogleraar vergelijkende anatomie en
voorzitter van de subfaculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Leiden, tegen mij: ‘Of
jij neemt, daar jij je het kunt veroorloven gezien de inkomsten uit jouw boeken,
vrijwillig ontslag als wetenschappelijk medewerker eerste klas, of wij moeten helaas
de jongste medewerker op de afdeling ethologie ontslaan. Voor hem zal het niet
eenvoudig zijn ander werk te vinden. Bovendien heeft hij een gezin te onderhouden.’
Derhalve ging ik gechanteerd heen, ofschoon ik dolgraag wetenschappelijk werk
verrichtte en mijn hart aan de afdeling ethologie had verpand. Maar mij was, daar
er uiterst drastisch bezuinigd moest worden, duidelijk dat ik een collega moest
redden, en bovendien werd mij verzekerd dat ik als onbezoldigd medewerker
onderzoek mocht blijven doen. Dat het dienstverband nog steeds gold, bleek enkele
jaren later. Toen werd, alsof ik nog altijd aan de universiteit verbonden was, mijn
25-jarig ambtsjubileum gevierd en ontving ik een geheimzinnige gratificatie.
Overigens werd mijn jongere collega die een gezin te onderhouden had na enige
tijd toch ontslagen, dus mijn offer was vergeefs geweest. Maar zie hoe de bal rollen
kan, want voor ik het wist, was ik alweer bezoldigd in dienst van de RU Leiden.
Mr. K.L. Poll belde mij op een avond. ‘Wees gerust,’ zei hij, ‘ditmaal zal ik niet
smeken om een artikel voor NRC Handelsblad of Hollands Maandblad. Wat ik nu
mag aanbieden, is zoiets vorstelijks, daar zul je dolblij mee zijn.’
Ik zette mij schrap. Wat er zou komen, wist ik niet, maar dat het iets zou zijn waar
ik totaal niet naar taalde - daar was ik zeker van. Anders immers zou de heer Poll
het niet zo omzichtig als iets vorstelijks presenteren. In vrees en beven wachtte ik
op de ontlading. Altijd was het een schier bovenmenselijke opgave gebleken mr.
Poll iets te weigeren en dat zou het ditmaal ongetwijfeld ook zijn, maar niettemin
hield ik mijzelf reeds voor: om mr. Poll te gerieven, en van zijn gezeur af te zijn, kan
ik mij uiteindelijk een ja-woord laten ontwringen, doch dan zit ik aan iets vast dat
mij ongelofelijk veel tijd en moeite kost, terwijl de heer Poll zich ondertussen
flierefluitend met allerlei springbalsemienachtige meisjes diverteert.
‘In Groningen,’ zei mr. Poll met een omfloerste stem, ‘wil men je aan de faculteit
Nederlands dolgraag binnenhalen als gastschrijver.’
‘Groningen,’ kreunde ik, ‘tweeënhalf uur met de trein heen, en evenveel tijd met
de trein terug, en minstens één keer overstappen, en heen in die ellendige boemel
van Leiden naar Utrecht en terug in die ellendige boemel van Utrecht naar Leiden,
o, nee, dat doe ik niet, dat is te ver, daar voel ik niets voor, dit wil ik niet.’
Mr. Poll deed net alsof hij niets gehoord had.
‘Je krijgt daar een prachtig gastenverblijf waar je eenmaal per week kunt
overnachten en waar je desgewenst ook langer kunt vertoeven,’ zei hij.
Hoe ik het voor elkaar gekregen heb, weet ik niet meer, maar dat het zowat
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een halve avond duurde, dat herinner ik mij nog goed, zoals ik mij ook nog herinner
hoe trots op ik op mijzelf was dat het mij, alle overredingskunst van Poll ten spijt,
gelukt was om manhaftig de hele avond steeds maar nee te blijven zeggen. ‘Nee,
ik doe het niet, nee, ik wil niet, nee, wat het mij financieel oplevert interesseert mij
niet, ik ga niet, nee, een gastenverblijf - ik moet er niet aan denken, nee, nee, nee.’
Dat mij dit lukte was enkel te danken aan het feit dat ik, als Poll weer uitpakte
over de grandioze kanten van een Gronings gastschrijverschap, mijn ogen dicht
deed en mij voorstelde dat ik naast Poll in de trein van Leiden naar Utrecht zat.
Terwijl Poll op mij inpraatte, hoorde ik steeds via de intercom van de Hondekop: ‘U
bevindt zich in de trein van Leiden naar Utrecht. Deze trein zal onderweg nog stoppen
in Leiden-Lammenschans, Alphen, Bodegraven, Woerden, Vleuten.’
Het bleek een pyrrusoverwinning, want mr. Poll had hoogst waarschijnlijk reeds
ingecalculeerd dat ik zou weigeren mij als gastschrijver naar Groningen te laten
dirigeren. Want had ik zulks geweigerd met het argument dat Groningen
duizelingwekkend ver bij Leiden vandaan lag, dan kon ik immers onmogelijk weigeren
gastschrijver naast de deur te worden, ofwel gastschrijver te Leiden.
Hoe had ik, alleen al gelet op de dichteres (Judith Herzberg) en de drie illustere
schrijvers (Gerard Reve, Frans Kellendonk, Andreas Burnier) die mij voorgingen en die alle drie inmiddels, wellicht mede omdat zij ooit gastschrijver waren, reeds
overleden zijn - nu ooit aannemelijk kunnen maken dat ik nog liever grafdelver wou
worden dan gastschrijver. Nog niet eens zozeer vanwege de daaraan verbonden
werkzaamheden, het geven van drie lezingen in de Pieterskerk, en het leiden
gedurende één semester van een werkgroep voor studenten overdag alsmede een
werkgroep voor belangstellenden 's avonds, als wel omdat ik domweg vind dat het
geen pas geeft zich aan de universiteit met de schone letteren of kunsten bezig te
houden. Doe toch echt onderzoek, beoefen een volwaardig vak, en met een
volwaardig vak bedoel ik wiskunde, fysica, chemie, biologie, farmacie of medicijnen.
Letteren is een verrukkelijke vrijetijdsbesteding. Aan de universiteit hoort dat niet
thuis, net zomin als muziek of schilderkunst. Kan men zich Mozart of Multatuli of
Monet voorstellen aan de universiteit als gastcomponist, gastschrijver, gastschilder?
Maar ja, weigeren om te Leiden gastschrijver te worden, nadat ik eerder al had
geweigerd om te Groningen gastschrijver te worden, dat bleek ondoenlijk, en derhalve
was ik in 1989 de klos. Dat het nog erger zou uitpakken dan ik a priori vermoedde,
bleek zowaar een troost. Om mij te presenteren als gastschrijver organiseerde de
afdeling Neerlandistiek een welkomstborrel, en daar kwam vrijwel niemand bij
opdagen. Al die hoogleraren en stafleden hadden dringende verplichtingen elders,
er drentelde slechts een mistroostig lid van het Technische Administratieve Personeel
rond in de ontvangstruimte, alsmede een enkele taalkundige. Ook studenten
ontbraken. De Tapper en de Taalkundige excuseerden zich omslachtig voor de
afwezigheid van stafleden en studenten, we dronken ieder een glas wijn en ik zei:
‘Nou, dan stap ik maar weer eens op.’
Innig tevreden dacht ik: kijk aan, neerlandici verafschuwen mij net zo hevig als ik
deze parasitaire leden van de academische gemeenschap verafschuw, deze lieden
over wie Multatuli gezegd heeft: ‘Zonderling toch dat die knappe lui nooit zelf iets
voortbrengen dat de moeite waard is. Zij leven altijd van den afval van 'n ander.’
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Ook bij de lezingen in de Pieterskerk bleken deze afvallui collectief verhinderd te
zijn. Achteraf zullen zij handen wrijvend vernomen hebben dat ik bij mijn eerste
lezing, getiteld ‘De opmars der neerlandici’, geprobeerd had hen neer te sabelen.
‘Vergeefs,’ zullen zij gemompeld hebben, ‘want wij waren er niet.’
Daarnaast hadden ook de studenten weinig behoefte aan een gastschrijver. Voor
mijn werkgroep over de schrijver Charles Dickens schreven zich slechts zes
studenten in; later voegde zich daar nog een studente uit Utrecht bij, een aantrekkelijk
loensend meisje, kleindochter van Charlotte Köhler, en naar haar vernoemd. Voor
de avondwerkgroep over Dickens gaven zich eveneens in totaal zeven
belangstellenden op. Misschien, denk ik achteraf, was Dickens geen goede keus,
misschien had ik één van mijn andere grote liefdes moeten nemen, Theodor Fontane
of William Faulkner of Herman Melville of Roger Martin du Gard, of toch doodgewoon
Vestdijk dan wel Bordewijk, maar Dickens vind ik nu eenmaal de allergrootste, en
daarbij komt dat Dickens vijftien romans heeft geschreven, precies het aantal van
de werkcolleges dat ik te geven had. Eén roman per college, kon het mooier?
Maar zeven studenten voor vijftien werkcolleges, en zeven belangstellenden voor
vijftien avondzittingen, hoe diende ik dat aan te pakken? Leidde je in de subfaculteit
biologie een werkgroep - en dat heb ik vele malen gedaan - dan behandelden de
studenten om beurten een artikel dat door alle studenten grondig bestudeerd werd.
Zoveel studenten je op de werkgroep had, zoveel werkcolleges gaf je, één college
per artikel en per student. Per werkgroep had je doorgaans een dozijn studenten.
Maar hier moest ik vijftien colleges geven, hier kon ik dus niet elke student één
roman van Dickens opgeven ter bespreking. Elke student zou er minstens twee
moeten behandelen. Idem de belangstellenden.
Een reuze vermetel masterplan drong zich aan mij op. Als ik nu eens de twee
werkgroepen samenvoegde? Dan had ik een werkgroep bestaande uit veertien
leden. Dickens' eersteling, The Pickwick Papers, zou ik, ook om te laten zien hoe
je dat aanpakte, zelf kunnen bespreken en dan zou elk lid van de groep één van
de romans kunnen behandelen, waarna we met z'n allen over de roman zouden
discussiëren.
Ik vroeg de studenten bij een soortement besprekingscollege in een halletje bij
een prikbord of zij er bezwaar tegen zouden hebben om beide groepen te fuseren
zodat elk lid van de groep slechts één roman te behandelen zou hebben. Het liet
de studenten koud, ze waren niet voor, ze waren niet tegen. Ze wilden alleen niet
's avonds naar een werkcollege.
Ik vroeg de belangstellenden bij de eerste avondzitting hoe zij dachten over een
fusie. Groot enthousiasme. Samen met echte studenten aan Dickens, ja, dat wilden
zij dolgraag. Maar wanneer dan? Overdag, opperde ik voorzichtig, want de studenten
willen niet 's avonds. Overdag bleek geen enkel bezwaar, al die belangstellenden
waren vrijgesteld van dagelijkse arbeid, die konden op elk uur van de dag
verschijnen. Een jongedame echter maakte bezwaar. Zij kon overdag wel, maar zij
moest uit Amsterdam komen en reisde zij overdag met de trein dan was zij duurder
uit, want indertijd verschafte de NS nog goedkope avondretours.
Ai, daar had je een groot probleem. Ik leg het verschil tussen dagretour en
avondretour erbij, zei ik meteen, want mij was er, daar ik 's avonds nu eenmaal niets
waard ben, alles aan gelegen die avondwerkgroep te schrappen. In dank werd mijn
aanbod aanvaard.
Toen doemde plotseling een groter probleem op. Waar konden de zittingen
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van de werkgroep Dickens gehouden worden? Beschikte men bij de afdeling
Neerlandistiek over een collegezaaltje? Nee, daar beschikte men niet over. Of laat
ik het anders zeggen: al mijn pogingen om via de secretaresse van de afdeling
Neerlandistiek ergens een collegezaaltje te bemachtigen, liepen op niets uit. Het
leek wel of men mij domweg geen zaaltje gunde. Ik stuitte op korzelige onwil. Mij
verbaasde dat. Hoe hadden mijn voorgangers dit opgelost? Ik kon er niet achter
komen, geen van de studenten of belangstellenden had eerder geparticipeerd in
een werkgroep van een gastschrijver. Of was het geen onwil, maar moedwil? Was
er wellicht, na vier eerdere gastschrijvers, sprake van gastschrijvermoeheid? Of had
men wellicht altijd al met een schuin oog aangekeken tegen deze gasthomunculi
uit de poel van Poll?
Hoe het ook zij, van de zijde der Neerlandistiek was er geen enkele bereidheid
om mij bij te staan, laat staan dat men enige belangstelling opbracht voor mijn
activiteiten. Het was alsof ik als gasthomunculus in een geheimzinnig luchtledig
opereerde. Had ik mijn twee werkgroepen ontbonden, dan zou niemand er iets van
gezegd hebben, of er aanstoot aan hebben genomen. Het kan zijn dat men bij de
Neerlandistiek mij als gastschrijver niet wilde, het kan ook zijn dat men sowieso
liever geen gastschrijvers opgedrongen krijgt door de Mr. K.L. Pollstichting, of welke
andere stichting dan ook. Des te spijtiger derhalve dat zo weinig andere gastschrijvers
hun ervaringen geboekstaafd hebben.
Op een gegeven moment dacht ik eraan hoe prettig wij altijd in een bovenzaaltje
van de oude sterrenwacht onze werkgroepen biologie hadden gehouden.
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Grote ramen, uitzicht op de groene hortus en sterrenwachtkoepels aan de ene zijde,
uitzicht op het vredig kabbelende water van de Witte Singel aan de andere zijde.
Toen dacht ik: maar dat zaaltje staat het grootste deel van de dag leeg. Stel nu eens
dat ik bij de beheerder ervan, Jan Meyvogel, het verzoek neerleg om op donderdag
van negen tot pakweg twaalf uur, half een het zaaltje te mogen gebruiken? Ik hoef
er toch niet bij te zeggen dat ik daar niet als docent biologie, maar als gastschrijver
optreed?
En zo geviel dat ik in het zaaltje waarin ik al die jaren werkcollege biologie had
gegeven, nu de werkgroep Dickens wist te huisvesten. Een gouden greep, zo bleek,
want daardoor leek er niets veranderd, daardoor had het er de schijn van dat ik nog
altijd verbonden was aan de subfaculteit biologie. Ook bij de leden van de werkgroep
Dickens viel het zonnige zaaltje in de Sterrenwacht zeer in de smaak.
Toch bleken die studenten Nederlands van totaal ander kaliber dan de studenten
biologie die ik jarenlang onder mijn hoede had gehad. Gretig en gedreven hadden
de aankomende biologen zich doorgaans op de leerboeken en artikelen gestort die
wij ter lezing opgaven voor het ‘seminarium’ zoals zo'n werkgroep weids werd
aangeduid. Maar de zeven studenten Nederlands vielen opmerkelijk ongretig aan
op de romans van Dickens. Elk van die zeven studenten las het boek dat hij of zij
moest bespreken, maar ik geloof niet dat één van hen de andere veertien romans
heeft gelezen. Sterker, ik vermoed dat ze uitsluitend de roman lazen die hen was
toebedeeld, en de andere boeken hoogstens inkeken.
Met andere woorden: het netto resultaat van mijn werkzaamheid als gastschrijvers
is dat zeven studenten eenmaal in hun leven één roman van Dickens gelezen
hebben. Als verzachtende omstandigheid mag gelden dat de meeste romans van
Dickens ongelofelijk dik zijn, steevast bijna 1000 dichtbedrukte pagina's in de
befaamde Penguin-uitgaven. Achteraf denk ik dat ik toch beter een schrijver van
korte romans had kunnen kiezen, Wilhelm Raabe bijvoorbeeld.
Voor de niet-studenten, de belangstellenden geldt ook dat ik niet de indruk had
dat zij Dickens' romans lazen, maar sommigen van hen brachten in lang vervlogen
tijden opgedane Dickens-kunde en Dickens-liefde mee naar college, zij het soms
in reuze eigenaardige vorm. Een van de belangstellenden was de beheerder van
het Dickens-museum in Bronkhorst. Trouw reisde hij vanuit het Oosten des lands
vijftien maal naar de Sterrenwacht. Op een keer nam hij mij apart en zei: ‘Zelf proeft
u ongetwijfeld bij de studenten grote scepsis ten aanzien van Dickens. Ik zal u
uitleggen hoe dat komt. U dringt er bij die studenten op aan om die romans grondig
te lezen, maar die romans zijn er niet op berekend om gelezen te worden.’
‘Wat zegt u nu?’ vroeg ik.
‘Nee,’ zei hij, ‘het zijn geen leesboeken, en zo zijn ze ook niet bedoeld.’
‘Waar zijn ze dan voor bedoeld?’
‘Om verfilmd te worden. Om bewerkt te worden tot toneelstukken of musicals. Of
om, zoals mijn eerste vrouw en ik deden, ons door de personen uit de romans te
laten inspireren tot het maken van Dickens-poppen.’
‘In de tijd van Dickens bestond film noch musical,’ zei ik, ‘dus dat Dickens zijn
romans schreef ten behoeve van verfilming dan wel bewerking tot musical is onzin.’
‘Geenszins,’ zei de beheerder uit Bronkhorst, ‘Dickens had een vooruitziende
blik, die wist dat de film en de musical zouden komen. Daar schreef hij voor.
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Heus, die boeken zijn veel te omvangrijk om gelezen te worden, daar deugen ze
net zo min voor als de Bijbel. Dat blijkt toch ook duidelijk uit de reacties van die
studenten. Lees je die boeken, dan raak je het spoor bijster, dan verdrink je, dan
verdwaal je. Stel de studenten voor om Dickens-poppen te maken, mijn eerste vrouw
maakte Dickens-poppen, prachtige poppen, werkelijk waar, mijn tweede vrouw heb
ik zover nog niet kunnen krijgen, maar binnenkort dirigeer ik haar naar stopnaald
en ijzergaren en wattenproppen en creëert zij Samuel Pickwick en Mister Micawber.
Ook uw studenten moet u Dickens-poppen laten maken.’
Of deze beheerder in staat is gebleken ook zijn tweede vrouw Dickens-poppen
te laten vervaardigen, is mij helaas niet bekend, maar op de website van het museum
is thans te lezen: ‘In 2002 en 2004 volgde de aankoop van de poppencollectie van
het grote Dickens Museum in Rochester dat helaas zijn deuren moest sluiten. Met
deze aankoop verzekerde het museum zich van 35 opvallende, levensgrote poppen
die blijvend op de eerste etage van het museum worden tentoongesteld.’
De beheerder was overigens van mening dat althans één zitting van mijn
werkgroep Dickens, en bij voorkeur de zitting waar hij Great Expectations zou
bespreken, zou worden gehouden in zijn Dickens-museum. Dan zouden de leden
het museum ook kunnen bekijken en aldus eerst recht, dankzij de collectie poppen,
enig idee krijgen van de grootheid van Dickens. Maar nee, de studenten wimpelden
zijn voorstel voor een busreis naar Bronkhorst beleefd af, en dat kon ik beter
begrijpen dan het feit dat zij zich hadden ingeschreven voor de werkgroep Charles
Dickens, maar 't desondanks vertikten zijn boeken te bestuderen.
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Omdat wij niet naar Bronkhorst wilden afreizen, vervoerde de beheerder, toen hij
aan de beurt was, al wat in het museum betrekking had op Great Expectations en
in een auto kon worden geladen, naar Leiden. Trots stalde hij zijn
miniatuurpostkoetsjes uit op de grote tafel in het zaaltje van de Sterrenwacht. Poppen
van Pip en zijn zuster en diens echtgenote, alsmede van Estella en Mis Havesham
werden in bevallige poses neergezet. De gordijnen werden gesloten en een
diavoorstelling nam een aanvang.
Een van de andere belangstellenden, een oudere dame die Lucy heette, was ook
een verzamelaarster en had ook enige parafernalia aangevoerd, waaronder dia's
van de begraafplaats dat model zou hebben gestaan voor het kerkhof waar Pip in
het eerste hoofdstuk van Great Expectations overheen dwaalt. Toen de beheerder
naar haar smaak bij zijn voorstelling niet snel genoeg met zijn dia's van hetzelfde
kerkhof op de proppen kwam, rees zij overeind, wrong zich grimmig naar voren, en
wou haar dia van het kerkhof in de projector persen. Waarop de beheerder toornig
uitriep: ‘Lucy, ik heb het graf al, ik heb het graf al.’
Zonder enige twijfel was dit moment, was deze memorabele uitspraak, die geen
der aanwezigen waarschijnlijk ooit heeft vergeten of nog zal vergeten, de ultieme
bekroning voor al mijn inspanningen om van mijn gastschrijverschap een succes te
maken.
Of mijn kortstondige werkzaamheid als literatuurdocent voor de studenten veel heeft
opgeleverd, staat te bezien, maar om dit verslag niet al te zeer in mineur te eindigen,
wil ik wel onthullen dat ik zelf in dat semester met immens veel genoegen alle romans
van Dickens heb herlezen. Omdat de studenten ze niet lazen, en discussie tussen
inleider en toehoorders achterwege bleef, was ik er wel toe gedwongen zelf bij elk
boek in discussie te gaan met de student die de beurt had, en was ik er derhalve
ook toe verplicht dat boek uiterst grondig te bestuderen. Ik herlas elke roman in het
Engels, met een vertaling ernaast om maar niets te missen, en ik las wat nijvere
Dickens-vorsers en commentatoren over die roman hadden opgemerkt. Zelden
kwam je overigens zo'n prachtessay tegen als dat van Lionel Trilling over Little
Dorrit, maar toch leverde al die secundaire literatuur genoeg gespreksstof voor mij
op om elk werkcollege te vullen.
En na dat semester stond nog onomstotelijker dan voorheen voor mij vast: geen
schrijver ter wereld evenaart Charles Dickens. Of zoals C. Buddingh' schreef: ‘Dat
hij soms sentimenteel was, valt niet te ontkennen, dat hij soms melodramatisch was
ook niet, dat de sociale hervormer het een enkele maal van de kunstenaar won
evenmin, doch dit zijn fouten die slechts een klein deel van zijn oeuvre raken.
Daarnaast is het werk zo tintelend, zo vitaal, zo vol van de polsslag van het werkelijke
leven, heeft het zo'n eigen humor, zoveel zuiver scheppende kracht en ten slotte
zo'n galerij van onvergetelijke figuren opgeleverd dat hij ondanks zijn tekortkomingen
de grootste romanschrijver van het Engelse taalgebied blijft.’
Behalve dat mijn gastschrijverschap mijn liefde voor Dickens verdiept heeft, heeft
het mij bovendien immuniteit opgeleverd voor de verlokkingen ervan. Sinds 1989
heb ik riante aanbiedingen uit Duitsland, uit Canada, uit Zweden en zelfs uit Frankrijk
(Sorbonne) om aldaar gastschrijver te worden moeiteloos weten af te wimpelen.
Want wie gastschrijver wil worden, is net als de dienstplichtige militair van vroeger
die bijtekende als KVV-er welke afkorting officieel staat voor Kort Verband Vrijwilliger,
maar in werkelijkheid, zoals elke militair je kon vertellen, voor korte
verstandsverbijstering.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

15

Nog beter
Leo Vroman
Die dooie dichters en wetenschappers
ontvangen van hun gestorven zijn
iets gaafs, iets tragisch of iets dappers,
en lekker iets goddelijks in het klein.
Het knapste van hun levensbaan
schijnt meestal die uiteindelijk mooie
manier van alles te voltooien.
Ik vind daar niet veel aan.
Een boek, gelezen en dichtgeslagen.
Een op en onder gaande zon.
Een zin die eindigt in een punt.
Ik begin mij af te vragen
of alles wat ik levend kon
dood beter had gekund.

Fort Worth, 29 april 2010
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Allemaal middelpunten
Natuurlijk is iedereen
het middelpunt van ons heelal.
Ik niet? Nou in ieder geval
bijna iedereen,
en ook ieder dier,
ja zelfs iedere plant
is een eigen middelpunt want
overal is hier,
het kind loopt in de nacht
en ziet dat de maan meeloopt,
en de volwassene hoopt
na de dood te worden verwacht.
Lieve egocentriciteit
van krokus en krokodil
en van mij, als ik mij betrap,
Moeder van eenzaamheid,
van wetenschap en wil,
en Moeder van moederschap!

Fort Worth, 27 april 2010
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Ziek
door Nina Roos
Voor onze windenwedstrijden heb ik een eigen methode. Uiensoep doet het volgens
anderen goed, maar suikervrije dropjes van de Albert Heijn werken bij mij beter. Ik
heb altijd een zakje of twee, drie bij me. Nu is het zaterdagavond en in onze
weekeinden loopt een avond geregeld uit op een windenwedstrijd. Ik heb nog maar
één keer verloren en toen was ik ziek. Jelle loopt heen en weer met onze borden
en bestek. Zijn haar zit wild op zijn hoofd. En we hebben alleen maar gehangen en
gegeten deze dag, nog geen gewip deze dag.
Ik heb een lange krampaanval. Eens in de zoveel weken heb ik daar last van.
Volgens mij heeft het niets met de vrouwelijke toestand te maken, want er is geen
verband. Soms duurt de kramp een uur, wat je ervaart als uren. De snerpende pijn
maakt dat je de tijd in halve seconden kan tellen. Meestal als ik zit en dan voorover
buk, wordt de pijn minder. Het is een kwestie van uitzitten.
Maar wippen? Nee. Dit is de eerste keer dat het me overkomt in het bijzijn van
Jelle. Wanneer ik ow of auw roep, lijkt de pijn ook minder te zijn. Of door te puffen.
Op de wc spuit ik een dosis bruingele nattigheid eruit waar ik zelfs van schrik. Mijn
eigen luchten vind ik niet erg, ik kan er zelfs even van genieten. Maar deze lucht is
echt hardcore. Ik strompel terug naar de bank. Ik wil niet sneu overkomen, maar ik
krijg het niet verborgen.
‘Het gaat niet echt hè moppie?’
Mmm.
‘Wil je een dekentje?’ zegt hij irritant rustig.
Soms.
‘O. Ik haal er toch gewoon eentje, voor de zekerheid.’
Goed.
Ik druk op delen van mijn onderbuik. En probeer van twee kanten tegelijkertijd de
inhoud van mijn buik bijeen te persen.
‘Ik ga boven even liggen proberen.’
‘Goed hoor, moet ik je nog op een bepaald tijdstip roepen?’
‘Nee. Ik val heus niet in slaap zo.’
‘Okidoki.’
Ik loop de trap op. Die is ingepakt met bruin tapijt dat meurt naar kattenpis van
zijn overleden poes. Onze bedrand is gebroken. Ik stap eroverheen en rol mezelf
in een wit dekbed. Als ik nu ga ruften, wind ik nat mee. Ik ga op mijn buik liggen.
Op mijn zij. Andere zij. Buik. Rug. Buik. De pijn komt in stekende golven. Ik fluister
au. Steeds. Met mijn ogen dicht richt ik me nog meer op de pijn. Ik kijk naar de
gordijnen. Ze wapperen moeizaam. Op mijn billen met mijn knieën tegen mijn borsten
en mijn handen in vuisten geknepen houd ik vol.
‘Lief, wil je wat drinken?’
Ik heb hem niet boven horen komen en knik nee van schrik.
Nee, ik hoef niks.
‘Anders kom je beneden op de bank liggen, of zitten, zet ik een docu op voor je,
voor de afleiding.’
Neu. Nou. Ik moet wel dichter bij de plee zijn, ja.
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Ik slof naar de trap en kruip naar beneden. Ik geloof niet dat ik ooit nog kan staan.
Ik kan au au au au-en nu niet meer inhouden. Huilen niet tegenhouden.
‘Heb je dit echt vaker zo?’
Ja, ja, duurt gewoon even. Ik he... ook geen ahhhh. Geen idee waar het vandaan
komt. Te vaag toch?
‘Ben je wel eens bij de dokter geweest met dit verhaal?’
Ja vroeger wel. Dan had ik een bijna-blindedarmontsteking bijvoorbeeld. En vaak
blaasontsteking, maar aaazah... maar pffff... hoe. Dat is vooral met pissen en zo.
Sorry, ik kan niet meer pfff... praten... uuh... hoor.
‘Misschien helpt paracetamol?’
Nee, zeker niet. Weet ik al. Prrrr... ik ga op de grond liggen als je het niet erg
vindt.
‘Doen. Als het helpt, doe je ding. Zeg maar als ik iets voor je kan doen, ja?’
Jaeee... tassssfff............. rrrr au au au... au.
Nee gaat al weer.
‘Moeten we echt niet even naar de dokter?’
Het zaterdagavond... pffff tj... eeesus tyfuskankerkut au. Nee.
Ik plas nu ongeveer om het kwartier. Een mini tot niets plas. Met zuurzeer. Vagina
in de fik. Gevalletje blaasontsteking toch. Trekt wel bij. Als ik op de bankrand zit,
kijk ik niet rechtdoor om de tv te zien. Ik zie mijn rode sokken.
‘Hé moppie we zijn nu al een paar uur zo gek aan het doen. Eergisteren piepte
je al over pijn.’
Piepte?!
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‘Nou, nee, sorry, je zei het.’
O.
‘Ik denk dat we even een dokter gaan opzoeken.’
Waar dan? Het is weekend, schatje. Dan zijn er echt geen doktoren voor zulke
kroelkramp.
‘Goed, kun je fietsen denk je? Ga es rechtop staan proberen.’
Nee. Ben jij wel goed?! Ik versterf um echt al zo.
‘Oké, ik loop even naar de onderbuurvrouw goed? Ze heeft een auto, misschien
kan ze ons brengen.’
Dat hoeft niet joh ffff... het trekt echt vanzelf weg.
‘Nou ik vind dit volkomen niet normaal! Ik kijk even opzoeken op de computer
waar de weekenddienst van mijn huisarts is. Ja?’
Misschien ben ik zwanger of zo.
‘Hoezo?’
Noujza... pf. Au au au Jesus, Jesus, Jezus. Nou ja, dat kan toch, met die pil ben
ik ook niet echt netjes, ogejé... Zolang ik in beweging blijf, gaat het wel.
‘Ik ga kijken. Drink wat thee alsjeblieft.’
‘Ikazia ziekenhuis. Daar is een binnenloopspreekuur. Moppie, ik loop naar beneden
en anders bellen we een taxi.’
Pfff... Tussen de steeds sneller op elkaar volgende golven heb ik kort lucht. Ik sla
mijn armen om mijn middel en wieg op de grond langzaam van voor naar achter.
Als Jelle weer binnenkomt, heb ik alle thee opgedronken.
‘Ze kan nu rijden. Geen punt zei ze. Kom vestje aan, dan gaan we.’
Even pissen nog.
‘Goed.’
Ik pers maar pis niets. En loop op mijn langzaamst ooit de twee trappen af naar
de voordeur.
‘Ze staat om de hoek hier’, zegt Jelle met zo veel mogelijk rust in zijn stem.
Mmm Aw.
‘Da ga niet goe he?’, zegt de buurvrouw. ‘Je bent ook wel ernstig wit meid. Goed
om effe te gaan, kun je op zijn minst pijnstilkillers krijgen! Zitten jullie vast? Dan ga
ik rijden.’
Bij elke bocht en bobbel verkleint mijn wereld en ik ben meer en meer alleen met
de pijn in mijn buik.
‘Weet je de weg?’
‘Ja hoor, ik ben er bevallen. Heb toen weken in dat ziekenhuis gelegen en
eindeloos na-controle zeg maar. Ja, waren echt toestanden destijds, maar dat kwam
allemaal goed, nou ja, je weet het hè, mijn dochter is een prachtkind. Ja, ik ben er
laatst trouwens nog es geweest, want een collega van mij heeft haar borst eraf. Het
was erg allemaal, maar ze zit er weer behoorlijk kwiek bij. Vond ik tenminste. Nee,
ik ken het blind hoor,’ zegt ze op vrolijke toon.
De rit duurt te lang en ik vind bijna geen ruimte meer. Het is afgelopen met de
adempauzes tussen de pijn. Het is een eindeloze scheut geworden.
‘Hiero dat lage gebouwtje daar, da's de noodpost geloof ik.’
We stappen uit. Hmm... ffrrh.
‘Bel maar als ik jullie kan komen halen hoor, ik ben nog wel effe wakker.’
Ik open de grijze deur, loop een smal halletje in en zie links een zwart bordje met
wachtkamer in witte schrijfletters erop.
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‘Ga jij maar eerst.’
Jelle opent de deur en glurend langs zijn smalle rug zie ik een witte felverlichte
ruimte op ons afkomen. Er is geen raam. En er is nog maar een stoel vrij. Ik ga
zitten. Ineengekrompen. Jelle gaat voor me staan omdat hij anders voor een ander
staat.
‘Hoe werkt de volgorde hier denk je?’
‘Weet ik veel.’
‘Volgorde van binnenkomst,’ zegt een asgrijze vrouw naast me met pukkels zonder
koppen in haar gezicht. Ze ziet er anorexia uit. Maar voor een zeventigof tachtigjarige
vind ik dat niet kloppen. Kanker zeker. Er puffen mensen. Er is wel een stoel waar
Jelle op zou kunnen zitten ware het niet dat een überdikke man er twee in beslag
neemt. Het zijn niet zijn billen maar het is zijn buik, die niet alleen naar voren maar
ook naar links en rechts is gegroeid. Ik pas er grofweg in, in de reserves van deze
man. Zijn voetenvlees probeert zich een weg te banen tussen de banden van zijn
sandalen door. Er zit een wirwar van blauwpaarse adertjes achter zijn enkel. Ik doe
mijn gillende best om geen geluiden te produceren met als gevolg dat de pijn
onhoudbaar wordt. Zuchten kan. Van de negen mensen zitten er zes met hun hoofd
in hun handen.
Ze hebben hier heel bewust geen klok opgehangen.
Mm. Rrh... pffft.
De plastic ogende deur gaat krakend open. Een meisje dat eruit ziet alsof ze
veertien is gluurt om de hoek.
‘De volgende alsjeblieft.’
Er staan twee mensen op. Ze horen duidelijk niet bij elkaar en kijken onoprecht
verbaasd om zich heen. Omdat zij oud is en heel moeilijk blijft kijken, laat hij haar
voor gaan.
‘Ja dat dacht ik’, zegt de vrouw zacht.
‘Kom verder.’
Jelle houdt mijn hand vast. Ik wil dat hij er af en toe bemoedigend in knijpt maar
dat doet hij niet. Wel worden onze handen steeds vochtiger. Er klinkt muziek. Iemand
heeft voor ons de radio aangezet. Ik bonk zacht met mijn rug tegen de wand. Ik wil
murmelen. Ik neurie auauau. Hij beweegt een beetje mee die wand. Dit is voor het
eerst dat ik in een wachtkamer zit zonder speelhoek.
Liefje ik rrr...
‘Ja?’
Hoe laat is het?
‘Weet ik niet mijn telefoon is leeg.’
Ik doe mijn ogen dicht.
‘Zeg het maar’, zegt een verschrompeld bleek hoofd.
‘Hè?’
‘Ze heeft al dagen buikpijn en nu kan ze niet meer lopen ervan.’
‘Kan ik zelf heus...’ Ik hou pufgeluiden in.
‘Ga daar maar liggen... ontbloot bovenlijf graag en je broek mag ook uit.’
Jelle duwt me. Hij brengt me naar een bed van papier. Het papier schuift scheef.
Er komen vouwen in. De arts duwt op mijn schouder. Zijn grote slanke oude handen
gaan naar mijn buik. Hij drukt. Ik gil.
Idioot! Zo hé. Man.
‘Goed. Plas maar even in dit bekertje. Plas maar even in dit bekertje. Plas maar.’
Ik zoek Jelle. Jelle?
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‘Ja liefje?’
O.
‘We moeten dit even invullen en hij kijkt naar je plas.’
Plas?
‘Ja, hier moet je in.’
Oké. Hoeveel?
‘Klein beetje.’
Het licht in de wc is blauw. Ik plas in het potje en eromheen.
‘Geef maar.’ Er staat een mevrouw voor me. Ik ken haar niet.
Jelle?
‘Ja ik ben hier.’
Waarom heb jij je jas aan?
‘Nou ik dacht even roken, we moeten wachten.’
Oké. Nou. Liefje ik denk dat mijn pijnbuffer 'n beetje leeg is.
‘Ze geven je vast wat zo.’
Oké.
Ik vind het koud buiten. Er slaat een arm om me heen.
‘Kom we gaan.’
Er zijn alleen maar tappende voeten over in de wachtkamer. Liever houd ik mijn
ogen dicht. Ik geef mezelf een hand.
‘Mevrouw Staak? U mag even meekomen.’
Iemand pakt mijn arm.
‘Ja? Ik ben het.’
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‘Je mag naar het ziekenhuis hierachter, je hebt een ...ectie.’
‘Nice’ zeg ik.
Jelle geeft me een te hard kusje.
Buiten regent het.
‘Het ruikt naar toilet hier hè?’ Jelle praat niet meer tegen me.
‘U mag hier even plaatsnemen’, zegt een verpleegster tegen mij. Het kamertje is
wit. Er zitten glimdingen in de vloer. Ik heb lauw water gekregen in een plastic
bekertje.
Ik knijp erin zodat het water omhoog komt.
‘Jelle? Ik kijk op. Jelle?!’
‘Jelle?’ Ik sta op. AUW. Ik blijf staan. Jelle? Zou hij godverdomme...? Ik open de
deur van het kamertje.
‘Jelle!’ roep ik door de gang zonder mensen. Ik hol weer naar binnen. Er wordt
geklopt op de open deur.
Drie langdurige kloppen. Heel hard. Ik kijk naar de grond.
‘Mevrouw Staak? Gaat het?’
Nee.
Ik zie een grote man met een slang om zijn nek.
Wie zoek je?
Mijn moeder is die hier ook?
Je moeder... je daar een ...er van?
Nee.
Wij gaan... een bed voor... je ...twee en wat stil...
Waarom zit je naast me?!
De man aait mijn haar. Zijn bril lijkt op die van mijn vader. Mijn vingers zijn koud.
Ik rij op wielen.
Mamma? Hééé! Ho! We staan stil in een ruime kamer met bedden.
‘Gaat u hier... leggen zo meteen een infuus aan. Krijgt u ook pijnstillers hoor.’
De mevrouw heeft een oerhard stemgeluid.
‘Ik moet plassen.’
‘Kom maar mee.’
De oerharde vrouw neemt me mee.
Ik doe de wc-deur op slot. Er is ook een doucheplek in deze wc. Bloed in het putje,
lichtkleurig bloed. Of een limonade grap is dit. Ik draai de kraan open maar er komt
geen water uit. Ik trek de wc door alvast. Check. De vloer telt vier verdiepingen. Ik
hoor iemand aan de deur friemelen maar natuurlijk doe ik niet open. Ik ben bloot
maar ik ben zeep vergeten mee te nemen. Iemand zou wel een wastafel mogen
maken hier, met een afvoerdopje. Op de bril zit het hier het lekkerst, mijn tenen heb
ik gelukkig kort geleden rood gelakt. Ach hoe heet ze ook al weer? Hé! Verdomme,
niet zo bonken alsjeblieft! De deur houdt het bijna niet meer. Ik concentreer me op
mijn handen. Het is wel klote dat ik zo weinig aan heb getrokken, want meestal heb
ik geen kippenvellen op mijn handen. Nooit toch? Halm helm gras daar lijkt het op.
Ik druk er witte vlekken in. Nog even en ik ben zonder bloed. Stilte! Bar slecht
isolatiemateriaal voor zo'n plek. Kankerherrie. Onbegrijpelijk dit en volgens mij is
het niet weekend. Ik moet hier even. Ik zou hier. Ik moet hier even. Ah! Klapf!!
Jeeeeesus! Wat doen jullie nou? Ik kijk naar de feestgangers die in mijn badkamer
zijn komen staan. Niet, alsjeblieft niet nu.
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Readymade: Marcel Duchamp
een eerbetoon
Wim Brands
Waarom ik gestopt ben?
Ik zou u niet kunnen zeggen waarom.
Want ik heb nooit een waarom.
Schilderen kwam in mijn leven.
Ik had geen ideeën
die ik wilde uitdrukken.
Ik heb mezelf ook nooit
als professioneel kunstschilder gezien.
Dat is iemand die elke ochtend
gaat schilderen.
Hij schildert snel of langzaam,
maar hij schildert altijd.
En ik vond schilderen altijd saai.
Het kostte me altijd moeite
om 'n schilderij af te maken.
Of er 'n punt achter te zetten.
Soms deed ik er maanden over.
Zelfs over 'n naakt deed ik twee maanden.
En in die tijd maakte men al
in vijf of tien minuten 'n schilderij.
Dat vond ik niks. Ook nu ben ik
tegen het idee om snel te schilderen.
Ik geloof niet in de magie van de hand.
‘Hoe minder je nadenkt hoe beter.’
Dat vind ik niet.
Waarom ben ik gestopt? Geen idee.
Ik weet niet eens of ik wel gestopt ben.
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Massieve bijbel, letters als vette mieren,
donder van het oude testament;
ik beklom de berg met Mozes
in mijn kielzog, luisterde naar
de heer toen hij sprak vanaf
een wolk ik leed aan onze terugtocht uit de stad
waar ze het gouden kalf aanbaden
dat nu - net schoongeraspt
door moeders tong op wankele poten op het erf van mijn
grootvaders erf staat.
(vrij naar John Montague)
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Drie verhalen
door Tommy Wieringa
41
Niemand kent de oma van Johan Vink. Ze woonde op de Dwingelderdijk en heeft
twintig jaar geleden sokken voor me gebreid in de kleuren geel en zwart. Die sokken
draag ik onder mijn scheenbeschermers. Daaroverheen draag ik hele sokken uit
de fabriek want de sokken van de oma van Johan Vink zijn op - draadjes rond de
gaten.
De fysiotherapeut heeft gezegd dat ik eerder moet beginnen aan de trainingen.
‘Een half uurtje rekken en strekken, uw lichaam heeft dat nodig.’ Ik loop rondjes
langs het veld en rek en strek omdat anders mijn spieren het begeven.
Niemand hoeft me te vertellen hoe het ervoor staat. De ene helft van mijn huidige
bestaan als rugbyer is illusie en de andere helft blessure. Het gaat nu nog om de
schaarse momenten van verrukking - de gewonnen bal op zondagmiddag, het
harnas van spierpijn na de wedstrijd.
In de sloot naast het veld peddelen eenden weg als ik sta te rekken en te strekken.
In de afdruk van mijn noppen in de modder herken ik duidelijk het figuurtje van De
schreeuw van Munch.

De Naakten van Avelingen
‘Nen simpele’, zeggen ze in 't Wagenwiel als je naar Sjef van Bakel vraagt. Zij zijn
het die de boel aan het rollen hebben gebracht. Ze hadden hem al weken niet gezien,
toen zijn ze naar zijn huis gegaan. De deur was niet op slot, de boel was netjes aan
kant, maar Sjef vonden ze niet. In de schuur zagen ze een achtermuur met een
nieuw gemetseld stuk erin, zo groot als een deur. Mortel stulpte tussen de stenen
vandaan. Ze overlegden een tijdje, wachtten nog even, toen zijn ze die muur te lijf
gegaan met een voorhamer. Enkelsteens, ze waren er zo door. Daarachter vonden
ze een kelder, diep en wijd, een grote keel - en uit de diepte doemde een beeld op,
zo gruwelijk en schitterend dat ze terugdeinsden en de politie zijn gaan halen.
Die dag werden de inmiddels wereldberoemde Naakten van Avelingen ontdekt,
593 vrouwenbeelden op ware grootte, in elke denkbare seksuele positie. Sjef van
Bakel had zich een Kama Sutra geschapen in papier maché, een erotisch universum
van uitnodigende vrouwenfiguren. Zijn plastische techniek was van verbluffend
niveau voor een autodidact, zijn inzicht in de erotische mogelijkheden van het
vrouwelijk lichaam was fenomenaal.
Wat opviel, was dat elk gezicht van de naakten, hoe smartelijk of van lust
vertrokken ook, van dezelfde vrouw was. Voor de stamgasten van 't Wagenwiel
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is het heel eenvoudig. ‘Evelien is het’, zeggen ze. ‘Er is geen ander.’ Evelien is de
barvrouw van 't Wagenwiel, ze kleurt wanneer het onderwerp ter sprake komt.
Sjef van Bakel werd overigens aangetroffen op een houten baar in de kelder, als
een Chinese keizer te midden van zijn papieren maîtresses, al weken dood. Aan
de voet van de baar stonden drie grasmaaimachines, die hij een voor een moet
hebben gestart, waarna de koolmonoxide hem langzaam wurgde.

Goodnight, Irene
We hoeven geen medelijden te hebben met de dikke meisjes. Die vermaken zich
prima. En eenzaam zijn ze al helemaal niet, want ze zijn met veel meer dan we
denken. Gisteren stond ik er nog met twee in de lift. Het leek of ze ergens zacht om
giechelden, maar zo dat je het niet zag, het gegiechel hield zich als het ware ergens
in die lichamen op. Op de vierde verdieping trippelden ze de lift uit, op van die
hammetjes.
Toen ik nog rookte, kocht ik eens een pakje Marlboro bij de BP en nam de afslag
naar het huis van Irene. Een buitenwijkje op een natte winteravond, door het raam
zag ik haar aan tafel zitten. Ik wist dat haar geslacht voor me zou openen, anders
was ik doorgereden. Ik heb nooit durven vragen hoe zwaar ze nu precies was.
Ze liet me binnen, ik kon kiezen uit zes smaken thee. Daarna gingen we naar
boven. Om zeven uur 's morgens was ik nog wakker, Irene piepte in haar slaap.
Door het tuimelraam druppelde grijs licht binnen, ik hoorde een vuilniswagen
optrekken en het valse gesmiespel van de regen in de dakgoot.
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Kaart
Iris Le Rütte
De zomer hangt hier laag.
Wij dweilen in koelucht. De
dijken leggen schaduwen schuin
op hun rug en alle bruggen
vallen open. Ik drink glazen
vol heimwee en schrijf
je een kaart: Het is hier fijn.
Veel grazende zwanen in de
wei en de merels zingen hard
in zwarte maatpakken.

Binnenstebuiten
Je wimpers bewegen
zo traag en trapsgewijs
als een druppel die aarzelt
langs een raam.
Dit wuiven met ogen ziet
afscheid - warm eiland
drijvend in ijstijd, gaten
brandend in de sneeuw.
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Leegbouw
Zo liepen ze hun huizen uit naar buiten in een nieuwe wijk.
Hoorbare leegte om het groeiend gras.
De twee stonden in zon gehuld en spraken
even met elkaar. Hier lieten ze iets achter,
licht als glas. Een ruimte
met niets dan bewegen,
dat er zo-even
nog was.

Schizo
Die maandag is blauw. Daarna
lijkt alles even nooit geweest. Ik wacht
tot ik droom over sluitertijden, ruitenvloeistof
en gekleurde waaierstaarten in een zwarte oceaan.
Dan kruipt alles door één kanaal naar buiten.
Ik open mijn rookgordijn en lig gespleten
over twee kussens verspreid.
Allebei nog steeds alleen.
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Ruimtepoeder
Sneeuwt het nog
na mijn dood?

Weg
Ben je bij me
op de vlucht
voor afscheid?

Leeg
Waarom regent het
op plekken
waar geen mens
ooit komen kan?
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Custer & Obama
Van Little Bighorn naar Kandahar
door Thomas Bersee
Veel recensenten is het ontgaan, maar de recente sciencefictionfilm Avatar (2009)
van de Canadese regisseur James Cameron, is niet alleen een technologisch
driedimensionaal hoogstandje en de eerste rolprent ter wereld die meer dan 2 miljard
dollar opbracht, maar vooral een hervertelling van de slag bij Little Bighorn in 1876.
Die behelsde de bloedige nederlaag van het 7de Cavalerie Regiment van het
Amerikaanse leger onder George Armstrong Custer tegen een coalitie van Lakota
en Cheyennes. Goed, de film speelt in het jaar 2154 en de indianen zijn vervangen
door vredelievende blauwhuidige wezens van drie meter hoog (de Na'vi) die wonen
op de ongerepte planeet Pandora, maar voor het overige zijn de overeenkomsten
niet te missen.
Avatar vertelt immers het verhaal hoe een zwaar bepantserde divisie van het
Amerikaanse leger probeert met het meest geavanceerde wapentuig de Na'vi
(uiteraard springt de term Native Americans meteen voor ogen) uit hun leefgebied
te verdrijven om de cruciale grondstof unobtainium (listig vertaald als
‘onverkrijgbarium’) te bemachtigen. De militaire operatie wordt een spectaculair
fiasco. Luitenant-kolonel Miles Quaritch (gespeeld door Stephen Lang) blijkt echter
doldriest en weet van geen opgeven. Net als Custer vecht hij door als last man
standing, totdat hij uiteindelijk door twee giftige pijlen wordt doorboord en sneeft
(net als Custer, twee van zijn boers, zijn schoonbroer, zijn neef en bijna 270 van
zijn manschappen).
Tijdens zijn kerstvakantie op Hawaï, bekeek president Obama samen met vrouw
en kinderen de succesfilm, maar na afloop leek hij er niet erg over te spreken. Hij
weigerde in elk geval pertinent elk commentaar toen journalisten vroegen wat zijn
bevindingen waren. Wellicht botste de driedimensionale nederlaag van het
Amerikaanse leger op het witte doek wat ruw met zijn aankondiging van enkele
weken eerder dat er 30.000 extra troepen naar Afghanistan zouden worden
gezonden. Misschien ook moest hij te veel denken aan het feit dat generaal Stanley
A. McChrystal had gevraagd om ‘minstens 40.000 man’, omdat anders de
vredesmissie ‘waarschijnlijk zou resulteren in een mislukking’.
Zeker is dat er een echo klonk van zowel Avatar als van Custer's Last Stand toen
president Obama onlangs aankondigde dat het langverwachte grote offensief tegen
de Taliban in hun geestelijke bakermat Kandahar deze juni zal aanvangen. Het
getuigde in elk geval van historisch inzicht toen hij daarbij opmerkte - mogelijk naar
een oude indiaanse wijsheid - ‘dat de oorlog in Afganisthan eerst erger zal worden,
voordat het beter zal gaan’.
Dit was immers precies hoe het ging toen op 25 en 26 juni 1876 in het zuidoosten
van de Amerikaanse staat Montana, het 7de Cavalerie regiment van het Amerikaanse
leger onder bevel van luitenant-kolonel Custer werd verpletterd door een indiaanse
overmacht onder aanvoering van Sitting Bull en Crazy Horse. Althans, uiteindelijk
zouden de blanke kolonisten de indianenoorlogen winnen, maar de schok over de
nederlaag en het hoge aantal slachtoffers was groot, en de opvattingen over de
strijd tegen de indianen begonnen danig te kantelen, en ze zouden nooit meer
ophouden te kantelen.
Tegenwoordig is de reputatie van Custer, die na zijn dood aanvankelijk gold als
grote Amerikaanse martelaar, zeer omstreden, en dit is dan ook waarschijnlijk de
reden dat Obama
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niets wilde zeggen over Avatar. Onder historici duurt de strijd over de precieze
toedracht en interpretatie van Little Bighorn nog altijd voort - er wordt zelfs gesproken
van ‘Custerologie’ als aparte discipline - maar er bestaat wel een soort consensus
1
over de grote lijn van de gebeurtenissen in heuvels van Montana. De cavalerie van
Custer vormde de voorhoede van een legermacht die naar de Amerikaanse ‘frontier’
optrok. Doelwit waren de Sioux en vooral de Cheyenne die als obstakel werden
gezien voor de aanleg van spoorlijnen en de zoektocht naar goud. Zij hadden zich
in het gebied van de Crow gevestigd, en daarom koos deze stam de zijde van
Custer.
Het waren Crow-verkenners die het grote vijandelijk kampement van de vijand
ontdekten aan de oevers van de rivier Little Bighorn. Custer stevende er - tegen
bevel van hogerhand in - regelrecht op af. Om sneller en beweeglijker te zijn, nam
hij de aanwezige Gatling Guns (snelvuurkanonnen) niet mee en weigerde versterking
2
van de 2de Cavalerie die in de nabijheid waren. Vermoedelijk met de bedoeling
om afgedwaalde krijgers af te snijden van het kamp, splitste hij zijn regiment in drie
eenheden. Twee eenheden stuitten op zwaar verzet en moesten zich na zware
verliezen terugtrekken. Zijn eigen eenheid van 259 soldaten plus een embedded
oorlogscorrespondent werd omsingeld door meer dan tweeduizend indianen met
de aller-modernste geweren. In minder dan de tijd die naar indiaanse zegswijze
‘een hongerige man nodig heeft om zijn lunch naar binnen te werken’, werd Custers
eenheid tot de laatste man toe afgeslacht. Het enige wat overbleef, was een heuvel
met afgestroopte lichamen. Custer zelf leek er relatief genadig vanaf gekomen te
zijn. Hij had twee schotwonden: een in zijn hoofd en een in zijn borst, en door zijn
genitaliën was een speer gespietst.
Custers nederlaag kwam uitgerekend op het moment dat de Amerikaanse natie
haar honderdste verjaardag vierde. Het was een zware domper op de festiviteiten,
zoals de wereldtentoonstelling in Philadelphia. Onder het thema ‘Een eeuw van
vooruitgang’ was het de bedoeling de VS hier op de kaart te zetten als een
technologische grootmacht. Pronkstukken waren de 21 meter hoge Corllis-dynamo
van 1500 pk, de telefoon van Bell, de grammofoon van Edison, de typemachine van
Remington en de culinaire wondervinding van Henry John Heinz, de ketchup.
Dat het Amerikaanse leger was overlopen door een horde indianen, had een
schrikeffect dat minstens even groot was als later de aanval op Pearl Harbor en de
aanslagen op 9/11. President Ulysses S. Grant (de voormalige held uit de
Amerikaanse Burgeroorlog) hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen en probeerde
daarna de zaak af te doen als een dwaze actie van een overambitieuze officier.
Grant had misschien gelijk, maar het waren niet de woorden die het Amerikaanse
volk wilde horen. Walter Whitman die zichzelf in die tijd officieus had aangesteld als
Dichter des Vaderlands, stuurde al daags na het bekend worden van Custers
ondergang, een rouwgedicht naar de New York Herald, met daarbij een factuur van
10 dollar. In gezwollen taal bewierookte hij Custer als een Christus-achtige held die
zichzelf bewust zou hebben opgeofferd in de epische strijd tussen beschaving en
barbarij. In het bijgaande redactionele commentaar werd Custer vergeleken met de
Spartaan Leonidas die zich met 300 manschappen bij Thermopylae doodvocht
tegen de Perzen. De beschuldigende vinger wees richting Grant die met zijn slappe
beleid de weg zou hebben geëffend voor Custers ondergang. In een tijd van corruptie
en graaizucht, zo tierde de krant, was Custer trouw gebleven aan de oude
Amerikaanse idealen. Met zijn dood had hij aangetoond dat ‘manhood and valor,
self-denial and absolute consecration of duty, even at the sacrifice of life, all remain
with us’.
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De showman en voormalig legerverkenner William ‘Buffalo Bill’ Cody greep na
het vernemen van Custers doodsbericht onmiddellijk naar zijn geweer en voegde
zich bij de militaire strafexpeditie. Binnen twee weken slaagde hij erin om in een lijf
aan lijfgevecht een Cheyenne-leider te doden om deze vervolgens met veel vertoon
te scalperen. Triomfantelijk zou hij de bloederige klit van huid en haar omhoog
gehouden hebben onder het uitroepen van de woorden ‘the first scalp for Custer’.
Nadien zou hij Custer's Last Stand als hoofdact inbouwen in zijn Wild West Show,
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waarin een mokkende Sitting Bull tijdlang voor een paar dollar zichzelf speelde, en
Cody zelf de rol van Custer voor zijn rekening nam. In Londen werd voor koningin
Victoria ter viering van haar vijftigste regeringsjubileum een speciaal optreden
verzorgd. In Rome sloegen de indianen en cavaleristen hun tenten op in het
Colosseum en na een parade over het Sint Pietersplein, ontving Buffalo Bill de
zegen van paus Leo XIII.
3

Dit was nog maar het begin van de Custer-verering in de VS. In navolging van
Whitman zouden nog tientallen dichters de heldenmoed van de ‘boy-general’
bezingen, onder wie grote namen als Longfellow, Whittier en Bryant. Op president
Lincoln na, zou over geen Amerikaan zoveel geschreven worden als over Custer.
Er schijnen niet minder dan 1300 afbeeldingen, tekeningen, schilderijen, en
sculpturen van hem bekend te zijn. De bekendste is de ‘Budweiser-litho’ waarop
Custer te midden van zijn gevallen mannen als last man standing strijdvaardig met
zijn sabel zwaait terwijl van alle kanten indianen komen aangestormd. Vele
honderdduizenden kopieën werden door het gehele land als reclameposter voor
het biermerk opgehangen in bars, restaurants en stationsrestauraties. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog liet het Ministerie van Defensie nog eens 250.000
exemplaren bijdrukken om deze als morele opkikker naar legereenheden over de
hele wereld te versturen.
Het hoogtepunt van de Custer-verheerlijking is zonder twijfel de film They Died
with Their Boots On (1941) met Errol Flynn als Custer en Anthony Quinn als Crazy
Horse. De scene waarin Flynn naast het vaandel van de 7de Cavalerie, met
vastberaden blik en geheven sabel klaar staat om zijn lot te ondergaan, behoort tot
de meest klassieke beelden uit de filmgeschiedenis. De rolprent was bedoeld om
de Amerikanen mentaal voor te bereiden op de oorlog, en alsof het zo was gepland,
kwam deze uit in dezelfde week als de Japanse aanval op Pearl Harbor.
Toch was er al sprake van een kanteling. Scriptschrijver Aeneas MacKenzie gaf
later toe dat het verhaal zo werd herschreven dat de natie zich één kon voelen
achter de held. Custer sluit nota bene vrede met de indianen die als edele wilden
worden voorgesteld, en hij belooft hun heilige gronden te beschermen tegen blanke
indringers. Door een complot van frauduleuze zakenlui en ambtenaren komt het
toch tot een treffen, waarbij Custer uiteindelijk zichzelf opoffert om het Amerikaanse
leger voor een nog groter verlies te behoeden. In de bioscopen klonk luid applaus,
en ook de indianen konden zich vinden in het vertoonde. In 1942 verklaarde de
federatie van de Iroqois officieel de oorlog aan de As-mogendheden, en meer dan
18.000 indianen namen vrijwillig dienst.
Generaal Douglas MacArthur liet zich wel heel letterlijk door zijn illustere
voorganger inspireren. Terwijl hij zelf op een patrouilleboot uit de Filippijnen
wegvluchtte, gaf hij zijn commandant ter plaatse het bevel om tot de laatste snik
door te vechten (wat deze overigens niet deed). In 1943 liet MacArthur uitdrukkelijk
de 7de Cavalerie als amfibieleger naar de Pacific overkomen voor zijn island-hopping
campaign. En toen hij twee jaar later als overwinnaar Tokio binnentrok, liet hij zich
door de 7de Cavalerie escorteren opdat de roem van Custer op hem zou afstralen.
Nog in 1950 zond hij zijn lievelingsregiment naar Korea met de opdracht door te
stoten richting China. (Nog nooit eerder in de geschiedenis wist een legereenheid
zo snel op te rukken - 106 mijl in de eerste 24 uur - en dat ondanks het oponthoud
bij het plaatsje No Gun Ri waar mogelijk meer dan 3000 burgervluchtelingen werden
gemitrailleerd uit vrees dat zich onder hen ook Noord-Koreaanse soldaten
schuilhielden.
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In de Vietnam-oorlog behoorde de 7de Cavalerie tot de eerste lichting skytroopers
die zich door helikopters in de rimboe lieten afzetten. En in 2003 was hetzelfde
regiment de spitspunt van de voorhoede (‘the tip of the tip of the spear’) van de
Amerikaanse leger-colonne die vanuit Koeweit dwars door de woestijn richting
Bagdad denderde. Maar het meest fameuze wapenfeit is misschien wel in de
Beatles-film Yellow Submarine wanneer Ringo Starr door de 7de Cavalerie uit de
4
Zee van Monsters wordt gered nadat hij per ongeluk uit de onderzeeër is gelanceerd.
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Overigens stond Custer al tijdens zijn leven volop in de belangstelling. Zijn
wederwaardigheden tijdens de indianenoorlogen en de Gold Rush werden gevolgd
op een wijze die veel weg had van latere mediagektes rond Frank Sinatra, Lady Di
of Michael Jackson. Op 19-jarige leeftijd werd Custer toegelaten tot de
officiersacademie in West Point. Hij was een montere plattelandsjongen uit Ohio
die meer geïnteresseerd was in grappen en grollen dan in serieuze studie. Hij
eindigde dan ook als allerlaatste van zijn jaar, maar vanwege de Burgeroorlog kon
hij toch meteen aan de slag. Terwijl zijn medeofficieren zich het liefst gedeisd hielden,
ontpopte hij zich als een echte vechtersbaas. Elf paarden werden onder hem vandaan
geschoten, zonder dat hij er enig letsel aan overhield.
Vanwege een aantal mooie overwinningen, kreeg hij al op zijn 25ste de rang van
generaal. Vanaf dat moment liep hij parmantig rond in een met goud gestikt
fantasie-uniform, hoewel hij op het slagveld de voorkeur gaf aan een strakke rijbroek,
een zwart zeerovershemd en een rode sjaal. Op zijn hoofd had hij een zwarte
sombrero, waar vanonder zijn goudblonde haren tot op zijn schouder hingen. ‘Een
dolgedraaide circusruiter,’ sneerde een journalist eens, maar bij het grote publiek
werd hij bekend als ‘the Boy General with the golden locks’. Hij verscheen hij op
menig omslag van populaire publiekstijdschriften en in de kolommen van de New
York Herald mocht hij zelf over zijn strijdervaringen schrijven. Ook deelde hij
voortdurend foto's van zichzelf uit aan invloedrijke relaties, alsmede aan zijn
toekomstige vrouw Elizabeth (Libbie) Bacon.
Na de Burgeroorlog moest Custer weer als luitenant-kolonel aan de slag in de
indianenoorlogen. Maar omdat deze vijand directe
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confrontaties vermeed en zich bediende van guerrillatechnieken, viel er weinig eer
te behalen. Custer ging gokken en drinken, en nadat hij zonder toestemming zijn
legerpost had verlaten om zijn vrouw te bezoeken, werd hij door de krijgsraad een
jaar geschorst. Na terugkeer slaagde hij erin om iets van zijn oude glans te herstellen
door een kampement van de Cheyenne te overvallen, onder het mom de blanke
vrouwen te bevrijden die daar als seksslavinnen werden vasthouden. Er sneuvelden
103 indianen, voor het merendeel vrouwen, kinderen en bejaarden, en van de blanke
slavinnen ontbrak elk spoor, maar de jubel in de publieke opinie was er niet minder
om.
Tot Custers oorlogsbuit behoorde het exotische tienerprinsesje Monahseetah.
Tijdgenoten zagen er een wonderschone herhaling in van het multiculturele
liefdessprookje tussen Captain Smith en Pocahontas, maar de werkelijkheid was
waarschijnlijk minder platonisch. Roddels gingen rond dat Custer in het zicht van
de troepen onbeschaamd met haar copuleerde, en dat hij bij haar ook een kind
verwekte, iets wat bij zijn eigen vrouw nooit zou lukken. Die bleef hem echter trouw
vereren en schreef drie hagiografische bestsellers over hem, waarin ze omstandig
zijn medeofficieren voor lafaards uitmaakte. Voorts lobbyde ze voor een standbeeld
op zijn graf in West Point, maar het resultaat was niet naar haar smaak. Custer zou
te oud en te pafferig lijken, en bovendien zou hij zijn pistool en zwaard op een
onprofessionele manier vasthouden. Bij de onthulling kwam ze niet opdagen, en
nadien zou ze net zo lang huilen tot het beeld werd weggehaald.
Eenmaal in de ban van Monahseetah zou Custer steeds verder gaan op het pad
van ‘going native’. Hij verruilde zijn uniform voor een witleren indianenoutfit. (Zijn
jack met lange rafels aan de naden hangt nu in het National Museum of American
History te Washington, in dezelfde zaal als ondermeer de uniformen van Norman
Schwarzkopf en Colin Powell.) Ook trok hij vooral op met zijn Crow-scouts en in in
zijn autobiografie My Life on the Plains (1874) stelt Custer zelfs ronduit: ‘If I were
an Indian, I often think that I would greatly prefer to cast my lot among those of my
people who adhered to the free open plains, rather than submit to the confined limits
of a reservation, there to be recipient of the blessed benefits of civilization, with its
5
vices thrown in without stint or measure.’
Hier zien we de bekende ambivalente houding van de blanke Amerikanen ten
opzichte van de indianen. De haat jegens de bloeddorstige roodhuid loopt naadloos
over in de verering van de edele wilde met zijn ongetemde schoonheid en morele
puurheid. Veel frontiersmen, zoals ook Custer, verkeerden oprecht in de overtuiging
dat ze de beschaving brachten in de wildernis, terwijl ze tegelijkertijd zichzelf zagen
als de ware erfgenamen van de indianen die ze om zeep hielpen.
Dit alles neemt niet weg dat Custers nederlaag bij Little Bighorn strategisch van
generlei betekenis was. Het was slechts de laatste doodshik van de indianen die in
1890 bij Wounded Knee door dezelfde 7de Cavalerie de genadeklap kregen
toegediend. Bovendien was de menselijke schade betrekkelijk gering vergeleken
met de massaslachtingen in de Amerikaanse Burgeroorlog, waarin soms binnen
luttele minuten meer dan tienduizend soldaten vielen.
Dat de Custer-mythe desondanks zulke grote proporties kon aannemen, verklaart
de Amerikaanse cultuurhistoricus Richard Slotkin in zijn gezaghebbende studie The
Fatal Environment; the Myth of the Frontier in the Age of Industrialization (1985) uit
het feit dat de VS in de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde van een
agrarische naar een industriële samenleving. Berooide immigranten kwamen met
scheepsladingen tegelijk het land binnen, terwijl ook nog eens de negers die na de
Burgeroorlog waren vrijgekomen, zich een plek in de samenleving moesten zien te

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

verwerven. In de alsmaar groeiende steden vormden zich getto's waarin zich een
omvangrijke proletarische onderklasse ophoopte. In schril contrast daarmee was
er een kleine bovenlaag die zichzelf excessief verrijkte door beursspeculatie,
financiële zwendel en uitbuiting. De schrijver Mark Twain sprak indertijd van de
Gilded Age: een samenleving die aan de oppervlakte een goudglimmende schijn
ver-
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toonde, maar die van binnen rot en ziek was. In zo'n sociale omgeving kon de mythe
van een held gedijen.
Bij de politieke elite bestond, aldus Slotkin, de angst dat het Amerikaanse
democratische experiment aan de interne maatschappelijke tegenstellingen zou
bezwijken. Daarbij kwam nog dat de ‘frontier’ die door de hele Amerikaanse
geschiedenis heen als een sociale veiligheidsklep had gediend, ophield te bestaan
(in 1890 verklaarde het U.S. Census-bureau de ‘frontier’ officieel voor gesloten). En
dat terwijl de gedachte leefde dat zolang er nieuw en vrij te verdelen land beschikbaar
was, de Verenigde Staten zichzelf permanent opnieuw konden scheppen, en aldus
6
de essentie van de natie veilig was.
De verovering van het Wilde Westen bracht zo niet alleen land, rijkdom en sociale
vrede, maar ook de moreel reinigende werking van een oorlog tegen heidenen.
‘Regeneration through violence’ was hier het leidmotief van ene natie die bezig was
de eigen Gründungsmythe te scheppen. Het was een heilige missie van Gods
uitverkoren volk om de beschaving over het gehele Amerikaanse continent te
verspreiden. En in dit nationale evangelie fungeerde Custer's Last Stand als een
Bijbels tafereel met de waarschuwende boodschap over wat er zou gebeuren
wanneer na sluiting van de ‘frontier’ de ‘primitieve volksmassa’ (indianen, maar even
zo goed immigranten, negers, latino's, fabrieksarbeiders of slumbewoners) in opstand
zouden komen tegen de Anglo-Amerikaanse orde.
De les van Custers ondergang was dat de redding van de Amerikaanse republiek
gezocht moest worden in regulering naar binnen, en expansie naar buiten. Er was
kortom een ‘nieuwe frontier’ nodig. Vooral president Theodore Roosevelt, die een
7
groot bewonderaar was van Custer, zou zich door deze gedachte laten leiden.
Aldus kan, zo betoogt Slotkin, het Amerikaanse imperialisme gevoeglijk worden
gezien als de voortzetting van indianenoorlogen, maar dan op wereldniveau. Dat
Slotkins zienswijze nog behoorlijk actueel is, wordt bewezen door het ophefmakende
boek Imperial Grunts (2005) van de bekende journalist Robert Kaplan. In dit verslag
van zijn rondreis langs de Amerikaans troepen op diverse fronten in de wereld,
betoogt hij ronduit dat ‘het indianengebied’ (‘Injun Country’) overal is: ‘Colombia,
Mongolia, East Africa, the Philippines, Afghanistan, and, of course, Iraq. The Wild
8
West has gone global: The War on Terrorism is really about taming the frontier.’
De Amerikaanse diplomaat John Brown, die ontslag nam uit ongenoegen met de
‘cowboy-politiek’ van president Bush Jr., denkt daar niet anders over. In zijn
afscheidsessay Our Indian Wars Are Not Over Yet: Ten Ways to Interpret the War
on Terror as a Frontier Conflict (2006), stelt hij ronduit dat in Irak en Afghanistan
door de VS wordt gestreefd naar een situatie die lijkt op die van de
indianenreservaten: gebieden zonder echte zelfstandigheid, zonder onafhankelijke
9
politieke structuur en zonder controle over de exploitatie van de eigen grondstoffen.
Ondertussen in het met het imago van Custer bergafwaarts gegaan. Vele decennia
was hij de allerheiligste martelaar van de natie, maar sedert de jaren zestig geldt
10
hij als het ultieme symbool van ‘the ugly American’. Sommigen zien hem zelfs als
de grondlegger van homodiscriminatie, de bankencrisis en de klimaatverandering.
En afgelopen zomer ontstond er grote mediaheisa toen onverhoeds in een Happy
Meal van McDonald's een speelgoed Custer-op-scooter werd aangetroffen, die
ijlings door de hamburgergigant werd teruggetrokken.
Custerfobie loopt overigens dwars door alle politieke geledingen heen. In 1940
speelde Ronald Reagan nog zeer vergenoegd Custer, al ging het slechts om een
veredelde figurantenrol in een B-film. Niet lang daarna weigerde evenwel de niet
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minder conservatieve Charlton Heston een Custer-hoofdrol omdat hij hem een
11
verachtelijk egocentrisch warhoofd vond. In 1970 nam het Nationale Congres van
Amerikaanse Indianen een resolutie aan waarin Custer officieel werd uitgemaakt
voor de Adolf Eichmann van de negentiende eeuw. Ook regisseur Arthur Penn zag
de ‘boy-general’ als ‘een maniakale volkerenmoordenaar’
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en liet zulks duidelijk blijken in zijn film Little Big Man (1970). In deze productie stort
Custer (gespeeld door Richard Mulligan), te midden van totale chaos, zich in een
lange verwarde monoloog over zijn politieke ambities waarna hij schuimbekkend
tekeer gaat tegen generaal Grant - het is alsof we Nixon zien in zijn laatste dagen
in het Witte Huis.
Overigens werden in deze film (in essentie een aanklacht tegen de Vietnam
Oorlog) voor het eerst in de Hollywood-geschiedenis de indianen ook daadwerkelijk
door echte indianen gespeeld. Als spirituele hippies dartelen ze rond in een
promiscue flower power-commune, die ruw wordt verstoord door blanke kolonisten.
Deze worden zonder uitzondering afgeschilderd als intolerant, verknipt, hypocriet,
seksueel onderdrukt, materialistisch, narcistisch, wreed en destructief. Bij een aanval
op een indianendorp rent een jong Cheyenne-meisje panisch gillend uit een in brand
gestoken tipi, en terwijl de rode vlammen uit haar kleren slaan, valt ze uiteindelijk
naakt op de grond. Het is de meest indringende scène uit de film, en ze roept
onmiddellijk het beeld op - hoewel dat pas twee jaar later zou gebeuren! - van het
rennende napalmmeisje op de winnende World Press Photo van 1972.
De afbrokkelende reputatie van Custer weerspiegelt zich ook in de geschiedenis
van de herdenkingsplaats bij Little Bighorn, dat in het reservaat van de Crow ligt.
In 1881 verrees op Last Stand Hill een halve granieten obelisk, waaromheen in
1890 nog 259 witmarmeren gedenkstenen werden geplaatst. In 1946 werd het een
nationaal monument onder de zorg van de National Park Service en kwam er voor
de gevallen indianen een houten bord. In 1971 noemde het tijdschrift Life het
monument ‘een pijnlijke wond uit het verleden’ die het beste helemaal
weggebulldozerd kon worden. In 1976 werd de 100-jarige herdenking van de slag
afgelast uit angst voor ongeregeldheden. Bij een nieuwe herdenking werd door de
indianen aan de voet van de obelisk een plaquette gelegd met de tekst: ‘In honor
of our Indian patriots who fought and defeated the U.S. Calvary [sic].’ Tijdens
redevoeringen werd de Custerobelisk vergeleken met een Holocaustmonument in
Jeruzalem. Eind jaren tachtig werd Custer Battlefield officieel omgedoopt tot Little
Bighorn Battlefield en werd een vrouw van Indiaanse afkomst benoemd tot
hoofdconservator. Ook kwam er (na enige trammelant) een indianenmonument. In
juni 2003 werd dat ingewijd door een senator van Cheyennekomaf, wiens
12
betovergrootvader nog tegen Custer had gevochten.

Little Bighorn Battlefield is nog altijd een beladen plek, en niet alleen vanwege
Custer. De Crow zien de Sioux en Cheyenne nog steeds als hun voormalige
bezetters die in hun reservaat niets te zoeken hebben. De Sioux vinden het een
gotspe dat de Crow de herdenkingsplaats als een toeristisch attractiepark uitbaten
13
en daarbij nog eens de heldendaden naspelen van Sitting Bull en Crazy Horse.
Niemand begreep deze spanningen tussen verscheurde identiteiten beter dan
Barack Obama. In de Democratische voorverkiezingen in 2008 had hij zijn laatste
campagnestop in het Crow-reservaat, om in Montana de swing vote van de 60.000
indianen voor zich te winnen. Terwijl Obama zich tijdens zijn campagne graag als
grote bruggenbouwer liet zien op slagvelden uit de Burgeroorlog, zette hij wijselijk
geen stap op Little Bighorn Battlefield.
In plaats daarvan sprak hij op een politiek veilige afstand van een paar kilometer
gloedvol: ‘I understand what it means to be an outsider - I understand the tragic
history - Our government has not always been honest or truthful.’ En hij beloofde
dat hij als president de indianen niet zou vergeten. Na afloop liet hij zich in besloten
kring met een geheim ritueel door de Crow adopteren als Awe Kooda Bilaxpak
Kuushish. Dit betekent zoiets als ‘He Who Helps People Throughout the Land’, maar
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wij mogen hem ‘Black Eagle’ noemen. En vergeten deed de president zijn nieuwe
familie niet. Onlangs kreeg de stokoude Joseph Medicine Crow, wiens overgrootvader
White Man Runs Him nog als scout bij Custer had gediend, door Obama eigenhandig
de presidentiële vrijheidsmedaille opgespeld.
Het is kortom geen wonder dat Obama zweeg na het zien van Avatar. In juni wordt
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Kandahar zijn eerste echt grote militaire operatie. En het debacle van Little Bighorn
staat Black Eagle al te helder voor de geest.
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afstand van Mount Rushmore met de hoofden van George Washington, Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt. Als het klaar is, zal het twee keer zo hoog zijn als het
Vrijheidsbeeld, en honderd keer zo hoog als de Custer-obelisk.
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Tocht
Maarten Doorman
Een dag begint met deuren.
Een deur op het woord dag
dat ketst op de ketel, een deur
op het ei op de koffie een deur
waardoor je het scherm in dwarrelt
en raam na raam verdwijnt
in de ochtend de dag door.
Een dag begint
met deuren op wie zich aandient
zich afwendt zich opstelt zich
iets verbeeldt zich uitslooft zich
zichtbaar laat gaan zich opwindt
zich uitspreekt maar nooit als de eerste
de allereerste in donker vroeg bonkende
door domme tocht zacht klappende
ongedurige deur, de deur
die halfslachtig dichtslaat, de deur
die je wakker maakt de adem
van de nacht verraadt, je slapend
nog niet loslaat maar wakker eenmaal
je tegenstaat met zijn onregelmaat
van verwachtingen nog net niet teniet gedaan,
noch met daglicht te veel overgoten.
De dag begint met deuren
Op een gang van ochtendzon
Met weer kierende deuren
op andermans kamers
op het laatst
zijn tot slot
toch de meeste gesloten.
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Tweede huis
A second marriage is the triumph of hope over experience
(Samuel Johnson)
We kochten steeds meer kaartjes
voor voorstellingen nooit bezocht
voor reizen niet afgelegd, we draaiden
tegen de tocht de thermostaat op
tot ver boven het vriespunt
we voegden het theater bij de daad
en sloegen geen enkele raad meer
in de wind, we lieten als het zo uitkwam
de zon op het dak kletteren
en vielen onszelf niet meer af
en nooit
hoefden we nog
een wekker te laten lopen
een pan om te keren
een brood te kopen
een asbak te improviseren
een verhaal af te steken
We lieten het gelijkspel van de zomer
over ons heen komen
als een uitstel van het voorjaar
dat al voorbij was voor wij
er erg in hadden, we luisterden
naar de geruisloze wind niet meer
tenzij we niets te zeggen wisten
over de situatie van morgen
met bestek oefenden we
toenemende zorgeloosheid
we sneden de lekkere trek
in dunne plakken en prakten
zo netjes mogelijk onze opmerkingen
over gisteren zolang we erin slaagden
veel over het hoofd te zien
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Er waren nog boeken te verdelen
gordijnen te verkleuren
gedachten te verzinnen
er waren nog vele plannen
op de planken blijven liggen ook
Toen we meenden dat het seizoen
over was sloten we
het huis niet af, we lieten de as
in de haard de kruiden verdrogen
de restjes bederven voor het geval
we niet terug zouden keren
we blaften de hond uit zijn hok
we veegden het blad niet van de paden
we bliezen de leidingen niet leeg
we pleegden geen onderhoud
aan de pomp aan de geiser
en aan het onmisbare gereedschap
al wisten we niet zeker
of anderen na ons zouden komen
en wat zij dan niet zouden doen.
We namen een extra paar schoenen mee
omdat je nooit weet waar je uitkomt
en na enig overleg zonnebrillen
voor als het weer te stralend werd
en de woorden smedig, we kregen
er nu echt zin in.
Zo gingen we dus uiteindelijk tijdelijk definitief weg
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De Florentijnse ziekte
door Frederik Philip Kuethe
Met mijn reis wil het niet vlotten; de trein blijft in het open veld telkens steken en de
opgegeven tijden van doorkomst in de etappeplaatsen kloppen allang niet meer.
Reggio Emilia, Parma, Modena, Prato: de stations verlenen nog slechts een passage
aan de nacht. Niet meer dan vluchtige plaatsbepalingen die in het duister aan mij
voorbijgaan.
Het is mei 1987. Ik ben voor het eerst van mijn leven op weg naar Florence. Met
de bedoeling om er het Stendhal-syndroom te bestuderen. Het gaat om een
psychische aandoening die als de ziekte van de schoonheid kan worden omschreven.
Jaarlijks schijnen tientallen bezoekers van Florence overvallen te worden door
plotse duizelingen, paniekaanvallen of grote neerslachtigheid. Dit gevoel van
uitputting en volstrekte malaise bij het zien van zoveel moois, werd door Stendhal
in 1817 onder woorden gebracht, en is naar hem vernoemd door de Florentijnse
arts Graziella Magherini. Zij bestiert de psychiatrische afdeling van het plaatselijke
ziekenhuis Santa Maria Nuova en kreeg omstreeks 1980 te maken met een
aanzwellende stroom patiënten die oog in oog met kunstwerken waren bevangen
door hartkloppingen, desoriëntatie en zelfs hallucinaties. Zij kent haar klassieken
en in 1982 stelt zij voor het eerst de diagnose ‘Stendhal-syndroom’: een tijdelijke
psychosomatische stoornis door culturele overvloed, ofwel: kunstvergiftiging.
De lokale pers, zoals de Firenze Spettacolo, krijgt er lucht van, en daarna de
plaatselijke politiek. Het uitgekookte gemeentebestuur beweert dat het fenomeen
alleen in Florence bekend is en heeft er op instigatie van de plaatselijke VVV veel
geld voor over om het verschijnsel grondig te onderzoeken. Dat je in die stad als
vreemdeling sterke duizelingen kunt krijgen, lijkt op het eerste gezicht geen
aanbeveling, maar in Toscane hoort men de kassa rinkelen. Wie wil immers na
ommekomst thuis niet vertellen dat hij in Florence van schoonheid door een flauwte
is bevangen! Zo mooi.
Vanuit de Firenze Spettacolo werkte de nieuwe ziekte zich langzaam omhoog
naar de rest van de wereld. De eerste melding in de internationale pers was in 1986,
toen de Chicago Tribune het syndroom noemde, nota bene in een stuk over toerisme
in Indonesië. Het jaar daarop maakte The Guardian gewag van de aandoening in
een drieregelig bericht dat mijn oog trof. Toen ik André Spoor, destijds hoofdredacteur
van Elsevier, op dit intrigerende nieuws had geattendeerd, zei hij, met die kop als
een lachende bazuinengel: ‘Pak je koffer en neem de eerste trein naar Italië en ga
kijken of er voor ons iets inzit.’
En zo staar ik nu met slapeloze ogen naar de plaatsbepalingen die in het duister
voorbij vluchten: Reggio Emilia, Parma, Modena, Prato.
Reizen wekt verwarring in de hand, bestookt ons met ongesorteerde herinneringen
en draagt eerder bij tot het verlangen dan aan de stilling daarvan.
In het reusachtige kopstation van Milaan heb ik het boek Als op een winternacht
een reiziger van Italo Calvino ter hand genomen. Soms laat ik het even
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rusten en denk dan aan een vrouw die jaren her in mijn plaats van bestemming
werkte in een antiquarische boekhandel. Ik denk aan haar door Calvino. In het eerste
hoofdstuk beschrijft hij die grote spoorwegstations waar het dertig jaar na de
elektrificatie van het net nog steeds naar in waterdamp gesmoorde koolstof ruikt
alsook een intrigerende vrouw die in een Italiaanse provinciehoofdstad een handel
in oude boeken drijft. Zinvolle coïncidenties noemt Jung dat. Ik heb het zinvolle er
nooit van begrepen. Coïncidenties brengen je alleen maar verder van huis.
Om één uur in de nacht bereiken wij eindelijk Florence. Het is steenkoud en ik
strompel een willekeurig hotel binnen. Het kreunt bijna hoorbaar onder de grandioze
naam Grand Hotel Baglioni. Op de wastafel in mijn kamer ligt een plastic zakje met
het opschrift: Cuffia per doccia / Bonnet pour douche / Showercap / Badehaube.
Vooral als je weet wat er in zit, hindert zo'n talenpracticum mij. Ben ik in Singapore,
Berlijn of Florentië? Alles lijkt inwisselbaar. Misschien dat ik daarom het overal zo
onopvallend mogelijk uitgevoerde emmertje met hygiënische damesbuidels soms
zo maar een trap geef.
De volgende dag blijkt het uitzicht wonderen te doen voor het humeur. Ik zie hoe
een in het zwart gestoken skiffeur een prachtige V-vormige formatie van
concentrische cirkels achter zich trekt over het water van de Arno. Op de Ponte
Vecchio zit een duif op de bronzen kop van Benvenuto Cellini en bevuilt diens
rechteroog. De juweliers zijn er gesloten, en ik vraag mij af waarom de naam Patek
Philippe, die van de Zwitserse horloges, mij altijd zo vrolijk voorkomt.
De okergele façades aan weerszijden van het water, de zon oog in oog met talloze
rozetten, de bijna platte rode daken en het betoverende lijnenspel van de volmaakte
rondingen der duomi met hun juist zeer rechtlijnige torens. Het is allemaal precies
zo als op het omslag van de haastig aangeschafte reisgids. Ik voel me kiplekker en
heb het syndroom van Stendhal duidelijk nog niet te pakken.
In 1817 verscheen diens Rome, Naples et Florence, een verslag van zijn Italiaanse
reis met - net zoals bij de meeste van zijn boeken - zijn echte naam Henri Beyle
ook op de titelpagina. Stendhal beschrijft hierin hoe hij bij een bezoek aan de
Florentijnse Santa Croce, met onder meer de graftomben van Dante en Boccaccio,
werd overmand door de pijn van een extreme schoonheidsensatie: ‘J'étais arrivé à
ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les
beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Sante Croce, j'avais un
battement de coeur [...] la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte
de tomber.’
Een versmelting van de hemelse ervaringen der schone kunsten met emoties
van pure passie, hartkloppingen, volledige uitputting en angst om te vallen. Dat is
nogal wat. Een als smartelijk ervaren verrukking, de schoonheid die verwondt en
ontregelt. Kan men bij Stendhal diens pijnlijke extase (‘ik voel mij verliefd maar ook
verontrust’) wellicht nog met zijn schrijverschap in verband brengen, bij in elkaar
zakkende toeristen ligt dat anders.
Vanaf 1979 heeft de psychiatrische afdeling van het Santa Maria Nuovaziekenhuis
meer dan honderd gevallen behandeld van buitenlandse bezoekers die volkomen
van streek - en soms in een staat van psychose - raakten toen zij van aangezicht
tot aangezicht kwamen te staan met de Florentijnse kunstschatten. Het
gemeentebestuur verstrekte een subsidie ter waarde van zestigduizend gulden om
het verschijnsel te laten bestuderen. Een van de uitkomsten was een lijst met de
zeven ‘gevaarlijkste’ culturele locaties van de stad. Het gaat om Santa Croce's
Cappella Niccolini met de fresco's van Giotto, de Accademia met
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de David van Michelangelo, de zaal in het Uffizi museum met Botticelli's ‘Primavera’,
de door Michelangelo ontworpen nieuwe sacristie van de San Lorenzo, de Planetario
zaal in het Palazzo Pitti, de Luca Giordano zaal in het Palazzo Medici Ricciardi en
de zaal in het Uffizi met Piero Della Francesca's ‘Hertog en hertogin van Urbino’.
Handig om te weten.
Ik begeef mij naar dokter Graziella Magherini, psychiater, die aan het hoofd van dit
programma staat en de ontredderde vreemdelingen weer op weg probeert te helpen.
De dottoressa is een stijlvolle oudere dame die vertelt dat haar studie La Sindrome
di Stendhal pas over twee jaar, in 1989, zal verschijnen. Zij zegt dat het bijna altijd
gaat om alleen reizende buitenlanders, die meestal ongetrouwd zijn en op zoek
naar wat gezelschap. Toeristen die in groepen reizen of dagjesmensen schijnen er
geen last van te hebben. ‘Mijn patiënten zijn zonder uitzondering gecultiveerde
mensen, de meeste nogal gevoelig, en sommige van hen hebben een verrassend
grote kennis van de Florentijnse kunst.’
Ik vraag naar de symptomen. Graziella vertelt op ernstige toon dat het om serieuze
psychosomatische verschijnselen gaat: ‘Er zijn er die vrezen dat iemand hen zal
doden, anderen hebben angst om vergiftigd te worden. Bij gevallen van een delirium
weten zij dikwijls geen plein, straatnaam of monument meer op te noemen. Onlangs
had ik het geval van een meisje dat drie dagen in opperste gelukzaligheid door
Florence had rondgelopen en toen voor de David opeens heimwee begon te krijgen
en plotseling gekweld werd door de gedachte dat zij gek zou worden. Een ander
meisje dwaalde volstrekt verdwaasd door de straten van Fiesole en kon zich haar
naam niet meer herinneren. En laatst was hier een man die zei de koepel van
Brunelleschi onmogelijk aan te kunnen zien en was ingestort.’
Angstaanvallen, een gevoel van volstrekte desoriëntatie of zware depressiviteit,
ontreddering. Graziella Magherini kan niet veel meer doen dan het uitschrijven van
kalmerende middelen. Zij laat deze culturele schipbreukelingen meestal maar eens
uitslapen en probeert hen dan met behulp van de consulaten naar hun land van
herkomst te repatriëren. Zij wijst me er tussen neus en lippen op dat ongeveer de
helft van haar gestoorde reizigers thuis eveneens regelmatig de psychiater bezoekt.
Al wordt het Stendhal-syndroom pas sinds 1979 klinisch behandeld, helemaal
nieuw is het verschijnsel niet. Heinrich Heine meldde al in zijn Reisebilder dat de
Dom in Milaan hem ‘welhaast van zijn zinnen beroofde’ en Marcel Proust viel bijna
flauw bij de aanblik van Vermeers ‘Gezicht op Delft’ in het museum Jeu de Paume
(het was de laatste keer dat de schrijver zijn appartement zou verlaten; later liet hij
in À la recherche du temps perdu zijn romanpersonage Bergotte in Nederland dood
neervallen als hij oog in oog met Vermeers meesterwerk komt). En Freud heeft het
er al over in een brief aan Romain Rolland uit 1936, nadat hij zelf bij de aanblik van
het Parthenon in Athene een acute aanval van vervreemding en geheugenverlies
krijgt. Naar eigen zeggen werd hij overweldigd door een gevoel van ‘Derealization’
bij het besef dat ‘alles zo bestaat zoals wij het op school geleerd hebben’. En de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat vanaf het einde van de negentiende eeuw de term
‘toeristenziekte’ al her en der in de medische literatuur opduikt.
Aan vermeldingen van wonderbaarlijke genezingen door een sensatie van
schoonheid, de omkering van het Stendhal-syndroom dus, is overigens ook
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geen gebrek. De psychiater Enzo Funari vertelt van een studente in de
kunstgeschiedenis die bij hem onder behandeling was. Een bruut van een vader
en een volstrekt weggespeelde moeder. Vrij gebruikelijke kost dus. Dit meisje leed
aan het waanidee dat haar blikken de genitaliën van volkomen vreemde mannen
konden ‘doden’. (Ik ben geen psychoanalyticus, maar zie wel de overeenkomst met
‘geen Italië’.) Maar omdat zij een zachtmoedig meisje was dat nog geen mug kwaad
wilde doen, bleef het schrikbeeld haar achtervolgen en durfde zij ten slotte niet meer
alleen de straat op. Een reisje naar Florence, vergezeld van een tante, bracht
uitkomst. Want de aanblik van de eenvoud en de schoonheid van de Capella dei
Pazzi vervulde haar van een zo grote innerlijke rust dat zij sindsdien nergens meer
last van had.
In het café waar ik zit uit te blazen, bekruipt me het sterke vermoeden dat de
Florentijnse ziekte uiteindelijk minstens zoveel met verwarring en schoonheid als
met heimwee en vermoeidheid van doen heeft. Het wankele evenwicht van alledag
dat hier door vreemde klanken, hotelkamers met of zonder douchekapje, ander
voedsel of een afwijkende lichtval flink uit balans kan worden gebracht.
Tegenover mij hangt een grote spiegel. De klok aan de wand wijst tien over half
twaalf, zijn evenbeeld in de spiegel tien voor half één. Twintig minuten later is het
op beide klokken precies twaalf uur. In Minsk is het dan twee uur in de middag. De
verwarring slaat toe, en zo verliezen wij elk overzicht.
Aan het tafeltje naast mij zitten drie luidruchtige Amerikaanse vrouwen en één
zwijgzame. Hoewel ik vrees dat ze Stendhal voor een Zweedse tennisser zullen
houden, raken we in gesprek. Als ik hun in het kort het doel van mijn missie uitleg,
vraag ik meteen of zij iets van het syndroom hebben gevoeld. ‘Welnee,’ zegt de
meest praatgrage met een lach die de spiegel doet rinkelen.
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‘De enige die flauw zullen vallen zijn onze mannen back home als ze de hotelrekening
onder ogen krijgen.’ Alleen de stille vrouw, modeontwerpster in New York, bekent
dat zij zich tijdens een eerder bezoek aan Italië, bij de aanblik van de Pietá, opeens
heel erg ziek voelde.
Zaal 28 van de Galleria degli Uffizi. Hier hangt Titiaans ‘Venus van Urbino’, in 1538
geschilderd voor de plaatselijke hertog, Ubaldo II della Rovere. De gids heeft een
licht Engels accent en ik behoor niet tot haar groep maar ik luister mee naar flarden
van haar uitleg: ‘This famous reclining Venus with her vibrant colours is placed in a
rich setting and only becomes more realistic because of the maid in the background
who searches for clothing in the chest... The light which penetrates through the
window shuts out the view on the landscape but makes the room lighter...’
Ik kijk alleen verder naar de Venus, bekropen als ik ben door het zweem van
schuldgevoel dat je bij dit gratis meepikken van museumgidsen altijd voelt. ‘Reclining
Venus’, achteroverleunende Venus. Het verpletterende schilderij staat niet op de
lijst met de gevaarlijkste kunstwerken van Florence, maar ik word overvallen door
beelden die nog altijd haarscherp zijn. Eén beeld in het bijzonder. Het beeld van
een vrouw. Een Française uit Grenoble, dezelfde stad waar Stendhal vandaan
kwam. Ook zij was naakt, maar had haar handen in de nek gevouwen, zodat haar
armen een driehoek vormden. Het scheenbeen van parelmoer. Wij waren in
Guadeloupe en hadden uitzicht op een kobaltblauwe zee, met in de verte een jongen
met een houten bak vol mango's voor zijn buik. Het was in een ander werelddeel
en in een andere tijd. Met het verstrijken daarvan wordt de voorstelling er niet
realistischer op.
Nee, dan de Eva van Lucas Cranach met dat anderhalve schaamhaartje uitstekend
boven een rozentak. Zij leunde niet achterover, maar hield een aangevreten appeltje
in haar rechterhand.
‘Het leven met de gedachte aan een verloren paradijs,’ zei een Haagse collega
van Graziella Magherini ooit tegen mij, ‘is u volstrekt onverdraaglijk.’ Zo is het.
Ik dwaal nog wat door de stad. De dottoressa heeft mij voorzien van
wetenschappelijke kanttekeningen. Zij wil liever niet dat het stadsbestuur de ziekte
uit commerciële motieven omdoopt tot Florence-syndroom, want met
psychosomatische aandoeningen dient men niet te spotten, hoe efemeer ze vaak
ook zijn. Ze heeft gelijk, maar ik voel met elke stap iets zwaarder op mijn gemoed
drukken.
Het Plein van de Onnozele Kinderen, de Santa Maria del Fiore, Piazza Signoria.
De Venus die mij voor ogen blijft zweven, heeft hier een jaar lang dagelijks
rondgelopen. Misschien schuilt daarin wel mijn grootste verdriet: onze ogen hebben
zo dikwijls hetzelfde gezien, maar bijna nooit op het zelfde ogenblik. Die gedachte
achtervolgt mij door de hele stad en voortdurend. Florence maakt ziek.
De volgende ochtend pak ik mijn koffer en moet mij haasten om de trein naar
Rome te halen.
Stendhal, syndroom van... een gevoel van volstrekte malaise teweeggebracht
door een sensatie van extreme schoonheid. In mijn geval gaat het, begrijp ik nu,
niet om cultuur maar om natuur. Het door dokter Magherini gediagnosticeerde ‘verlies
van zelfcohesie’ komt niet door een Venus maar door een vrouw.
Het leven blijft een hachelijke reis. E pericoloso sporgersi.
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Belofte
Iris Brunia
Of ik altijd nieuwsgierig was naar de lichamen van mensen
die ik boeiend vond. Ja, zei ik
Of niet elk lichaam uiteindelijk hetzelfde is. Nee, zei ik
Of dat betekent dat ik aan lichamen hecht
Ik zei dat mijn skelet zich vertakte, in mijn huid prikte
dat mijn botten naar beneden groeiden, dat mijn adem treuzelde
in mijn longen, dat ik niet meer dood kon gaan
Ik stelde in op vijf minuten sluitertijd want dat is wat de actie
tot het stilvallen nodig had

De bel. Schaduwen achter geribbeld glas raken uit hun context
Even welde de gedachte op, dat deden we nog samen, een laatste keer
te lopen van en naar (maakt niet uit waar), want alles daartussen
telt niet: geen seconden, geen minuten, geen uren
Je nam de laatste slok en ik kuste je omdat genegenheid paste
bij een ogenblik als dit en jij beloofde dat je me zou missen
Ik hoorde mezelf slikken, dacht tijd heelt alle wonden
maar je liet, langzaam en zonder rekenschap
de rimpels uit je gezicht glijden alsof je nooit oud geworden was
Een tijdsvak in één beeldvlak, op een vreemde manier snapte ik dat
maar zoals je de tijd teruggaf alsof je die nog had Ik drukte mijn liezen tegen je rug
en blies wolkjes tussen je schouderbladen
om de kou te weerhouden die jouw lichaam binnendrong
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Spits
Tien voor vijf. Wisselende reclameborden langs de metrolijn
blijven halverwege steken. Lingerie en ING, hoofd onder
een been. IJzel, een motor vastgelopen. Wachten wachten
wachten en die man die maar grijnsde. Tandpasta
Wie niet weg is is gezien. Ze razen. Gokmachine. Dollars
of bananen. De jackpot of tijdverdrijf. Chip binnenkort
het enige vervoersbewijs, jurk Babe's only. Welja!
Ik had me zo voorgenomen niet te lopen
als ik mijn tanden poets. Hink stap, post-hemel-hel
Ik kan nu niet stoppen, we zijn te vaak opnieuw begonnen
Hagel wist het krijt uit, legt de huidstructuur bloot
Wat ons overkomt is vervangbaar geworden
Overname, voorzichtig nu
Die comateuze toestand van de tandenborstel onder
de gootsteen - Nee. De vuilnisbak in, de stortplaats op
Wildgroei bovenop
Boomhutten, kinderspeelplaats, sprookjesbos
Een opgraving. Ooit
Wetenschappers zetten hun bril recht, beschrijven het
Van eierschalen maakte je een atlas op de bal van mijn hand
en ik dacht dat een alfabet voldoende was
om de wereld te bezien. Nu hef ik alleen naar jou mijn glas
Weet je nog dat je vroeg wat er was? Maar ik zei niets
Dit keer zei ik niets. We drenkten strengen kleding in rode wijn
en trokken ze doorweekt weer over ons lijf. Kiekeboe!
(je plukte mijn vingers één voor één weg van mijn gezicht)
Wie ben je, hoe ben je zo geworden?
Stante pede naar de tandenborstelfabriek
Stop de lopende band, de handeling, het mechaniek
Gisteren heb ik bij je gelogeerd, maar vandaag blijf ik slapen
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De voorhuidenverzamelaar vraagt een gift
door Gamal Eldin Fouad
- De eilandbewoners, zei Mulligan droog tegen Haines, hebben het vaak over de
voorhuidenverzamelaar.
‘Een zoon,’ zei hij hardop, alsof hij zichzelf in het donker moest overtuigen. Door de
spleten in de luiken drongen slechts magere strepen maanlicht de slaapkamer
binnen waar ze meteen werden opgeslokt door het alles verslindende duister. De
nacht broeide benauwd, als trouwe tweelingbroer van de verzengende dag. Hij
gleed met zijn hand over de koele kant van de matras en verwisselde zijn klam
geworden kussen voor het onbeslapen kussen naast zich. Haar katoenen nachthemd
lag er nog, netjes opgevouwen. Hij liet het liggen, als een zegel die alleen door haar
verbroken mocht worden.
Hij draaide zich op zijn rug, en staarde naar de schimmen in zijn kamer. ‘Een
zoon,’ zei hij nogmaals luid, alsof de woorden elke keer dat hij ze uitsprak iets meer
van hun betekenis prijsgaven.
In dit donker lag de jonge vader, op die voorochtend ergens in de maand mei,
onbewust van zijn hand die almaar de koelte bestreek terwijl hij steeds weer hardop
‘een zoon’ verkondigde, tot hij, met het eindelijk breken van de dag, de eerste
oproepen tot het ochtendgebed over zijn stad Alexandrië hoorde schallen.
Op de drempel van de badkamer groette hij zijn moeder die hem vanuit de spiegel
toelachte. Vanuit de deuropening bekeek hij haar gelaat van albast. Ze bestreek
het met speciale kokoszalf, met dezelfde zorg waarmee ze het, zolang hij zich kon
herinneren, altijd buiten het bereik van de zon had gehouden. Zelfs aan het strand
kwam ze niet onder de parasol vandaan. Haar Hellenistische bloed en bijbehorende
huid waren haar dierbaar. Zelf was hij donker, zoals zijn vader.
Hij bleef naar haar kijken toen ze met soepele bewegingen een sluier vast speldde
die alleen haar gezicht onbedekt liet. Spelden van mond naar sluier, van sluier weer
naar mond. Hij moest denken aan een mooi en gevaarlijk dier. Ze was gereed voor
het gebed.
‘Zullen we samen bidden?’ vroeg ze en liep naar de gangkast met bidkleden.
Sinds de geboorte van haar kleinzoon, drie dagen geleden, kon ze haar geluk niet
op, en was de sprankeling in haar ogen teruggekeerd. Haar eerste kleinkind had
een blanker dan blanke huid. El Hamdoulilah.
Ze zocht twee bidkleden uit en hield ze hem voor. Hij kon zijn moeder niets
weigeren, zeker nu niet, al gaf hij er de voorkeur aan om alleen op zijn kamer te
bidden.
‘Ik moet me wassen.’
Hij deed de badkamerdeur op slot, een gewoonte die hij zich in het drukke
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huishouden al jong had eigen gemaakt. In de spiegel bekeek hij zichzelf en zijn
voller wordende baard die zo oud was als de dag waarop hij besloot weer te gaan
bidden. Het gaf hem een serieus uiterlijk, vond hij zelf, al ging hij niet zo ver als
sommige medestudenten uit zijn jaar die baarden lieten groeien van ettelijke
decimeters.
Hij waste zich en dacht aan de dag die voor hem lag. Hij zou iets voor haar moeten
meenemen naar het ziekenhuis. Iets speciaals.
Zijn moeder wachtte in haar slaapkamer. Door de opengeslagen luiken viel een
doffe glans van het aansterkende ochtendlicht. Op de grond naast haar bed, waarin
zijn jongste zusje nog lag te slapen, had ze de twee bidkleden schuin achter elkaar
uitgespreid, nauwkeurig gericht op enkele graden ten zuiden van het oosten. Zij zat
geknield op het achterste kleed door haar vergeelde koran te bladeren, op zoek
naar een geschikte soera om na het gebed te lezen.
Zijn blik gleed over de talloze foto's die zijn moeder langs de rand van de spiegel
boven haar dressoir had geplakt. Zijn ogen bleven hangen bij een vergeelde
zwart-witfoto, half weggestopt achter de andere foto's. Het was zijn vader, allang
niet jong meer, op zijn geliefde fauteuil in de salon. Zijn hoekige, donkere gezicht
ging schuil achter een zware bril die door de vertekening van de glazen zijn ogen
tot spleetjes maakten. Hij was, zoals altijd, gekleed in driedelig grijs, een overblijfsel
van zijn studentenjaren in Cambridge. Voor de gelegenheid had hij een ouderwetse
fez op zijn hoofd gezet en in zijn armen hield hij, trots maar onwennig, een in doeken
gewikkelde baby.
‘Je moet het hem niet kwalijk nemen, hij was bijna tweemaal zo oud als jij,’ sprak
zijn moeder die zijn blik had gezien. Ze stond op om te beginnen met het gebed.
Aan het andere eind van de gang, hoorde hij hem snurken in zijn kamer. Zijn vader
bad alleen op vrijdag.
Onze jonge vader was zojuist klaar met zijn ontbijt toen zijn vader de eetkamer
binnenkwam en zonder een woord te zeggen doorliep naar zijn plaats aan het hoofd
van de tafel. Terwijl hij ging zitten, liet hij de stapel paperassen die hij overal met
zich meezeulde met een klap naast zijn bord neerkomen. In gedachten verzonken
nam hij zijn bril af en wreef zich langdurig in de ogen, waarbij hij onbewust een zacht
kreunend geluid voortbracht, wat door zijn zoon als hoogst onaangenaam werd
ervaren.
De keukenhulp bracht een bord bruine bonen en een kan met koffie binnen en
zette dit de man aan het hoofd van de tafel voor. Het meisje spoedde zich terug
naar de keuken, en verscheen vrijwel meteen weer met plat bruinbrood en olijfolie
die ze over de bonen uitschonk. Zijn vader kreeg nu pas oog voor zijn omgeving,
waarschijnlijk omdat hij zijn bril weer had opgezet, en groette haar.
‘Sabaah el chier.’
‘U ook een goedemorgen,’ antwoordde het meisje zachtjes en wachtte
ongemakkelijk op nadere bevelen. Toen die uitbleven, verdween ze stilletjes naar
de keuken.
‘Goedemorgen,’ sprak hij nu ook in de richting van zijn zoon. De groet leek meer
op een vraag. Een vraag waarop geen antwoord werd verwacht.
Zijn vader schepte de glimmende bonen op zijn bord en morste olijfolie op het
tafellaken. Hij leek het niet te merken. Terwijl hij een stuk brood afbrak, tuurde hij,
zoals alleen vaders dat kunnen, half over de rand van zijn bril naar zijn zoon.
‘Je ziet er moe uit. Heb je gestudeerd vannacht?’ Hij doopte het brood in de

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

50
bonen en nam met zichtbaar ongenoegen een hap. Misschien was het brood hem
te oud.
‘Ja, vader,’ was het enige wat zijn zoon kon uitbrengen.
Door de open ramen klonk het ongeduldige getoeter van de auto's beneden op
straat.
Hij had niet gestudeerd.
‘Wie neemt morgen je examen af?’ vervolgde zijn vader zijn lusteloze poging tot
conversatie.
De zoon zocht naar woorden, nam een slok van zijn lauwe thee. Niet genoeg
suiker.
‘Geen idee,’ antwoordde hij naar waarheid en dronk met een bittere teug zijn mok
leeg.
De claxons buiten maakten een normaal gesprek onmogelijk.
‘Wat zeg je?’
‘Het zal professor Mahfouz wel zijn,’ sprak zijn zoon, harder nu.
Zijn vader leunde voorover en keerde hem zijn betere linkeroor toe.
‘Wie?’
‘Het zal Mahfouz wel weer zijn...!’ Hij moest nu schreeuwen om boven de blèrende
claxons uit te komen, maar zijn vader leek het nog steeds niet goed te verstaan.
‘Ze heeft veel bloed verloren, pa!’ schreeuwde hij plotseling zijn vader toe.
Het getoeter hield onverwachts op, als een golf die op het strand doodslaat. In
de geboren stilte herhaalde hij zacht zijn zin.
‘Ze heeft veel bloed verloren, pa.’ Hij wist dat zijn vader het haatte om ‘pa’
genoemd te worden.
De oude man duwde zijn bord van zich af en keek mistroostig naar de twee
ingelijste fotoportretten aan de wand. Zijn broer en zijn neef. Vliegtuigongeluk en
leukemie. Onverstoorbaar blikten de doden naar hem terug. Zij hadden geen
kinderen.
De zoon keek naar zijn vader. Hij zag er oud en vermoeid uit, de man die zijn hele
leven had gestudeerd en zich weken kon afzonderen om zijn artikelen te schrijven,
de man die alleen met de allerhoogste punten genoegen nam, en hem vroeger met
een rietje op zijn voetzolen sloeg, wanneer hij met minder thuis durfde te komen.
De man ook die hem in het openbaar in zijn gezicht had gespuugd, toen hij zonder
zijn toestemming naar Cairo was vertrokken. De man wiens zoon nu zelf vader was
geworden van een zoon. ‘Ik moet gaan,’ zei de jongere vader en stond op. ‘Uw
kleinzoon wordt vandaag besneden.’
In de vestibule van het zeven etages tellende gebouw tuurde de liftmonteur op zijn
knieën naar de veelkleurige snoeren die uit een elektriciteitskast staken.
Zweetdruppels parelden op zijn voorhoofd. De huismeester keek met gebogen rug,
de zoom van zijn paarse galabiyya met één hand tot zijn dijen opgetrokken, over
de schouders van de liftmonteur mee. Met z'n andere hand lichtte hij het elektrische
raadsel met een zaklantaarn bij. Sinds drie dagen geleden de stroom even was
uitgevallen, was de lift halverwege de vijfde verdieping blijven steken.
Mevrouw Kadr-Abdul van zes hoog was tot haar schrik in het weigerende bakbeest
bekneld geraakt, hetgeen ze luid krijsend aan haar medebewoners kenbaar had
gemaakt. Ook toen na een half uur het licht in de residentie terugkeerde, kwam de
lift niet meer in beweging.
Het bleek een te zware klus om de gezette weduwe alleen door de nauwe
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opening omhoog te trekken. Haar postuur vertikte het steeds om mee te werken.
De huismeester moest enkele van zijn sterkste neven optrommelen om hem te
komen helpen, en met vereende brute kracht en een flinke scheut olijfolie was het
eindelijk gelukt. El Hamdoulilah.
‘Dat ziet er niet goed uit,’ zei de liftmonteur en wees naar de gesmolten restanten
van een geblakerd snoer. De huismeester zuchtte, hij had de afgelopen liftloze
dagen heel wat te verduren gehad. De bewoners hielden hem dan ook
verantwoordelijk voor de storing, en lieten hem dat weten ook.
Zijn eerste reactie was dan ook om zich te verbergen, toen hij de snelle
voetstappen op de marmeren trappen hoorde naderen, maar hij vermande zich; hij
moest de monteur immers bijlichten.
‘Saba el chier, effendi. Izayyak,’ groette hij de zoon van de professor van de
hoogste verdieping, want diens haastige tred had hij gehoord.
‘Zoals u ziet, zijn we druk bezig met de lift. Het zal hopelijk niet lang meer duren.’
De huismeester keek daarbij beschuldigend in de richting van de monteur die
onaangedaan een pakje Cleopatra's uit zijn achterzak viste en zei: ‘Als god het wil.’
‘Hoe gaat het met uw vrouw?,’ hervatte de huismeester zijn gesprek. ‘Ik hoorde
het goede nieuws van uw moeder. Een zoon, gefeliciteerd en vrede zij met hem.’
‘En met ons...,’ haastte de jonge vader zich te zeggen en schudde de uitgestoken
hand van de huismeester. De monteur groette hij met een korte knik, die hem daarop
één van zijn sigaretten aanbood. Hij bedankte met zijn hand op zijn hart. De
huismeester ging gretig op het aanbod in.
‘Ik heb haast, maar dankjewel nog voor je hulp. Alles gaat nu weer goed gelukkig,
over een paar dagen mag ze... vandaag... ik ben net onderweg naar het ziekenhuis...
zal je groeten overbrengen.’
Hij wilde verder lopen, maar bedacht zich.
‘Bedankt nogmaals en... kom vanavond iets eten. Ik zal zorgen dat er iets speciaals
is.’
Enigszins verdwaasd schudde hij voor de tweede maal de hand van de
huismeester en daarna ook de hand van de monteur, waarna hij haastig het pand
verliet.
‘Wat een vreemde kerel,’ sprak de monteur en streek een lucifer af. ‘Typisch de
oude wacht.’
‘Hij is net vader geworden... je weet toch hoe dat is,’ antwoordde de huismeester.
De monteur trok een gezicht alsof hij een vieze smaak in zijn mond had en hield
de huismeester zijn brandende lucifer voor.
‘Ze vinden zichzelf nog steeds heel wat, als je het mij vraagt. Maar die tijden zijn
dankzij Nasser gelukkig voorbij.’
‘De professor en zijn vrouw zijn altijd heel goed voor ons geweest. En trouwens,
ik vroeg je niets.’
De huismeester keek de monteur even recht in de ogen, waarna hij met een
verzoenend gebaar de sigaret naar zijn lippen bracht en zich naar de aangeboden
vlam toeboog. Hij inhaleerde diep, blies de rook krachtig door zijn neusgaten weer
naar buiten.
‘Zijn vrouw is niet van hier...,’ fluisterde de huismeester toen ineens.
De monteur keek hem niet begrijpend aan.
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‘Europa,’ zei de huismeester traag en liet na elke lettergreep een pauze vallen, alsof
hij het over het paradijs zelf had. Eu - ro - pa.
De monteur was nu een en al oor.
‘Hoe komt die hier verzeild?’
‘Opeens was ze er. Als ik er aan terugdenk, moet ze toen al zwanger zijn geweest.’
‘Goh..., moslim?’
De huismeester trok zijn mouw op en ontblootte een versleten tatoeage van een
bungelende Jezus aan het kruis, die hij op de binnenkant van zijn onderarm had
staan.
‘Een week later waren ze getrouwd.’
De monteur knikte zwijgend.
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‘Ik heb haar nog de trappen afgedragen. Die rotlift; ik werd midden in de nacht
gewekt, haar vliezen waren gebroken. Ik dacht nog dat ze in het trappenhuis zou
bevallen. Eigenlijk zelf een kind nog.’
‘En hij?’
‘Hij maar tieren over dat niets hier ooit werkte. Ach, die jongen heeft het niet
gemakkelijk.’
‘Ja, wie niet?’
‘Zijn vader...,’ de huismeester hield even in.
‘Ja?’
‘... laten we het er maar op houden dat de professor een moeilijke man is.’
De monteur staarde peinzend naar het smeulende brandpunt van zijn sigaret.
‘Verwachtingen.’
‘Wat?’
‘Dat is altijd het probleem.’
‘Ik begrijp je niet.’
‘Wie is de vader van zo'n zoon dat de zoon hem zou liefhebben of hij de zoon.’
‘Je raaskalt. Maak liever de lift en hou die wijsheden voor je.’
De monteur haalde zijn schouders op en vestigde zijn blik wederom op de waaier
elektriciteitssnoeren. ‘Zoals ik al zei, verwachtingen,’ mompelde hij, en rommelde
wat in zijn gereedschapskist. Met een nijptang zette hij zich aan het werk. Ook de
huismeester hervatte zwijgend zijn taak en pakte de zaklantaarn om de monteur in
de stilte van de opkomende middaghitte weer bij te schijnen.
De jonge vader hoefde zich niet te haasten. Het bezoekuur begon pas na het
middaggebed, en dat gaf hem genoeg tijd om langs de winkels te gaan. Toch bonsde
zijn nieuwe vaderhart, alsof hij al teveel tijd had verloren. Hij had geen idee wat hij
voor haar moest kopen.
Hoe anders was het in Zürich geweest. Daar waren nergens gebroken stoeptegels,
daar lag nergens vuil op straat en hoefde je geen kuilen en gaten te ontwijken. Daar
had hij haar ontmoet.
‘Are you American?’ Dat vroeg hij toen aan alle vrouwen, hij wist niets beters.
Terwijl hij op een teken van de verkeersagent wachtte om over te steken, volgde
hij met zijn ogen een straatjongen die met een spons en een emmer water tussen
de wachtende auto's kuierde, klaar om zijn wasdiensten te verlenen. De stakker
maakte de ruiten alleen maar smeriger. Naast hem drentelde een klein meisje aan
de hand van haar moeder. Ze had eczeemvlekken op haar voorhoofd en keek met
grote zwarte ogen de wereld in. Ze hield een ingedeukt poppenhoofd stevig bij de
samengeklitte nylonharen in haar vuistje geklemd.
Ze mochten oversteken. Misschien had zijn vader toch gelijk en had hij haar
gewoon terug moeten sturen. Ver weg van hier. Onbewust versnelde hij met het
bonzen van zijn hart ook zijn pas. Zijn vader had gemakkelijk praten.
Voorbij de drukke tramhalte, waar alweer een menigte ongeduldig stond te
wachten, volgde hij de Al-Hurryastraat en sloeg bij de patisserie van Hassani de
hoek om. Ver weg van hier.
Hij had haar, toen in Zürich, eerst een half uur gevolgd voordat hij haar durfde aan
te spreken. Hij was dankzij zijn vader in Zwitserland terechtgekomen. Die had via
een kennis een baantje geregeld bij een gerenommeerde medicijnenfabrikant. Zo
kon hij als medisch student de zomermaanden doorkomen.
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Met een botte injectienaald spoot hij voornamelijk katten in met verschillende
doseringen van iets, en hield dan nauwgezet de effecten bij in een logboek. De
verschijnselen varieerden van lichte braakneiging tot helse stuiptrekking, en
resulteerden bijna altijd in een akelige dood. Hij haatte het werk, ondanks dat het
goed betaalde.
Liever slenterde hij door de binnenstad van Zürich, waar hij zich vergaapte aan
de dure etalages met de laatste mode uit Milaan en Parijs. Soms liet hij zijn dwalende
ogen vallen op één van die onbereikbare Zwitserse schonen die hem vanuit de verte
een glimlach leken toe te werpen, maar eenmaal dichtbij toch allemaal haast bleken
te hebben, of al laat waren voor een afspraak, als ze al de moeite namen om hem
te antwoorden op zijn eeuwige vraag: ‘Are you American?’
Zij was anders.
‘Are you Italian?’ had ze lachend geantwoord.
Ze bleek uit Holland te komen, een land dat hij alleen van horen zeggen kende
en werkte als au pair bij een rijk gezin; en yes, yes hij bleef die dag volhouden een
Italiaan te zijn, in elk geval tot het moment dat hij haar voor de eerste keer kuste.
Arabieren lagen toen al slecht in de markt.
Vijgen. Opeens schoot het hem te binnen; van alle vruchten die haar nieuwe
thuisland haar te bieden had, hield ze nog het meest van verse vijgen. De besten
waren te vinden bij de fruitstalletjes achter de universiteit. Hij liet zich daarheen
meevoeren door het gewoel van de stad.
De zon naderde gestaag het dagelijkse kookpunt en slokte in zijn hemelvaart gulzig
alle schaduwen op. Zolang het ging, maakte hij dankbaar gebruik van het langzaam
slinkende schaduwpad aan één kant van de straat. Hij moest zich nu wel haasten,
de eerste winkels begonnen al te sluiten voor het aankomende middaggebed. Her
en der ratelden rolluiken al naar beneden. En voor de Ibrahim moskee bij Cecil
werden buiten de meterslange tapijten alvast uitgerold, zodat de gelovigen niet
tussen het vuil en stof hoefden te bidden als ze straks binnen geen plek meer konden
vinden. De fruitmarkt lag nog maar een paar straten verderop.
De markt was aan het leeglopen, handelaren telden alvast het geld of schreeuwden
bevelen naar de kraamjongens om voort te maken met het opruimen van de kramen.
Overal was lawaai van te zwaar beladen karren die telkens weer bleven hangen in
het met scheuren en gaten gepokte wegdek, en dan met vereende spierkracht weer
op het rechte pad getild werden. Toch lagen her en der nog stapels vruchten te
koop en wisselde af en toe een partij appels of pruimen nog van eigenaar.
Maar nergens lagen nog vijgen. Helemaal nergens vond hij zijn vijgen. Snel liep
hij heen en weer langs de kramen die nog open waren; hij zag alle vruchten van de
wereld, van sinaasappelen tot kersen en peren aan toe, maar geen vijg te bekennen.
Juist had hij het besluit genomen om dan maar een mooie tros druiven uit te
zoeken, toen hij een man zag met een slepende rechtervoet die op zijn schouder
een mand vijgen droeg. Overduidelijke rozerode vijgen, op en neer deinend op de
cadans van het slepen van zijn lamme voet. El Hamdoulilah.
Het waren vijgen die hij daar zag. Zijn vijgen.
Hij bedacht zich geen seconde en snelde de mankepoot achterna die behendig
tussen de menigte door hinkte.
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‘Effendi, effendi!,’ stootte hij hijgend uit en tikte de man op zijn vrije schouder. ‘Effendi,
stopt u even!’
De man hield in en keek achterom. Hij was duidelijk geen marktkoopman.
‘Ik zie dat u een partij prachtige vijgen heeft en ik wilde vragen of ik er een paar
van kan kopen. Uiteraard wil ik u ervoor betalen.’
De man zei niets, maar bekeek hem van top tot teen en maakte toen aanstalten
om verder te hinken.
‘Effendi, alstublieft! Op de hele markt zijn geen vijgen meer te vinden, gelooft u
mij, ik heb overal gezocht. Ze zijn voor mijn vrouw... ze ligt in het ziekenhuis...’
De jonge vader greep in zijn binnenzak en haalde een briefje van twintig pond
tevoorschijn. Hij had niet kleiner. Een glimlach verscheen op het gezicht van de
mankepoot, hij nam het kistje van zijn schouder en zette het op de grond.
‘Heb je een tas?’
Hij droeg niets bij zich, alleen een zakdoek, gelukkig nog schoon, en vouwde hem
open op zijn hand. De man legde er een aantal vijgen in en toen nog een paar.
De gelukkige ontvanger knoopte de zakdoek met de punten aan elkaar en liet het
pakketje voorzichtig in de zak van zijn jasje glijden.
De man hield demonstratief zijn hand op. Voor twintig pond kon je wel twee kisten
vijgen krijgen, maar de jonge vader had het er voor over en overhandigde hem het
geld.
‘Beterschap met uw vrouw,’ zei de mankepoot met een grijns, nam het kistje weer
op zijn schouder en verdween hinkend tussen de mensen.
Door de versterkers, die hoog in alle windhoeken aan de minaret van de Ibrahim
moskee bevestigd waren, klonk schel en vervormd de vermanende stem van de
imam die zijn donderpreek over de daken van de wijk liet rollen.
‘... En als de zon zijn licht verliest en zonder onder te gaan verdwijnt...,’ de stem
van de imam zwol nu aan, ‘... en de bergen zich roeren om te gaan liggen..., en de
sterren, verstrooid en uit het lood geslagen, hun schittering verliezen...’
Het was onmogelijk niet te luisteren naar het dwingende geluid van het
onheilsbericht over de voortekenen van de dag des oordeels. Als hij voortmaakte,
was hij nog op tijd voor het gebed.
‘...En als de oceanen verdampen, en de hemelen zijn weggevaagd...’
De jonge vader was niet de enige die zich haastte naar het gebedshuis. Overal
zag hij mannen, in groepjes of alleen, die zich net als hij door de straten spoedden;
als bijen naar een korf, nee als mieren op weg naar hun hoop, om aan de aardse
verplichting van de salat te voldoen, en om zo een plaatsje in het paradijs veilig te
stellen. Alle winkels waren gesloten nu.
‘... En als het hellevuur wordt opgestookt, en het paradijs nadert en nadert...’
Het plein naast de moskee was, op een paar verveelde straathonden na,
uitgestorven. De laatkomers zochten nog vlug een plaatsje tussen de zittende en
zwijgende rijen die zich buiten in de hitte voor de ingang van de moskee hadden
geformeerd. Tientallen luisterende rijen, schoenen en slippers aan de randen van
het tapijt aan hun lot overgelaten, naast de honderden andere achtergelaten
schoenen. Slechts een enkele gelovige droeg uit dure ervaring zijn schoeisel
gegeneerd naar zijn plaats mee.
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‘... Dan zal iedere ziel zich zelve kennen en al wat het heeft voortgebracht, goed en
slecht...’
Zelf zocht de jonge vader een plek vanwaar hij zicht kon blijven houden op zijn
instappers. Hij voerde zijn welkomstgebed uit en ging in de kleermakerszit naast
een wat oudere man zitten. De man had een kind bij zich, een jongetje van drie of
vier jaar, tussen zijn knieën voor hem op de grond.
Het ventje droeg een tuinbroek en hij keek gebiologeerd naar het
speelgoedautootje dat hij langs de geometrische motieven in het tapijt voortduwde.
Hij moest denken aan zijn eigen zoon, drie dagen oud, ergens op de kraamafdeling
van het ziekenhuis, en aan de toekomst die hij tegemoet zou gaan. Hij dacht aan
zijn vader, achter zijn bureau, aan het krassen van zijn pen op het blad. Hij zou voor
hen bidden; voor hen alledrie zou hij bidden.
‘... Want waarlijk zag hij de engel Gabriel, aan de heldere horizon verschijnen...’
De imam naderde het einde van zijn preek, die hij met elke zin steeds luider had
uitgesproken, waardoor hij alsmaar heser was geworden en zijn stembanden
uiteindelijk begonnen te kraken. De man zag zich gedwongen om een adempauze
in te lassen. Hij nam een slokje water en stootte een gemoffeld hoestje uit, waarbij
de luidsprekers een hemeltergende galmtoon voortbrachten, gevolgd door het geluid
van onhandig gestuntel met de microfoon.
Met een allerlaatste hoest die zelfs de straathonden helemaal achter op het plein
deed opzitten, kreeg de imam weer vat op zijn stem, om zijn sermoen toch nog tot
een waardig einde te volbrengen.
‘... Dit is een universele boodschap en niets dan een waarschuwing voor de
wereld... Voor diegene onder u die het oprechte pad bewandelen, het pad naar het
eeuwige... dit is niets dan Gods wil... de schepper van het universum..., ...Hij zij
geprezen.’
De moeadzin had vlug de microfoon overgenomen en met hoge stem de adzaan
ingezet, waarin hij iedereen die het in de wijde omtrek horen kon, opriep om aan
het gebed deel te nemen. ‘Allahoe-akbar, Allahoe-akbar... Allaaah...’
De gelovigen kwamen geruisloos op de been om schouder aan schouder, kleine
teen aan kleine teen te staan; dit om de alom aanwezige duivel te beletten tussen
de biddende schare plaats te nemen.
De jonge vader stond naast de kleuter die tot halverwege zijn dijbeen reikte en
braaf zijn speelgoedautootje aan zijn vader had afgegeven. Het bidden kon beginnen.
Het ventje, hoe jong hij ook was, leek te weten wat hij moest doen en hield zoals
het hoorde bij de aanhef van het gebed zijn handen naast zijn hoofd, om ze
vervolgens op zijn borst over elkaar te slaan.
Hij kon het niet laten om naar het jongetje te kijken, naar de serieuze blik waarmee
die even zijn vader in de gaten hield en een seconde later alweer nieuwsgierig alle
kanten opkeek. Hij tikte hem even corrigerend op zijn schouder, alsof het zijn eigen
zoontje was die daar naast hem stond te talmen. Het ventje sprong direct keurig in
de houding, om zich samen met de andere godgelovigen door de knieën te laten
zakken en nederig zijn voorhoofd op het tapijt te drukken, want zo ziet Allah zijn
onderdanen het liefst.
Het academisch ziekenhuis van Alexandrië was een steriele cluster van ééns witte
gebouwen met overbelichte corridors en mistroostige kamertjes. Het lag pal naast
de Straat van de Soma in het oude centrum van de stad. De medische
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faculteit lag op een steenworp afstand, maar daar was hij met een grote boog
omheen gelopen, om het risico te vermijden een bekende te ontmoeten.
De jonge vader ging de zijingang van het ziekenhuis binnen en liep rechtstreeks
door naar het trappenhuis, en daarna naar de kraamafdeling op de derde verdieping.
Het bezoekuur was in volle gang, met de bekende taferelen van verdwaalde jonge
vaders en andere naaste familieleden, gewapend met knuffelberen en ballonnen,
haastig op zoek naar het juiste kamernummer. Gelukkig kende hij de weg en liep
door de juiste gang, waar hij aan het einde rechts de hoek om moest. Links en rechts
ving hij in het voorbijgaan door openstaande deuren de glimpen op van bezorgde
gezinnen, geschaard om het bed van hun zieke naaste die stil uit het raam staarde,
of nog maar eens een hapje nam van etenswaar dat goedbedoeld onder zijn neus
werd geduwd.
Halverwege de gang bevond zich het zogeheten ‘kijkraam’. Dit was een enorme
vitrine van drie bij twee meter die zicht bood op de kraamkamer, waarachter alle
pasgeborenen de eerste dagen van hun leven steriel werden uitgestald.
Voor het raam was het druk; er heerste een uitgelaten stemming, hele en halve
gezinnen met de neuzen tegen het glas gedrukt om maar niets van het wonderlijke
schouwspel te hoeven missen. Trotse jonge vaders die in onmogelijke houdingen
hun nageslacht (voor datzelfde nageslacht) op de gevoelige plaat probeerden vast
te leggen.
Hij wrong zich voor het enorme venster, en liet de onwezenlijke aanblik van de
twintig of dertig pasgeboren baby's op zich inwerken. Het voelde nog steeds alsof
hij door de etalage van een warenhuis naar binnen keek.
De baby's lagen in twee horizontale rijen, waartussen een gangpad voor de artsen
en verpleegsters, naast elkaar in langwerpige ledikanten. Allemaal op dezelfde
manier strak in doeken gewikkeld, als kleine mummies, om het veilige gevoel van
de baarmoeder na te bootsen, en hadden alleen de gezichten en voeten nog vrij
om te bewegen.
Hij bekeek de uitdrukkingen op hun gezichten; gezichten van oude mannetjes:
de één vredig aan het slapen, de ander met een verbeten blik, maar allemaal met
diezelfde wijze frons op het voorhoofd.
Om de minuscule enkels hingen de naambandjes, de enige houvast om ze nog
te onderscheiden en uiteindelijk aan de juiste ouders mee naar huis te geven. De
letters waren te klein om goed te lezen.
Helemaal achterin lagen zes baby's in een apart gedeelte van het ledikant, niet
zo strak ingepakt als de anderen, het onderlijf ontbloot en met een verbandje tussen
de benen. Zij waren eerder die ochtend het convenant van Abraham aangegaan.
Daar lag hij vredig te slapen, de derde wurm van rechts, te herkennen aan zijn
blanke gelaat, de naamdrager van zijn vader, zijn zoon. De grote
voorhuidenverzamelaar in de hemel had ook zijn exemplaar toegevoegd aan de
collectie.
Hij kon niet langer meer wachten en maakte zich los van het grote raam. De deur
van haar kamer stond op een kier. Zonder geluid te maken, sloop hij naar binnen.
Ze sliep.
Stilletjes ging hij naar het hoofdeinde van het bed en boog zich over haar heen.
‘Are you American?’ fluisterde hij in haar oor.
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Captain Louis Lehmanns Slavenkoor
Zijnde een bespreking van de negentigjarige langspeelplaat zijns
levens
door Erik Bindervoet & Robbert-Jan Henkes
Na enig inleidend geroezemoes
Waarin de instrumenten gestemd worden
En de stemmen gesmeerd
Zal er hedenavond vannacht
Vanaf klokke tien voor zessen
Ten bate van meneer Lehmann
Een voorstelling zijn,
Een show. Hip hip hoera!
De grebbels van Ochteli-Bla
Zullen er allemaal zijn,
Evenals de rornels van Oe,
En de grauwe nixen,
En Paolo Spuibeljaat en Everard Schulphorn,
Voorheen van Pablo Fanque's Fair,
Die vermeld wordt in het nummer
Being for the Benefit of Mr. Kite.
Wie Pablo Fanque is,
Wordt nergens uitgelegd.
En dat zou je toch wel willen weten.
Men heeft tenslotte een grote behoefte
Aan feiten, desnoods emotionele,
Die zich als feiten gedragen.
Ze hoeven niet allemaal te kloppen,
Getoetst en gecontroleerd te kunnen worden,
Maar liever wel,
Zoiets als de dingen die je over jezelf vertelt,
Ook kindermoeilijkheden:
De eerste tortureerders,
Walging voor rode kool,
Autootjes en knuffelkonijnen
En wat de Lego bouwt.
Het is soms wonderbaarlijk
Wat je als mens allemaal onthoudt.
Welnu, en niet later,
('k Zie je later psychiater!)
Pablo Fanque (1796-1871)
Was een volleerd koorddanser, acrobaat en ruiter,
En werd 's werelds eerste zwarte circuseigenaar,
Maar drong net niet door tot de laatste honderd van de
Honderd belangrijkste zwarte Britten aller tijden.
Als je van Pablo Fanque's ruiterschool kwam,
Dan stelde je wat voor.
Dan kon je op twee benen
Op drie paarden
Met twaalf benen
Drie salto mortales maken!
Pablo Fanque! Louis Lehmann!
Want wie Pablo Fanque zegt,
Zegt Louis Lehmann!
Captain Louis Lehmanns Captain Louis Lehmanns
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Captain Louis Lehmanns Slavenkoor!
In het tweede nummer zien we hem
Met hoge hoed op,
Licht verkouden,
Maar met schone surrealistische zakdoek,
Tijdens een tournee in de kop van Noord-Holland,
Ergens tussen Medemblik en Hippolytushoef,
Terugggekeerd in het zadel
Vlak na zo'n salto mortale met dubbele schroef!
Ruiter-dichter-scheepsarcheoloog, salon-prestidigiateur,
Tekenaar-collagist, ugly brotherpoet, huishoudrapper
En wandelende en dansende
Componist-muziekencyclopedie in één.
Maar hij is meer, veel meer.
Of hadden we dat al gezegd?
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In het derde nummer zien we hem,
Ruwweg vermomd als zeeman,
Als één van Vestdijks
Negenhonderd negerslaven
(Allen met bijzondere gaven),
In een onderaards gewelf
In de tuin van Vestdijk zelf,
Waar geen Doornaar hen kan zoeken,
Schrijvend aan zijn boeken
Die destijds in dit anthropocene tijdsgewricht
Verschenen in Nederland
Als zandtaartjes op het strand van plastic
Aan de zee van madeinchina.
Vestdijk zelf kon er niet om lachen
Om Lehmanns grap
Dat Vestdijk negenhonderd negerslaven
In zijn kelder had om zijn boeken te schrijven.
Niet leuk! Het waren namelijk slavinnen,
Blanke slavinnen,
Met stofzuigerslangen
In en uit
Al hun openingen,
Blanke negerslavinnen
Die voortdurend de ontbrekende letter T lispelden,
Want die ontbrak,
Zoals algemeen bekend en legendarisch aan zijn
Yperende iepmachine.
In de vierde song horen wij
Een klassiek tangolied, uit 1920,
Geen urkse maar een argenijnse ango,
Hoewel de tekst uit 1942 stamt,
Nu voor het eerst in het Nederlands vertaald,
Waarin de emoties ongegeneerd hoogtij vieren
En niet benoemd
Door ontkend te worden.
Raggen die raga's!
Tappen met die teentjes!
Schoppen met die scheentjes!
LOS MAREADOS

oftewel DE VERZOPENEN

Rara
Hoe in vuur en vlam ik
Jou daar drinkend aantrof
Aanbiddelijk fataal
Jij dronk daar
En in 't champagnegeraas
Tegen de tranen,
Lachte je dwaas
Wachtend
Totdat ik mijn kans zag
Toen ik de glans zag
Smachtte ik naar
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Jouw ogen
Magnetisch stralend als de maan
Jouw mooie ogen
Die ik zo diep aanbad
Waarde vriendin, vanavond gaan wij
Ons in de alcohol begraven
En krijgen er van hun een naam bij:
De verzopenen der aarde
Iedereen zucht onder smarten
Zwaar ook zuchten onze harten
Laten wij vanavond drinken
Omdat wij - elkander nimmer meer
Zullen zien
Vandaag... zink jij in mijn verleden
In het verleden van mijn leven
Wat heeft mij wonde ziel geleden
Aan liefde, leed en smart
Vandaag zink jij in mijn verleden
Vandaag scheiden zich onze wegen
Hoe sterk klopte de liefde in ons hart
Maar, moet je nu eens zien
Ach, wat er overbleef!
We hebben niets over de heer Lehmann gehoord,
Maar wel veel treurigheid,
Zoals gewoonlijk.
Veel treurigheid en veel passie,
Echte passie,
In een lied waar de emoties van afspatten
Als even zovele zweetdruppeltjes
Van een koor van slaven in een galeischip, namelijk
Captain Louis Lehmanns Captain Louis Lehmanns
Captain Louis Lehmanns slavenkoor!
Want ze tango ies a game of paffion.
Paffion y emoffion!!!
Showaddywaddy wat een show!
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In het vijfde nummer zien wij Louis terug
Voor het bronzen standbeeld,
Levensgroot, zonder sokkel,
Op het plaveisel, op een brug,
Van James Augustine Aloysius Joyce,
In Triëste, klaar voor vertrek.
Je moet immers ver weggaan om de droom te vinden
Op de ene plaats waarvan men is gestart.
In het zesde nummer zien we hem,
Met de eendesnavel van een platte poes,
De donald duck-billed platypus
In drink & eetlokaal Pieck in Haarlem. Hij nam
Een dessert genaamd Waltzing
Mathilda, drie bonbons en een likeur,
Australische amaretto.
In het zevende nummer zien we hem op de begrafenis van
Mevrouw Poll-de Muinck Keizer.
Het is de leeftijd, zei hij. Maar, zeiden wij, in koor,
In slavenkoor,
In Captain Louis Lehmanns slavenkoor:
Ook het weggaan van de ander.
Op het eerste nummer van kant twee fietst hij,
Op geheel eigenwijze eigen wijze Ierse balladen
En Prince Buster-hits neuriënd,
Op een eenwielige velocipède over het Spui
Vlak voor hij daliniaans
Vlinderachtiiiiiiiiiiiiiiiiiig
Tegen de vlakte smakte
En hoog sissend,
Van tonisch naar subdominant verglijdend,
Vermalen schelpen uitstotend uitriep:
- Ik ben verdomme geen circusartiest!
Ik ben geen dichter!
Schrijven is geen vak!
Ik wil bij de Shell werken!
Liever tierks dan pieps!
Gij zult niet bloemlezen!
En hij pakte zijn gitoir, zijn onafscheidelijke guitaar,
En zijn mondharponica
En hij zingde de blues
Want hij hebde de blues
In een nummer toepasselijk getiteld
Blues
En dat te vinden is in zijn
Nog niet Verzamelde Gedichten
Laden ledigen
Op bladzijde 85:
Ze noemen me dichter, }
maar daar is niet veel aan. } bis
Het is net lang studeren
zonder kans op een baan.
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In het negende nummer dat u nu te horen krijgt
Zien we hem in een kano,
Peddelend naar de Argentijnse dichteres Alfonsina Storni die,
Schrijlings op de horizon,
Maar breeduit lachend,
Haar tanden van wit basalt blootgelegd,
Werkt aan het allereerste rijmloze sonnet ter wereld,
Getiteld:
Geen gezanik, een potlood!
In het tiende nummer zien we hem op de H.B.S. in Schiedam,
Toen pijprokers nog vertrouwen wekten
En het sigaretgebaar nog niet
Uit den boze was.
Heel veel hele en halve tandelozen, ook voor de klas
Stonden die bruingebekten
Die hun menslijkheid vonden
Als ze honend lachen konden
Om je onvoldoendes en andere pekelzonden.
Dus zelf leraar worden, met collega's? Nee!
Het bleef nee, nooit, voltooid ooit,
En hij ontmoette Alida,
Onze, uw, een, de archetypische aardrijkskundelerares
Zij had ons en de mensheid uitgenodigd
Om Turks te eten
Bij haar thuis, op de Egelantiersgracht,
Gracht waar eend en koet voortdurend watertrappen
Om voort te gaan, niet om te drijven,
Zoals de watervreemde mens,
Zoals geschreven staat over de Egelantiersgracht,
In de Jordaan.,
Waarin de Doper uitging om te preken,
Zoals ook geschreven staat.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

61

In de schaduw van het anarchistische
Gebeier van de Oude Wester.
Zaten we op de grond,
En aten met onze handen.
Bretonse dolmen met kanun en ud
En een tapenade van triremen
En mazi toe.
Heerlijk! Wat een show!
Dertig jaar geleden De twintigste eeuw stond in volle bloei
En wij kwamen net kijken
In de permanente bestaanscrisis
Die het aardrijk rijk is.
Louis Lehmann was er ook,
De vriend van mevrouw Beekhuis
En expert op het gebied van antieke scheepswrakken,
Maar we wisten niet
Dat hij ook dichtte.
We wisten ook niet
Dat hij niet meer dichtte,
De niet-meer dichtende dichter
Of althans de niet meer publicerende dichter,
De op de mythisch 46-jarige leeftijd
Met publiceren gestopte dichter,
Alles wat gezegd kon worden kon blijkbaar ook
Niet worden gezegd.
Dat was een hele schok, een openbaring.
Je dacht dat je moest dichten,
Dat het niet anders kon.
Maar er moest helemaal niks.
Het hoefde niet.
Je kon het doen,
Je kon het laten doen,
Maar je kon het ook laten.
Het zat namelijk niet in de woorden
En al helemaal niet in de daden.
Poëzie deed namelijk niks gebeuren.
Poëzie scheerde langs alles wat mensen aanging,
En raakte niks,
Net als politiek trouwens,
Maar dan zonder kwaaie bedoelingen.
Hij vertelde dat hij er veel last van had gehad,
Van de poëzie,
Bij sollicitaties.
U bent toch dichter?
Wat doet u hier dan,
In de maatschappij?
Zorg eerst maar dat je een goeie baan hebt
En ga dan maar dichten,
Was Louis' wijze les,
Uitgesproken met zijn kenmerkende deftige,
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Bijna plechtige, nimmer plechtstatige
Naar hartelust elouïsies eliderende spreekstem
Die dwars door alles en iedereen heenkeek.
Vooral als hij zweeg.
Poëzie doet namelijk inderdaad niets gebeuren
Behalve zijn.
En daarom nemen wij,
Captain Louis Lehmanns Captain Louis Lehmanns
Captain Louis Lehmanns slavenkoor,
Thans afscheid van u
Met, geheel conform de traditie van de concept-lp,
De tot in het oneindige herhaalde uitloopgroef,
Een nummer van zijn hand,
Toepasselijk voor het laatste bewaard en getiteld
En genummerd nummer elf
Het laatste woord in blues
En het is ook echt het laatste woord,
Maar dan tot in het oneindige herhaald.
Of hadden we dat al gezegd?
Het is troosteloos
Te kijken naar een waslijn
Met een oneven aantal sokken.
En soms, als het vochtig weer is,
Hangen ze er
Dagenlang, dagenlang...
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Bladgenoten
50 jaar Hollands Maandblad - een geschiedenis in fragmenten
IV - Aldien Poll
door Rob van Scheers
ALDIEN POLL

(1957) - Woont te Amsterdam.

BERT EN FRANSJE POLL

Werkzaam in de gezondheidssector. Dochter van K.L. (Bert) Poll - oprichter van
Hollands Maandblad - en Fransje Poll-de Muinck Keizer. Sedert 2001 secretaris en
sedert 2004 voorzitter van de Stichting Hollands Maandblad, de juridisch eigenaar
van het literaire tijdschrift waarvan dit het 750ste nummer is.

Bert Poll richtte Hollands Maandblad op in 1959; jij keek met kinderogen toe?
‘Ik heb nog flarden, tamelijk scherpe flarden, herinnering aan die vroege jaren.
Wij woonden toen in een vrij klein huis aan de Burnierstraat in Den Haag, en dan
kwamen daar die deftige mensen van Hollands Maandblad. Maar ze waren helemaal
niet deftig! Voor je het wist, klommen ze met z'n allen op onze schommel in de
achtertuin en gingen als bezetenen schommelen. Peter Vos voorop. Hij was een
grote klimmer. Voor de deur stond een lantaarnpaal. Als je daar inklom, keek je
rechtstreeks in de werkkamer van Bert. En Peter Vos deed dat, kwam dan op
ooghoogte met Bert en riep: ‘Hier zijn ze. Ik heb het echt op tijd af! Hier zijn ze!’ waarmee hij dan zijn illustraties bedoelde.
Jullie hoefden dus niet op je tenen te lopen als de grote schrijvers op bezoek waren?
‘Dat geschommel en geklim van die grote mensen paste allemaal naadloos in
onze kinderwereld. En zo was het ook: de volwassenen van Hollands Maandblad
hadden hun kinderjaren blijkbaar nooit losgelaten. Iets wat ik later goed vond passen
bij Bert, overigens. Hij zei dikwijls: “Zorg ervoor dat je nooit uit je pubertijd raakt.”
Dat vond hij belangrijk, omdat voor hem inhield dat je speels en nieuwsgierig bleef
en je altijd bleef verwonderen over de wereld. Hij was er echt van overtuigd dat je
door je kinderperspectief te bewaren de details blijft zien en nooit vastloopt in
onveranderlijke complete beelden. Bert wilde dan ook liever geen gebaande paden,
maar prefereerde altijd de kronkelweggetjes ergens omheen, zodat je onverwachte
dingen ziet.’
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Had je het idee dat er met HM iets bijzonders werd gemaakt bij jullie thuis?
‘We beseften wel dat er iets werd gemaakt. Wij kinderen sliepen met elkaar op
kamers, twee op zolder en twee op een kamertje pal naast een tussenkamer die
grensde aan Berts werkkamer. In die tussenkamer ontving hij mensen. Dus als we
in bed lagen hoorden we ofwel gepraat en gelach, ofwel het geratel op de tik-machine
- taktaktaktaktaktaktak..ping! - een veel doordringender geluid dan het gepraat. En
als wij zaten te donderjagen, stopte het tikken opeens en dan hoorde je die zware
stappen richting de tussendeur komen - steeds dichterbij! Maar dat het allemaal
bijzonder was, beseften we pas veel later. In het begin kwam alleen het getik, en
het gelach, en het klimmen op die schommel ons eigen leven binnen, maar wij
wandelden niet dat leven binnen...’
Wanneer werd Hollands Maandblad meer dan mannen die schommelden?
‘Op een gegeven moment krijg je door dat die bezoekers allemaal verschillende
soorten mensen zijn. Als Jan Pen langs kwam, dan nam-ie je op schoot achter de
piano en dan zei hij: “Kijk, pianospelen is heel gemakkelijk. Je hoeft alleen maar dit
en dit te kunnen.” Ik speelde helemaal geen piano, maar voor je het wist zat je bij
Pen op schoot akkoorden te spelen. Maarten Biesheuvel was ook speels, en Peter
Vos natuurlijk. Dick Hillenius was heel erg speels, met hem hebben we echt zitten
keten.
Maar als Andreas Burnier langskwam, ja dan wist je: dat wordt niet spelen maar
een ernstig gesprek - en dat gold ook als Rudy Kousbroek langskwam. Dan ging
het serieus om gelijk hebben of niet gelijk hebben en wat is waarheid? Dat hadden
die anderen allemaal niet. Die waren gewoon bezig met verwondering, stonden
dichter bij ons wereldbeeld als kinderen. Kijk, Jan Brugman, die had beide. Het was
heerlijk om met hem te spreken - wij waren toen al iets ouder, zo zestien, zeventien,
denk ik - en hij vertelde ons over de islam en de Arabische wereld... soms als een
schoolmeester, maar dan weer met veel humor.’
Hoe ging dat met Kousbroek, liepen de gemoederen hoog op?
‘Kousbroek was iemand met wie Bert flink van mening kon verschillen. Dat ging
niet alleen over de inhoud van een stuk, of wat waar is en niet waar is, maar ook
over twee vrienden die met elkaar aan het ruziën zijn. Rudy was natuurlijk een
béta-mens. Hij vond Bert een alfa-mens. Zij vonden beiden dat de ander over hun
eigen bèta- of alfa-onderwerpen niets mocht vinden.
Toch kwam Rudy ook wel graag bij ons, geloof ik, en Fransje en Ethel konden
ook goed met elkaar overweg. Daar zat een echte mannenvriendschap, maar
intellectueel konden zij ook wel worstelen met elkaar. Als Rudy dan vertrokken was,
kon Bert daar soms nog wel een tijdje over mopperen, ja. Gelukkig kon Fransje dat
dan weer relativeren, en dat hielp Bert, want eigenlijk was hij heel gevoelig. Dus
een man die kon mopperen, of ontzettend kon genieten of uitbundig kon schateren.
Fransje was evenwichtiger, ze kon Bert goed een spiegel voorhouden, ook over die
worstelpartijen met Kousbroek.
Bert en Fransje spraken zelf heel veel over Hollands Maandblad - en over
bijdragen, want Fransje las bijna alles, en over hun wederzijdse vrienden - Fransje
was dus echt een klankbord voor Berts perspectief op Hollands Maandblad.’
Kousbroek heeft op zijn beurt wel eens gemopperd dat Bert ijdel was.
‘Hij had wel een bepaalde ijdelheid, maar dan toch op die jongensachtige manier
van hem. Bert hield er ontzettend van om op het podium te staan, om een
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lezing te houden, en om plezier te maken met die mensen. Als dat lukte, dan
genoot-ie ervan. Als hij een verhaal kon vertellen met een kwinkslag - of hij kon een
zaal of een individu uitdagen. Op zijn afscheid bij de krant is hij een lied gaan zingen,
in de volle Vondelkerk. Waarom deed hij dat? Hij was niet bepaald een groot zanger,
maar hij wilde plezier maken met al die mensen.
Dat aspect, dat op het podium staan en plezier maken met elkaar - dat kun je een
bepaalde ijdelheid noemen. Maar Bert was niet ijdel in de zin van: ik heb altijd gelijk,
of; kijk mij eens mooi eruit zien. Ik heb zelfs nooit gezien dat hij voor een spiegel
stond. Fysieke ijdelheid kende hij niet, een soort jongensachtige intellectuele ijdelheid
misschien wel. Maar dan ook als vorm om dingen echt in beweging te zetten. Hij
genoot er van als hij iets bedacht of schreef, en dat mondde dan daadwerkelijk uit
in iets, zoals Hollands Maandblad of de Stichting Onderwijs, Kunst en
Wetenschappen.’

Vandaar de Hollands Maandblad-avonden in het land, HM on tour, zogezegd?
‘Ja, hij was altijd bezig met dingen te organiseren. Ik herinner me dat hij met
affiches binnenkwam, en zei: “Vanavond ga ik met Maarten Biesheuvel naar
Groningen!” En dan was er paniek, omdat die de avond tevoren plots afbelde. En
dan moest Maarten 't Hart ingevlogen worden, haha. Maar dan was Bert ondertussen
alweer aan het bellen. Is de lokale radio al geweest? Hangen alle affiches er wel?
Heel fanatiek was hij.’
Daarom had hij nooit twijfels over Hollands Maandblad?
‘Vanaf het allereerste nummer van de eerste jaargang is dat fanatisme er bij hem
geweest om het blad in de wereld te zetten. Zo liet hij foldertjes drukken voor het
bedrijfsleven: er is een literair tijdschrift, en gaarne verzoeken we u tot sponsoring,
of een private bijdrage voor het komende nummer. En iedereen had natuurlijk een
smoes om niets te geven. Soms wilden de geldgevers het wetenschappelijker maar dan zei Bert: nee, nee, we houden het toegankelijk voor iedereen, het moet
helemaal geen universitaire periodiek worden... En dan weer bleken de politieke
essays een obstakel. Ik herinner me heel goed dat hij naar de Shell ging, die zaten
in een groot gebouw in Den Haag, direct achter ons. Daar kende hij wat mensen
uit zijn studietijd. En die mensen zeiden: we willen best wat subsidiëren, maar dan
moet de politiek eruit. En dan zei Bert: ja hoor eens, de politiek gaat er natuurlijk
niet uit!
Bert bleef van begin af aan zeggen: nee, nee, nee... niemand bemoeit zich met
de inhoud! Hij is daar altijd heel standvastig in geweest. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat zonder de enorme steun van enkele bevriende zakenmensen, zoals
Gerbrand de Jong, George Honig, en Ludo Pieters, en zonder de steun van de
Haagse boekhandelaar en uitgever Louk Boucher - en natuurlijk zonder de enorme
steun van Fransje - het er allemaal heel moeilijk had uitgezien.’
Zo gemakkelijk was het toen niet om een literair blad te beginnen?
‘Het was eind jaren vijftig en Bert wilde niet minder dan de verzuiling doorbreken,
hij wilde cultureel, literair en politiek boven de partijen staan. Dat was niet de
gemakkelijkste weg. Hij heeft die strijd altijd gevoerd, tot op het koppige af. Of beter,
anderen zeiden: het is koppig. Voor hem was het de enige juiste en enige
begaanbare weg. Die discussies werden thuis ook gevoerd. Of hij dat niet kon
veranderen, die koppigheid. Geen denken aan, vond Bert. Vandaar dat Hollands
Maandblad in diepste wezen natuurlijk toch Berts eenmansbedrijf was.’
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Las jij Hollands Maandblad zelf ook?
‘Ja, vanaf mijn studententijd. Maar ik kan niet zeggen dat ik met een scherp
vergelijkende letterkundige blik las, want de overige literaire tijdschriften zag ik vrijwel
nooit. Ik las de poëzie, en de essays van de mensen die ik kende - van wie ik wist
wie ze waren. Ik was meer een Vrij Nederland-lezer. Dat ik switchte van rechten
naar de gezondheidszorg vond Bert heel leuk - ik was de enige in de familie die niet
iets intellectueels maar iets maatschappelijks ging doen. En hij stimuleerde mij ook
om te schrijven, een enkel keertje zelfs voor HM.’
En hoe werd je voorzitter van de Stichting Hollands Maandblad?
‘Het is heel geleidelijk gegaan. In de laatste jaren van Berts leven was ik al wat
meer bij Hollands Maandblad betrokken. Zo hielp ik Fransje met de archivering.
Toen Bert overleed in 1990, hebben we onmiddellijk gezegd: wat gaan we doen doorgaan of stoppen? Op de dag van zijn overlijden kwamen net de drukproeven
van het nieuwste nummer binnen - ik heb die proeven toen zelf gecorrigeerd en
naar drukkerij Trio gebracht - dat nummer kwam uit.
Een aantal mensen zei: stoppen, want met de dood van Bert gaat ook het Hollands
Maandblad ter ziele. Een aantal andere zei: nee, nee we moeten doorgaan. Temeer
omdat hijzelf ook al in het jaar daarvoor aan het kijken was wie hem zou kunnen
ondersteunen. Het was duidelijk dat hij helemaal niet in gedachten had: als ik er
niet meer ben, dan stopt ook het blad. Dat had Bert niet. Daarom hebben wij van
de familie gezegd: nee, het gaat door. John Peereboom heeft toen de draad
opgepakt, met steun van enkele anderen.
Daarna kwam het idee om de redactie te verjongen, en toen ben ik gaan rondbellen
en kwam bij Maarten Doorman uit, en via hem ook bij Bastiaan Bommeljé. En
vanwege die bemoeienis ben ik op verzoek van Fransje - dat was niet lang voor
haar overlijden - ook in het Stichtingsbestuur gestapt. Dat stond destijds onder
leiding van Honey Wolff, oud-lid van de WRR die Bert ook nog goed had gekend.
Toen Honey zich na jaren voorzitterschap terugtrok, viel de verantwoordelijkheid
mijn kant op. Dat ging allemaal vanzelf.’
De 50-ste jaargang is nu in goede gezondheid gepasseerd. Wordt de 75 ook
gehaald?
‘Dit is nu een heel mooie mijlpaal, het gaat goed, maar hoe zouden we, zeg, de
volgende 25 jaar in willen gaan? Deels bestaat het bij de inzet van de redacteur,
en op die manier zijn het blad en zijn redacteur onlosmakelijk met elkaar verbonden
- ik heb dat gezien aan mijn vader, en aan John, en aan Bastiaan. Maar voor een
ander deel bestaat Hollands Maandblad ook bij een uitgebreid netwerk van schrijvers,
dichters en tekenaars. - En het is dankzij die twee pijlers dat Hollands Maandblad
als relatief klein blaadje cultureel gezien een enorme toegevoegde waarde heeft.
Die toegevoegde waarde bestaat uit het bijzondere podium voor bijzondere mensen
om bijzondere stukken te publiceren, stukken die je elders niet kunt lezen, en zeker
niet in de context die Hollands Maandblad biedt. Ik denk dat Bert dit ook zo zag.
Vandaar ook zijn enorme trouw aan de medewerkers van het blad.’
Voel je zijn aanwezigheid nog weleens in je nekharen, als het gaat om HM?
‘Ik denk dat hij het leuk vindt dat ik voorzitter van het bestuur ben... Fransje zal
zich afvragen: God, kan ze het er allemaal wel bij doen? Bert zegt dan: Natuurlijk!
Ik denk dat het hem geweldig vrolijk zou maken als hij wist dat Hollands Maandblad
nog bestaat, met dezelfde koppigheid die hem zo eigen was.’
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[751/752]
[Medewerkers]
HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

(1930) - Recentste bundels Van voorbijgaande aard (2008) en
Bij wat er is (2010), die verscheen bij zijn 80ste verjaardag. Lid van het
dichterscollectief 2006 (www.dichterscollectief2006.nl).
ANTON GERITS

ARNON GRUNBERG - (1971). Schrijver en columnist. Zijn recentste roman is Onze

oom (2008). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de F. Bordewijkprijs, tweemaal
de Gouden Uil, tweemaal de AKO-literatuurprijs, de Libris literatuurprijs en
onlangs de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre.
(1983) - Publiceerde eerder verhalen in De Brakke Hond,
Bunker Hill, Deus ex Machina en Hollands Maandblad. Zijn debuutroman zal
te zijner tijd verschijnen bij De Arbeiderspers.
ROMAN HELINSKI

JEROEN HERMKENS (1960) - Schilder en graficus. Ontving in 1996 de Nederlandse

Grafiekprijs. Werd in 2006 gekozen tot Kunstenaar van het jaar. Tot 5 september
is de Rotterdamse Kunsthal de expositie ‘Waterwerken - Terra Nova’ te zien
met schilderijen en litho's die hij maakte voor baggerbedrijf Van Oord.
(1976) - Dichter en vertaler. Winnaar Hollands
Maandblad Schrijversbeurs (poëzie) 2007/2008. Publiceerde de bundels Als
geen ander (2008) en Stil alarm (2009).
KRIJN PETER HESSELINK

(1984) - Studeerde geschiedenis en filosofie. Zijn roman Dagen
van gras (2009; genomineerd voor de Debutantenprijs) bewerkt hij thans tot
een scenario voor Circe Films en de VPRO.
PHILIP HUFF

(1956) - Is werkzaam als forensisch psychiater. Zijn recentste
dichtbundel De lieve geur van zijn of haar verscheen in 2008.
ANTOINE DE KOM

(1960) - Beeldend kunstenaar en dichter. Publiceerde
de bundels (met poëzie & tekeningen) Desperate vrouwen zijn niet leuk (2000)
en Op hoge hakken de trap op rennend (2010).
MARGERITE LUITWIELER

(1933) - Schrijver. Debuteerde in 1959 met de dichtbundel
Afscheid van laatste lente. Op 56-jarige leeftijd publiceerde hij de
verhalenbundel De kip die over de soep vloog, die onder meer werd
genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. Zijn recentste boek is Jarig ben je
d'r mee (2009).
FRANS POINTL

HEDWIG SELLES (1968) - Debuteerde in 2000 met de bundel Jaarringen, waarna

werk verscheen in Brakke Hond, Liter en Poëziekrant. Publiceerde in 2008 de
tweede bundel IJzerbijt.
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(1973) - Medeoprichter van het punkrocktijdschrift Zeroxat.
Debuteerde in 2006 met de bundel Toendra (bekroond met de C.
Buddingh'-prijs). In 2008 verscheen Na de vlakte.
WILLEM THIES

(1970) - Stafmedewerker bij een woningcorporatie.
Publiceerde o.a. Hermans; Het grootste gelijk buiten Nederland (2002), De
calvinistische voyeur; Jan Wolkers in Zweden (2005), De pen in het zand (2007)
en Bennekom te boek (2009). Schrijft regelmatig voor o.m. De Parelduiker.
ARNO VAN DER VALK

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
ROB WENTHOLT (1924-2010) - Emeritus hoogleraar sociale psychologie. Werkte

tot zijn overlijden aan een autobiografie door middel van portretten van anderen,
die deels verscheen in Hollands Maandblad.
(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

(1980) - Bezocht na haar studie Onderwijskunde de
kunstacademie in Den Bosch en volgde de studie Fine Art aan het Sandberg
Instituut in Amsterdam. Zie ook: www.doriendewit.nl.
DORIEN DE WIT
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Deze maand
Noem mij melodramatisch, maar soms, heel soms - ik bedoel zo op een kort moment
in het holst van een zwoele zomernacht - word ik geplaagd door het vage vermoeden
dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen. En met ‘we’ bedoel ik niet
de mensheid in het algemeen noch onze natie in het bijzonder, want hoewel ik
weinig opheb met beide, is ‘we’ in die zin een laf, onzorgvuldig en onjuist woord.
Sterker nog: een dergelijk ‘we’ illustreert precies de woordsmijterij en
almachtsfantasieën die zo'n zomernacht lelijk kunnen verpesten. Een dergelijk ‘we’
wordt immers al te vaak gebruikt door mensen met meer gevoel voor de
exploitatiemogelijkheden van gratuite gedachten dan u en ik tezamen. Voor we het
weten hebben we dan te maken met een ‘opinie’ en zijn wij zelf die ‘we’.
Dit is de moralistische, politieke, ja dikwijls pathologische en soms dwingende
‘we’ waar wij uiteraard verre van wensen te blijven. Zodra iemand rept van ‘we
moeten’ (de wereld redden c.q. betere mensen worden c.q. meer over ethiek denken
c.q. minder naar voetballen kijken) is het tijd dat wij de paraplu der scepsis opsteken.
In deze tijd raken alleen de lichtgelovigen nog onder de indruk van opinies, en
gelukkig weten wij wel beter.
Derhalve bedoel ik met ‘we’ ook niet ‘ons’ - de ‘wij allen’ die ervoor zorgden dat
in de laatste week van de meimaand, na het bekend worden van de
eind-examenuitslagen, het meest getwitterde woord in Nederland ‘geslaagt!’ was.
Ja, met een ‘t’. Ik weet niet of dit iets zegt over het onderwijs of over Twitter, dat
behalve door geslaagte scholieren veel gebruikt schijnt te worden door politici,
museumdirecteuren en andere overheidsdienaren die carrières bouwen op gedachten
met een maximale lengte van honderdveertig tekens.
En ik bedoel met ‘we’ evenmin de wij die Nederland hebben gemaakt tot het meest
intensieve gebruiksgebied van ‘sociale media’ zoals Facebook, Hyves en Myspace.
Dit zijn internettoepassingen die het wij-gevoel in het digitale tijdperk belichamen,
zodat men nu eindelijk digitale tekst en digitaal beeld met een netwerk van vrienden
kan delen. Nu ja, het ziet er allemaal weinig anders uit dan een digitaal poesiealbum
waarin men vroeger ook plaatjes plakte als men ‘vriend’ mocht zijn van iemand.
Hier heerst de ‘wij’ die lemmingen op autistische kluizenaars doet lijken. Daar willen
wij dus niet bijhoren!
Neen, met de ‘we’ waaromtrent ik heel soms - en alleen op zwoele zomeravonden
- het vage vermoeden heb dat we de verkeerde afslag hebben genomen, dat zijn
ik en de anderen. Dat zijn de ‘we’ die - als we maar de tijd zouden hebben! - liever
een literair tijdschrift dan een twitterbericht raadplegen, die echt van plan zijn Oorlog
en vrede uit te lezen, nu de bladwijzer al vijfentwintig jaar op pagina 12 steekt, en
die werkelijk niet kijken naar voetbal als de andere zender een debat over
neoplatonisme in Bordurië uitzendt.
Noem mij melodramatisch, maar ik voel een vaag vermoeden van een wijgevoel
nu blijkt dat ik niet de enige ben die de verkeerde afslag heeft genomen. We zijn
niet alleen op de eentichtingsweg naar de heerlijke nieuwe wereld waarin we allemaal
wij worden, omdat het zo nodig moet van onszelf. - BB
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Reve in Zuid-Afrika
door Arno van der Valk
In het najaar van 1982 riep Gerard Reve de hulp in van de Zuid-Afrikaanse
schrijfsters Elisabeth Eybers en Eleanor Baker. Hij had het plan opgevat naar
Zuid-Afrika te reizen om het land van de Apartheid met eigen ogen te zien, en vroeg
hen om advies over zijn voornemen. Maar nog voordat hij een concreet reisplan
had, joeg Reve met een interview in het Parool van 15 januari 1983 Nederland weer
eens op stang. Na nogal beledigende teksten over koningin Beatrix en
collega-auteurs, noemde hij het ‘een legende’ dat de blanken naar Zuid-Afrika waren
gekomen om de zwarten te onderdrukken. Bovendien voorspelde hij interviewer
Boudewijn Büch dat stemrecht voor zwarten en kleurlingen meteen de laatste
Zuid-Afrikaanse verkiezingen zou inluiden.
Dit was niet de eerste uitspraak van Reve met een racistische bijsmaak, en het
zou ook niet de laatste zijn. Zo'n provocatie miste zijn uitwerking niet in Nederland,
waar de afkeer tegen de apartheidspolitiek van het blanke regime in Zuid-Afrika
destijds hevig was. De gemoederen waren toch al verhit omdat W.F. Hermans de
door de VN uitgeroepen culturele boycot van het land had getrotseerd. Na zijn
terugkeer in april 1983 kreeg hij onder meer te maken met bedreigingen en een
bommelding, terwijl de gemeente Amsterdam hem bestempelde als een persona
non grata. In Zuid-Afrika zelf stak in deze tijd een heftig en gewelddadig verzet op
tegen de nieuwe grondwet, die nog altijd geen politieke rechten gaf aan de zwarte
meerderheid.
Er is wel gesuggereerd dat de ophef rond het Parool-interview, de rel rond
Hermans' reis en de gegarandeerde heisa rondom een bezoek Reve deden besluiten
het oog te richten op Zuid-Afrika. Zelf hield hij vol dat hij het land al langer wilde
leren kennen. Er was in elk geval nog een reden: de voorgenomen Zuid-Afrikaanse
uitgave van De Avonden. Reve vond zijn werk uitermate geschikt voor de
Zuid-Afrikaanse markt. ‘Ik ben een godvrezend auteur, met een nogal calvinisties
levensgevoel. Echt het soort lectuur voor hardwerkende, sobere en vrome Boeren,’
schreef hij zijn Zuid-Afrikaanse uitgever Koos Human. Reve wilde bovendien nu
naar de Kaap zodat hij de plichtplegingen rondom zijn zestigste verjaardag kon
ontlopen. Human wist hem echter te overreden tot 1984 te wachten.
De uitgever had onder meer bedenkingen vanwege Reve's politieke opvattingen,
op grond waarvan hij een ‘bepaalde racistische houding’ verdedigde. Reve zelf
maakte zich ook enige zorgen daarover, maar dan anders. Hij schreef zijn beoogde
gastheer Lucas Malan: ‘Ik weet niet, of mijn voorstelling van Zuid-Afrika enigszins
in de buurt komt van de werkelijkheid. Ik identificeer mij misschien wat ekstreem
met de heldhaftige Boeren. [...] Ik hoop dat ik ergens Boerenkleding en een
Boerenhoed kan kopen.’ Bovendien was hij van plan bloemen te leggen bij het
Voortrekkersmonument.
Human koesterde tevens aarzelingen vanwege Reve's uitgesproken
homoseksualiteit, destijds strafbaar in Zuid-Afrika. Ook Reve stelde zich de vraag
hoe men in Zuid-Afrika stond tegenover de herenliefde: ‘Wij zijn niet van het type,
dat altijd op jacht is, maar men blijft nu eenmaal romanties en naïef. Ik heb visioenen
van een grote, liefst tragiese liefde met een zwarte of bruine jongen, waar ik goed
voor zorg, voor wie ik mooie kleertjes, bont gekleurde vliegers (kites), en een
speelgoedtrein die echt op stoom loopt koop. Hij woont bij mij en heet voor het
gemak Vrijdag of Zaterdag.’
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Eleanor Baker stelde Human, die ook haar uitgever was, gerust. Zij beklemtoonde
dat Reve geen agressieve homoseksueel was en een vaste, monogame verhouding
had. Toch vond de uitgever dat er geen sprake kon zijn
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van openbare optredens. Maar Reve had helemaal geen zin om lezingen te houden.
Hij wilde geen formeel bezoek, zoals Hermans, maar een reis als privépersoon,
zonder officieel programma en op eigen kosten. Zulks geschiedde, min of meer.
Op vrijdag 1 juni 1984 arriveerde Gerard Reve bij docent Afrikaans Lucas Malan in
Kensington, Johannesburg. Hij gaf zijn gastheer als cadeau een KLM-kleedje.
‘Hoezo?’ vroeg Malan. ‘Weet ik niet. Diefachtigheid ofzo,’ zei Reve. Malan was
overigens van tevoren per brief door de volksschrijver zelf gewaarschuwd: ‘U moet
niet alles wat ik schrijf, letterlijk opvatten, maar wel ernstig nemen. Ik ben niet geheel
goed bij het hoofd, maar ongevaarlijk.’
Vierentwintig uur later schreef Reve zijn partner Joop Schafthuizen zijn eerste
indrukken: ‘Ik begin te vermoeden dat het geen romanties-dekadent land is, en dat
van de oude, degelijke, godvrezende Boerenkultuur weinig over is.’ Zijn gastheer
noemde hij ‘een erg lieve gastvrije jongen, maar erg naïef’ en ‘een beetje te goed,
te lief en te zorgzaam’. Malan was ook van de herenliefde en had volgens Reve
‘wel zin voor humor, maar zelf geintjes trappen komt niet bij hem op’. Verder had
hij een ‘goedige kop’ en was ‘iets te dik’.
Kortom, Reve was op zijn gemak in Zuid-Afrika. Malan op zijn beurt kreeg de
zenuwen. Zijn klas wachtte vroeg en Gerard zoop de nacht door. Om het verblijf
van Reve enigszins draaglijk te maken, nodigde hij vrienden uit om de Nederlandse
schrijver bezig te houden.
Een van die vrienden was de journaliste Emma Huismans. ‘Ze is van de
damesliefde, maar heeft niet dat koude wat veel lesbiennes hebben,’ karakteriseerde
Reve haar. Huismans was als kind van verafrikaanste Nederlandse immigranten
actief betrokken bij een christelijke verzetsorganisatie tegen de Apartheid. Daarover
ging het die middag met Reve echter niet. Huismans schreef later: ‘Ik was in mijn
antibourgeois én anti-elite (alles tegelijk!) fase, dus schrijvers - zelfs van De Avonden
- imponeerden me weinig. Hij voelde dat aan en we gingen dus gewoon pret maken
en een bijna rel schoppen.’
Om zijn chaperonne te behagen, versierde Reve om te beginnen voor haar het
meisje achter het getraliede loket van het postkantoor. Een riskant spelletje in
homofoob Zuid-Afrika, maar voordat de politie arriveerde, sleurde Huismans de
aangeschoten Reve letterlijk met postzegels en al de deur uit. Als zoete wraak laat
zij hem uitstekende flessen Kanonkop kopen, waarvan hij met een schroevendraaier
de kurk indrukt om meteen in de auto te kunnen drinken.
In een park even voorbij Krugersdorp parkeren ze onder een bloekomboom om
leeuwen te zien. ‘Die deden,’ vertelde Huismans, ‘wat ze áltijd de hele dag in dat
stomme parkje deden: ze knaagden aan een paar stinkende botten en ze wipten.
Niet zo maar een keertje maar de héle tijd achterelkaar door.’ Eindeloos leuk, vond
Reve, al dat gewip en die leeuwenpiemels. Geen boeken, geen apartheid, geen
Nederland en geen Zuid-Afrika, urenlang keek Reve naar neukende leeuwen.
Hoe hou je een beschonken Reve met een volle blaas in je auto? Hoewel verveeld
en niet hongerig, waren het toch echte leeuwen, die met één haal van een poot
ernstige schade aan de gevierde schrijver konden berokkenen. Een geopende deur
vond Huismans nog te gevaarlijk. Reve restte niets anders dan via het geopende
autoraam te urineren.
Een andere opgetrommelde vriend van Malan was de talentvolle jonge dichter
Koos Prinsloo. Die vond zijn ontmoeting met Reve ronduit pijnlijk. Niet vanwege
diens homoseksualiteit of beeld van Zuid-Afrika. Nee, er was volgens hem geen
gesprek mogelijk met Reve. Die sprak immers niet zozeer mét mensen, als wel
tégen mensen. De oplossing was om een interview te houden.
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Korte tijd later verscheen in de kranten Beeld en Die Burger Prinsloo's
spraakmakend vraaggesprek met Reve. Die meldde dat hij geen alternatief voor de
Apartheid zag en betoogde dat de Apartheid gegrond was op christelijke ethiek en
niet op racisme.
Reve liet tijdens zijn bezoek wel vaker weten begrip te hebben voor de Apartheid,
maar nu stond het zwart op wit. En passant noemde
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hij zijn bezoek aan Zuid-Afrika gemotiveerd door jeugdsentiment. Zijn naïef archaïsch
beeld van het land was geworteld in jongensboeken over de eerste Zuid-Afrikaanse
Vrijheidsoorlog als Pieter Maritz; Lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen.
‘Het Nederlandse soort intellectuelen dat alles weet, dat vind je hier Godzijdank niet,
waarschijnlijk omdat hier echte problemen bestaan. Kultuur is hier wel, maar het is
een kleine groep,’ noteerde Reve. Het Pinksterweekend bracht hij alleen door in
Humans vakantiehuis in Onrusrivier, waar hij vertegenwoordigers van die kleine
groep zou ontmoeten. Na drie dagen werd hij echter gek van Uys Krige, Gregoire
Boonzaier, M.C. Botha, Jan Rabie en dergelijk kunstvolk. ‘Kom mij alsjeblieft halen’
vroeg hij telefonisch Etienne Britz, de bezorger van de Zuid-Afrikaanse editie van
De avonden.
Britz kwam de volksschrijver te hulp met zijn Fiat Mirafiori. Hij beschreef hoe dat
toeging: ‘Gerard staan in die tuin by die wasgoeddraad toe ek hom die volgende
môre kom red. Hy trek 'n gryswit onderbroek uit die bondel onder sy arm. Sal ek 'n
ondertekende onderbroek as dankbewys aanvaar?’
Toen ze wegreden, stond dichter Jan Rabie bij het tuinhekje. Gerard zwaaide
een gebalde vuist in de lucht en riep ‘Gedenk: Blanke Macht!’ Rabie barstte in lachen
uit. Hoe ernstig moest je een schrijver nemen die in het crisisjaar 1984 verklaarde
naar Zuid-Afrika te komen om het oude Boerenvolk de boodschap te brengen
‘Vertrouw op God’?
Voordat ze naar Stellenbosch terug zouden rijden, wilde Reve eerst in de
rooms-katholieke kerk van Hermanus tot Maria bidden. Een
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sterk verlangen naar de Moeder van God was op Onrus gegroeid. Hij stak ook voor
Britz een kaarsje aan en leerde hem dat God zijn moeder niets kan weigeren. ‘Als
ik in de hemel kom en God maakt problemen, moet ik eenvoudig vragen: ‘Mag ik
Uw Moeder spreken?’
De rit van Simonstad naar Strandfontein was niet ongevaarlijk. Dit was namelijk
‘bevrijd gebied’, waar de blanke macht tanende was. Uitgerekend op dit hachelijke
terrein wilde Reve in een gelegenheid voor niet-blanken gaan plassen.
Eenmaal in Kaapstad ontmoette Reve tot zijn vermoeienis dagelijks nieuwe mensen.
Zo werd er bij auteur Braam de Vries een etentje georganiseerd waar ook Piet
Westra, directeur van de Zuid-Afrikaanse bibliotheek, en de Engelstalige auteur
Richard Rive waren uitgenodigd. Deze laatste was een individualist die als kleurling
de apartheid verwierp maar zich noch politiek noch literair aansloot bij welke
beweging dan ook. Bewust of onbewust ontkende Reve de politieke spanningen
liever. Op minder dan twintig kilometer van hun eettafel verwijderd stond de opstand
in de niet-blanke woonoorden op ontploffen. Minder dan een jaar later escaleerde
de situatie tot een bijna burgeroorlog en zou De Vries alleen met gevaar voor eigen
leven lopend Rive's huis hebben kunnen bereiken. Rive zelf zou trouwens in 1989
slachtoffer worden van een roofmoord.
Niets van dit alles was merkbaar in het huis van De Vries tijdens het diner met
Reve. Piet Westra vroeg na het hoofdgerecht waarom Reve katholiek was geworden.
Hij wist het antwoord al, maar wilde het hem zelf horen vertellen. En Reve stelde
hem niet teleur. Met op de achtergrond zware velours gordijnen, donkere meubels
en Beethovens Vijfde Symfonie, gaf Reve een meesterlijk betoog ten beste.
Overdonderd en stil bleven de anderen zitten toen de schrijver als besluit naar het
toilet ging. Richard Rive leverde als enige commentaar: ‘Bloody blasphemy, pure
bloody blasphemy!’ En hij was zo opgegaan in Reve's mystieke woordenpraal dat
hij de humor ervan niet besefte.
Vlak voor Reve's vertrek ontdekte Rive dat de Nederlandse gast ook in het Engels
had gepubliceerd. ‘I'm certainly going to read that book of yours,’ zei Richard ten
afscheid. Reve deed zijn sjaal om en antwoordde: ‘Doe het maar niet, mijnheer
Rive, geniet liever van het leven!’ Met het recept van het hoofdgerecht onder zijn
arm stapte hij in de auto van Westra.
Tijdens de rit klonk gemopper van de achterbank. Tot verbazing van Piet en Rina
Westra mompelde Reve over ‘dat rothotel’. Hij had in het luxueuze Dorpshuis Hotel
een ruime kamer met alle denkbare comfort en ook nog uitzicht op de Tafelberg.
Maar dat alles had een zeer deprimerende uitwerking op hem. Dus nodigde het
echtpaar Westra hem thuis uit.
Hun gast wilde niets van de stad zien. Reve bleef liever thuis en besteedde de
dagen aan schrijven. Tot de hulp in de huishouding ook zijn kamer had
schoongemaakt en hij niet onmiddellijk zijn kroontjespen aantrof. De consternatie
was groot, maar het probleem werd snel opgelost. Als dank schreef hij het gedicht
‘Pedofiel Wachtlied’ uit. Zijn bewondering voor Westra's ‘prachtige blonde jongens’,
toen 15 en 12 jaar oud, stak hij niet onder stoelen of banken. Aan Matroos Vos
schreef hij: ‘Natuurlijk heb ik hier naar jongens gekeken [...] En ik logeer hier bij
mensen met twee blonde dieren van zoons - 13 en 9, schat ik - en ik word duizelig
als ik de oudste met zijn surfplank de deur uit zie gaan op weg naar zee.’
Hoewel Piet Westra niet erg onder de indruk was van het gedrag van zijn gast
(‘waar ironie en realiteit in boeken en gesprekken begint en ophoudt, was mij
helemaal onduidelijk’) koesterde Reve later dankbare herinneringen aan zijn verblijf
bij de Westra's, en vooral aan de gesprekken over het wereldraadsel, de liefde en
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de leefbaarheid van het leven. ‘Waar ik niet goed tegen kan, dat zijn die levensblije
mensen, die alles enig vinden,’ schreef hij de Westra's. ‘Jullie vooroorlogse anno
1931 woninginrichting vond ik een verademing, en een rustpunt in deze jachtige
tijd.’
Inmiddels duurde het niet lang of de Nederlandse pers stortte zich op Reve's
uitspraken
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over de Apartheid. De blanke schrijver voor stad en land had weinig zin om zijn
opvattingen toe te lichten. Hij had al zo'n overladen programma. Eén Nederlandse
krant wilde hij dan wel te woord staan, en hij vroeg zijn inmiddels nieuwe gastheer,
de Nederlandse consul-generaal Gerben Meihuizen, om advies. Deze waarschuwde
hem voor de journalist die een jaar eerder de woorden van zijn toenmalige gast
W.F. Hermans in Trouw had verdraaid. Juist deze Hennie Serfontein belde. Tot
twee keer toe gooide Reve de hoorn op de haak. Hij wilde niet spreken met
‘communistische kranten’ zoals Trouw. Bij de tweede poging gaf hij aan ‘dat het
hem niet interesseerde wat Nederlanders van hem denken en dat hem gebleken
was dat de correspondent een communist was.’
Wat zou Reve hebben gezegd als hij geweten zou hebben dat de
waarheidscommissie van Desmond Tutu in 1997 vermoedde dat Hennie Serfontein
collaboreerde met het apartheidsregime en mogelijk zelfs een agent van de
inlichtingendienst was?
Gerard Reve was wel de Zuid-Afrikaanse omroep ter wille. De Suid-Afrikaanse
Uitsaai Korporasie had interesse in een televisie-interview met de bekende
Nederlandse schrijver die zo anticommunistisch was en de Apartheid moreel te
rechtvaardigen vond. Reve werd geïnterviewd door de letterkundige Gerrit Olivier,
en die herinnerde zich later dat het vraaggesprek van amper tien minuten al snel
de verkeerde kant op ging.
Reve vertelde een krans te hebben willen leggen bij het Voortrekkersmonument.
Toen Olivier uitlegde dat hij daarmee rechtse, militante Apartheidslieden eerde, trok
Reve zijn wens in de erotische sfeer. Juist deze gevaarlijke, mooie jongens spraken
hem aan. In werkelijkheid legde Reve geen krans toen hij het monument van de
Boerenoorlog bezocht. Hij was wel diep onder de indruk van het haast fascistoïde
gebouw en de Heldenzaal, waar in een marmeren fries van bij elkaar negentig meter
lengte de hoogtepunten van de Grote Trek en de Slag bij de Bloedrivier verbeeld
worden.
Reve vervolgde het gesprek met een uiteenzetting over katholicisme en
homoseksualiteit, waarna het pas goed tot de programmamakers doordrong welke
vergissing zij hadden begaan. Het interview met de volksvreemde schrijver werd
op de avond van de uitzending zonder nadere uitleg door de censor van de
Zuid-Afrikaanse omroep geschrapt. De opname haalde ook het media-archief niet.
Op de achterflap van het brievenboek Moedig Voorwaarts. Brieven aan Bert en
Netty de Groot 1974-1999 noemt uitgeverij L.J. Veen Gerard Reve's verslag van
zijn bezoek aan de auteur Etienne Leroux en diens vrouw Elizabeth Joubert een
‘hilarisch hoogtepunt’ in zijn pogingen zijn uitgever Bert de Groot te vermaken.
Hilarisch of niet, in de desbetreffende brief aan De Groot onderscheidde Reve vier
rassen. Daarvan was het eerste het superieure noordse ras en was het vierde ras
dat van ‘het betreurenswaardige bestaan van de negers, van wie nog steeds niet
wetenschappelijk is vastgesteld of ze tot het mensdom dan wel tot het dierenrijk
behoren’.
Reve bespaarde Koos Human deze rassentheorie toen hij hem in zijn brief
berichtte over het bezoek aan Leroux. In plaats daarvan beschreef hij zijn
zwaarbebaarde en met pikzwarte zonnebril getooide collega: ‘Ik vond die tragiese
allure van collega Leroux, van profeet die zich “tot de jongeren wil wenden” en dag
en nacht tobt over God, de Dood en hoe het allemaal verder moet, erg mooi. Het
is wel een spel en een rol, maar daarbij 100% echt.’
Net als altijd en overal speelde Reve in Zuid-Afrika zelf dat spel ook. Met Leroux
als tussenpersoon kocht hij bij hoteleigenaar Lause in Koffiefontein voor Joop
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Schafthuizen een zebrahuid, twee blesbokvellen en een vel van een springbok. ‘Ik
verfoei huiden op de vloer, want ik vind het godslasterlijk, maar de één ziet het
anders dan de ander.’
In de auto fantaseerde hij tegen Leroux hoe hij met het lange stuk touw waarmee
de zak met huiden zat dichtgeknoopt een zwarte jongen zou kunnen vastbinden
voor seksuele doeleinden, of hoe hij een huis zou kopen in het dorp en dat de zwarte
jongens maar al te graag voor hem zouden werken.
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Reve was diep onder de indruk van zijn bezoek aan Leroux op diens enorme
boerderij: ‘Dat verblijf bij Leroux is één van de indrukwekkendste ervaringen van
mijn leven geweest.’
Reve gebruikte zijn ervaringen bij Leroux uitvoerig in een radio-interview met Marcus
de Jong voor de Nederlandstalige uitzending van de Zuid-Afrikaanse Wereldomroep.
Ze verschaften hem argumenten om te spreken van ‘the white men's burden’, de
indruk dat de pijn van het juk der Apartheid juist door de blanken werd gevoeld. Die
opvatting getuigde overigens van totaal onbegrip van Leroux' literaire werk en van
diens boerenbedrijf. Leroux stond niet direct op de barricaden, zoals zijn collega's
Jan Rabie en André Brink, maar zijn mening over Apartheid was niet mis te verstaan.
Marcus de Jong vroeg Reve ook naar zijn ervaringen in het zwarte woonoord
Alexandra, ten noordoosten van Johannesburg. Reve had dit township bezocht met
dominee Sam Buti, met wie hij kennis had gemaakt via Emma Huismans, die indertijd
werkzaam was bij de World Council of Churches. Zij had direct contact met
antiapartheidstheologen als Alan Boesak, Frank Chikane en Buti, die zij gekoppeld
had aan Reve.
Blijkbaar had dit weinig effect gehad want tijdens het interview vertelde hij vooral
dat er in de townships hard gewerkt werd om betere huizen te bouwen en ‘de zwarte
bevolking te redden’ van toestanden als in de buurlanden. ‘Dat kost schatten geld
aan de blanke gemeenschap, dat wordt allemaal opgebracht door de blanke
gemeenschap. Soweto, daar staan huizen die kan een zwarte huren, aardige
aantrekkelijke huizen, natuurlijk een kwart van het formaat van een blank huis, maar
een huis waar iedere Nederlander, heel veel Nederlanders, arbeidersmensen,
dolgraag in zouden willen wonen.’
Op een van de recepties ten afscheid ging Reve even ernstig als ironisch nog
een stapje verder door te beweren dat het beste waartoe het menselijke ras in staat
is, voortkomt uit de Scandinavische en Germaanse volkeren van Noord-Europa.
Richting de Middellandse Zee en zuidelijker werd het naar zijn idee alleen maar
slechter. ‘Ga je verder naar Afrika dan is het onmogelijk mensen nog van bavianen
te onderscheiden.’
‘Hij praat louter stront’, was het commentaar van een van de andere gasten, de
criticus Ampie Coetzee. Jakes Gerwel, destijds verbonden aan het departement
Nederlands en Afrikaans van de kleurlingen-universiteit van Wes-Kaapland en later
secretaris van het kabinet Mandela merkte op: ‘Zijn zotheden over Apartheid zijn
zo oppervlakkig en op zo'n niveau dat een gesprek daarover niet mogelijk is.’
Om de terugvlucht naar Nederland aan te kunnen, had Reve tegen de vliegangst
een kwart liter wijn achtergehouden uit de kelder van consul-generaal Meihuizen.
Maar de uitwerking ervan haalde niet het tijdstip van landing. Nuchter en
oververmoeid strompelde Reve met een zebrahuid en een bordje ‘slegs vir blankes’
in zijn bagage vrijdag 29 juni 1984 op Schiphol langs de douane.
Zuid-Afrika was een overweldigende ervaring geweest. Reve mompelde tegen
de radioverslaggever: ‘Het is de ingrijpendste ervaring die ik ooit in mijn leven gehad
heb, wat betreft het bezoeken van een land, wat betreft het maken van een reis.’
Hij wilde erover schrijven, zei hij: ‘Dat zal stellig gebeuren, maar niet op korte termijn.
Ik kan niet werken met de snelheid van een journalist; de boel moet bezinken.’
Van bezinken was overigens weinig sprake. Reve bleef zich tegen beter weten
in vastklampen aan het naïeve beeld waarmee hij Zuid-Afrika had betreden. Zo
wees hij in een brief aan Lucas Malan het essay ‘Die ontmitologisering van die
Afrikaner’ van de dissidente historicus Van Jaarsveld van de hand. Het essay had

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

volgens hem als gebrek dat de auteur wilde leven zonder mythe en de mythe wilde
vervangen door de waarheid: ‘Het is goed en gezond, om mythe niet te verwarren
met geschiedenis, maar leven zonder mythe is niet mogelijk: een staat, een volk,
een vlag, een volkslied, een feestdag, een huwelijk, de liefde, de kunst, de religie alles is mythe.’
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En het marxisme, het geloof in de vooruitgang, de gelijkheid van alle mensen en
sociale gerechtigheid vond Reve ‘heel wat kwalijker zaak dan de onschuldige
Boerenmythe’.
Reve had de reis ondernomen in de hoop dat er misschien ‘nog wel godvrezende
boeren zijn die in een ossawa wonen en bij een petroleumlamp een grote Bijbel
lezen’. Maar de werkelijkheid was anders: ‘Dat heb ik niet kunnen terugvinden.’ Dus
creëerde hij zijn eigen mythe. In brieven aan zijn Zuid-Afrikaanse gastheren
fantaseerde hij over een huis in Zuid-Afrika. Een huis in een oude stadswijk, met
victoriaanse veranda's, of een verlaten spoorwegemplacement met een inwonende
19-jarige doofstomme kleurling jongen. Of met een halfgekleurde Portugese
jongeling, liefst rooms, erg trouw, en die echt van hem houdt. Een jongen met ouders,
zwarte of bruine, desnoods blanke ouders, die het goed vinden dat ‘oubaas’ Gerard
zo lief en goed voor hun zoon is en die ‘alles door hebben’, echter zonder zich druk
te maken over schijnproblemen, enzovoort, enzovoort.
Reve's reis was in Nederland niet ongemerkt voorbij gegaan. Hij schreef: ‘Tien
dagen geleden werd ik in Amsterdam op straat herkend en bijna gemolesteerd. Mijn
terugkeer naar Zuid-Afrika wordt misschien wel, wie weet, een zaak van politiek
asiel.’ Ook kwam hij met Hermans op de zwarte lijst van de Verenigde Naties en
werd ook hij door Amsterdam tot persona non grata verklaard. ‘Ik kan niet op een
zwarte lijst staan, want ik ben blank,’ was Reve's eerste reactie.
Soms toonde hij zich iets realistischer. ‘Ik ben geen racist maar ik zie de
moeilijkheden’. Of noemde hij de apartheid ‘met alle gebreken die het had’, de enige
kans voor Zuid-Afrika om te overleven. Bram Peper schreef hij soms vóór en soms
tegen de boycot van Zuid-Afrika te zijn.
Waarschijnlijk was de Zuid-Afrikaanse realiteit gewoon te adembenemend voor
Reve. Niet voor niets schreef hij na terugkomst aan zijn gastheer Piet Westra: ‘Ik
ben een schrijver, en een literair projekt tot een goed einde brengen [kan ik], maar
*
dat is dan ook alles: echt het leven aankunnen, daarvan is geen sprake.’

*

Uitgezonderd citaten uit brieven aan Joop Schafthuizen (Brieven aan Matroos Vos 1997) zijn
de citaten van Reve afkomstig uit onuitgegeven brieven aan Koos Human, Lucas Malan en
Piet Westra en uit een radio-interview met Marcus de Jong (4 juli 1984 Wereldomroep
Zuid-Afrika). Verder is dankbaar informatie ontleend aan Etienne Britz (Die Burger 27 mei
1998, 10 en 24 april 2003), Emma Huismans, Koos Human, Lucas Malan, Gerben Meihuizen,
Gerrit Olivier en Piet Westra.
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Een zuiver gedicht
Leo Vroman
Schreef ik een vers, zo vlekkeloos
als van een ander, zo puur
als gedistilleerd water,
dan mocht het na een poos,
ik bedoel echt op den duur,
zeg maar tien dagen later,
groen zien van algen en wiertjes,
pantoffel en raderdiertjes,
en na enige jaren
zag men daar garnalen
fladderen, ademhalen
en paren

Fort Worth, 2 juni 2010
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Desnoods
Als iets niet meer is
waar het altijd was
dan mis ik het pas
als het er weer is
en mij doodbedaard
dood aanstaart,
maar is jouw kant
van het bed soms leeg
en dan lig je er weer
is het anders, want
dan denk ik niets meer
dan Liefste, beweeg!
Niet die stilte des doods!
Adem desnoods!!

Fort Worth, 18 juni 2010
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BERGEN
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Ach, kon Rudy Kousbroek dit maar zien
door Hugo Brandt Corstius
Boze burgemeester beukte buik, billen, beide benen, bij biertent bouwende
boer. ‘Beetje barbaarse baas,’ bauwde buurman boos.
Daar dondert dure deur deerlijk dicht. Doen die duivelse dauwtrappers dat
door douwende dijbenen? De duut deinst.
Felle fabel foont feiten: focking feeks foezelt fauna fijn, fuuts fuik faalt finaal, feudale fietser functioneert fout.
Giebelende goochelaar gaf guur geurende geilaard gauw guldens. Gij gelooft: God geeft ginds goede guichelaars gaaf goud!
Hoe houdt hij haar hoge huur heel hoog? Huis had heus heibel. Historische
hausse hielp het huwelijk.
Jaujiesuu (Jieshe-baai) joelde: ‘Joosje, jouw jicht jeukt! Jezus jokte jaloers! Jij
jaagt juist jeep! Juut jeint jullie.’
Kan komische keizer koel kijken? Kerken kunnen kaalkop keuren. Kuikens
kauwen kuubs koolraap. Koude kinderen kiezen keet.
Leidster Liesje leerde laatst lijzige loela Louise luursgewijs lopen: ‘Loop langs
leuke lindelanen, luchtige laurierlanen, lelijke luilekkerlandwegen!’
Mijn mieren moeten meer muziek mogelijk maken. Maar mooi meisje met
mauve mouwen meurt minstens muis. Muus!
Nou nee: natuurlijk neukt nijvere Nederlander Nuur niksnutjes naast nog
nuisantere nietsnutten. Noeste nood neigt nu nauwelijks.
Poes pakte pouletje. Paus Petrus pikte puist. Politicus peigerde Peugeot.
Publiek piekerde pijnlijk. Poolbeer paarde peeshond puur.
Rook ringelde rustig, rouleerde roestvrij. Raddraaiers reden rijke reis. Rauwe Ruud riep reuzehard: ‘Ruil raar rot reetje.’
San Suu sijpelt sinds succes soort Seendkerkse soep, seudert saus, siert soms
seizoenlang suiker saam: seksgericht souper.
Taalkundigen tuurden toch té tam toen, tijdens tien toongevende tikken,
teugelachtige touwen teer tussen teilen taugé tuimelden.
Vier vaatjes vol vis voelden veugelende vijandige vuistjes. Vouchers voor
Vaudeville verzorgden veiligheid: Veel vuur van vulkanen!
Waarom wuiven wauwelende Weurvenhoutse wuten woest? Wie wist wat
wuut wou? Wij weten weinig, worden weer woordloos.
Zouden zuurkijkende zaakwaarnemers zondags zulke zuivere Zaubernachters zijn? ‘Zedig zoontje ziet zichzelf zeer zoet,’ zei Zeus zachtjes.
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Eeuwige adolescentie
De autobiografische strip als fictieve zelfbevlekking
door Arnon Grunberg
Op 20 mei jongstleden verscheen in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad
1
een groot stuk van Ron Rijghard over de Nederlandse autobiografische strip. Aan
het woord komt onder anderen de striptekenares Barbara Stok. Zij zegt: ‘Ik ontloop
persoonlijke drama's niet in mijn werk, zoals mijn gedwongen kinderloosheid, de
plotse dood van mijn zwager en mijn burn-out. Toen we merkten dat we geen
kinderen konden krijgen, ging ik door een diep dal. De tekeningen die ik daarover
maakte, heb ik na enig twijfelen toch gepubliceerd, omdat ze zo mooi waren
geworden.’
Deze uitspraak van Stok leek mij in al zijn argeloze openhartigheid typerend voor
het genre.
Een dichter zou niet zo snel beweren dat hij zijn gedichten over gedwongen
kinderloosheid toch maar had gepubliceerd omdat de sonnetten zo goed waren
gelukt. Geen documentairemaker zou zeggen dat hij de beelden van zijn stervende
moeder toch maar had gebruikt omdat ze zo mooi waren geworden. Alleen al dat
woordje: ‘mooi’.
Uit het stuk van Rijghard maakte ik op dat de Nederlandse autobiografische
striptekenaars uiterst voorzichtig zijn. Men tekent en schrijft wel over zichzelf, maar
al te intiem mag het niet worden.
Striptekenaar Floor de Goede zegt: ‘Te heftige relatiedingen en seks teken ik niet.
Ik moet de schattigheidsfactor van de strip bewaken.’
Schattigheidsfactor, het woord heeft iets badinerends maar lijkt me desondanks
treffend: strips hebben inderdaad de eigenschap onschuldig te zijn en alles wat ze
behandelen onschuldig te maken. Er zit iets maagdelijks aan het medium, iets van
de eeuwige jeugd. En volgens De Goede dient dat maagdelijke, wat hij dan
‘schattigheidsfactor’ noemt, zelfs bewaakt te worden. Kwaadwillige personen die
aan het tekenen slaan, kunnen het schattige karakter van de strip in gevaar brengen.
Een van de meest persoonlijke zaken die Barbara Stok, volgens Rijghard, in haar
autobiografische strips ter sprake brengt, betreft de omvang van haar borsten. Als
Rijghard daarover begint - een goede interviewer is als een detective - houdt Stok
een boek voor haar bovenlijf en zegt zij: ‘Normaal heb ik het niet met andere mannen
over mijn borsten.’
Ik moest hierom glimlachen. In deze exhibitionistische tijden bestaan er nog
vrouwen die het niet met mannen over bepaalde zaken willen hebben. Ik was
vertederd, en ik zag meteen ook de strip voor me die erbij hoorde: striptekenares
wordt geïnterviewd, interviewer begint over borsten, striptekenares schaamt zich,
beschermt haar bovenlijf met een boek en spreekt de al eerder geciteerde volzin
uit.
Schrijven is selecteren. Wie zijn eigen leven als uitgangspunt neemt voor zijn
kunst zal in dat leven moeten snijden; dit wel, dat niet. Maar waarom een bepaald
gegeven wel en een ander element niet?
Het maken van autobiografische strips lijkt voor de maker ervan een onvermijdelijk
thema, een keuze die misschien de beperkingen van alle autobiografische
ondernemingen aangeeft. Wie zijn eigen leven wenst af te beelden en zich aan de
feiten wil houden, zal het op een gegeven moment over het afbeelden van dat eigen
leven en de gevolgen ervan gaan hebben.
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Het eerste deel van de autobiografische strip Mijn brein hangt op zijn kop van de
Amerikaan David Heatley heet ‘Seks’ en gaat,
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zoals de titel al aangeeft, over het seksleven van de auteur. Schaamtelozer dan
menige Nederlandse collega beschrijft Heatley zijn zoektocht naar genot en seksuele
identiteit.
Het hoofdstuk eindigt met de mededeling dat een gedeelte van de verhalen die
de lezer net gezien heeft, blijkt te zijn opgenomen in een bloemlezing. David Heatley,
de stripfiguur althans, voor zover dat onderscheid nog gemaakt moet worden, is
verbaasd en ook een beetje verbolgen dat de bloemlezer nu juist de strip heeft
uitgekozen waarbij hij een dildo in zijn anus duwt.
Deze relativering, die zeker een aanzienlijke ‘schattigheidsfactor’ heeft, zorgt
ervoor dat de beschamende ontboezeming direct onschadelijk wordt gemaakt. Ook
de vorm van Heatleys strip - kleine, schetsmatige tekeningen, dialogen die vaak
bestaan uit kreten, basale reflecties (‘she's letting me wash her ass hole’) - maakt
het onmogelijk dat het geheel de agressieve schaamteloosheid krijgt die het in een
andere vorm vermoedelijk wel zou hebben gehad.
Het verschijnsel dat de verteller zich bewust is van zijn eigen vertelkunst en openlijk
de trucs van het realisme zichtbaar maakt, komt niet alleen in strips voor. In de
romankunst wordt metafictie al decennia op grote schaal met meer en minder succes
bedreven, maar hier speelt iets anders. David Heatley, en hij lijkt mij geen
uitzondering, omarmt de metafictie alsof de strip geen andere keus heeft. De wereld
dient voor de autobiografische stripmaker uit te monden in een strip over het maken
van strips.
Net als bij metafictie in de roman is ook hier de vraag: voegt het iets toe?
Zeker, metafictie heeft een reinigend vermogen, het schiet gaten in de
werkelijkheidsillusie van het traditionele realisme, het trekt de vanzelfsprekendheid
van bepaalde kunstgrepen in twijfel en het is relativerend. Maar vooral als de neiging
tot metafictie samenvalt met de pretentie van de autobiografie dreigt het gevaar van
solipsisme. Het resultaat is dan een gebrek aan spanning, een hoge mate van
voorspelbaarheid. Dit maakt het geheel nogal steriel. Bij het lezen van een interview
met een striptekenares kun je de strip er al bij denken. De lezer is de maker een
stap voor.
Hoe steriel het voor de lezer ook mag worden, voor de direct betrokkenen ligt dat
in sommige gevallen uiteraard anders. De autobiografische striptekenaar wordt voor
ethische en praktische problemen gesteld, waarmee iedereen die zijn omgeving
gebruikt voor zijn kunst mee te maken krijgt.
Rijghard vraagt striptekenaar Floor de Goede wat zijn vriend ervan vindt dat die
regelmatig in de strips van De Goede voorkomt. De Goede antwoordt: ‘Ik laat hem
geen al te stomme dingen zeggen.’
Ik zag de ruzies tussen De Goede en zijn vriend, die Poep wordt genoemd, al
voor me. De vriend zegt: ‘Als je me dat in de mond legt, pak ik mijn koffers.’
Het zou een kenmerk kunnen worden van het genre. Af en toe een voetnoot: ‘Op
verzoek van mijn vriend geschrapt.’ Of een zwarte pagina met de mededeling:
‘Omdat ik de nalatenschap van mijn ouders wel degelijk op prijs stel.’ - Beleefd,
praktisch en ongetwijfeld ethisch, maar wat zou er bijvoorbeeld van Peter Pontiacs
Kraut zijn overgebleven als hij eerst zijn familieleden en andere betrokkenen had
2
gevraagd of zij konden instemmen met zijn boek alvorens het te publiceren?
Het geslaagde kunstwerk moet verontwaardigde vrienden en familieleden op de
koop toe nemen. En die verontwaardigde vrienden en familieleden mogen in naam
van de kunst niet zeuren. Dat althans is de communis opinio onder autobiografen
en degenen die gluren; degenen die begluurd worden, denken daar in de meeste
gevallen anders over.
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Bijkomend probleem is dat de kunstenaar die gluurt zich meestal niet van tevoren
introduceert als gluurder. Anders dan bijvoorbeeld de antropoloog, die ook gluurt
maar zich in de meeste gevallen vooraf bekendmaakt als observator.
In een niet getekend nawoord bij Dominique Goblets strip Net doen alsof is ook
liegen, een nawoord dat losstaat van de strip, komt een personage uit de strip,
Guy-Marc, aan het woord. Deze Guy-Marc is de minnaar van de stripmaakster,
Dominique Goblet, die zich-
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zelf in de strip Dom heeft genoemd. Er is ook nog een meisje, met wie Guy-Marc
het net niet helemaal heeft uitgemaakt, en met wie hij dus zeg maar een halve relatie
heeft. Dom vindt dat ingewikkeld.
Op de copyrightpagina van het boek staat vermeld: ‘De tekst van hoofdstukken
2 en 4 is in samenwerking geschreven met Guy Marc Hinant.’ Dat zal de Guy-Marc
wel zijn die het nawoord heeft geschreven, zij het dat op de copyrightpagina het
streepje tussen Guy en Marc ontbreekt.
Guy-Marc, zo veel mag duidelijk zijn, is dus niet alleen een personage maar ook,
om het plat uit te drukken, een echt mens, die in naam van de kunst aan zijn eigen
openbare vertrapping, zo zou de beschrijving van zijn personage genoemd kunnen
worden, actief meewerkt. Uitzonderlijk.
Guy-Marc schrijft in zijn nawoord: ‘Wat betekent het om te schrijven over je eigen
realiteit? Deze vraag, over autobiografie, maar ook over fictie in het algemeen [...]
wordt hier omgedraaid: wat is het in fictie dat ons confronteert met ons eigen
verleden?’
Dat zijn twee wezenlijk verschillende vragen. De vraag wat het betekent om te
schrijven over je eigen realiteit krijgt vooral betekenis als je ook de andere vraag
kunt stellen: wat betekent het om niet te schrijven over je eigen realiteit maar over
fictieve levens?
Guy-Marc, zoals gezegd personage in Goblets strip, lijkt de suggestie te wekken
dat wij juist geconfronteerd worden met ons eigen verleden als wij dat verleden niet
proberen op te roepen. De consequentie hiervan is dat het de fixatie op een
verifieerbare werkelijkheid is die voorkomt dat wij aan werkelijk zelfonderzoek
toekomen. Hieruit volgt dat niet zozeer de autobiografie (die pretendeert de waarheid
en niets dan de waarheid te vertellen) ons confronteert met ons eigen verleden,
maar dat wij juist via de omweg van de fictie onszelf confronteren met dat verleden.
Ik denk dat Guy-Marc hierin gelijk heeft. Het is een vooroordeel dat wij onszelf
blootgeven door ons aan te feiten te houden; er is veel voor te zeggen dat wij
minstens zo veel, zo niet meer, onthullen over onszelf als we fictie maken, als we
liegen, zeg maar.
Het gaat er hierbij niet om wat wij over onszelf vertellen maar juist over dat wat
wij bewust of onbewust niet kunnen of willen zeggen. Fictie zou wel eens een
strategie kunnen zijn om onze interne censor, het mechanisme van de zelfcensuur,
te misleiden. ‘Wees niet bang,’ zegt die strategie. ‘Het gaat niet over jou, het gaat
over een stripfiguur.’
In autobiografische fictie beeld je niet jezelf af, maar een ander. Pas in de context
van de fictie kan men waarlijk straffeloos biechten. De zelfcensuur omzeilen is
noodzakelijk voor alle waarheidsonderzoek, en ook fictie vat ik op als een instrument
in de zoektocht naar waarheid.
Guy-Marc sluit zijn nawoord af met een krachtig statement. Eerst zegt hij dat zijn
nare eigenschappen in het boek hem niet storen omdat hij een personage is, en
dan schrijft hij: ‘Zo worden we begrijpbaar, vrij van spijt. Alles kan zo benaderd
worden zonder angst en zonder wroeging. Waarom? Omdat het niet gaat om het
leven zelf maar om Kunst. [...] Dit is waarom GM niet Guy-Marc is, en waarom de
Dom van het verhaal niet Dominique Goblet is. Zij zijn in werkelijkheid personages
gecontroleerd door levende personen die dezelfde naam dragen.’
De vraag in welke mate de personages mogen afwijken van de levende personen
op wie zij zouden moeten lijken beantwoordt Guy-Marc met een beroep op de kunst.
Zij mogen afwijken, zegt hij, ‘zo veel als de Kunst vereist’.
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Het gaat mij wat ver om de kunst het vermogen toe te dichten ons in staat te
stellen alles zonder angst en wroeging te benaderen. Maar zeker is dat dit nawoord
een geruststelling zou kunnen zijn voor sommige striptekenaars die vrezen voor de
verontwaardiging van de afgebeelde personen. Het gaat niet om het leven, het gaat
om de kunst, die Guy-Marc niet zonder reden met een grote ‘K’ schrijft.
Mijn oog bleef niet haken aan die hoofdletter ‘K’ maar aan het woord ‘gecontroleerd’.
De bewering lijkt vanzelfsprekend. De maker controleert zijn personages. Natuurlijk,
wie
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anders? Maar hoe effectief is de controle? En wat is het in ons dat controleert?
Mij lijkt het plausibel dat de maker zijn personages beter en hardnekkiger
controleert dan zichzelf. Sterker nog, dat het proces van het creëren, het scheppen
van personages, deze illusie van controle, die misschien meer is dan een illusie,
nodig heeft. De maker heeft een totale macht over zijn personages. De verhouding
tussen maker en personage is bij uitstek sadistisch, het is de almachtsfantasie die
werkelijkheid lijkt te zijn geworden en die wij tegelijkertijd acceptabel vinden.
Wie zichzelf afbeeldt, gaat dus een sadistische relatie met zichzelf aan, of op zijn
minst met een deel van zichzelf. Misschien is dat zelfs het werkelijke doel van veel
autobiografische ondernemingen: zij zijn een poging tot controle van de maker, over
zichzelf en zijn omgeving.
En dit is altijd een tragische poging, omdat die controle, zo geeft ook Guy-Marc
aan, plaatsvindt op een plek die niet werkelijk deel uitmaakt van het leven: het
domein van de kunst. De levende personen zijn slechts ‘verstild’, ze leven op de
speelweide van de kunst. De consequentie van het straffeloos kunnen biechten op
die speelweide zou wel eens kunnen zijn dat de biecht altijd zonder gevolg blijft,
men moet eindeloos blijven biechten; de biecht heeft zich losgemaakt van een al
dan niet fictieve zonde.
In de opvatting ‘eigen kunst eerst’ zit een agressief egoïsme dat ik hier niet wil
verheerlijken noch wil verdedigen. Wel lijkt het me evident dat in de verheerlijking
van de kunst zoals Guy-Marc die voorstelt het gevaar schuilt van de vlucht.
Vermoedelijk hebben wij kunst nodig om realiteit te ervaren. Wij zijn verslaafd
aan het afbeelden van ons verleden, en in zekere zin ook van het heden, omdat wij
dat verleden en dat
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heden alleen indirect kunnen kennen. Wij leven altijd net buiten de ervaring, zonder
kunst lijden wij aan een gebrek aan realiteit.
Als het doel van kunst is om ons te confronteren met ons eigen verleden, zoals
Guy-Marc vindt, lijkt mij de keuze voor fictie meer voor de hand liggen. De pretentie
dat er met nonfictie een verifieerbare werkelijkheid beschreven wordt, is een ballast
geworden die eerder hindert dan iets oplevert.
De claim van een autobiografie is vervolgens weinig meer dan een schaamlap
voor een gebrek aan verbeeldingskracht. De verveelde lezer wordt afgescheept
met de dooddoener: ‘Er gebeurt nu eenmaal niet meer in mijn leven.’ En de lezer
die gelooft een feitelijk verslag te hebben gelezen, zou het boek kunnen dichtslaan
met de verzuchting: de realiteit is overschat. In elke autobiografie schuilt immers dit
voorbehoud van de maker: ‘Ik maak niets, ik kopieer vooral.’
De autobiografie zegt de waarheid weer te geven, maar het paradoxale is dat het
verhaal dat wij over onszelf vertellen voor een aanzienlijk deel bestaat uit
onverifieerbare elementen, uit fictie. Wij zijn wie wij zeggen te zijn en zolang genoeg
mensen dat geloven, zijn wij dat ook.
In het autobiografische genre heet jokken een doodzonde. De autobiograaf moet
zich ‘aan de feiten houden’. Maar is het rekening houden met de gevoelens van je
omgeving, is de angst sociale codes te doorbreken, hoe lovenswaardig wellicht ook,
geen vorm van jokken?
Waarachtig autobiografisch schrijven en tekenen, zo wil ik hier stellen, mag geen
bevestiging van het ‘feitelijke’ zelfbeeld zijn. Niet alleen is dat doorgaans saai, het
staat ook haaks op serieus zelfonderzoek. De autobiograaf moet net als de
romanschrijver elke vorm van censuur - zelfcensuur en sociale censuur - zo goed
en zo kwaad als het gaat proberen te negeren. En de autobiografie moet het - net
als de roddelpers - hebben van de onthulling.
Een autobiografie impliceert een risico, namelijk dat lezer en schrijver beiden iets
te weten komen wat ze liever niet hadden willen weten. De splitsing tussen het zelf
en het afgebeelde zelf, de sadomasochistische relatie tussen de maker en zijn ik
als personage, vooral als hij de wereld wil doen geloven dat hij dat personage is,
zou altijd meer moeten onthullen dan de autobiograaf van plan is te doen.
Men zegt dat als iemand iets bekent een last van hem afvalt, maar het is niet
alleen een last. Als de bekentenis slaagt, is degene die bekent losgezongen van
de bekentenis, zoals de schrijver als hij klaar is met schrijven niet meer kan zeggen:
de tekst, dat ben ik. Degene die bekent, is een ander geworden.
Het navertellen en het tekenen van je eigen verleden veroorzaakt zo een breuk
tussen het ik en het afgebeelde ik. Wie een sadomasochistische relatie met zichzelf
aangaat, verandert zijn ik.
De autobiografische strips die ik las, leken besmet met het virus van de
‘schattigheidsfactor’. Ik kon amper een bladzijde omslaan zonder me de opdracht
van Floor de Goede te herinneren. Zelfs Joe Sacco's terecht hogelijk geprezen
Footnotes in Gaza ontkwam er niet altijd aan. De schattigheidsfactor was er en hij
ging niet meer weg.
Ik begon me af te vragen wat er precies schattig is aan de strip als medium, waar
die schattigheid precies in zit. Het is mogelijk dat sommigen deze schattigheid
begerenswaardig vinden, maar ik ervaar haar eerder als hinderlijk.
Ik ging terug naar de Kuifjes, die ik in mijn jeugd als een maniak heb gelezen en
herlezen, ook toen mijn vader vond dat ik al lang aan de Russische klassieken had
moeten beginnen. Destijds had ik Kuifje niet schattig gevonden en ook nu vond ik
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Kuifje niet schattig. Hergé doet geen poging tot bekentenis over zichzelf noch lijkt
hij er veel belang aan te hechten een serieuze uitspraak over enige historische
werkelijkheid te doen. Kuifje is een autonoom universum. Wie wil, kan er satire in
zien, maar uiteindelijk is de wereld van Kuifje een mythe. En zoals de goden in de
Griekse mythen nooit schattig zijn (hoe menselijk ze soms ook worden, voor schat-
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tigheid staan ze te ver van de mensen af), zo blijft Kuifje ver verwijderd van het
schattige. De goden hebben ons stervelingen namelijk niet nodig. Zij leven in een
ander universum, voorbij alle schattigheid. Kuifje heeft ons ook niet nodig om te
bestaan.
De conclusie was duidelijk: het was niet het medium zelf dat schattig was, het
waren de autobiografische stripmakers zelf die bewust of onbewust daarnaar
streefden.
De kern van de schattigheid vond ik achterin het al eerder genoemde Mijn brein
hangt op zijn kop van Heatley. Het gaat om een stukje tekst dat feitelijk niet eens
meer deel uitmaakte van het boek zelf, en dat is opgenomen onder het kopje
‘informatie over de auteur’. De laatste regels van die tekst luiden: ‘Dit is zijn eerste
boek. Go easy on him.’
Ja, dacht ik, dat is de schattigheid. Wees mild, zegt de autobiografische strip,
vergeef ons toch, we zijn ook maar mensen.
Wie zichzelf als stripfiguur presenteert, dreigt al snel in zelfrelativering te vervallen.
De maker lijkt gevoelens van tederheid op te willen roepen bij het publiek. Je zou
ook kunnen zeggen dat hij te weinig tederheid voor zichzelf voelt en dat hij dit tekort
hoopt te compenseren met tederheid van zijn lezers. En ik moet zeggen: ook ik
werd vertederd toen ik de informatie over Heatley achterin zijn boek las. Maar
vervolgens kwam de argwaan. Eerst tekenen hoe je een dildo in je anus ramt en
vervolgens tegen de lezer zeggen: het is mijn eerste boek, wees niet te hard in uw
oordeel.
Deze schattigheid kwam mij uiteindelijk verstikkend voor. Op dit punt van mijn
onderzoek leek de autobiografische strip me weinig meer dan een variatie op de
persoonlijke column: ironisch, schijnbaar openhartig, hopend op herkenning en de
schattigheidsfactor als grootste gemene deler. De autobiografi-
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sche strip, dat is wachten op vertedering, en vervolgens wachten op de bevrijdende
lach.
Dit oordeel doet geen recht aan het al eerder genoemde Kraut van Pontiac. Hij heeft
zich ver verwijderd van de vriendelijke ironie van het cursiefje. En ook Ulli Lusts
Heute ist der Letzte Tag vom Rest deines Lebens is niet schattig. Deze strip beschrijft
hoe twee vriendinnen, een ervan is Ulli Lust zelf als zeventienjarige, terechtkomen
in de punkscene van Wenen. Net als Pontiac gebruikt Lust archiefmateriaal om het
waarheidsgehalte van haar verhaal te beklemtonen. De meisjes liften van Oostenrijk
naar Italië en leiden een tamelijk promiscue leven. Voor een deel uit begeerte maar
ook uit noodzaak. Ergens aan de oostkust van Italië wordt bij de beide meisjes
schaamluis geconstateerd. Lust trekt vier pagina's uit om te beschrijven hoe de
jongedames in elkaars schaamhaar naar luizeneieren zoeken en vervolgens elkaars
vagina's scheren.
Lust bedrijft geen pornografie. Het zo snel mogelijk opwekken van seksuele
begeerte is haar vreemd. Zij wekt de indruk een waarheidsgetrouw beeld van zichzelf
als zeventienjarige te willen geven. Zij heeft tegen de schaamluis gestreden en dat
was een belangrijke strijd.
Ik bedoel dit geenszins ironisch. Juist omdat schaamluis zo veel mogelijkheden
biedt tot ironische beschouwing en vermoedelijk ook tot vertedering - een meisje
van zeventien dat schaamluis oploopt, is eerder aandoenlijk dan vies - is het
opmerkelijk dat Ulli Lust ontkomt aan de schattigheidsfactor. Niet alleen in deze
scène, in haar hele boek.
Dat zit voor een gedeelte in haar tekeningen, die meer realisme nastreven dan
bijvoorbeeld die van Heatley, maar tegelijkertijd schetsmatig blijven en nooit meer
aandacht dan nodig vragen. Het zit in de omvang van het boek (Lust weet nauwelijks
van ophouden), in de dialogen, vooral de innerlijke monoloog.
Zoals uit de bijlagen blijkt, heeft Lust gebruik gemaakt van een dagboek dat zij
tijdens haar reizen naar Italië heeft bijgehouden. De stem van een zeventienjarige
weet zij geloofwaardig weer te geven. Zij verzamelt geen anekdotes die zij grappig
vindt, zij houdt zich aan de chronologie en verhaalt telkens weer over de agressieve
charme van de man in het algemeen en de Italiaanse man in het bijzonder, die
nauwelijks onderscheid weet te maken tussen verleiding en aanranding.
Dit is veel, maar niet schattig en ook niet direct autobiografische geschiedschrijving.
Juist omdat Lust het kleine leed, dat misschien niet zo klein is, weigert te relativeren
en überhaupt nauwelijks van commentaar voorziet, maar het behandelt alsof zij de
archivaris is van dat leed, ijverig en nauwgezet, weet zij het invoelbaar en indringend
te maken.
De autobiografische roman, de autobiografische film, de autobiografie, zij ontkomen
nauwelijks aan de verheerlijking van het lijden van de schrijver of maker. Hij gokt
erop dat de transformatie van klein leed tot kunst iets oplevert dat de eeuwigheid
zal weerstaan. Misschien hoopt hij ook stiekem dat deze transformatie het eigen
leed zal rechtvaardigen. Zowel kunst als religie ontleent zijn bestaansrecht aan het
zoeken naar betekenis, en al het zoeken naar betekenis is zoeken naar de betekenis
van het lijden.
Wie van zichzelf een stripfiguurtje maakt, relativeert dat lijden. Ik ben geen enkele
strip tegengekomen die ik melodramatisch zou kunnen noemen, en wat belangijker
is, ik kan me niet voorstellen hoe zo'n strip eruit zou moeten zien.
De romancier beeldt de mens af als een wezen dat zich tussen god en beest
bevindt: de mens is tegelijkertijd een gemankeerd beest en een gemankeerde god.
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Ik geloof dat autobiografische stripmakers de neiging hebben de mens af te beelden
als een gemankeerde kabouter en dat is niet alleen een eigenaardigheid van de
makers maar ook een eigenschap van het genre zelf.
Mijn kennismaking met het genre van de autobiografische strip heeft als belangrijke
ervaring opgeleverd dat alles wat beschamend zou kunnen zijn geweest als het uit
pure tekst had bestaan juist door de combinatie van tekst en plaatje niet meer
beschamend is
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maar bijna onschuldig wordt. Dit is niet altijd hetzelfde als schattig. Maar wat de
strip aanraakt, wordt maagdelijk. En de autobiografische stripmaker is als Peter
Pan, die maar niet opgroeien wil.
De vraag doemt dan op of de autobiografische strip iets betekent als autobiografie.
Is een bekentenis die uit plaatjes bestaat nog wel een bekentenis? Heeft de daad
van de biecht, en alle autobiografie is een soort van biecht, niet de zuivere tekst
nodig om als biecht nog effectief te zijn?
Het beeld lijkt het mysterie van het woord weg te nemen, zonder welke de biecht
een banale oefening wordt, nauwelijks anders dan een tafelgesprek.
De strip ironiseert de bekentenis.
De biecht, de schuldbekentenis, de literatuur, de psychoanalyse en in iets mindere
mate ook het lied, hebben hun vertrouwen gesteld in het woord op een manier die
eigenlijk alleen beschreven kan worden in religieuze termen. Vandaar het woord
‘mysterie’, hoewel ik dat ongaarne gebruik, omdat het tegenwoordig meestal wordt
ingezet om het over zaken te hebben die zich aan menselijke maatstaven onttrekken,
kortom om te spreken over zaken waarvan men weet dat men erover zou moeten
zwijgen. Nocht de strip noch de biecht zou zich aan die maatstaven mogen
onttrekken.
De kern van dat vertrouwen in het woord lijkt overigens absurd. Wij vertrouwen
er desondanks blind op dat het woord het voertuig is waarmee wij een verhaal over
onszelf kunnen vertellen. Dankzij het woord kunnen we de waarheid over onszelf
vertellen, of kunnen we die waarheid benaderen.
Het ik als subject is een verbale constructie. Het ik als object, het ik dat gezien
wordt door de ander mag zuiver beeld zijn en blijven, maar zodra het over zichzelf
spreekt, zodra
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het ik handelt, heeft het een verhaal nodig om min of meer samenhangend te blijven.
Het woordeloze ik bestaat niet voor zichzelf maar alleen voor de ander, het is op
zijn best een fantasie van de ander. Dat ligt anders bij het ik dat het woord neemt.
In alles wat iemand over zichzelf vertelt, zit de kiem van een bekentenis.
En dan verschijnt de striptekenaar, die zegt: ik teken mijn bekentenis en verluchtig
die met woorden, of, ik verluchtig de woorden van mijn bekentenis met plaatjes.
Wat precies verluchtigd moet worden, is niet altijd geheel duidelijk.
Het ironiserende effect van de strip, die de zwaarte van alle bekentenis ontkracht,
wordt versterkt doordat de plaatjes meestal schetsmatig zijn en vaak zwart-wit.
Alleen al door hun betrekkelijke eenvoud hebben ze de neiging om de tekst te
verzachten. Als Satrapi in Persepolis de marteling van een gevangene in een Iraanse
gevangenis beschrijft - ik zou eerder moeten zeggen, aanstipt, maar een marteling
blijft een marteling ook al wordt hij alleen aangestipt -, dan is het gek genoeg het
beeld dat het gruwelijke van de tekst verzacht, terwijl je zou verwachten dat het
omgekeerde het geval zou zijn.
Zou ik de verhouding tussen tekst en beeld in de strip moeten schetsen, hoe
voorlopig ook, dan zou ik zeggen dat de tekst hard is en het beeld zacht. De tekst
is meedogenloos, het beeld is vol mededogen, het beeld is de good cop, de tekst
de bad cop. Van Maus via Persepolis tot Kraut.
Uitzondering is misschien Wals met Bashir, over de ervaringen van een jonge
Israëlische soldaat in de Libanonoorlog van 1982, maar dat is meer een film, zij het
een getekende film, dan een stripboek. Het is niet voor niets dat film en boek eindigen
met foto's, uitzonderlijk in de wereld van de strip. Ook zijn de tekeningen aanmerkelijk
realistischer, feller en groter dan in de overige autobiografische strips die ik heb
gelezen. En ook niet onbelangrijk, ze zijn niet zwart-wit.
Dan is er nog een element in veel autobiografische strips dat eveneens bijdraagt
aan de relativering van de bekentenis die wordt gedaan. De tekeningen zijn vaak
klein en doen meer dan eens aan kindertekeningen denken. Hiermee doe ik geen
uitspraak over de vaardigheid van de tekenaars. Het lijkt me een bewuste keuze
en misschien niet eens dat.
Het oog van de striptekenaar lijkt samen te vallen met het oog van een kind.
Vermoedelijk dwingt het medium de tekenaar hiertoe. Een kind kan evenwel niet
echt iets bekennen, het valt buiten de wet en onze criteria voor bekentenissen. Niet
alleen vermoeden wij een zekere onschuld in het kind, maar daar waar die onschuld
niet wordt aangetroffen, straffen wij het kind niet zoals we een volwassene zouden
bestraffen.
Van Woody Allen stamt de uitspraak dat zolang je komedie maakt je niet aan de
tafel van de volwassenen mag zitten. Weliswaar heeft Woody Allen zelf een tijd lang
moeite gedaan om aan de tafel van de volwassenen te mogen zitten, maar de
autobiografische striptekenaar lijkt zich totaal niet voor die plek te interesseren. De
striptekenaar die gekluisterd is aan zijn kindertafel - ik laat even in het midden hoe
vrijwillig die keuze is - levert de spanning en de ontregeling op die veel strips
interessant maken. Aan de kindertafel van de strip worden namelijk dingen besproken
die doorgaans niet door kinderen besproken worden: oorlog, verraad, collaboratie,
alcoholisme, lust, verkrachting, marteling.
Soms herinnerde de strip als medium mij aan Oskarchen uit Die Blechtrommel.
Het kind levert het sardonische en tegelijk argeloze commentaar dat de wereld van
de volwassenen ontmaskert. Het kind ziet wat het niet zou mogen zien, en het zegt
wat het niet zou mogen zeggen.
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Ook de weigering van Oskarchen om op te groeien, lijkt mij symptomatisch voor
de strip. De strip wijst de wereld van de volwassenen af, al was het alleen maar
omdat hij zichzelf buiten die wereld plaatst en zegt: jullie wereld is niet de mijne.
Momenteel is Hanco Kolk bezig de reportage over mijn roadtrip van Istanbul naar
Bagdad te verstrippen. Verstrippen, een woord dat het midden lijkt te houden tussen
een striptease en iets of iemand onschadelijk maken.
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Kolk liet mij per e-mail weten dat als het scenario van de strip maar goed genoeg
is de tekeningen middelmatig mogen zijn. Een uitspraak die strookt met mijn
leeservaringen.
En het herinnerde mij ook aan wat mij werd verteld op de New York Film Academy,
waar ik in de zomer van 1995 een cursus volgde: als je verhaal maar goed genoeg
is, kom je als filmmaker met bijna alles weg. Het geluid kan slecht zijn, het beeld
korrelig, microfoons kunnen in beeld komen, het maakt niets uit, het publiek ziet het
niet, want het is volledig geconcentreerd op het verhaal.
Het is een tikkeltje curieus dat in de literatuur de verhaallijn juist vaak met
achterdocht wordt bekeken, door kenners althans. Niet wat er verteld wordt, is
belangrijk, maar hoe het verteld wordt.
Tijdens een discussie over werk en leven van Stefan Zweig afgelopen lente in
New York liet de vertaler en dichter Michael Hoffman weten dat verhalenvertellers
mensen waren die aan Hollywood leverden. Echte literatuur was andere koek. De
verhalenverteller was in zijn optiek niet meer dan de leverancier van een grondstof
waarvan Hollywood vervolgens iets maakte. De ware literatuur kon per definitie niet
aan Hollywood leveren, ware literatuur kon geen grondstof voor een film zijn.
Tegenwoordig wordt de roman meer en meer gezien als een wat omslachtige
omweg naar de film. Een Duitse uitgever vertelde mij onlangs: ‘Boeken komen pas
echt in de boekhandel te liggen als er een film van is gemaakt.’
Er is echter reden genoeg om Hoffmans boutade serieus te nemen. Literatuur is
per definitie meer dan het plot. De filmmaker die zijn stof ontleent aan de literatuur
is hooguit geïnteresseerd in het plot en de personages die hij daaruit plukt.
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Hoffman kan ik dus goed volgen, maar ik zou niet meteen willen zeggen dat plot de
ware literatuur verontreinigt, wat hij lijkt te doen. Het plot is niet alles, maar het is
ook niet per definitie verdacht.
Ik wil het bestaan van stijl in de wereld van de strip niet ontkennen, ongetwijfeld
speelt stijl ook in de strip een rol, toch lijkt de strip dichterbij de film te staan dan bij
de roman. Als het verhaal maar goed is, vergeven we de striptekenaar zelfs
middelmatige tekeningen. Het omgekeerde is vermoedelijk veel kwalijker. De tekening
mag niet al te veel aandacht opeisen. Zoals Kolk aan mij schreef: als het scenario
slecht is ‘haken de meeste lezers af of blijven hangen om het artwork te bekijken,
waardoor de strip eigenlijk meer een soort kunstboek wordt’.
Hij zegt het niet met zo veel woorden maar duidelijk mag zijn dat hij van mening
is dat dit laatste met man en macht moet worden voorkomen.
We hadden vastgesteld dat de autobiografische strip vanwege zijn hybride vorm
het vertrouwen ondermijnt in het woord als voertuig om te vertellen wie we waren,
wie we zijn en wie we zullen worden. Waar het woord zijn monopolie verliest om
beelden op te roepen verliest het aan waarde. In de strip is het woord een
gedevalueerde munt.
Het beeld plaatst het woord in een ander perspectief, het maakt het frivool, maar
het knaagt ook aan de fundamenten ervan. Het beeld heeft nog een ander effect in
een autobiografische strip. Alleen al doordat de hoofdpersoon-ik getekend wordt
en dus noodzakelijkerwijs gezien wordt vanuit een ander perspectief dan de
tekenende-ik, die als bekend nooit zijn eigen hoofd kan zien (alleen als hij in een
spiegel kijkt), verschuift er iets wezenlijks in het perspectief.
Over jezelf vertellen, is nu eenmaal iets anders dan jezelf tekenen. Wie zichzelf
tekent, kijkt vanuit een bepaald punt in de ruimte naar zichzelf. Hij pretendeert meer
te zien dan de verteller, die over zichzelf vertelt en alleen het woord tot zijn
beschikking heeft.
Door de afstand die de tekenaar noodzakelijkerwijs neemt van zijn eigen ik, door
de procedure om dat ik terug te brengen tot een poppetje dat vervolgens vanuit
diverse kanten wordt gezien en belicht, wordt er een alwetende verteller
gesuggereerd die in de traditionele autobiografie ontbreekt.
Wie weet wat iedereen denkt en voelt, schrijft geen autobiografie maar een roman.
Wie in een autobiografie toch meent te weten wat de ander denkt, begaat een
perspectieffout. Er zijn trucjes om dit te omzeilen. Je kunt bijvoorbeeld schrijven:
‘Zij moet hebben gedacht dat ik een grote klootzak was.’ Maar de geoefende lezer
weet dat dit vooral iets zegt over de ik en minder over de zij wiens gedachten hij
meent te kennen.
En zelfs waar het perspectief vrijwel consequent bij de ik-figuur blijft zoals
bijvoorbeeld in Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens zijn het de
tekeningen die toch een vorm van alwetendheid suggereren, op zijn minst een
overzicht dat in de regel stervelingen niet hebben.
Een strip vertelt een verhaal met behulp van tekst en beeld. Volgens deze definitie
zou een roman een strip zijn zonder beeld, maar zo ver wil ik niet gaan. Een roman
kent een verbod op afbeelding, op de omslag na. Dit verbod hangt samen met het
onbegrijpelijke geloof in het woord. Typografische trucjes, het vergroten dan wel
verkleinen van letters, zoals de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer in een
van zijn romans heeft toegepast, overtreden wat mij betreft het verbod op afbeelding
al.
Elk beeld dat de roman oproept, dient hoe dan ook voort te komen uit de tekst
zelf.
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Dat leidt tot de vraag wat de winst zou kunnen zijn van de toevoeging van beeld.
Naast de al eerder genoemde verzachting, de ironisering, levert de combinatie
van beeld en woord tijdwinst op. Een strip staat in dat opzicht misschien wel dichter
bij de film dan de roman. Een strip kan zo wel degelijk worden gezien als een roman
voor mensen die geen tijd hebben om er een te lezen.
Van alle autobiografische strips die ik de afgelopen tijd heb gelezen maakten twee
de meeste indruk op me.
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De eerste was Goblets Net doen alsof is ook liegen, omdat tekst en tekeningen
volmaakt lijken samen te vallen en uiteindelijk een poging deden het verhaal te laten
verdwijnen. ‘Zo worden wij begrijpbaar en vrij van spijt,’ schrijft Guy-Marc.
Die bevrijding komt door de structuur die de maker heeft aangebracht. Structuur
krijgt hier de betekenis van ritueel in religieuze zin. Dankzij het ritueel bevrijden wij
ons van spijt. Maar in de structuur van het boek verdwijnt ook het verhaal, geheel
volgens Michael Hoffmans literatuuropvatting. Het is Goblet niet te doen om het
verhaal over haar alcoholische vader die brandweerman was, haar minnaar die niet
tussen haar en zijn ex kan kiezen of zijzelf die voornamelijk lijkt te hopen op de dag
dat haar minnaar wel zal kiezen. Bij Goblet is de mens altijd iemand die een ander
verlaat terwijl hijzelf denkt de verlatene te zijn. En het verlangen zelf zoekt wanhopig
een object om zich op te richten.
De tweede autobiografische strip die indruk maakte was Ulli Lusts Heute ist der
letzte Tag vom Rest deines Lebens. Het leven als opstandig meisje van zeventien
jaar. Eén zomer opstandig zijn en dan, ja, dan kunst. Kenmerkend voor haar boek
vond ik een notitie die Ulli Lust als bijlage gebruikt. De tekst, met als bijschrift ‘Notitie
aan mezelf, 1984’ luidt: ‘Was ist der langsamste Selbstmord? Geboren zu werden
und abzuwarten bis es vorbei ist.’
Met de stripmaker beleven we telkens opnieuw de adolescentie, zo wordt men
in de strip altijd weer ontmaagd, zoekt men altijd weer een verdwenen vader, verliest
men altijd maar weer zijn onschuld in een bordeel, wordt de strijd tegen de
schaamluis elke dag opnieuw gestreden.
Hoe langer ik over Lusts boek nadacht, des te verpletterender de indruk was die
het maakte.
De jeugd is niet iets dat voorbij is, ook geen paradijs waaruit wij zijn verdreven,
of een hel waaruit wij zijn ontsnapt of eindeloze pogingen daartoe doen. De jeugd
is iets dat telkens terugkomt. Omdat de jeugd er nooit echt geweest is.
Ulli Lusts boek eindigt met de terugkeer naar haar ouders en voor het eerst sinds
maanden ligt ze in een schoon bed. Maar ze is schone bedden ontwend; ze pakt
haar deken en gaat op de grond liggen. Door zo te eindigen, met de weigering van
een schoon bed, door iemand te laten zien die zich in het eigen bed niet meer thuis
voelt, lijkt een vicieuze cirkel te zijn ingetreden. Alles begint opnieuw.
Dankzij de flaptekst weten we dat Ulli Lust carrière heeft gemaakt, maar de strip
zelf suggereert een eeuwige wederkeer naar de jeugd. Zoals het bij de Maartse
Haas in Alice in Wonderland altijd maar theetijd is, zo slaat de lezer het boek van
Lust dicht met het gevoel dat het leven altijd de opstandige zomer van een
zeventienjarige is.
De eeuwige adolescentie kwam mij zeer aantrekkelijk voor. Het duurde even voor
ik begreep waarom: omdat die eeuwige adolescentie je het gevoel geeft niet net
buiten de realiteit te staan, maar er middenin. Midden in de grootse ervaring,
ongehinderd door verantwoordelijkheden of toekomst.
Een kil besef maakte zich van mij meester.
Niet afwachten is de langzaamste vorm van zelfmoord, zoals Lust zegt. Maar je
vrijwillig terugtrekken in het vacuüm waarin zich ook de Maartse Haas bevindt.
Díe eeuwige adolescentie is de langzaamste vorm van zelfmoord.

Eindnoten:
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1 Dit is de bewerkte versie van een lezing die werd uitgesproken op 5 juni 2010 tijdens de
Stripdagen te Haarlem.
2 Na afloop van de lezing merkte de broer van Peter Pontiac op dat Pontiac gewacht heeft met
het publiceren van het stripboek over zijn vader tot zijn moeder dood was. Vermoedelijk is dat
ethisch gezien de beste keuze. Men schrijft en tekent wat men wil schrijven en tekenen, maar
wacht met publiceren tot de betrokkenen zijn overleden. Sommige kunstenaars kunnen dat
geduld niet opbrengen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

26

Rodeo
Hedwig Selles
Wat zijn grootste dromen waard
als een kattenpootje steeds hetzelfde
stukje staart, aan flarden scheurt,
als je azijn drinkt,
als tijd en afstand er alles aan doen om
een executie
in een standrechtelijke liefde te
veranderen, als ik mea culpa, de dood
van een vreemde voor mijn eigen
troebele doeleinden heb gebruikt
terwijl de regen langs mijn armen gutst
en ik jong en onstuimig op de rug van de
huiver
de aarde, laag na laag, naar de hemel
heb teruggebracht
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Nothing personal
als ze me vragen
ben je een vis, dan schud ik nee
en ja, dat ik het wel geloof
dat ik een vis kan zijn
als ze dat zo uitleggen
met mijn gebrek aan armen
en ogen als planeten
het verlangen dat zich breed
over het strand heen stort, de zee
ik ruik mezelf,
en trossen andere, jonge visjes,
te veel om te tellen,
zwaarddragers, vuurkeeltjes,
samenstellingen als wonden
die nooit helemaal zijn geheeld
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Schadenfreude
eerst heb ik kostbare woorden aan de
grond gewijd,
daarna heb ik mijn moeder naar de zee
gebracht
overeenkomstig haar wil, strand of land
daar liepen nog eens duizend kinderen,
ik kon niet bedenken waar heen ze
gingen,
vermoedelijk wisten ze het zelf ook niet
een nieuwe plek vinden om te
overnachten en dan
opnieuw een groentetuin beginnen, de
bonen oogsten, snijden, zouten
met daarop een schotel en het hoofd van
mijn moeder
en later, veel later, de konijnen naar
het erf van de buren jagen
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Het isolement
door Frans Pointl
In negentienachtenveertig, vijftien jaar oud, zat ik pas in de eerste klas van de
middelbare school. Dat kwam omdat ik de zesde klas van de lagere school had
gedoubleerd.
Waarom de klasseleraar, meneer Pronk, mij een plaats op de achterste rij had
toegewezen, begreep ik niet.
Op die achterste rij zat verder niemand en de rij ervoor was ook leeg. De eerste
vier rijen waren bezet door jongens en meisjes, maar niet naast elkaar.
De enige jongen uit de klas met wie ik weleens praatte, heette Theo Schutte, hij
was een kop groter dan ik, had strokleurig haar, bijzonder dikke lippen en grote
voortanden die uit elkaar stonden.
Hij vertelde me dat hij een enorme meccanodoos had waarmee hij een hijskraan
had gebouwd. De kraan werkte echt; daar zorgde een grote Witte Katbatterij voor.
Hij bezat ook een stoommachine.
‘Als je alles eens wilt zien, kom dan woensdagmiddag mee naar mijn huis,’ had
hij voorgesteld.
Toen ik dinsdagmiddags thuiskwam in onze ene huurkamer, vertelde ik moeder
dat ik woensdagmiddag naar Theo Schutte zou gaan om al die mooie, spannende
dingen te bekijken (waarvoor mijn moeder geen geld had).
‘Wat zijn dat voor mensen?’ vroeg ze met een achterdochtig gezicht. Toen wist
ik eigenlijk al dat mijn bezoek niet door zou gaan.
‘Hoe kan ik nu weten wat voor mensen dat zijn als ik ze nog nooit heb gezien?’
zei ik met iets opstandigs.
‘Die toon bevalt me niet.’
‘Ik wil graag die spullen in werking zien,’ opperde ik.
‘Goed, goed,’ zei ze verzoenend. ‘Wat zou je ervan zeggen als ik meeging?’
Ik stelde me de verbaasde gezichten van Theo's ouders voor. Als Theo het op
school zou vertellen, zou ik worden uitgelachen. Ik zou de meccano-hijskraan en
de stoommachine dus nooit te zien krijgen.
Er zat niets anders op dan de daaropvolgende woensdagmiddag met haar mee
te gaan naar Kantoorboekhandel & Leesbibliotheek Batavo in de Rijnstraat, vlakbij
onze kamer aan de Stalinlaan. Daar zou ze twee boeken voor zichzelf uitkiezen en
twee voor mij. Wij konden ons niet veroorloven nieuwe boeken te kopen.
Elke woensdag om vijf uur kwam tante Fré bij ons. Zij was moeders jeugdvriendin;
beiden hadden op de middelbare meisjesschool gezeten. Tante Fré was, evenals
moeder, zestig jaar. In de oorlog was zij haar man en enige zoon kwijtgeraakt. Hoe
zij zelf de oorlog had overleefd, daar sprak ze nooit over.
‘In een kamp heeft ze niet gezeten, want er staat geen nummer op haar linkerarm’,
had moeder geconstateerd.
Tante Fré zoals ik haar noemde, was evenals moeder pianolerares. Zij zou mij
van vijf tot zes pianoles geven, waaraan ik een vreselijke hekel had. Eigenlijk was
ik enigszins beducht voor tante Fré. Misschien kwam dat omdat ze net
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als moeder spiritiste was en altijd bezig met geesten van overledenen. Volgens
moeder bezat ze ‘het derde oog’ omdat ze verschillende malen gebeurtenissen had
‘gezien’ en voorspeld die waren uitgekomen.
Tante Fré was streng, had iets over zich dat geen tegenspraak duldde en dat
straalde ze ook uit.
Ik haatte het notenschrift maar dwong mijzelf het te leren. Verder dan het spelen
van eenvoudige klassieke werkjes kwam ik niet.
Als uit het niet dook eind negentienachtenveertig Serah Vogel op, ook een
jeugdvriendin van moeder. Zij was overlevende van twee concentratiekampen. Het
was ons een raadsel hoe zij aan ons adres was gekomen; mogelijk had ze bij het
Bevolkingsregister geïnformeerd. Zij en tante Fré kwamen al ver voor de oorlog bij
moeder thuis. De drie vriendinnen waren dus weer verenigd. En terwijl ik op de
armoedige jabo-vloerbedekking liggend voor de zoveelste keer mijn boek met
autoplaten bekeek of met mijn kartonnen kasteel en de tinnen soldaatjes speelde
(dat ik eigenlijk veel te kinderachtig vond) luisterde ik naar hun gesprekken. Er
werden namen van mensen genoemd die niet waren teruggekeerd. Als jongen van
vijftien werd ik omringd door drie trieste oude vrouwen.
Vanaf hun vroegste jeugd waren alle drie joods-orthodox; na de Holocaust hadden
ze hun geloof afgezworen.
Al luisterend opende zich een wereld vol gruwelen voor me. ‘De treinen kwamen
terug, de joden niet’ - wie dat zei wist ik niet meer maar de zin bleef langdurig in me
nagonzen. Deze vrouwen keken nooit meer naar morgen maar altijd naar gisteren
en ik wilde naar morgen, overmorgen en nog verder.
Ik stelde me een toekomst voor in het dorp van mijn vroege jeugd: Heemstede.
Ik stelde me een huis voor, dicht bij het bos Groenendaal en zag mezelf in een
mooie auto rijden want ik had een goede baan. Wat voor baan was me nog niet
duidelijk maar dàt het een goede baan zou zijn, stond buiten kijf.
Toen Serah Vogel eens wat vroeger vertrok, want ze wilde niet blijven eten, zei
tante Fré tegen moeder: ‘Rebecca ik heb iets gezien.’
Als ze zoiets zei, schrok moeder altijd.
‘Moet ik het zeggen of zal ik het voor me houden?’ vroeg tante Fré.
Zenuwachtig verkreukelde moeder haar zakdoek.
‘Nee, zeg het maar Fré,’ en tegen mij: ‘Wil je niet een blokje omlopen voor we
gaan eten?’
‘Ik heb hoofdpijn, ik blijf hier,’ reageerde ik stuurs.
Ik deed alsof ik geboeid in mijn autoboek zat te kijken, maar mijn oren stonden
op scherp.
Moeder en tante Fré schoven hun stoelen naar elkaar toe.
‘Naast Serah's stoel zag ik een gesloten grafkist die rechtop stond zoals de stenen
op een joodse begraafplaats,’ zei tante Fré zacht.
‘Oh nee, oh nee,’ reageerde moeder. ‘Dat kan niet Fré, je moet je hebben vergist.’
Even bleef het stil. Toen vroeg moeder: ‘Stond die kist niet naast mìjn stoel?’
Enkele maanden later ontving moeder een brief van zekere Max Blècher, een
Hongaarse jood die Serah in het tweede kamp, Mauthausen, had ontmoet en met
wie zij nu samenleefde; toentertijd een heikele onderneming.
Hij schreef dat Serah ernstig ziek was geworden en was opgenomen in het
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ROME

Wilhelmina Gasthuis. Zij had een inoperabele tumor in haar hoofd. Hij schreef dat
Serah het op prijs zou stellen als moeder haar eens op zou zoeken.
Toen tante Fré me weer eens pianoles gaf, liet moeder haar de brief lezen.
‘Je gaat toch mee, Fré?’
‘Nee Rebecca, zoiets kan ik niet opbrengen,’ reageerde tante Fré.
Op een zondagmiddag gingen moeder en ik naar het Wilhelmina Gasthuis. Moeder
had een bos gele rozen en een doosje bonbons gekocht.
‘Mevrouw Vogel? Even kijken, zaal acht eerste verdieping,’ zei de vrouw achter
de receptie-balie.
Zaal acht was groot; in alle bedden lagen oude vrouwen, hun spichtige neuzen
staken als eendensnavels omhoog. Eén bed was leeg. Geschrokken wendde moeder
zich tot een verpleegster die een grappig wit kapje op het haar droeg.
‘Mevrouw Vogel is in de conversatieruimte,’ zei ze.
In een ongezellige ruimte waar alleen wat houten tafels en stoelen stonden, zat
Serah aan een tafel voor zich uit te staren. Over de leuning van haar stoel hing een
beige kamerjas, zij droeg een witte nachtjapon met korte mouwen.
Haar gezicht was opgezet, op haar armen zaten zwart-paarse vlekken.
Moeder gaf Serah een zoen.
‘Serah, ik ben het, Rebecca.’
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‘O ja, dank je,’ mompelde Serah.
Moeder vroeg aan een broeder die daar bezig was om een vaas en een
aardappelschilmesje om een stukje van de stelen af te snijden.
‘Ik mag u geen mes geven,’ zei hij, ‘maar ik wil wel een stukje van de stelen
afsnijden.’
‘Heeft u ook een vaas?’ vroeg moeder weer.
‘Alles komt in orde mevrouw.’ Ik bedacht dat hij zo'n zinnetje natuurlijk ook tegen
de zieken zei.
Moeder pakte het doosje bonbons uit en opende het. De bonbons waren verpakt
in veelkleurige zilverachtige papiertjes.
‘Neem er toch een Serah.’
Serah nam met bevende hand een bonbon uit het doosje en stopte die met
papiertje en al in haar mond.
‘Nee, nee Serah!’ riep moeder. ‘Eerst moet dat papiertje eraf, haal hem uit je
mond.’ Ze hield haar hand onder Serah's mond, die de bonbon in mijn moeders had
liet vallen.
De broeder kwam terug. De rozen stonden prachtig op de vaas. Moeder nam een
klein zakje uit haar tas en strooide de inhoud ervan - die op poedersuiker leek - in
het water.
‘Begrijpt ze me?’ vroeg ze aan de broeder.
‘Ze begrijpt niets meer mevrouw.’
Het viel me nu pas op dat Serah's ogen veel kleiner leken dan voorheen, maar
dat kwam natuurlijk door dat opgezette gezicht.
‘Serah! Serah!’ riep moeder. ‘Herken je me, herken je Frans?’
‘Ik weet het ook niet,’ antwoordde Serah en ze lachte verontschuldigend. Ze nam
de vaas met bloemen en zette die aan haar mond. Voor moeder het kon verhinderen
had ze al een slok genomen.
‘Niet doen, niet doen!’ riep moeder ontsteld uit.
Ik dacht aan tante Fré; bleef ze maar voorgoed weg met haar afschuwelijke
pianolessen maar vooral met haar geesten en haar ‘derde oog’.
‘Neem eens een stoel en ga naast me zitten’, vroeg moeder want ik was al die
tijd blijven staan.
‘Zo'n tumor kan ook een genade zijn, waarschijnlijk is ze nu Theresienstadt en
Mauthausen vergeten.’
Waarom moet ik al die narigheid aanhoren en zien, dacht ik, ik wil vrolijk zijn en
onbezorgd. Waarom heb ik zo'n oude en trieste moeder? Was mijn leven tot nu toe
maar een boze droom geweest.
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Een stem in de nacht
Krijn Peter Hesselink
Als ik het dekbed naast mij opensla
ligt zij daar met gesloten ogen en
vertelt, ik ren over een houten pier
onder mijn voeten spat zeewater op
als ik een blik over mijn schouder werp
dan is het strand nog slechts een streepje aan
de horizon, geen mens te zien, niemand
aan wie ik mijn verhaal kwijt kan, ik ren
maar door, haar stem zwakt af, ik stop haar in
en draai mij van haar af, achter mijn rug
rent zij maar door, God weet waarheen, terwijl
ik tevergeefs probeer de slaap te vatten

Mene tekel
Spuug mij in het gezicht, als ik thuis kom
heeft zij die woorden met oranje verf
in grote letters op de muur gekalkt
boven ons bed, op Texel zag ik ooit
een meisje in een T-shirt van Nirvana
rape me, heb ik toen ook niet gedaan
De letters worden valer met de tijd
hoe lang moet ik nog bij haar blijven tot
er van de verf geen spoortje meer te zien is
hoe vaak moet ik haar kussen tot al het speeksel
waar zij om vraagt haar wang gevonden heeft
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Rood sein
Ze moest weer over haar gevoelens praten
maar niet met mij, ik kende ze nu wel
een hartsvriendin wachtte in een coupé
verder naar voren, ik moest begrijpen
ze was zo terug, het had niets te betekenen
Ze was amper verdwenen of de trein
minderde vaart, de tijd stond stil
voor wie niet verder keek dan toen
toch werd het donker, weilanden vol sneeuw
lieten zich buiten niet meer onderscheiden
van wolken, wolken, de treinconducteur
beloofde met een krakerige stem
om bij ons terug te komen als hij meer wist
Nu valt plots de verlichting uit, ook binnen
laat niets zich nu van iets nog onderscheiden
behalve als het licht weer even aanfloept
dan zie ik holle ogen mij aanstaren
en aan de overzijde van het gangpad
twee meisjes, elk over een schrift gebogen
de ogen dicht, een frons over het voorhoofd
hun pen die op de pagina het spoor
van woorden onvermoeibaar blijft verlengen
ik hoor een storm losbarsten, zie een tak
twee meter lang, vol bladeren, door de wind
tegen de ruit gesmakt, de meisjes kijken
niet op of om, de tak verdwijnt, een stem
probeert boven de stormwind uit te komen
mijn hand rukt aan een deurklink, in het donker
drukt iemand zich tegen me aan en fluistert
over een baby, roerloos en lijkbleek
die door de storm tegen een ruit gesmeten
tergend traag omlaag zakte, dan ben je
wat blij als de verlichting even uitvalt
bangmakerij, effectbejag, ik schud
hem af, meer lijven, wind die door de kieren
naar binnen fluit, een stem die ik herken
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Het is haar hartsvriendin, zo blijkt als 's ochtends
het zonlicht weer naar binnen dringt, ze maakt
zich los, weet ook niet wie of waar ze is
het sein staat nog op rood, zo meldt een stem
zodra hij meer weet komt hij bij ons terug
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Mijn goede vriend stierf in Aboe Simbel
door Roman Helinski
I
Mohammed Zidan stal mijn hart toen hij het zoutmeer overzwom omdat hij had
gewed dat hij dit kon. Ik liep over het strandje bij het meer en zag een man naderbij
zwemmen. Met krachtige slagen bereikte hij de kust. Daar stond een oudere man
die in zijn handen klapte. Onbewust klapte ik ook.
Ik liep naar hen toe en knikte goedkeurend naar de zwemmer. Hij had een gespierd
bovenlijf en ter hoogte van zijn hart prijkte een tatoeage. Hij ademde zwaar van de
inspanning.
Toen ik hem de hand schudde, stelde hij zich voor als Mohammed Zidan. Hij zag
er vervaarlijk uit omdat zijn ogen diep in hun kassen lagen en zijn kaak donker was
van de zwarte stoppels. Toch voelde ik me op mijn gemak, want ik zag dat zijn
inborst goed was. Die geruststelling lag besloten in zijn blik, die warm en open was.
De oude man naast hem had hele kleine ogen, zo klein dat ik me afvroeg of hij wel
iets kon zien.
Mohammed en de oude man, die Amm Habil heette, namen mij mee naar een
koffiehuis in Bawiti. Het dorpje zag eruit alsof het twintig jaar geleden ternauwernood
een vreselijke oorlog had overleefd en er geen enkele poging was ondernomen de
sporen daarvan uit te wissen. Het koffiehuis was evenwel in vol bedrijf. We deelden
gedrieën een waterpijp en klopten elkaar veelvuldig op de schouders. Mohammed
had het hoogste woord en sprak op dwingende toon, al verstond ik zijn woorden
niet. Hij had de neiging van ver naar iemand te roepen, en dan riep die iemand
vanuit een hoek in het koffiehuis weer iets terug dat ik ook niet verstond.
Ik dronk koffie met kardemonpeulen erin, donkere drab die ik niet gewend was.
Mohammed sloeg me nog maar eens vrolijk op de schouder toen hij bemerkte dat
ik moeite had met de koffie. Hij sprak voortdurend Arabisch tegen me, zonder zich
er iets van aan te trekken dat ik de taal niet machtig was en ik antwoordde in mijn
eigen taal, zodat we er toch in slaagden lange gesprekken te voeren. Amm Habil
rookte ondertussen de waterpijp met gepaste ernst en keek vergenoegd naar
Mohammed, die nipte aan zijn nanaa, zoete muntthee.
Na enige tijd stond Mohammed op, rechtte zijn rug en begon luidkeels te zingen.
Andermaal verstond ik er niets van, maar hij legde heel zijn zaligheid in het lied, dat
had ik wel door, en dit vervulde mij met een vreemd soort blijdschap. Hij gebaarde
dat ik ook op moest staan en beschroomd deed ik wat hij vroeg. Gelukkig stonden
binnen een mum van tijd bijna alle mensen rechtop en zongen mee alsof het hun
volkslied was - en misschien was dat ook wel zo. Toen het lied uit was, sprak Habil
een lange toespraak uit, iets als een dankwoord of een heldenrelaas van de
zwemtocht, met veel armgebaren, waarbij hij zijn kleine ogen steeds opnieuw ver
opensperde. Daarna omhelsde hij Mohammed
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en zoende hem op zijn wang. Terwijl dit gebeurde, knipoogde Mohammed naar mij.
Misschien dat onze vriendschap met die knipoog begon. Ik werd getroffen door
een bijna ontembare genegenheid. In Mohammeds aanwezigheid verloor ik mijn
gebruikelijke gereserveerdheid en verborg, misschien voor het eerst sinds jaren,
niet wat mijn hart mij ingaf. Ik lachte, zoog aan de waterpijp en voelde me intens
gelukkig, al voelde ik ook de angst dat het slechts bij deze avond zou blijven. Zoals
het geluk wel vaker even voor mij schitterende, maar uiteindelijk toch weer uit het
zicht verdween. Daarom wilde ik boven alles in Mohammeds buurt blijven, want ik
vreesde dat ik hem anders nooit meer zou zien.
Toen we laat die avond het koffiehuis verlieten, schikte ik mij desondanks in mijn
lot. Ik schudde Mohammed en Habil de hand en wilde me op weg begeven naar
mijn hotel, dat even buiten het dorpje lag en niet veel meer voorstelde dan een
kamer met een bed en een douche met koud water. Maar Mohammed hield me
tegen. Hij sloeg zijn krachtige armen om me heen, drukte me stevig tegen zich aan
(waarbij ik een walm alcohol rook die me verbaasde maar niet eens tegenstond) en
troonde mij met zich mee. Eerst brachten we Amm Habil thuis, daarna reden we
naar een naburig stadje waar het puin niet midden op de weg lag en waar het leven
meer leek op dat wat ik thuis was gewend. Uit een gebouw klonken warme, luide
beats en samen met mijn nieuwe vriend trad ik binnen. Bedwelmd door de indrukken
van de dag liet ik me voor het eerst sinds mijn tienerjaren gaan op de dansvloer. Zij
aan zij met Mohammed danste ik met meisjes die mij voorkwamen als de meest
begeerlijke vrouwen die ik me
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kon indenken. Van de kuisheid waarvan ik ze hier de eerste weken bozig had beticht,
was niets te merken, nu ik al dansend bijna tot waanzin werd gedreven.
De nacht eindigde toen vanaf een minaret het ochtendgebed werd aangekondigd.
De muziek stopte abrupt en de flessen alcohol verdwenen haastig uit zicht.
Mohammed deed als alle andere gelovigen; hij ging door zijn knieën, boog het hoofd
naar Mekka en bad devoot. Daarna nam hij mij en twee dames mee naar een huis
van een vriend en daar gaven we ons over aan seks die mij alles deed vergeten en
die mij vreselijk ontroerde. Later die dag bracht Mohammed de meisjes weg en toen
hij terug was, aten we dadels en vijgen en kauwden op zonnebloempitten. Hij leerde
me hoe ik ze met mijn tanden open moest breken om bij de zaadjes te komen die
erin verborgen lagen.
Ik voelde de drang over mezelf te vertellen. Over mijn successen, al waren die
gering, en over mijn verliezen, die aanzienlijk waren. Ik voelde dat Mohammed me
zou begrijpen, want tussen ons was iets gegroeid dat sterker was dan wat tussen
twee geliefden kan bestaan. Pure, woordenloze vriendschap zoals ik die nog nooit
had ervaren, maar die ik meteen herkende en omarmde. Mohammed was mijn
vriend voor het leven, al kon ik hem nog steeds niet vertellen wie ik was. En wat ik
precies in Egypte zocht. Maar wist ik dat zelf wel? Ik was op de vlucht, zoveel was
zeker. Maar waarom? Voor wie of wat? Binnenkort zou ik terugkeren naar de
maatschappij die ik was ontvlucht, maar eerst moest ik op krachten komen. Dat kon
het beste in een mij volstrekt onbekend land, waar ik niet werd herinnerd aan de
verdrietige feiten van mijn leven. Mijn bestaan was altijd zwanger geweest van
droefheid. Totdat ik Mohammed zag oprijzen uit dat meer van zout.
Op voorspraak van Mohammed, en op zijn kosten want hij was gul ondanks het feit
dat hij niet veel bezat, namen we de volgende dag de auto naar Caïro. De weg was
recht en liep dwars door de woestijn. Mohammed reed zonder één keer te stoppen
en ik hield mijn plas op. We passeerden in razende vaart de leegte tussen Bawiti
en Caïro, vier uur lang niets anders dan dorre woestijn om ons heen. Ondanks de
duivelse snelheid leunde Mohammed met zijn linkerarm rustig op het portier en zong
veel.
Tijdens de rit vloog er voortdurend zand de wagen binnen. Een flinke zandkorrel
belandde in mijn rechteroog en even verloor ik de rust die sinds ik Mohammed had
ontmoet over mij was gekomen. Maar hij merkte onmiddellijk dat er wat aan de hand
was en graaide al rijdend vanonder zijn stoel een fles water zodat ik mijn oog kon
spoelen. Daarna zong ik opgewekt mee met zijn liederen. ‘Sali! Sali! Sali!’ - hetgeen
zoveel betekende als ‘Allah!, Allah!, Allah!’.
Na vier uur doemden aan de horizon, in de avondschemering, de drie piramides
van Gizeh op. Ze rezen op uit het tumult van de wereldstad. Mohammed zette de
wagen langs de kant van de weg en we vergaapten ons enige tijd aan de
wereldwonderen. Vervolgens reden we naar het centrum van de stad, de
onwaarschijnlijk drukke bazaar, waar gevilde halve schapen op kopers lagen te
wachten en waar de lucht dik was met de dwingende geuren van kaneel, komijn en
koffie. Zodra Mohammed de auto had geparkeerd, werd hij aangeklampt door talloze
mensen, alsof hij een zoon was die terugkeerde naar het dorp van zijn ouders. Maar
Caïro was een krankzinnig universum waar de auto's tien rijen dik voorbijraasden
en iedereen tegen elkaar leek te schreeuwen. Mohammed haakte zijn arm in de
mijne en sleepte me dwars door het inferno naar een pleintje met de betoverende
naam ‘Het hof van Nadia’. Het lag afgelegen,
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waardoor er rust heerste. We rookten er waterpijp met twee van zijn vrienden, en
iedereen lachte en ik voelde dat ik één van hen was.
Die nacht sliepen we niet meer dan vier uur maar de volgende dag voelde ik mij
als herboren. Mohammed wilde me de Nijl laten zien. Onderweg aten we zoete
broodjes bij een klein winkeltje waar hij de eigenaar liefdevol omhelsde en hem
voortdurend Amm noemde, ‘oom’. Net als Amm Habil, die we hadden achtergelaten
in Bawiti.
De Nijl stonk naar moeras en het water was drabberig donkergroen. Mohammed
huurde een Felucca, hees zelf het zeil dat blonk in het felle zonlicht en greep het
roer. Zijn ogen fonkelden en het was alsof ze uit hun diepgelegen oogkassen naar
voren traden en dansten voor zijn gezicht. Ik voelde me sterk en kalm en wenste
dat er geen einde aan zou komen.

II
Terug in Nederland voelde ik me beter dan ooit en dacht veel aan Mohammed. Ik
bezocht hem zo vaak als ik kon; elke zomer en winter. Steeds hadden we samen
een geweldige tijd. Tijd die mij in staat stelde de rest van het jaar in Nederland mijn
leven te leven zoals ik het leefde, of zoals het mij vaak leefde. Vrijwel voordurend
speelde ik met de gedachte me voor altijd in Bawiti te vestigen en daar met
Mohammed oud te worden in vriendschap.
Eén keer liet ik hem naar Nederland overvliegen. Twee weken was hij bij mij, en
we bezochten Berlijn, Parijs en Brussel. Waar Mohammed volstrekt
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rustig en zelfverzekerd rondliep, zonder een spoor van aarzeling, hoewel hij voor
het eerst in Europa was. Aan zijn ogen zag ik dat het goed was.
Vijf jaar na onze eerste ontmoeting veranderde alles. Het was tijdens mijn
zoveelste bezoek aan Egypte en we waren langs de Nijl zuidelijk gereden, naar
Aboe Simbel en alles was als vanouds. Mohammed leek nog precies dezelfde als
toen ik hem had ontmoet, behoudens het grote litteken op zijn rechterwang dat hij
had opgelopen toen hij in een grot was aangevallen door een zwerm vleermuizen.
In Aboe Simbel had ik een hotelkamer geboekt. Natuurlijk had Mohammed vrienden
waar we konden overnachten, maar ik wilde het eens anders aanpakken, beter,
luxer.
Tijdens het inchecken bij de receptie ging het mis. We werden geholpen door een
jonge vrouw, met dromerige ogen en scherp afgetekende jukbeenderen. Mohammed
was meteen van haar onder de indruk. De eerste uitwisseling van hun blikken was
fataal en moet het moment zijn geweest waarop mijn goede vriend is gestorven.
Nog diezelfde dag vroeg Mohammed haar uit, en hij deed dat zo charmant dat
ze zonder enige aarzeling toestemde. Gedrieën bezochten we de wonderlijke
schatten van de stad. Ze was erg aardig en sprak vele malen beter Engels dan
Mohammed.
Ik vond het vreselijke dagen, omdat ik mijn vriend zag wegkwijnen van liefde. Zijn
ogen verloren hun fonkeling en vulden zich met weekheid en onderdanige adoratie.
Niet langer traden ze op de voorgrond van zijn verschijning; ze leken getemd en
aan ketenen gebonden. Gaandeweg besefte ik dat het meisje zich voor altijd in zijn
geest had genesteld en kon ik niet meer naar hem kijken zonder haar te zien. En
telkens opnieuw raakte ik door angst en walging overspoeld. Het meisje, dat Bibesh
heette en een studente Literatuurwetenschap was, had niet alleen zijn hart gestolen,
maar ook zijn branie.
Hun huwelijk drie maanden later bracht me aan de rand van de afgrond. Het
gezicht van Mohammed was ernstig geworden, zijn blik had geen spoor meer van
rebelse fonkeling. Ik zat de plechtigheid uit terwijl in mij een enorm verdriet opwelde.
Ten slotte rolden de tranen over mijn wangen en Amm Habil, die zijn kleine ogen
dichtdrukte van emotie, gaf me zijn zakdoek. Misschien dacht hij dat ik vreugdetranen
plengde, en dat was maar beter ook.
Tijdens de vreselijke plechtigheid, waarbij overdreven veel witte duiven werden
losgelaten om de liefde te bezegelen, kruisten onze ogen elkaar diverse malen.
Mohammeds blik kwam me voor als die van een vreemde. Hij keek verliefd, zalig
en leeg. Alle hoop verdween voor mij. In plaats van dat hij opsprong, zijn stropdas
zou uittrekken, zijn ogen van hun ketenen zou bevrijden en lachend mijn richting
op zou kijken, schoof hij gedwee de ring aan haar vinger. Hij zoende Bibesh onder
een klaterend applaus van familieleden en vrienden van wie ik hoopte dat ik ze nooit
meer hoefde te zien.

III
Na het huwelijk reisde ik zo snel mogelijk terug naar Nederland, waar ik me voor
het eerst beter voelde dan in Egypte. Natuurlijk was er de pijn van het verlies, hevig
in de eerste maanden, maar ik verzette me ertegen door me met een bezeten
toewijding op van alles en nog wat te storten. Ik bezocht talloze trein- en stripbeurzen,
tafeltenniste tot ik er bij neerviel, nam golflessen en begon met een vechtsport
waarvan ik de naam ben vergeten. Ik schafte zelfs
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een hond aan, maar die deed ik na twee weken weer van de hand. 's Nachts struinde
ik de kroegen af in de vage hoop op een nieuwe compagnon, maar ik trof er enkel
de droeve stamgasten die er altijd zaten en die in het niet vielen bij de verpletterende
schaduw die Mohammed over alle andere mensen wierp. Ten slotte belandde ik bij
de hoeren en legde zoveel geld op tafel dat ze me met drie bereden, tijdens een
koortsachtige orgie die me slechts deed terugverlangen naar de doorwaakte nachten
met Mohammed in Egypte.
Wonderwel raakte ik echter geleidelijk gewend aan de gedachte dat ik er weer
alleen voorstond, zoals ik altijd had gedaan. Ik begon bierflesjes te sparen en na
een toevallige ontmoeting in de kroeg meldde ik me aan bij de vrijwillige brandweer.
Na verloop van tijd slaagde ik er zelfs regelmatig in meisjes te versieren. Met iets
van de overtuigingskracht en de maniertjes waarmee ik het Mohammed had zien
doen. Soms lukte het me in deze dagen zelfs om het geluk dat in de verte schitterde
even binnen te halen, voordat het weer verdween.
Inmiddels stuurde Mohammed talloze brieven. Het waren wrange epistels waarin
hij hoog opgaf van zijn dwaze verliefdheid en na een tijdje stopte ik ze te lezen.
Beantwoorden heb ik nooit gedaan. Op een dag belde hij op met de mededeling
dat Amm Habil was overleden. Ik schrok, niet van de dood, maar van Mohammeds
stem die krachtig als altijd klonk. Hij sprak beter Engels dan ik mij herinnerde en
nodigde me uit voor de begrafenis, maar razendsnel bedacht ik een reden waarom
ik niet kon komen en ik rondde het gesprek af. Veel te ruw gezien de vriendschap
die er was geweest. Maar Mohammed werd niet boos, vloekte niet zoals vroeger
toen de emoties tussen ons soms hoog opliepen, met de vlammende overtuiging
van twee vrienden die het beste met elkaar voor hebben.
Hij slikte alles zonder protest. Trouw als een hond schrijft hij me sindsdien vier
keer per jaar. Ik bewaar zijn brieven ongelezen in de onderste la van mijn bureau.
Af en toe, als ik nostalgisch en zwak ben, of dronken en verdrietig, lees ik een stukje
van zijn nieuwste bericht. Ik heb geen ander motief dan het laatste restje hoop dat
hij Bibesh heeft verlaten. Steeds stelt hij mij teleur. Ik lees slechts over alweer een
kind dat op komst is, een huis dat zal worden verbouwd of een zoontje dat zijn eerste
schooldag heeft gehad.
Hij is gelukkig.
Soms huil ik nachtenlang, zoals ik om een dode zou huilen.
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Margerite Luitwieler
de wolk is al leeg
de regen druppelt nog
onregelmatig verder
met bomen boven je hoofd
heb je dat
van elk blad
nog wat
afbladdert
dat
als een trage traan
stuitert op een struik
een linnen afdak
dan op een glas op de reling
van het terras
en eentje ketst - PLOK op de bodem
van het emmertje met wandelende takken
waar hij vorige week nog mee rond liep
struikelend over zijn eigen benen

*
het bos
legt de nacht
onder zich op tafel
terwijl de lucht
nog best licht is
van de vervuiling
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Een samenzwering van kippen
op het midden van het veld,
dampend licht luidt de avond in.
Het onweer heeft niet doorgezet
de avond vecht met opklarende lucht
om donker en licht.
Iedereen verwachtte, maar de zon
kwam niet vandaag
ook al was dat wel het weerbericht.

*
onbewoonde weilanden,
alleen wilde dieren
strijken hier soms neer
zij hoeven geen paden
te maken, zij kennen
de weg

*
de zee
zoals de zee geniet
komt en gaat
ze is vol
en ze stroomt
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Alibi
door Dorien de Wit
Het zou beter zijn te zeggen dat de veerboot, die maar één keer per dag vaart,
helemaal leeg was. Dat ik de enige passagier was. En dat ik op het achterdek stond,
waar ik probeerde grip te krijgen op wat ik zag verdwijnen in de mist.
Maar het was helder en de lucht was blauw en ik staarde door het raam naar
buiten.
Als ik mijn hoofd iets naar rechts draaide, zag ik mijn gezicht doorzichtig
weerspiegeld in het raam. Draaide ik mijn hoofd weer naar links, dan verdween mijn
gezicht direct en zag ik alleen de zee.
Aan de vormen die boven het zeewater uitstaken, kon ik meestal zien wat het
was: een eiland, een walrus of een boei. De vuurtoren zakte steeds dieper weg in
het water.
Voor mijn ogen maakte het blijkbaar geen verschil of iets achter de horizon
verdween of steeds dieper de zee in zonk.
Er is maar één zee en maar één land. Onder water zit al het land aan elkaar vast.
Mijn ogen zien de wereld anders: uit elkaar, in stukken.
Je kunt de horizon verschuiven door te bewegen met je hoofd.
Mijn hoofd raakt alles aan wat ik zie.
Op een dag word je wakker en ontdek je dat je niet meer bestaat.
Ik sta op uit bed en loop naar het raam. Er verstrijkt geen tijd. Ik hoor geen geluid,
maar voel lichte trillingen in de lucht tussen mijn gedachten en het raam. Op het
raam ontstaat een wazig vlies. Condens. Een foto van mijn adem.
Elke dag maak ik een wandeling. Vandaag heb ik exact dezelfde wandeling
gemaakt als gisteren en eergisteren. Ik kon mijn eigen sporen nog volgen, want er
komt hier verder niemand.
Als je hetzelfde gebied meerdere malen in korte tijd hebt doorkruist, is het veroverd.
Het voelt dan als bekend terrein.
Zo echt lijkt de wereld.
Ik las eens dat bij herhaalde handelingen of gedachten de verbindingen in je
hersenen steeds gestroomlijnder worden. De ene verbinding wordt gelegd over het
spoor van de vorige, enzovoort. Dit maakt ze steeds steviger en sneller.
Er zijn dus ‘paden’ in mijn hersenen die steeds dieper worden. Sommige paden
moeten al zo diep zijn uitgesleten dat ik er bijna in wegzak. Ik weet niet goed wat
ik hiertegen kan doen.
Het lijkt me in elk geval beter om elke dag een andere route te nemen, waar ik
ook heen ga. Daarnaast noteer ik een opdracht voor mijzelf: ‘Voortdurend
verschillende gedachten hebben.’
Maar hoe meer ik probeer om voortdurend verschillende dingen te denken, des
te minder het me lukt. Ik denk meer aan die ene opdracht dan aan de inhoud ervan.
Ik herhaal de zin alsmaar in mijn hoofd, ‘steeds verschillende gedachten hebben’,
en denk dus steeds hetzelfde.
Ik wil niet dat mijn hoofd uitslijt.
Al een paar seconden denk ik aan helemaal niets. Met een lege pen kerf ik
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lijnen in de tafel. De groeven die de scherpe punt achterlaat, zijn lichter van kleur
dan het gebeitste tafelblad, alsof ik door het vel van het hout heen ben gegaan. Als
ik er niet naar kijk, groeien de krassen misschien nog dicht.
Dikke regendruppels glijden over het raam naar beneden. Het water van regen
lijkt altijd nieuw te zijn, maar er komt nooit nieuw water bij. Water kan niet ontstaan,
het kan zich alleen verplaatsen.
Het geluid van een langs denderende trein. Ver weg, maar voortdurend hoorbaar.
Vandaag hoorde ik het weer. Toen ik ging kijken, kwam ik terecht op het hoogste
punt van het bos. Daar, op die heuvel, bleek het geluid van de langs denderende
trein het geruis van de zee te zijn.
Een deur gaat open. Ik had verwacht dat het hier licht zou zijn, maar het is donker.
Het enige dat ik zie, zijn de rode cijfers van een wekkerradio. Ze knipperen langzaam:
00.00.00.
‘Hier bestaat geen tijd,’ zeg ik plechtig tegen mezelf.
Maar met mijn duim in mijn pols gedrukt, voel ik de tijd tikken in mijn lichaam.
Hoe lang ben ik hier? Ik weet het niet.
De muren van het vertrek kan ik nu onderscheiden. De kamer is rechthoekig met
een tafel, stoel en bed. De douche en het toilet bevinden zich waarschijnlijk achter
de deur rechts van me. Er is geen keuken.
De deur waardoor ik binnen ben gekomen, staat nog open. In de deuropening
verschijnt een meisje. ‘Ik breng je elke dag je eten’, zegt ze.
Pas als ze de kamer heeft verlaten, schrik ik op: het meisje had geen armen.
De volgende dag regent het. Als de muren op me afkomen, ga ik op de grond
liggen. Ik voel me een idioot. Toch strek ik mijn armen uit. Ik raak helemaal niets.
Dit huis is verdomme te groot.
De man is klein en dik. Met zijn korte dikke armpjes wijst hij naar de tunnel die
achter hem begint. Ik doe twee stappen naar voren het donker in en zie eerst niets.
Boven mijn hoofd suizen de ventilatoren. Er staan strepen op het wegdek, maar in
de breedte in plaats van in de lengte. Dan zie ik een vogel met uitgestrekte vleugels
op de grond liggen. Hij ligt op zijn rug en raakt met de uiterste veren van zijn vleugels
aan elke kant een muur.
De man zegt: ‘Kijk, zo moet je dus ontspannen.’
Ik loop door een stad. Zover als ik kan kijken, zie ik hoge gebouwen: voor me, achter
me en aan weerszijden van de straat waar ik door loop. Toch weet ik dat het leeg
is op alle plekken die ik niet kan zien, zoals om de hoek van deze straat.
Met elke stap die ik zet, verdwijnen achter mij de gebouwen en worden ze voor
mij uit de grond gestampt. Het gaat zo snel dat ik niet zie hoe het kan. De gebouwen
verschijnen voor mijn neus met dezelfde snelheid als ze achter me verdwijnen. Ik
ga steeds harder lopen, totdat ik ten slotte kriskras door de straten ren om de stad
te betrappen op haar verdwijning.
Het is vreemd dat je in een droom gehoorzaamt aan wetten waarvan je weet dat
ze niet waar zijn.
Het kleine, dikke mannetje zegt: ‘Nu zijn we aan de achterkant. Het is ons huis,
de bomen, alle struiken in de tuin, maar ook de tuin en zelfs het landschap dat op
rails staat en zo steeds rondjes om ons draait. En zoals je ziet: wij kunnen ons niet
bewegen.’
Tussen twee kleine bomen in de tuin heeft hij een kabel gespannen. Hij
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bindt een theedoek om zijn hoofd, zodat zijn ogen zijn bedekt. Hij schuifelt
geblinddoekt over de kabel van de ene boom naar de andere. Ik word er zenuwachtig
van, hij gaat zeker vallen.
Ik tik hard op het raam om hem te waarschuwen. Hij hoort me en springt op de
grond. Dan stuift hij naar binnen, slaat met zijn hand op tafel en roept: ‘Zie je dan
niet dat ik slaap?’
Sinds vandaag loopt er een nieuwe ader door mijn lichaam. Vanuit mijn pols loopt
hij over de rug van mijn hand naar mijn pink. Voorheen had ik nooit een ader lopen
over de knokkel waar mijn pink begint. Daar zit een kleine schram. Niet meer dan
een krasje eigenlijk.
De dagen lijken steeds meer op elkaar. Dit huis en mijn lichaam doen mij denken
aan lijnen en hekken. Strenge grenzen, bewaakt door mannen met bontmutsen en
lange groene jassen. Iemand heeft een lijn getrokken. Het gebied afgebakend.
Niemand mag eroverheen.
Ik denk aan dingen om doorheen te vallen.
Als ik naar de sterren kijk, strekt mijn hoofd zich uit door het heelal.
Mijn hoofd raakt alles aan wat ik zie. Het licht van de sterren reist lichtjaren lang
om het beeld in mijn hersenen te projecteren en tegelijkertijd door te bestaan.
Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik een donkere diepte met witte puntjes die zich
steeds verplaatsen zodra ik mijn aandacht er op richt.
Mijn hoofd kan dingen aanraken die niet meer bestaan. Ik druk mijn vingertoppen
hard tegen het raam. Ze worden bleek door het bloed dat wordt weggedrukt. Ik voel
geen raam. Ik voel het botje in mijn vinger drukken tegen de binnenkant van mijn
huid.
Zo echt voelt de wereld.
Vanmorgen heb ik een toespraak geschreven voor een denkbeeldige plek. (‘Geachte
aanwezigen...’). Ik heb deze plek geopend. Ik heb de mensen welkom geheten en
een grapje gemaakt om het ijs te breken. Daarna heb ik de nieuwe plek aangewezen.
Ik heb benoemd waar deze begint en eindigt. Dit heb ik allemaal volbracht op twee
vellen A4 met een donkerblauwe bic-pen.
Zo echt is de wereld.
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De dag voltrekt zich
Willem Thies
Morgen is het juni. De dag voltrekt zich dom
en onverbiddelijk. Het grommen van de bussen,
het slingeren van een tram, die met schrille
slijpende klanken tot stilstand komt,
het driftige ongeduld bij oponthoud,
claxons, gekanker, verhitte blikken, vuisten,
het verkeer gutst, tot het wordt gestelpt
door een opgebroken straat, een klimmende brug,
de peristaltiek van de grote stad. De dag
voltrekt zich dom en onverbiddelijk.
In de avond troepen onweerswolken
samen boven de rand van de stad.
De lucht ontlaadt zich met het geluid
van knappend ijs.
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Markt
Hij had een ernstig lichaam en een taaie blik,
hij bleef onafgebroken staren wanneer anderen
zich afwendden of hem niet zagen staan.
De vrouw op de markt die rond hem speurde
alsof hij niet bestond, zij was niet blind.
Haar vingers trokken de huid van een perzik,
het sap sijpelde langs haar polsen. Haar onderlip
stak iets naar voren, als van een beteuterd kind.
Een balk schemerde in een plas water. Vliegjes zwermden
boven de kersen, een tros druiven wierp een wolk stof op.
Zij moest hem zien, hij zou binnendringen
in haar gezicht.
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De laatste lezer
Voorbijgangers turen schaamteloos in de kijkdozen
van woningen, etalages vol huiskamers.
Monsteren de binnenkant: een gezin zit samengepakt
voor een flatscreen, koude parodie op een open haard.
Het blauwe licht van een zonnebank op een bovenverdieping.
De kale ravage van een studentenpand, gedateerde affiches
roepen op tot actie. Gekooide parkieten, aquaria, reproducties
van kostbare schilderijen, een piano, vazen, planten.
Aan een tafel bij het raam zit een man over zijn boek gebogen,
alsof hij de laatste lezer verbeeldt. Hij slaat een bladzijde om
voor de denkbare toeschouwer. Op de vensterbank van
het hoekhuis een kind, zijn handen vormen kokers voor zijn ogen.
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Verzuiling, en de dingen die voorbijgaan
door Florus Wijsenbeek
Met de verzuiling van de Nederlandse samenleving is het zonderling gesteld.
Enerzijds is die al decennia geleden in rap tempo onttakeld, maar anderzijds liggen
de brokstukken ervan nog overal in het maatschappelijke landschap om je tenen
tegen te stoten. Hoe hard de afbraak van de verzuiling is gegaan, besefte ik pas
goed enige jaren geleden tijdens een gesprek met mijn partijgenoot Ayaan Hirsi Ali.
Zij was toen als Kamerlid noodgedwongen in Den Haag ondergebracht en als
Voorzitter van de Haagse afdeling van de VVD zou ik met haar bijpraten over politiek
en andere zaken.
Als snel kwamen we te spreken over haar initiatief om Artikel 23 van de Grondwet
over de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs te
schrappen. Om haar de historische achtergronden van deze regeling te schetsen,
probeerde ik de verzuiling als typisch Nederlands verschijnsel uit te leggen. Ik heb
haar toen verteld hoe het bij mij thuis toeging in mijn jeugd, en ik moet zeggen dat
ik nauwelijks mijn eigen verbazing over mijn verhaal kon verhullen.
Wij waren thuis ‘bijzonder neutraal’. Ik weet niet of iemand nog weet wat dat
betekent, maar destijds zat het besef hieromtrent in ieders DNA. Het was volkomen
normaal dat we van elke groenteboer, bakker of kruidenier wisten of je daar als
‘bijzonder neutraal’ gezin wel kon kopen of dat ze misschien wel rooms, christelijk,
rood of - het allerergste geval - ‘fout’ waren. Wij woonden in het deftige Haagse
wijkje Marlot, dat toen nog geïsoleerd midden in de weilanden lag. Dit was wat men
tegenwoordig misschien een ‘gemengde wijk’ zou noemen. Vlak naast ons woonde
immers de rooms-katholieke familie Fick en aan de andere kant de gereformeerde
familie De Gaay Fortman. Omdat in Marlot maar één lagere school was, gingen alle
kinderen gezamenlijk naar de Openbare Lagere Marlotschool, want kinderen in een
auto naar elders rijden, was toen volstrekt ondenkbaar.
Maar al spoedig begon de scheiding der geesten: De Ficks gingen naar de
rooms-katholieke padvinders, De Gaay Fortman naar de christelijke Duinverkenners
en wij, mijn broers en ik, naar de neutrale Baden Powell padvinders (de Vonkende
Vlam, groep 30, afdeling Den Haag). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat al die
verzuilde welpjes op zaterdagmiddag gewoon naast elkaar stonden in het Uilenbos
aan de Zijdelaan en allemaal dezelfde heroïsche daden verrichtten, maar daar hield
de gezamenlijkheid dan ook op. Steevast ging je na afloop van de padvinderij op
de vuist met die andere jongetjes. Waarom er zo nodig moest worden gevochten
met die collegapadvinders met wie je door de week normaal mee in de klas zat en
op straat speelde weet ik niet, maar dat hoorde nu eenmaal zo.
De scheiding der geesten ging onverminderd voort met het klimmen der jaren.
Na de padvinderij ging elke familie naar een bij hun zuil passende hockeyclub. Het
gereformeerde Push speelde niet op zondag terwijl bij het katholieke Groen-Geel
(vernoemd naar de kleuren van het Haagse stadswapen, maar in mijn herinnering
spraken alle leden de naam zachte ‘g's’ uit) in soutanes gehulde Jezuïeten stonden
die er zorgvuldig op toezagen dat de jongens en de meisjes zich niet mengden. Wij
‘bijzonder neutralen’ speelden hockey bij HLC, de schoolclub, of beter nog HGC (toen
al vaak in de race voor het kampioenschap) dan wel desnoods HDM, dat iets minder
snob-appeal
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had. Al die clubs speelden overigens naast elkaar naast elkaar op het sportcomplex
De Roggewoning in Wassenaar.
De middelbare school bracht een nog fijnere splitsing: voor ons was er het
‘bijzonder neutrale’ Nederlandsch Lyceum, voor de familie Fick het roomse Adelbert
College dan wel het Edith Stein voor de meisjes, voor de familie De Gaay Fortman
het Christelijk Gymnasium dan wel het Zandvliet Lyceum voor de meisjes. Uiteraard
was ook de universiteit voorbestemd: de VU voor de gereformeerden, Njimegen of
Tilburg (die toen nog beide een ‘K’ in de naam hadden, voor de roomsen, terwijl de
neutralen die het eindexamen haalden steevast kozen voor Leiden of Delft.
Overigens moest ik bij dit alles wel een kanttekening maken tegenover Hirsi Ali.
Dwars door de verzuiling op basis van levensbeschouwing, speelde een
maatschappelijke scheiding op basis van sociale status, en die breuklijnen liepen
niet altijd parallel. Zo zaten op mijn bijzonder neutrale Nederlandsch Lyceum ook
enkele rooms-katholieken, vooral kinderen van ministers en Kamerleden van de
KVP, die zichzelf te deftig vonden om hun kroost naar het Aloysius College van de
jezuieten te zenden.
Vanzelfsprekend werd ook per zuil op de bijbehorende politieke partij gestemd.
Verrassingen waren uitgesloten. Bij ons hing elke verkiezing weer trouw de
VVD-poster achter het raam, bij de Ficks die van de KVP en bij De Gaay Fortman die
van de ARP. Bij het napluizen van de uitslag was er altijd weer slechts één afwijking:
in ons elitewijkje werd steevast één stem uitgebracht op de Communistische Partij
Nederland. Pas later werd mij duidelijk dat die afkomstig moest zijn van onze
achterbuurman, een der oprichters van de Communistische Partij Holland (zoals
de Sociaal-Democratische partij in november 1918 ging heten om lid te kunnen
worden van Comintern, de ‘Derde Internationale’ van communistische partijen onder
leiding van de Boljewieken). Hij was al in onze buurt komen wonen toen de huizen
daar nog spotgoedkoop waren, en ook hij was al die jaren trouw aan zijn zuil
gebleven.
Om Ayaan duidelijk te maken hoeveel er inmiddels is veranderd in Nederland,
vertelde ik haar dat het bijzonder neutrale Nederlandsch Lyceum niet meer bestaat,
dat het Aloysius College nu een zwarte school is, en dat mijn eigen kinderen alle
drie naar een ‘christelijke’ middelbare school zijn gegaan. Toen ik beklemtoonde
dat als mijn ‘bijzonder neutrale’ ouders dat laatste zouden weten, zij zich in hun graf
zouden omdraaien, keek ze me wat glazig aan. Dat is begrijpelijk; het begrip
‘bijzonder neutraal’ klonk ook mijzelf in de oren als iets uit de Middeleeuwen.
Hoe en wanneer de verzuiling nu precies aan z'n eind is gekomen, is een
interessant twistpunt voor historici en sociologen. Zeker is wel dat er vlak na de
Tweede Wereldoorlog niets terechtkwam van de ‘doorbraak’ van het zuilenstelsel,
dat zo werd gewenst door onder meer Koningin Wilhelmina, nogal wat
verzetsmensen, enkele oude adepten van de Nederlandse Unie en veel rooie
dominee's. Integendeel, de oude zuilen stuurden kaarsrecht af op een restauratie
van de vooroorlogse zuilenmaatschappij, en zelfs voor doorbraakpartijen was het
moeilijk om afstand te doen van de oude tradities.
Tekenend hiervoor was de ommezwaai die de liberale voorman Pieter Oud maakte.
Aanvankelijk steunde hij de toetreding van zijn Vrijzinnig Democratische Bond (een
soort D66 avant la lettre) tot de Partij van de Arbeid. Maar toen bleek dat de
doorbraaksocialisten vasthielden aan de strijdliederen van de SDAP werd hij, zoals
hij zei, welhaast fysiek onpasselijk en richtte met anderen in 1948 de VVD op.
Nu dient overigens beklemtoond dat de verzuiling wel degelijk een
maatschappelijke functie in de Nederlandse geschiedenis heeft gehad. Zowel
socialisten, gereformeerden als katholieken hadden zich na de invoering van het
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algemeen kiesrecht in 1917 (en 1919 voor vrouwen) dankzij de zuilen een weg
kunnen banen naar het bestuur van ons land, dat grof gezegd tot dan was
voorbehouden aan de liberale elite. De verzuiling zorgde voor een effectieve
combinatie van vastigheid, maatschappelijke pacificatie en sociale mobiliteit. En het
moet gezegd dat in conflictueuze samenlevingen, zoals Noord-Ierland, dit ver-
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zuilingsmodel daadwerkelijk als voorbeeld wordt gebruikt bij pogingen vrede te
stichten.
Dat alles is echter voor Nederland verleden tijd. Zowel in de slechte als de goede
aspecten van verzuiling is bij ons flink de klad gekomen. Dat het electoraat op drift
is geraakt, hoefde ik Ayaan niet meer duidelijk te maken, maar wel dat verenigingen
van geitenfokkers op basis van geloof niet meer bestaan en dat het niemand meer
iets kan schelen tot welke denominatie de kruidenier behoort. Tekenend is ook dat
het laatste restje van verzuilde vakbonden, het CNV, tegenwoordig geen kandidaten
voor de Tweede Kamer levert aan het CDA maar aan Groen Links, die cocktail van
ooit verzuilde ingrediënten zoals communisten, pacifisten en linkse roomsen en
progressieve protestanten.
Eerlijk gezegd kostte het me enige moeite dit alles op juiste wijze aan Ayaan uit te
leggen, en het hielp niet dat de omstandigheden waarin het gesprek plaatsvond
nogal bizar waren. Ik had haar naar de naast de Kamer gelegen Sociëteit De Witte
genood. Dat vereiste enige voorbereiding, want zelfs zo dicht bij de Kamer mocht
Ayaan niet alleen over straat. En de haar begeleidende oortjesdragende spierbundels
mochten haar niet uit het oog verliezen, maar konden ook niet zo maar bezit nemen
van de ledenzaal van de Sociëteit. Na enig overleg met de directeur reserveerden
we een tafeltje achter een pilaar. Daar waren de beveiligers niet zo gelukkig mee.
Een dag van tevoren werd ik gebeld door een KLPD-medewerker met het verzoek
of ik maar aanwezig wilde zijn bij een ‘verkenning’.
Wat volgde, was een scène uit een Pink Panther-film. De ‘verkenner’ was dermate
opvallend onopvallend gekleed in zijn trenchcoat dat hij zich absoluut niet ongemerkt
onder de leden van de Witte zou kunnen begeven. Nu ja, hij was dan wel bereid
om met zijn regenjas over de arm de ledenzaal in te gaan. Toen ik hem erop wees
dat hij zijn jas beter in de garderobe kon hangen, omdat hij anders zeker door een
van de leden aangesproken zou worden als ongenode indringer, weigerde hij
pertinent. Om zijn weigering kracht bij te zetten, tilde hij de regenjas even op, zodat
ik zicht kreeg op het wapen dat daaronder verborgen was. Daarna bewoog hij zich
met katachtige bewegingen door de sociëteitszaal vol halfduttende bejaarde Haagse
heren. Eenmaal terug bij mij, rapporteerde hij dat het gevaar van een aanval door
een van de aanwezigen op mijn gast minimaal was.
Ayaan Hirsi Ali en ik hebben inderdaad heel rustig kunnen spreken op sociëteit
De Witte. Wel klonk er iets meer dan gemiddeld geritsel van kranten, want menig
lid toonde zich vanachter zijn courant wel degelijk nieuwsgierig naar het bezoek.
Zoveel dames, laat staan charmante pikzwarte dames, waren deze club immers
nog niet binnengeweest.
Om ons gesprek over de verzuiling af te ronden, gaf ik haar als tip om het klassieke
werk daarover van mijn oud-hoogleraar Arend Lijphart te lezen. Hoewel Ayaan in
Leiden politieke wetenschappen had gestudeerd, kende ze Verzuiling, pacificatie
en kentering niet, maar ze beloofde het te gaan lezen. Toen ik haar kort voor haar
vertrek naar de VS nog sprak, zei ze dat ze veel had geleerd van dit boek.
Het is een beetje deprimerend dat in onze dagen onder de schreeuwerige leiding
van de liberale renegaat Wilders veel van de aloude verzuilingsdiscussie zich herhaalt
als het gaat over het al dan niet toestaan van moslimscholen. Zelf denk ik dat die zolang ze aan de wettelijke eisen voldoen - een rol kunnen spelen als
emancipatievehikel, zoals nog maar kort geleden de jezuïetenschool en de christelijke
lycea dat deden.
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En wellicht zouden ook moslimpartijen - die zonder veel succes zijn ontstaan een dergelijke rol kunnen vervullen. Waarschijnlijker is echter dat deze partijen nooit
zullen werken als ‘zuil’ omdat wat wij ‘de moslims’ noemen een veel te diverse groep
is, met zeer verschillende denominaties, facties en landen van herkomst. Het
probleem is echter dat wij, die profijt hebben gehad van onze verzuiling, onder ogen
dienen te zien dat inbedding van nieuwkomers in de bestaande politieke partijen,
zoals de PvdA, misschien wel integrerend werkt, maar nog niet emanciperend.
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na dagen al hamra
Antoine de Kom
waar hun wonden eindelijk in schoonheid
zouden helen maar de neuzen nog wat droog
zochten zij naar stenen wratten in het zand.
de zon daalde snel in hun ogen. het zand
was dun de duinen langgerekt: rossig golven
sterk verband houdend met zichzelf.
elk bracht wat dadels mee voor deze dag genoeg
elk voedde zijn of haar kameel met kokosmelk.
en zo verging het hen: een luie tocht langs asfalt
en langs straten. ze hielden stil. ze spraken
zilveren taal in lange zwarte sluiers wit hun gewaden
in hun hoge kamers vlogen zwaluwen een warme hemel rond
die 's nachts de sterren bond aan uitzicht op henzelf
aan al dat heel en schijnbaar leeg.
ze zaten op de grond de zolen van hun voeten kuis verstopt
in het tapijt. zo waren zij de vijand van hun vijand en zo keken ze
door tralieramen naar hun dal waar dadelpalmen in
dichte rijen helend roezemoezen.
achter brede lemen muren rook het naar rozenwater
parfum wierook kardamon en koffie.
ze zaten stil tegen de wanden op de grond en kuchten zacht achter hun hand.
toen fluisterden zij dat er een nieuwe sultan komen zou.
de sultan reed door duister albustaan
zijn schoenen uitgedaan heel wakker na zijn dagslaap
de sultan zocht iets tussen overvloed en afgrond
hij hield wel van platte steden
uitgestrekte wijken waar hij in het donker deuren langsging
en onverwacht aan kon kloppen. hij luisterde naar
wat de mensen in het water dat door brede
goten stroomt hadden horen lispelen hij dacht
aan zijn moskee waar toeval niet bestaat en glans en koel
strak sluitend wit waar hoge deuren en luchters pleintapijt
eigenlijk bij toverwoord een tekst van bloemen willen zijn.
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zij wezen alle hulp af - de kort en kleine orkaan
in hun ogen niet meer dan koppen op de hoge golven wat
wolken boven zich aftekenend land ter zee: dit dreef hen tot rust.
er zaten in het gras onder de dadelpalmen vrouwen in hun masker
met daaronder verlangen naar een india
dat schuurt langs deze kust van rotsen en raadsels
bergen kussens tot gevolg hebbend. de wadi
was nog droog en hier of daar sprak die in termen van
een water zo onpeilbaar als arabië waar men gewoon is
elkaar beeldig te zoenen op de neus de neuskus geluk na
die neuskus zouden zij vereend al wat hier woest en stenig achterblijft verlaten

(muscat: maart 2010)
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Een fijne middag
door Philip Huff
Het is zomer, omstreeks het middaguur en de zon laat het weten; ze slaat loodrecht
en hard op de wereld neer. Het asfalt van de parkeerplaats bij het station heeft z'n
kleur verloren door de vele dagen zonder regen. Hier en daar schittert een
glassplinter. Het gras in de spleten tussen de stoeptegels is vergeeld. Het sterft.
Op het perron wacht een man in de schaduw van de voetgangersbrug. Hij staat
onderaan de trap naar de parkeerplaats. Zijn hand rust op de kap van de
kinderwagen naast hem. In de buggy ligt zijn dochter te slapen. Vanonder zijn
zonnebril daalt een zweetdruppel zijn neus af. Zijn oksels zijn nat. Als de intercity
langs raast, brengt de wind wat verkoeling.
Aan de overkant van het spoor loopt een vrouw met een tasje van de AKO het
perron op. De man herkent haar meteen. Ze is een collega van zijn vrouw. Met zijn
voet haalt hij de buggy van de rem en loopt een stuk het perron af, de zon in. Hij
kijkt in de buggy, terwijl hij loopt. Het kind slaapt nog steeds. Hij voelt even of ze
het niet te warm heeft.
Iets voorbij de andere trap blijft de man staan. Ook deze trap leidt van het perron
naar de parkeerplaats. Als het goed is, komt ze van deze trap naar beneden. Hij
had haar liever in de trein ontmoet, zoals ze hadden afgesproken, maar het risico
dat de collega van zijn vrouw hem herkent, is te groot.
In de zon is het nog warmer. Hij zet de buggy op de rem en haalt zijn arm langs
zijn voorhoofd. Zweet glinstert op de bovenkant van zijn hand. Zijn armharen zijn
kletsnat. Hij kijkt omhoog naar het informatiebord. Nog drie minuten. Ze komt weer
te laat, denkt hij. Hij voelt het. Op dat moment gaat zijn telefoon.
‘Ja?’ zegt hij.
‘Drie minuten.’
‘Nee. Drie.’
De man schudt zijn hoofd. Hij begrijpt het niet: één middag hebben ze deze week,
en ze komt te laat. Hij kijkt weer naar zijn dochter, en zijn boosheid verdwijnt.
Als de trein het station binnenrijdt, komt iets van de ergernis terug. Hij pakt zijn
telefoon maar bedenkt zich. De deuren van de trein gaan open maar hij blijft staan,
buigt zich over de buggy en voelt opnieuw of zijn dochter het niet te warm heeft. Als
zij echt te laat komt, moeten ze weer in de schaduw gaan staan. Hij kijkt naar de
kleine neus van zijn dochter, naar haar kleine mond, haar kleine vingers en haar
onbeschrijfelijk kleine nagels. Hoe vaker hij naar haar kijkt, des te meer verbaast
het hem dat dit minimensje ooit zal uitgroeien tot een volwassen vrouw.
De mensen uit de trein zijn nu halverwege de trap omhoog. De man kijkt op en
zoekt hun ruggen af. Hij herkent niemand.
Dan trapt hij met zijn voet de rem van de buggy los en loopt naar de conducteur
die iets verderop staat. Die neemt zijn pet af en wrijft over zijn gezicht. Zijn haar
plakt tegen zijn voorhoofd. Onder de oksels van zijn overhemd met korte mouwen
zijn grote zweetvlekken te zien.
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De man zegt: ‘Wat een weertje, hè?’
De conducteur knikt.
‘Hoe lang hebben we nog?’ vraagt de man.
De conducteur kijkt op zijn horloge.
‘Twintig seconden, meneer.’
‘En wanneer komt de volgende naar Den Haag dan weer?’
‘Over vijfentwintig minuten,’ zegt de conducteur. ‘Dit spoor. En die is rechtstreeks.
De rest stopt hier niet.’
Twintig seconden later blaast hij op zijn fluitje. Het schelle geluid verdwijnt in de
warmte.
Als zij de trap afkomt, is de trein een kleine minuut weg. Toch haast ze zich. Verderop
langs het spoor klingelen de bellen bij de spoorwegovergang nog. De man beweegt
zich niet. Hij kijkt alleen.
‘En?’ zegt ze, als ze hijgend naast hem staat. Ze tuurt het spoor af. ‘Komt-ie? Of
is-ie net weg?’
‘Wat denk je zelf?’ zegt hij. ‘Hij is net weg, natuurlijk. Om vier over half, precies
zoals ik zei. Precies zoals het spoorboekje aangeeft.’ Hij schudt zijn hoofd. ‘We
hebben drie uur samen, en jij mist de trein.’
‘Wanneer komt de volgende?’ vraagt ze. Ze heeft geen zin op zijn verwijt in te
gaan. Niet nu.
‘Vijfentwintig minuten,’ zegt hij.
Ze kijkt op haar horloge.
‘Precies,’ zegt hij. ‘Dat is inderdaad daarheen en dan één keer de pier op en af
en klaar is Kees.’
Ze wil wat zeggen, maar ze doet het niet. Ze loopt naar de schaduw van de
voetgangersbrug en gaat op een bank zitten. In de verte stoppen de bomen van de
spoorwegovergang te klingelen. Op dat moment wordt zijn dochter wakker.
‘Sorry,’ zegt hij, terwijl hij gaat zitten. Zijn dochter steunt op zijn onderarm en ligt
met haar hoofd op het lapje op zijn schouder; hij heeft haar net gevoed. Sinds hij
zit, plakt zijn broek aan de onderkant van zijn bovenbenen vast.
De man wil wat zeggen, maar een trein rijdt op volle snelheid langs. De wind
blaast in hun gezicht. Hij houdt snel een hand om het hoofdje van zijn dochter heen
en wendt zich af, zijn rug naar de trein toe. Zij kijkt voor zich uit. Zand komt in haar
ogen.
‘Ik bedoelde het niet zo,’ zegt hij, als de trein weg is. ‘Ik kijk hier al de hele week
naar uit. Ik wil gewoon -’ Hij kijkt naar haar. ‘Gaat het?’
Zij wrijft in haar ogen. Ze knikt. Dan begint zijn dochter te sputteren.
Niet doen, ziet hij de vrouw denken, niet doen, kutkind. Niet nu.
‘Ik wil gewoon dat wij een fijne middag hebben,’ zegt de man. ‘En ik baal ervan
dat die korter is. Want ik wil zo lang mogelijk van genieten van -’
Hij maakt zijn zin niet af, want zijn telefoon gaat. De man haalt hem met zijn vrije
hand uit zijn broekzak en kijkt naar het beeldscherm.
‘Wacht even,’ zegt hij. ‘Deze moet ik eventjes nemen.’ Hij leunt voorover en reikt
zijn dochter naar de vrouw toe. Hij doet het zo dwingend dat ze niet kan weigeren.
‘Wieg haar maar even heen en weer,’ zegt hij. ‘Daar wordt ze rustig van. En het
is goed voor de spijsvertering.’
‘Hé, ben jij het?’ zegt hij dan in de telefoon, zijn stem hoger dan normaal.
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DOHA

De vrouw kijkt hem aan. Ze trekt de buggy in haar hand naar zich toe, laat hem dan
een stukje wegrijden over het perron, en trekt hem dan weer naar zich toe. De man
kijkt kort in de buggy en knikt. Zijn dochter ligt te slapen. Een zweetdruppel hangt
in zijn wenkbrauw. Dan kijkt ze hem aan.
‘Ik neem dus aan dat je nog niets hebt gezegd?’
De man schudt zijn hoofd. Hij twijfelt of hij niet had moeten knikken. Zijn knieholtes
zijn nat.
‘Ik kijk hier ook al de hele week naar uit,’ zegt ze. ‘Ik wil ook dat deze dag wordt
zoals ik het me had voorgesteld. Als een fijne dag.’
‘Ik ook, ik ook,’ zegt de man, en hij draait zich naar haar toe. ‘En sorry, liefje. Echt
waar. Het spijt me. Maar we moeten ons dit nu niet laten afpakken, nu. Binnenkort
zoeken we samen naar een parkeerplaats. En dan lachen we om dit gedoe in de
zomerhitte en geheime afspraken. Echt waar.’
‘Wanneer ga je het zeggen dan?’ vraagt ze. Haar stem klinkt koud. ‘Waarom zei
je het niet gewoon daarnet, aan de telefoon: “Ik ben met de vrouw van wie ik hou”?’
Hij glimlacht vaag. ‘Lieverd, zo werkt het toch niet?’ zegt hij. ‘Zij is wel de moeder
van mijn dochter. Ik moet dat plannen. Ik doe het echt, zodra het kan. Maar de timing
moet goed zijn.’
Hij zwijgt even en overdenkt wat hij heeft gezegd. Zij ook.
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‘Liefje, je weet dat het nu niet kan,’ zegt hij. ‘Niet vlak nadat haar beste vriendin is
overleden.’
Hij legt zijn hand op haar blote schouder.
‘Schatje, Ik hou van jou. Echt. Maar ik moet dit wel even goed timen. Ze is de
moeder van de belangrijkste vrouw in mijn leven en -’
Hij zwijgt.
Zij draait haar gezicht zijn kant op.
‘Lekker is dat,’ zegt ze. En ze trekt de wiegende buggy weer naar zich toe. Dat
kind, denkt ze. Wat moet ik met dat kind? Ik ben haar moeder niet.
Haar moeder, die mag voor haar zorgen.
‘Nadat we in Frankrijk zijn geweest,’ zegt hij. ‘Echt. Ik zeg het haar zodra we in
Frankrijk zijn geweest. Het is nu bijna zo ver. Echt.’ In de verte rinkelen de bellen
van de overweg.
Zij trekt de buggy naar zich toe en duwt hem dan weer weg. ‘Dat zeg je nu al
anderhalf jaar,’ zegt ze. ‘Dat het bijna zo ver is.’ Ze kijkt hem niet aan. ‘Dat we samen
zullen zijn. En elke keer ben ik weer gek genoeg om je te geloven. Maar Frankrijk,
dat is pas over drie maanden. Drie maan-den.’
‘Twee,’ zegt hij.
‘Goed, twee maanden dan. Maar daarna is het weer haar verjaardag of Kerst of
Pasen of Pinksteren of God weet ik wat voor een feestdag waar jij nog bij moet zijn.
En anders loopt er nog wel weer een vriendin voor de tram.’
Ze schudt haar hoofd.
‘Als ik nu je back-up ben,’ zegt ze, ‘je tweede keuze, dan blijf ik dat altijd.’
Ze haalt een hand over haar gezicht.
‘Doe niet zo gek,’ zegt hij. ‘Je bent geen back-up. Je bent mijn meisje. Echt. En
ik zeg het haar meteen, vanmiddag nog, als dat is wat je wilt. Maar je weet dat ik
het wil plannen zodat -’
Ze schudt haar hoofd.
‘Ja,’ zegt ze. ‘Dat zei je net ook al.’ Ze duwt de buggy weer iets voor zich uit. En
dan, ineens, staat ze op. ‘Ik lijk wel gek ook.’
‘Wacht nou,’ zegt de man, en hij steekt zijn hand uit, maar ze is al drie, vier meter
van hem verwijderd. ‘Luister nou even. Ik -’
De man kijkt kort naar de buggy, en weer opzij, naar de vrouw. Ze is al bij de trap.
Haar blonde haar danst heen en weer. ‘Shit,’ zegt hij, trapt snel op de rem van de
buggy en holt haar achterna. Halverwege de trap heeft hij haar ingehaald en pakt
haar middel vast.
‘Linda, wacht nou even,’ zegt hij. ‘Luister nou...’
‘Nee Frank,’ zegt ze, terwijl zij zich omdraait. Ze noemt hem nooit bij zijn naam.
Ze kijkt hem aan, maar dan sperren haar ogen zich open en ineens heeft ze de blik
van iemand die wil gillen. Ze steekt haar hand uit en roept iets. Maar hij hoort alleen
het geraas van de trein die langskomt.
En dan, ineens, begrijpt hij het.
Paula, denkt hij. Paula.
Hij draait zich om. Te laat.
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De afgesneden tulpen
Anton Gerits
Voor Wim Alings
De afgesneden tulpen in een vaas geplaatst
bekomen even van het afgesneden zijn
en streven, zich verlengend, naar het licht
dat in hun kelken langzaamaan verbleekt
er is een even na de dood
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Werkeloze paarden
Moedwillig staan zij aan elkander bloot,
hoofdknikkend kop aan kont gepaard
verjagen zij elkaar rond natte ogen
de ramptoeristen met hun verre staart;
zoeken koelte bij elkanders tere delen
de hoofden buigend waar zij komen mogen,
strijken met hun neus langs schoft en bil
en laten dat elkander zedig toe,
stampvoetend soms op het verdorde gras
tot zij zich wenden in een kort galop
dan stilstaand draaien om elkaar,
vergeefs nog nippend aan een droge sloot.
Alsof er niets met ons veranderd is
sinds zij geen boerenkar, geen eg, geen ploeg
meer trekken, alleen maar lichaam hoeven zijn
onttrokken aan het dagelijks gezwoeg,
wat eerder moe nu, minder tot gelatenheid
geneigd, geen halster en geen benen stijf van pijn,
een vel gespannen als geblazen glas
dat glanst in het verblindend licht,
op springen staat terwijl er niets gebeurt,
hun manen schuddend in weerbarstigheid
waarna zij in verdroomde stap niet beter
weten dan dat dit het leven is.
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Over John P., geluk, bewustzijn, dood en wat dies meer zij
door Rob Wentholt
WOENSDAG,

3 FEBRUARI 2010 - Gisteravond belde uit Amsterdam John P., eigenlijk
vooral om te vertellen dat het nu niet lang meer zou duren. Hij is de enige vriend,
echte vriend, van mijn leeftijd. Maud lichtte later toe dat hij nu zelfs niet meer wordt
bestraald. De kanker is zeer actief. Hij verontschuldigde zich dat hij aan een antwoord
op mijn brief (op zijn verzoek geschreven) niet meer toe zal komen. De krant had
hem een spoedstuk ter bespreking toegestuurd, de nieuwe roman van Martin Amis,
The Pregnant Widow, volgens Bart nu al controversieel wegens
vrouwonvriendelijkheid, al verschijnt het boek officieel pas over enkele dagen. ‘Het
is ook lezeronvriendelijk,’ zei John. Toch is hij vast van plan deze taak te voltooien.
En er liggen nog andere.
De bedoeling is dat ik na mijn thuiskomst uit Gran Canaria op bezoek kom. Een
afscheid. Hoe doe je zoiets? De meeste mensen vallen vanzelf terug op bestaande
verwachtingspatronen; ze doen alsof hun neus bloedt of vertonen rolgedrag. Omdat
de gevoelens van droefheid en meeleven zowel oprecht als beperkt zijn, voelen ze
zich in het rolgedrag geen bedriegers, en zijn dat ook niet. Ik wel. Geen naturel. Ik
moet me ergens een voorstelling van kunnen maken om iets te voelen.
Ik kon niet nalaten om John te vragen of hij zoals ik geen last heeft van
doodsangst. Alsof er geen afkeer van het niets bestaat, angst voor het niets. Maar
hij leek geen moeite te hebben met mijn vraag. Zelfbedrog komt niet eens bij hem
op, zozeer leeft hij nu vanuit de gevoelens die van moment tot moment bestaan. Ik
had net de voorafgaande nacht gedroomd dat ik gestorven was en inspecteerde
wat de nabestaanden er vervolgens mee deden. De behoefte van velen om je eigen
uitvaart bewust mee te maken, deelde ik dus.
‘Hoe lang behoud je het individuele bewustzijn als overledene?’ vroeg ik me ook
af. Een antwoord was er al. ‘Vermoedelijk dooft het vanzelf geleidelijk uit.’ De
nachtkaarstheorie.
Vannacht terug bij de meer gebruikelijke dromen. Geen van de collega's wilde nog
iets met me te maken hebben. Zelfs eeuwig lachende Louk Hulsman, de abolitionist,
fleurig gekleed in een licht zomers kostuum met een gespikkelde das, keek weg
toen hij me zag; hij wilde langslopen zonder te groeten.
‘Dag Louk!’ riep ik nadrukkelijk en dacht: ‘Hypocriet.’ Wat zag hij er goed uit. Toch
is hij vorig jaar gestorven, 86 al. Zijn overtuiging dat de criminaliteit uit de wereld
zou verdwijnen als je het woord afschafte, was nog even zeker als veertig jaar terug.
Het stond in de krant. Ik heb nooit beseft dat hij ouder was dan ik.
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MAANDAG,

8 FEBRUARI 2010 - De guaves hier. In Indonesië is me als kind de geur
van djamboe nooit opgevallen. Die dingen spraken toen vanzelf. Nu lijkt hun geur
bijna goddelijk. En zo krachtig dat je er, zoals Bart registreerde, de stank van een
afvalemmer met restjes vis mee maskeert. Niet voor niets luidt de titel van een boek
van Gabriel Garcia Marquez De geur van guave.
Nieuwe tradities. Elke ochtend als Bart opstaat, blijf ik op bed liggen. Eerst komt
hij met een glaasje vers uitgeperst sinaasappelsap, dan met twee in heet water
gedrenkte wattenschijfjes voor mijn ogen. Daarmee begint de gymnastiek voor de
ogen die de gehele dag haar weldadige uitwerking behoudt. Om half negen arriveert
de door Bart geadopteerde zwarte kat voor haar ochtendmaaltijd. Haar tweede vaste
eettijd is 's avonds half zes. Eerst was ze zo schuw dat ze niet binnen durfde komen
en haar kopje-krauw instinct op de deur moest uitleven in plaats van op te charmeren
mensenbenen. Nu houdt ze ons 's avonds gezelschap op een speciaal door Bart
ingericht dekenplekje onder de tv-kast. Over een week moet ze het alweer proberen
met anderen. Ze is in korte tijd een stuk mooier geworden; de ogen etteren niet
meer, zijn helder groen, Egyptisch, de vacht glanst.
Er is iets dat ik van mezelf slecht begrijp. In plaats van op te gaan in iets goeds
stel ik het moment van de beleving naar de toekomst uit en beleef het dan als iets
van het verleden. Ik weet dat het een van die onvoorziene gevolgen van het menselijk
bewustzijn is, een algemeen probleem, maar ik heb het in extreme mate. Dan lig ik
op ons terrasje op een ligbank in de zon, kijk uit op het fraaie geboomte dat de
blauwe lucht een profiel geeft, en weet dat ik straks, weer thuis, heimwee zal hebben
naar wat ik nu zie en op dit moment vanzelfsprekend en gewoon vind. Waarom is
het nu zo gewoon? Omdat het nu is? Alleen nu is het gewoon. Wat zou John hier
van vinden?
Gisteren, zondag, de warmste dag tot nog toe (27 graden), namen we een taxi naar
de vuurtoren aan de andere kant van duinen, meer een mini Sahara, keken naar
de branding en de planksurfcapriolen van de jeugd van het eiland en genoten van
het natuurlijke coloriet en de waardigheid van de bebouwing. Niets was lelijk gemaakt.
Ik liet me de gehele wandelboulevard lang voortduwen in de rolstoel; de geringste
inspanning werd afgestraft met een aanval van benauwdheid. Bart trakteerde op
een Italiaanse maaltijd. Het gesprek kwam op het menselijk onvermogen zich te
verliezen in de genietingen van het moment. Hij heeft daar nog het minst last van.
(Als dat problematisch uitpakt, word ik altijd kwaad en snauw: ‘Denk toch eens na,
man!’)
Maar ook Bart blijft mens. Ten bewijze daarvan, voerde ik aan: ‘Als ik straks dood
ben, zul jij terugdenken aan de periode met mij als de gelukkigste jaren van je leven.’
Zijn ogen vulden zich nog net niet met tranen, hij zei met moeite: ‘Dat doe ik nu al.’
Om mijn botheid goed te maken, opperde ik: ‘We zullen onze zilveren gedenkdag
nog best halen, denk je ook niet? April 2011 zijn we vijfentwintig jaar samen.’ We
vroegen ons af, hoe dat te vieren.
9 FEBRUARI 2010 - John P. ergert zich aan die modieuze nadruk op het
belang van persoonlijk geluk, eigen aan de individualistische verwende westerse
wereld van nu. Daar gaat het helemaal niet om, zegt hij. Mij lijkt dat meer een kwestie
van definitie. Waardoor een mens zich goed voelt, kan erg verschillen, van tijdperk
tot tijdperk, van cultuur tot cultuur, van persoon tot persoon.
DINSDAG
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BERGEN

Maar dat men zich goed moet voelen in wat men doet, daar komt niemand omheen.
WOENSDAG,

10 FEBRUARI 2010 - Ik denk veel aan de zomermaanden van 1972 op
Bordighera aan de Italiaanse Rivièra, waarom is niet duidelijk. Misschien roepen
de zon en het februarilicht op Gran Canaria een vergelijkbare stemming op. En ook
daar wilde ik werk verrichten waar te weinig van terechtkwam. Iedereen die het in
zijn hoofd haalde langs te komen, werd welkom geheten. Altijd lachende Louk
Hulsman kwam met zijn nieuwe vrouw Marian en in zijn kielzog later ook zijn bij mij
studerende zoon, de fraaie Lodewijk; die verscheen overal waar zijn vader was
geweest. Dit gaf mijn dochter Maria de kans de Prins van het Kralingen Popfestival
te leren kennen, haar idool uit de hoogste klas van het Montessori Lyceum toen zij
aantrad in de eerste. Nu hij geïnteresseerd was in haar, was zij dat niet meer in
hem. Maria was gearriveerd met vijf vrienden. Haar eigen vriend mocht ook bij mij
logeren, de rest werd naar een camping gestuurd.
Joan kreeg geen uitnodiging en was te trots om zichzelf uit te nodigen. Zij kon
thuisblijven, op de hond passen in Rotterdam. Zij was, voor het eerst na zestien
jaar, teruggeweest naar Nieuw-Zeeland.
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Vóór haar vertrek had Joan gezegd: ik kan me niet voorstellen met iemand anders
oud te worden, ik wil met niemand anders oud worden dan met jou. Na haar
terugkomst deugde er niets aan me en had ze opnieuw een dodelijke haat opgevat
tegen Caspar, die op haar initiatief zeven jaar eerder met ons was meeverhuisd van
Den Haag naar Rotterdam. Er was in Nieuw-Zeeland niets gebeurd. Behalve dan
dat de herinneringen van de mensen aldaar haar hadden teruggeplaatst in de
idyllische tijd toen alles nog eenvoudig leek. Of het kwam door de sentimentaliteit
van Rodney Kennedy die als verklaring opperde: ‘You love that bastard, don't you?’
Daar gingen ze dan, al die gedichten van Charles Brasch over onze kleine
commune in Rotterdam. Lofliederen op ons lucide inzicht, onze verdraagzaamheid
en menselijke achting voor elkaar: de irrationele krachten van rancune, afgunst,
wraak weggezet. Was dat maar voor even?
Tegenwoordig wordt er in Nieuw-Zeeland over Charles en Rodney geschreven
als een homostel, omdat ze jaren hebben samengewoond. Charles was in 1972 bij
Poetry International te gast geweest, hij kwam ook logeren in Bordighera die zomer.
‘Hebben Rodney en jij eigenlijk met elkaar gevreeën?’ vroeg ik hem.
Als geremde maar gevoelige Brit werd Charles daar in Italië op slag een eenvoudig,
openhartig mens. Hij zei: ‘Ik wilde wel, maar Rodney weigerde. Volgens hem was
dat als incest in de familie.’
Die uitspraak kwam goed van pas toen Charles een dag of wat later, gek geworden
van de lichtzinnige Italiaanse sfeer en de mannen om ons heen, me vroeg: ‘Rob, ik
hou het niet meer, zou je mij een kleine dienst willen bewijzen?’
Het kostte moeite om niet in de lach te schieten; seks als ‘a little service’. Ik zei
onbarmhartig: ‘O nee, Charles, dat gaat toch niet? Ik zou me net voelen als Rodney.’
Anderhalf jaar later stierf Charles in Nieuw-Zeeland aan leukemie en had ik spijt.
Waarom had ik dat niet gewoon voor hem overgehad? Bovendien had hij mij dan
misschien ook een legaat nagelaten, dat zou mooi meegenomen zijn geweest.
Maar voor het hebben van seks bestond slechts één reden die deugde, naar mijn
overtuiging in de progressieve jaren zeventig: oprechte zin erin. Vreemd, de manier
waarop de dingen in elkaar grijpen. Die opvatting had ik al eerder van Joan geleerd;
het was de reden van mijn bewondering voor haar.
Op zoek naar een zuiver leven? Wie zoekt er nu zuiverheid in seks! Zo schuif je
alsnog de verantwoordelijkheid voor van alles wat jij hebt gedaan op een ander.
Vermoedelijk is die zomer van Bordighera de laatste periode geweest van enige
tijdsduur, achteraf, van een blauwe hemel zonder bedreiging door wolken op de
achtergrond. Ik bedoel: van een zo niet onbekommerd, dan toch onbelemmerd,
opgaan in de dingen. Drie jaren Timor Koepang, betoverd kind. Drie kampjaren,
jongmens niet verantwoordelijk voor zijn lot. Een jaar Seacliff: de schellen vielen
van de ogen. Drie maanden Bordighera, onbewust van wat ging komen. En op dit
moment op Gran Canaria een laatste week zomervakantie in de winter. Bevrijding
uit het bewustzijn. Geluk als onbelemmerd opgaan in de dingen. Is dat waar het om
gaat?
11 FEBRUARI 2010 - Een van de hoogtepunten van deze vier weken
zomer in de winter was voor mij een mailtje van Maria, waarin zij schreef:
DONDERDAG
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‘Wat ouder worden betreft; ik ken haast niemand die dat zo goed doet als jij. Ik heb
niet eens het idee dat je oud bent. De geestelijke veerkracht en vitaliteit is toch
bepalend. De fysieke achteruitgang (qua gezondheid bedoel ik) zie ik wel natuurlijk.
En dat je die niet allesbepalend laat zijn is zo'n teken van geestelijke veerkracht.’
Ik kon wel dansen van vreugde toen ik dat las. Of dat nu vooral kwam doordat ik
me begrepen voelde, of vooral doordat ik me door Maria begrepen voelde, weet ik
niet precies.
Wat Maria over mij schrijft, gold op een andere manier eigenlijk meer voor John.
Niet klein te krijgen door leeftijd en handicaps zolang hij nog in zijn zo snelle bolide
's nachts dwars door Parijs kon racen op weg naar huis. En zolang hij als dat moest
in weer en wind Amsterdam op de fiets van zuid naar noord en oost tot west als
vanzelf doorkruiste. Koppig of dwars, hoe dan ook klasse, die weigering om je leven
anders in te richten dan naar hoe je je voelt. Dat is pas zelfbedrog als de
gevoelsrealiteit wordt afgestraft door een objectieve daarnaast. En daarvan was tot
aan dit laatste levensjaar waarin alles opeens drastisch dwingend anders verliep,
geen sprake.
Is dat een onderwerp waar we het over kunnen hebben: verschil en overeenkomst
tussen momenten van onbelemmerd opgaan in de dingen en de eeuwigheid van
de dood? Nee, het is nu te laat voor mijn abstracties. Ik zal hem geen laatste bezoek
brengen. Ik bied alleen abstracties. En doen alsof er niets aan de hand is, kan ik
niet. Ook ben ik een beetje bang.
Als ik weer eens in Haarlem in een ziekenhuis lag, was John mijn trouwste
bezoeker, zoveel natuurlijker dan ik. Hij was er gewoon. Dat was voordat de rollen
plotseling werden omgedraaid. Hij kwam nooit met lege handen. ‘John, ik krijg al
die boeken niet uit,’ zei ik dan. En elke keer werd hij wel door iemand herkend: een
middenstandster die kleding aan de familie had verkocht, een oude barones die als
jongmeisje met hem uit dansen was geweest.
Hij is de jongen gebleven die cricket speelde in Haarlem, met een moeilijke vader
en een Engelse moeder die hem op handen droeg. Hij heeft zich altijd
ondergewaardeerd gevoeld.
Maar nu bevecht, accommodeert, of accepteert hij de dood. Ik kan volstaan met
volgen. En in de verbeelding lees ik hem voor, verbijsterd, desalniettemin begeesterd,
dat dit tegelijk, dat kan toch niet, zowel verdriet als geluk betekent. Eind goed, al
goed: het is waar.
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binnenkant voorplat

[753-754]
[Medewerkers]
(1946) - Tot voor kort conservator van de Nederlandse en
Vlaamse Collecties in the British Library; thans werkzaam voor Cambridge
University Library. Zijn studie The Anatomy of Despondency: European
Socio-Cultural Criticism 1789-1939 verschijnt later dit jaar bij Brill.
JAAP HARSKAMP

(1976) - Dichter en vertaler. Winnaar Hollands
Maandblad Schrijversbeurs (poëzie) 2007/2008. Publiceerde de bundels Als
geen ander (2008) en Stil alarm (2009).
KRIJN PETER HESSELINK

(1963) - Studeerde aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten te Den Haag en de Rietveld Academie te Amsterdam.
Werkt nu als ‘Meisterschülerin’ bij Jannis Kounellis te Düsseldorf en heeft
regelmatig (solo)tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
JUDITH KLEINTJES

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

(1985) - Schrijfster en dichteres. Was tussen 2007 en 2010 als
redacteur verbonden aan het blad Propria Cures en werkt momenteel aan haar
debuutroman, die verwacht wordt in 2011.
OLGA KORTZ

MIRJAM LAFLEUR (1952) - Celliste en lijstenmaakster. Publiceerde eerder verhalen

in De Gids, Tirade en Hollands Maandblad.
L.TH. LEHMANN (1920) - Dichter, prozaïst, vertaler, jurist, archeoloog en dj op
VPRO-radio. Recente poëziebundels zijn Wat boven kwam (2006) en Laden

ledigen (2008). Onlangs verscheen ter gelegenheid van zijn negentigste
verjaardag de bloemlezing Schoon schip (2010).
(1978) - Woont in Brugge. In 2004 verscheen haar
Engelstalige roman Kittens in the boiler. Met haar bundel De dieren in mij (2009)
won ze onlangs de Cees Buddingh-prijs voor het beste Nederlandstalige
poëziedebuut. Werkt thans aan haar eerste Nederlandstalige sprookjesbundel.
DELPHINE LECOMPTE

GERRY VAN DER LINDEN (1952)

- Dichter, schrijfster alsmede docente poëzie en
schrijftraining (o.m. aan de Schrijversvakschool Amsterdam). Haar recentste
bundel is Glazen jas (2007).
(1970) - Debuteerde in 2005 met Geef mij een wonder
(genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs). In 2008 verscheen Stad en land. In
oktober 2010 verschijnt Gratis tijd voor iedereen.
ALEXIS DE ROODE

(1974) - Publiceerde diverse dichtbundels en de roman
Grote acht (2005). In 2008 verscheen de prozabundel Buurvrouw die werd
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genomineerd voor de BGN Nieuwe Literatuur Prijs. Onlangs verscheen de
poëziebundel Intensive care (2010; met foto's van Andrea Stultiens).
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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Deze maand
Men hoeft niet per se behept te zijn met een morbide geschiedkundige belangstelling
om nieuwsgierig te zijn naar de val van grote rijken en de ondergang van
beschavingen. Waarschijnlijk wil iedereen met een gezonde interesse in ontbinding,
ontrafeling, teloorgang, instortende nieuwbouw en aanverwante menselijke
lotgevallen wel het antwoord weten op de vraag hoe zoiets nu toegaat in de praktijk.
Kruipt er bijvoorbeeld welhaast onmerkbaar over een eeuwenlange periode schimmel
in het weefsel van een civilisatie? Of zijn er steevast hordes barbaren die aan de
poort rammelen, alvorens zich bloeddorstig te storten op de vrouwen en kinderen
van de door decadentie slap geworden verdedigers? Klinkt er het geraas van
inzakkende normen en waarden, zijn er ontploffingen als de beschaving het loodje
legt, hangt er kruitdamp van verloren idealen in de straten? Is het moedwil of
misverstand?
Met het oog op deze vraagstukken is onze eigen tijd van bijzonder belang. In
zekere zin mogen we ons gelukkig prijzen dat wij getuige zijn van onze eigen
ondergang, want nu hoeven we nooit meer die zes dikke delen en eenenzeventig
lange hoofdstukken van Edward Gibbons The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire te lezen. Dit invloedrijke werk verscheen tussen 1766 en 1789 en
boekstaafde de ontbinding van het Romeinse Rijk als een langgerekt voortwoekerend
proces dat bijna dertien eeuwen in beslag nam. Gibbon berekende dat de instorting
begon ergens in het jaar 180 na Christus en duurde tot de val van Constantinopel
in 1453. Ik durf niet te zeggen in hoeverre hij in historische zin gelijk had, maar in
elk geval doen wij het tegenwoordig een stuk sneller.
Bovendien kunnen wij het af zonder oprukkende Goten, nietsontziende Vandalen
en brandschattende Hunnen. Wij hebben een tamelijk pijnloze doe-het-zelf ondergang
uitgevonden, die nog werkt ook. En nee, dan bedoel ik geenszins Geert Wilders die
wij als een graat in onze keel blijven steken, of het CDA dat zichzelf bij vol bewustzijn
uitbeent, en zelfs niet D66 dat zowel landelijk als in Amsterdam een
verkiezingsoverwinning wist om te zetten in een klinkende formatienederlaag.
Dat is allemaal behoorlijk knap gedaan in de categorie desorganisatie, maar het
is niet wat me voor de geest staat. Politieke chaos is eerder een symptoom dan een
oorzaak van ontbinding, en ik denk wat wij onze eigen neergang dichter bij huis
moeten zoeken. Bij onszelf namelijk. Dan komen bijvoorbeeld de verschijnselen
‘cultureel seizoen’ en ‘boekenseizoen’ in beeld. De opening van die seizoenen vieren
wij met de Uitmarkt, met Manuscripta en met tal van speciale televisieprogramma's.
Zo leven wij heel content in een civilisatie waarin cultuur begint wanneer wij
terugkomen van vakantie, en wordt gesloten als we weer op het terras willen zitten.
In de tussentijd is beschaving een geopend loket, waar je een stempel van
zelffelicitatie kunt halen.
Kort geleden nog was Nederland grauwer, armer, stijver en waren er nauwelijks
terrassen. Nu zijn er seizoenen voor cultuur en boeken. Wij noemen dat vooruitgang,
net als bij de onderwijsvernieuwingen en het omroepbestel. Het is niet onmogelijk
dat een volgende Edward Gibbon daar anders over denkt. - BB
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De grote verdwijntruc
William Carlos Williams en het talige tekort
door Krijn Peter Hesselink
William Carlos Williams had in zijn bundel Spring and All uit 1923 niet veel woorden
nodig voor zijn diagnose van het aloude artistieke ideaal streven om de werkelijkheid
*
te representeren in de kunst. ‘Plagiarism after nature,’ sneerde de kinderarts en
imaginistisch-modernistische dichter, schrijver, criticus en toneelauteur die leefde
tussen 1883 en 1963. Wat hebben we er nou helemaal bij te winnen om een eeneiige
tweeling toe te voegen aan de werkelijkheid die we al hebben? Een mens zou zich
haast gelukkig prijzen dat dit in de praktijk ondoenlijk is.
Williams heeft een punt, zoals dat tegenwoordig met een onversneden anglicisme
heet. In het traditionele beeld heeft de dichter eerst iets wat hij wil zeggen en zoekt
hij daar vervolgens woorden voor. Hij wil iets delen met zijn publiek, een
‘allerindividueelste emotie’ voor mijn part, en zoekt daar een ‘allerindividueelste
expressie’ bij. Dat klinkt mooi, maar in een dergelijke benadering van de poëzie
schiet de taal altijd tekort. Het is immers onvermijdelijk dat er in de representatie
van de gewaarwordingen die de dichter tot uitdrukking probeert te brengen - zijn
allerindividueelste emotie - allerlei aspecten verloren gaan.
Bij een dergelijke poëzieopvatting wordt de verleiding groot om gedichten niet te
beoordelen op wat er aan woorden op de pagina staat, maar op datgene wat de
dichter met die woorden bedoelt, en misschien wel vooral op dat wat de lezer denkt
dat de dichter ermee bedoelt. Het gevolg is dat de dichter zijn status niet langer
ontleent aan de kracht van zijn werk. Nee, de gedichten ontlenen juist hun aanzien
aan de veronderstelde innerlijke rijkdom van hun schepper. Zie hier de literaire
wereld waarin we leven: wat telt is niet zozeer de poëzie als wel het dichterlijke aura
dat de auteur zich weet aan te meten.
Williams belichaamt het verzet tegen deze tendens. Aan het begin van Spring
and All, een bundeling van poëzie en proza die verscheen bij de legendarische
uitgeverij Contact Editions van Robert McAlmon (die ook baanbrekend werk uitbracht
van mensen als Ernest Hemingway en Gertrude Stein), werpt hij de vraag op wat
mensen toch bedoelen als ze zeggen: ‘I do not like your poems; you have no faith
whatever. You seem neither to have suffered nor, in fact, to have felt anything very
1
deeply.’
In een door image-building gedomineerd literair landschap is niets dodelijker dan
de suggestie dat iemands gedichten uit een oppervlakkig gevoelsleven voortkomen.
Williams zit echter niet om een antwoord verlegen: ‘By it they mean that when I have
suffered (provided I have not done so as yet) I too shall run for cover; that I too shall
seek refuge in fantasy. And mind you, I do not say that I will not. To decorate my
age.’
Afgezien van deze riposte ligt het belang van Spring and All vooral in het feit dat
Williams in deze bundel zijn eigen poëticale ideeën aftast. Het zou nog ruim dertig
jaar duren voordat hij zijn laatste meesterwerk zou publiceren: de bundel Journey
to Love uit 1955. Dit werk wordt afgesloten door ‘Asphodel, That Greeny Flower’,
een immens gedicht van meer dan duizend regels dat W.H. Auden ooit ‘one of the
2
most beautiful poems in the language’ heeft genoemd. Het interessante aan dit
vers, dat ik integraal heb vertaald als ‘De affodil, die groenige bloem’, is dat vrijwel
alle belangrijke motieven uit Spring and All erin
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terugkeren, terwijl het tegelijkertijd een werk is waarin Williams sterker dan ooit
tevoren de indruk wekt verslag te doen van persoonlijke beproevingen. Bij lezing en vooral bij vertaling - dringt de vraag zich op of hij op hoge leeftijd (hij was de
zeventig inmiddels gepasseerd) alsnog een knieval heeft gemaakt voor publiek en
critici. Is hij in dit werk een toevluchtsoord gaan zoeken in gefantaseer?
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Als imaginist was Williams
gecommitteerd aan glashelder woordgebruik dat een directe relatie met de
werkelijkheid heeft. Toch gebruikt hij vaak genoeg complexe metaforen. Beeldspraak
is bij uitstek een stijlfiguur die de lezer ertoe kan verleiden om dat wat er staat over
te slaan en meteen door te schakelen naar dat wat de dichter bedoelt, of beter
gezegd: naar dat wat de lezer denkt dat de dichter bedoelt. Dat is niet de leeshouding
die Williams voorstaat. Hij heeft dan ook een uitgesproken moeizame relatie met
overdrachtelijk taalgebruik. ‘Crude symbolism is to associate emotions with natural
phenomena such as anger with lightning, flowers with love,’ stelt hij onomwonden
in Spring and All. En dat terwijl hij het natuurlijke fenomeen van de lente in dat boek
herhaaldelijk op symbolische wijze inzet.
In zijn late werk ‘De affodil, die groenige bloem’ worden zowel de bliksem als
bloemen in overdrachtelijke zin gebruikt. Vooral bloemen worden in dit gedicht vaak
met emoties in verband gebracht. Zo schrijft hij over de affodil:
Van liefde, gedurige liefde
zal het vertellen
al is het karmozijn dat het kleurt
ook van een te zwakke tint
3
om helemaal geloofwaardig te zijn.

Maar Williams zou Williams niet zijn, als hij dit zo maar laat passeren. Als om zichzelf
te corrigeren, maakt hij elders in hetzelfde gedicht dit overdrachtelijke gebruik van
bloemen openlijk tot probleem:
Er zijn vele andere bloemen
waaraan ik je zou kunnen herinneren
om je te plezieren.
Het kleine gele zoetgeurige viooltje
dat groeide
op moerassige plekken!
Jij was als zij
hoewel ik mezelf
snel corrigeer
want je was een vrouw
en geen bloem
en de problemen die je het hoofd
moest bieden waren die van een vrouw.
Maar je was desalniettemin
bloemachtig
en ik zeg je dit nu
en het is hetgene
waar mijn kwelling
uit bestond
dat ik dit
4
nooit vergat.

Het dilemma is duidelijk: Williams erkent de tekortkomingen van de metafoor maar
is van mening dat hij nu eenmaal niet zonder kan. Daarom werpt hij een schel licht
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op de kunstmatigheid van de stijlfiguur. Soms beschrijft hij de bloemen zo nauwkeurig
dat hun overdrachtelijke gebruik naar de achtergrond verdwijnt. We mogen als lezers
desgewenst op zoek naar een metaforische duiding, maar de imaginistische dichter
staat ons niet toe de reele tastbaarheid van de geschetste bloemen uit het oog te
verliezen.
Er ontstaat evenwel direct een nieuw probleem. Ook eruditie kan in de praktijk
tussen de lezer en het gedicht komen te staan. Hoe meer een gedicht een beroep
doet op de feitenkennis van de lezer, des te minder hersencapaciteit deze overhoudt
voor datgene wat de dichter wil zeggen. Het hier en nu van het gedicht dreigt onder
de intellectuele ballast te bezwijken.
Neem ‘The Waste Land’ van T.S. Eliot, een gekende pispaal van Williams. De
talrijke verwijzingen naar de wereldliteratuur en de cultuurgeschiedenis maken dat
werk niet tot een slecht gedicht, maar ze beladen het werk wel met de suggestie
dat je het alleen kunt begrijpen als je over een encyclopedische kennis beschikt.
Natuurlijk is deze indruk pertinent onjuist. Ook zonder klassieke opleiding spreken
de beelden tot de lezer, die vrijblijvend
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uitgedaagd wordt om zelf verder op verkenning te gaan om alle verwijzingen in kaart
te brengen. En zo hoort het ook.
Dat neemt niet weg dat Williams een dichterscarrière lang tegen Eliot heeft
geageerd. Zo schreef hij in zijn autobiografie uit 1951 over het door hem verachte
‘The Waste Land’: ‘Critically Eliot returned us to the classroom just at the moment
when I felt that we were on the point of an escape to matters much closer to the
5
essence of a new art.’
In Spring and All laat Williams zijn lievelingsvijand overigens ongenoemd. Wel
voert hij Shakespeare op als belichaming van alles waar het T.S. Eliot in zijn ogen
aan ontbrak: ‘His very lack of scientific training loosened him,’ zo beweert hij over
Shakespeare. ‘He was unencumbered.’ Ook zichzelf beschouwt hij als een gebrekkig
intellectueel: ‘being of a slow but accurate understanding, I have not always been
able to complete the intellectual steps, which would make me firm in the position.’
Maar net als bij Shakespeare ziet hij dat niet als een grote handicap, ‘because I
early recognised the futility of acquisitive understanding’. Hoe meer feiten en ideeën
iemand door de jaren heen heeft geaccumuleerd, meende hij, des te moeilijker het
wordt die directe ervaring van de dingen zoals ze zich aan ons manifesteren
onbevooroordeeld te ondergaan.
Aan het einde van zijn leven lijkt Williams de scherpe randjes van deze
anti-intellectuele houding wat te hebben afgevijld. Zo schrijft hij in ‘De affodil, die
groenige bloem’:
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Ik heb veel in mijn leven geleerd
van boeken
en uit hen
6
over de liefde.

Vervolgens spreekt hij met evenveel waardering over de ‘mensen die hun sporen
nalieten, / bij toortslicht, / jachtrituelen, / op de wanden / van prehistorische / grotten
7
in de Pyreneeën’ als over de theorieën van Charles Darwin. Kunst en wetenschap
komen zo op één lijn te staan, onder de gemeenschappelijke paraplu van de
verbeelding:
Denk niet
dat omdat ik dit zeg
in een gedicht
het lichtvaardig kan worden opgevat
of dat de feiten het niet zullen staven.
Zijn feiten niet bloemen
en bloemen feiten
of gedichten bloemen
of alle werken van de verbeelding
8
inwisselbaar?

Wellicht nog opmerkelijker is dat het in het afsluitende coda lijkt alsof Williams zich
zelfs met de eruditie van T.S. Eliot heeft verzoend:
De middeleeuwse spektakelstukken
zijn menselijk en we genieten
van hun rumoer
zoals we in onze wereld genieten
van het lezen van Chaucer,
en hetzelfde geldt
voor de kleding van een priester
(of die van een primitief stamhoofd).
Het is allemaal
een viering van het licht.
Alle pompeuze plechtigheid
rond het huwelijk
- ‘Ach Thames, stroom zacht
zolang mijn lied
nog klinkt,’ 9
is van hetzelfde laken een pak.

De woorden over de Thames - een keurige jambische vijfvoeter - bevatten een
dubbel citaat. In het Engelse origineel herkent men de regel ‘Sweet Thames, run
softly till I end my song’ van de zestiende-eeuwse dichter Edmund Spenser. Dit
vers, dat diende als refrein voor het gedicht ‘Prothalamion’, een loflied op het huwelijk,
werd ook door T.S. Eliot geciteerd in het derde deel van ‘The Waste Land’. Dergelijke
erudiete verwijzingen worden door Williams klaarblijkelijk niet langer afgekeurd,
zolang we dit soort ‘pompeuze plechtigheid’ maar niet hoger aanslaan dan andere,
minder literair verantwoorde uitingen van de menselijke levenslust en verbeelding.
Voor Williams was de verbeelding immers heilig. Wanneer je de poëticale
prozafragmenten in Spring and All leest, krijg je de indruk dat de gedichten van
Williams wat betreft betekenis volstrekt autonoom zijn ten opzichte van de
werkelijkheid. Zo benadrukt hij dat de biografie van de auteur irrelevant is voor de
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vitaliteit van zijn werken: ‘Whatever “life” the artist may be forced to lead has no
relation to the vitality of his compositions.’ Een gedicht ziet hij als een nieuwe vorm
die fungeert als autonome realiteit: ‘poetry: new form dealt with as a reality in itself.’
Indien het gedicht al iets gemeen heeft met de werkelijkheid, dan zit hem dat
volgens Williams in het structurerende element van de menselijke verbeelding. Het
realisme van een gedicht schuilt niet in de weerspiegeling van de uiterlijke aspecten
van de werkelijkheid, maar in het gegeven dat de dichter er een structuur in heeft
aangebracht met zijn verbeelding, zoals ieder mens structuur aanbrengt in zijn
waarnemingen om zich een beeld van de wereld te kunnen vormen. ‘In the
composition,’ schrijft hij, ‘the artist does exactly what every eye must do with life, fix
the particular with the universality of his own personality.’ Even verderop in Spring
and All lezen we: ‘The only realism in art is of the imagination. It is only thus that
the work escapes plagiarism after nature and becomes a creation.’
Dit is, moet gezegd, niet de helderste en best uitgewerkte kant van Williams'
ideeën. Zijn gedichten, zowel in Spring and All als daarbuiten, staan in feite bol van
de autobiografische elementen. Neem gedicht XVIII uit Spring and All, ook wel bekend
als ‘To Elsie’. Hierin staat Elsie centraal, een meisje uit een
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weeshuis dat als dienstmeid komt te werken in een doktersgezin. Het is bekend dat
in het doktersgezin van Williams een dienstmeid werkte die Elsie heette en uit een
weeshuis afkomstig was. Deze achtergrond maakt het gedicht natuurlijk geen haar
beter of slechter. Maar al met al is het onloochenbaar dat er in dit gedicht behoorlijk
concrete aspecten van de werkelijkheid weerspiegeld worden. Autonoom is anders.
Dat laat onverlet dat de poëzie van Williams uitblinkt in onopgesmuktheid. Zowel
zijn taal als zijn beelden wekken de indruk uit het leven gegrepen te zijn. Dit zijn
grote kwaliteiten, maar ze volstaan op zichzelf nog niet voor een goed gedicht. Dit
begreep hij ook zelf. ‘Writing is not a searching about in the daily experience for apt
similes and pretty thoughts and images,’ schrijft hij in Spring and All. ‘I have
experienced that to my sorrow. It is not a conscious report of the day's experiences
10
“freshly and with the appearance of reality”.’
Anders gezegd: een authentiek verslag is nog geen goed gedicht. Daarvoor moet
de dichter het materiaal loskoppelen van de werkelijkheid opdat hij er met zijn
verbeelding een nieuwe structuur aan kan opleggen. Klaarblijkelijk ervoer Williams
deze laatste, beslissende stap als dusdanig ingrijpend dat hij niet meer zag hoezeer
zijn eigen gedichten nog aan de werkelijkheid gebonden waren.
Die verblinding is allicht functioneel geweest. De dichter die zich baseert op
persoonlijke belevenissen schrijft voor een publiek dat die ervaringen niet uit de
eerste hand kent. Hij kan zijn eigen woorden pas op waarde schatten als hij zelf de
autobiografische achtergrond van zijn materiaal vergeet. Hij dient zijn woorden los
te koppelen van de specifieke gewaarwordingen waaraan ze zijn ontsprongen.
Met deze zelf opgelegde distantiëring waarborgt de auteur dat hij trouw blijft aan
wat hij schrijft en zich niet verliest in wat hij ermee bedoelt. Hierdoor verdwijnt het
talige tekort als sneeuw voor de zon. De feitelijke woorden en datgene wat zij tot
uitdrukking brengen, vormen het materiaal waarmee de dichter werkt. De woorden
betekenen wat zij nu eenmaal betekenen. Daarin schieten zij per definitie nooit
tekort.
Tegelijkertijd is het denkbaar dat deze distantiëring ertoe heeft bijgedragen dat
sommige van Williams' lezers destijds het gevoel kregen dat het de dichter aan
persoonlijke betrokkenheid ontbrak, dat hij klaarblijkelijk over een niet al te diep
gevoelsleven beschikte. Lezers van het late werk ‘De affodil, die groenige bloem’
zal dat gevoel overigens niet snel bekruipen. Het gedicht presenteert zichzelf dan
ook nadrukkelijk als een communicatieve tekst. Het is geen abstract taalbouwsel
dat is losgezongen van de alledaagse werkelijkheid, maar een duidelijke boodschap
voor wie wil toehoren:
Er is iets
iets dringends
dat ik aan jou moet zeggen
aan jou alleen
maar het moet wachten
nu ik de vreugde
van je nadering in mij opzuig
11
wellicht voor het laatst.

Wat is gebleven bij de oudere Williams, is de zuiverheid waarmee de woorden
worden gehanteerd. De woorden beschrijven dingen en ze betekenen wat ze
betekenen. Soms gebruikt de dichter metaforen, maar hij verliest nooit uit het oog
wat zijn woorden letterlijk willen zeggen.
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Blijft de vraag welke implicaties het heeft voor de lezer wanneer de auteur de
navelstreng tussen zijn gedichten en hun autobiografische achtergrond zo ostentatief
wil doorknippen. In Spring and All beklemtoont Williams dat de lezer niet te diep
moet zoeken, maar met beide benen in het hier en nu moet blijven staan. ‘There is
a constant barrier between the reader and his consciousness of immediate contact
with the world. If there is an ocean it is here. [...] The reader knows himself as he
was twenty years ago and he has also in mind a vision of what he would be, some
day. Oh, some day! But the thing he never knows and never dares to know is what
he is at the exact moment that he
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is. And this moment is the only thing in which I am at all interested.’
Kortom, de lezer dient de poëzie van Williams niet op te vatten als een
representatie van gebeurtenissen uit het verleden, maar als een spel van klanken
en betekenissen dat zich in het hier en nu aan hem of haar manifesteert. Geen te
decoderen verwijzingen naar de cultuurgeschiedenis van de westerse beschaving,
maar instant genieting.
Maar hoe moeilijk is de eigen leer! Voor een dichter die uitsluitend in het hier en
nu geïnteresseerd zegt te zijn, spreekt Williams in ‘De affodil, die groenige bloem’
erg veel over het verleden. Zo is de ik-figuur ‘vervuld van de herinnering aan die
bloemen / waar we allebei van hielden’. En hij laat zich overspoelen door ‘een
13
stortvloed / aan zusterherinneringen’.
Daarmee komen we terug bij de vraag die ik aan het begin opwierp: gaat Williams
in Spring and All de onmiddellijkheid van de ervaring uit de weg om een
toevluchtsoord te zoeken in zwakke afspiegelingen van een voorgoed voltooid
verleden tijd? Ondanks alle symptomen, meen ik dat het antwoord uiteindelijk
ontkennend dient te zijn. In een uit dezelfde periode stammend gedicht, getiteld
‘The Descent’, schrijft Williams: ‘Memory is a kind / of accomplishment, / a sort of
renewal / even / an initiation, since the spaces it opens are new places / inhabited
14
by hordes / heretofore unrealized’.
De herinnering is in zijn ogen derhalve al even autonoom als het gedicht. Ze
speelt zich af in het heden en legt hier en nu nieuwe mogelijkheden bloot. Die
benadering van Williams doet wellicht niet helemaal recht aan wat een herinnering
tot een herinnering maakt. Maar wat doet dat ertoe voor wie zich slechts interesseert
in de waarheid van het moment?

Eindnoten:
* Dit essay is een uitgebreide en aangescherpte versie van een lezing gegeven in Perdu te
Amsterdam op 14 mei 2010.
1 William Carlos Williams, Collected Poems I 1909-1939 (Manchester 1987): 177 (vgl. ook de
omvangrijke tweetalige bloemlezing uit de poëzie van Williams door Huub Beurskens onder de
titel Even dit (2006).
2 William Carlos Williams, Collected Poems II 1939-1962 (New York 1988): 310-337.
3 ‘De affodil, die groenige bloem’, Boek I, regels 30-34.
4 ‘De affodil, die groenige bloem’, Boek III, regels 271-291.
5 Vgl. Reed Whittemore, William Carlos Williams; Poet from Jersey (Boston 1975): 171.
6 De affodil, die groenige bloem’, Boek I, regels 142-145.
7 De affodil, die groenige bloem’, Boek III, regels 170-175.
8 Ibidem, regels 300-309.
9 De affodil, die groenige bloem’, Coda, regels 93-108.
10 Williams, op. cit. (1987): 207.
11 ‘De affodil, die groenige bloem’, Boek I, regels 35-42.
12 Williams, op. cit. (1987): 177-178.
13 ‘De affodil, die groenige bloem’, Boek I, regels 16-17 & 62-63
14 Williams, op. cit. (1988): 245.
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Haar is een bange ik
Delphine Lecompte
Ken je haar?
Ze is veranderd van haar
Maar het is nog steeds dezelfde angsthaas die
Te lelijk was om je hart te kunnen breken
Te lelijk en te laat
Toch is ze nog steeds hier en daar.
Heb je het gehoord?
Ze heeft haar vader bijna vermoord
Op een zonnige morgen met een mes in hun bed
Het is raar dat ze een bed deelden
Er is geen onschuldige uitleg voor
Vanaf iets wordt uitgelegd komen de leugens tevoorschijn
Als rovers uit een struik of als pop-upreclame die je computer om zeep helpt.
Wil je haar binnennemen?
Het lukt niet alleen
Nee, ze kan nog altijd niet koken
Ja, ze wil nog steeds winnen
De dwaze kaartspelletjes en de caféquiz
Ze vergeet de tel en denkt soms dat ze bijzonder is.
Bedankt!
Je middagen zullen veranderen
Ze zullen langer en feller worden
Straks heb je enkel nog tijd om synoniemen op te zoeken
Van verveling, van wanhoop, van goddeloosheid.
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Vandaag ben ik onoplosbaar
Wat heb ik vandaag meegemaakt?
Bitter weinig
Ik heb afval verplaatst
Van mijn hoofd naar een blad papier
Van de kat naar de bibliotheek
Ik kwam mensen tegen
Mensen die mij herkenden
Ze herkenden mij als ‘Joke’
Maar dat was nooit mijn naam.
Ik werd betrapt
Op het stelen van een gnoom
Op het slaan van een oude man
Op het schrijven van ‘kosmisch’ in een sentimenteel gedicht
Door een agent, een moeder, en een pedante puber
Ik heb ze gekust op de mond
Ze huiverden.
Wat heb ik vandaag geroken?
Een bloedend zwijn en een Russische maaltijdsoep
Even verder zat hij zonder linkerbeen op een brugje
De man voor wie de soep bestemd was
Niemand wist wie het zwijn had toegetakeld
Een oude man die mij graag zag verdacht mij.
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Kamer 512
door Mirjam Lafleur
Proef. De slaap in je mond. Hoor. Zand kraakt in je hoofd. Onder je piept het buisbed
met de ontvelde ellebogen. De warmte klit aan alles. In je matras broeit schimmel.
Overeind. Lopen betekent duwen, liggen wordt coma; slapen de dood.
En staan is wachten. Klem je vast. Grijp het bed. Duizeling, vlaag. Te snel
opgestaan.
Als het middernacht is geweest, ben je te laat.
Wankel langs de stapels. Kranten, boeken, kleren, dozen. Open de deur. Op een
kier. Tuur de gang in. Rustig! Dwing jezelf.
M'n kamer ligt niet ver van de lift. Aan de andere kant, onder het glazen dak,
dwarrelt blauw licht. Strooilicht, van de schijnwerpers die de wolkenkrabbers wakker
houden. Zonnestraal in een bergmeer, zoiets, met vliegjes die erin opgloeien. Door
het dak heen zie ik de klok van het Continental. Als ze niet komt, zal ik niet slapen;
als ze wel komt ook niet. Ik ben op tijd.
Wachten. Staan is wachten. Wachten is staan.
Zachtjes tikt het. Grote druppels. Het glazen dak projecteert ze op de wanden.
Spetters worden stroomjes, angstzweet uit de muren, het gebouw verdraagt nog
minder dan ik. Glimlachen kost met de dag meer moeite. Soms rukt de wind midden
in de nacht een raam open, zit ik rechtop in bed. Ik zou blij moeten zijn met de lege
kamers.
Gaap niet. Mond dicht. Het is niet eens slaap, het zijn zenuwen. Vertrouw de deur.
Verplaats mijn hand. De koelte van een nieuwe plek voelt kalmer.
Andere been; terug naar eerste been, tweede been, terug. De regen stopt. In de
stilte wordt ergens doorgetrokken, de waterleiding geeft een klap, het schaarhek
van de lift rammelt in de diepte. Luister! Het geluid van een kamerdeur, dichtbij. Op
mijn verdieping.
Druk de kier bijna dicht. Adem niet. Voetstappen. Daar is ze.
Lippen. Ogen. Haar. Danspaleizen, heimwee. Tuur door de kier naar haar. Hou
hem klein. Ook zonder hakken zou ze boven je uitsteken. Lang, blote benen, rok,
blouse. En dan gebeurt het weer, opnieuw, ik weet het zeker: ook deze keer glimlacht
ze als ze mijn deur passeert. Zo lijkt het, het is absoluut een feit. Een onmerkbaar
lachje. Niemand die het ziet, behalve ik. Alsof ze alles over me weet. Mijn hart, kalm
blijven. Ooit gaat het fout. ‘Smerige ouwe gluurder!’ Of erger. Zegt ze niets. Kijkt ze,
meer niet. Heeft ze medelijden.
De lift stopt, ik hoor hoe ze instapt, hoe het geluid in de diepte verdwijnt. Wachten.
Ja, stap nu de gang op; staar naar het blauwe strooilicht alsof haar schaduw daarin
is achtergebleven. Ik adem diep in, draai me om, sluit de deur achter me en adem
uit.
Zo kan het niet langer.
Loop. Naar de trap. De kapjes van de schemerlampjes zijn gebarsten of verdwenen,
uit elke tweede fitting hebben ze de gloeilamp gedraaid, oppassen waar ik
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m'n voeten zet. In de gangloper is een pad gesleten. Jutedraden schemeren er
doorheen. Valkuilen.
Snuiven, ze is er nog.
De trap. Donker hout. Glad. De leuning kleeft van alle ongewassen pishanden,
oude mensen zijn walgelijk maar zonder leuning is het geen doen. De trap wentelt
om de lift, de buitenkooi van gaas, de binnenkooi van siersmeedwerk. Soms klinkt
een schreeuw uit het trappenhuis. Dan krijgt iemand het hek niet open.
Misschien hangt haar geur nog in de lift. Vergeet het. De lift betekent overgave,
het begin van het einde.
Mijn eigen voetstappen. Geen geluid verder, op een verre deur na. Dan weer
stilte. De trap. Twee keer daags. Het bewijs dat je nog leeft.
Bleek dienstlicht van een tl valt uit het hok van de conciërge. Geen mens te zien.
Op de balie een bureaulamp met een halfvol glas ernaast. En een smerig blaadje,
voorzichtig tik ik er tegen, dood of slaap je-tikjes.
Een vrouw, geperst in tiroler lijfje en verder niets, draait naar me toe. Beduimeld
papier. Het tl-licht laat haar vlees glimmen. Opgepoetst puilt het tussen een
vetersluiting uit. Pak haar. Grijp dat wijf.
Vanonder de balie duikt een hoofd op. Olieachtige ogen, vettige huid, alles aan
het hoofd is stompzinnig groot. De vrouw wordt uit mijn handen gegrist.
‘U dacht dat er niemand was. U dacht: ik jat dit gewoon, geen hond die het merkt.’
De conciërge gaat staan. Een drankwalm slaat in m'n gezicht. ‘Nou?’ Hij helt op zijn
knokkels over de balie heen.
De lichtblauwe stofjas, de donkere vochtplekken. De losse stropdas. Geen
overhemd, zwart borsthaar; het duurt even voor je het beseft. Het gezicht, te dichtbij,
te massief, te hard, jouw vergissing: dit is geen tijdstip voor welke vraag dan ook.
Ik zwijg en glimlach.
De conciërge glimlacht terug. Glimlachen zegt niets. De conciërge haat me,
iedereen, de mensheid, zelfs meer dan ikzelf. Het is een beroepsglimlach. Met iets
erin. Een mond vol wespen.
‘Of wou u zeggen dat u voor de post kwam?’ Rustig nu; een grapje. De conciërge
draait zich om naar de postvakken. Zijn schedel glimt. Geen haartje. Wat onder zijn
achterhoofd opkrult, is nekvet.
‘Geen post voor 512. Daar kijken wij niet van op, of wel soms? U kunt dan wel in
het holst van de nacht langskomen, uw postvak wordt er niet voller van.’
Waarom zou er post zijn? Ooit heb ik mezelf kaarten gestuurd, niemand weet dat;
vanzelfsprekend ligt er niets, wat denkt die man, dat ik een idioot ben? Geen grapje.
Vernedering. Je hebt het woord gevonden. Omdraaien en wegwezen. Nu.
‘Daarnet moet hier een vrouw langsgekomen zijn. Heeft u haar misschien gezien?’
De conciërge kijkt me alleen maar aan. Wiegt met zijn bovenlichaam. Plant zijn
ellenboog op de balie. Laat zijn kin op zijn vuist zakken. Hangt zo ver naar voren
dat ik een pas terug doe.
‘Lang, slank, met een witte blouse.’ Het zweet breekt me uit. Ik tast in mijn
broekzak. Mijn hand vindt een biljet. Snel stap ik naar voren, leg het biljet op de
balie en deins terug. Hier! Staan blijven.
Opeens zet hij een portierspet op, knipt de bureaulamp aan, loopt naar achteren,
doet het tl- licht uit, gaat weer zitten, helt opnieuw naar voren, zijn gezicht spookachtig
belicht, dan naar achteren, zwijgt. Taxeert. Weer dat lachje.
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De wespen blijven binnen. Het biljet is verdwenen. Om ons heen is het aardedonker.
‘Ik had u niet moeten storen. Het spijt me.’ Nu echt wegwezen.
Het wiegen stopt. ‘Ik ben de nachtportier. De beste. Stel dat ik weet wie ze is.’
De grond onder je voeten duwt terug. Ja, wat dan? Wat wil je van haar? Waarom
sta je hier, ben je midden in de nacht naar beneden gekomen, laat jij je belachelijk
maken, lig ik niet in bed, de deur op slot? Niets wil je met haar. Helemaal niets. Je
zou niet weten wat je tegen haar zou moeten zeggen, waar je zou moeten kijken
als ze voor je stond. De man pakt het glas. Smerige vloeistof schommelt heen en
weer. Alles. Alles wil ik met haar.
De conciërge en beste portier neemt een slok. Zuigt dan met een sissende fluittoon
lucht tussen zijn tanden door. Even lijkt het alsof een roze stuk kauwgum meekomt.
‘Wat moet u dan van haar?’
Het is nog ondraaglijk warm, zelfs op dit uur. Een mot vliegt tegen het peertje van
de bureaulamp, valt op de balie, draait om zijn as, schokt, en ligt dan stil.
‘Ik zie haar soms lopen. Op mijn verdieping. 's Nachts.’ En dan schrik ik van mijn
eigen gefluister: ‘Misschien valt er iets te regelen?’
Hij brengt zijn gezicht binnen mijn paniekkring. Wespen in zijn adem.
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Rode aderen in zijn ogen. Zwarte pitten in zijn huid. ‘U jat porno en u begluurt de
vrouwtjes?’
‘U drinkt, tijdens uw werk?’
Hij gromt, draait zijn hoofd weg, vist een zonnebril uit zijn borstzakje. Friemelt met
zijn enorme handen de fragiele pootjes uit elkaar. Als het elastiek van een masker
snijden ze in het vlees van zijn gezicht. Hij pakt de papieren tieten, kijkt niet meer
op of om. Zwijgt en krabt in zijn kruis. Hij is een lezende blinde.
Vroeg boodschappen doen, voor de hitte van de dag uit. Nu al blikkert en verzengt
alles. De plastic tasjes van de supermarkt schampen m'n benen, de handgrepen
snijden in m'n vingers. Een winkel. Een vrouw met paars haar steekt een hand op.
Tegen mij. Uit een gat onder het raam van een wasserette wolkt stoom. Mijn broek
zuigt zich aan m'n benen vast. Er is te veel stad om uit te ontsnappen.
Op de trap voor de ingang zit een vrouw met een kruiswoordboekje. Alles is zwart.
Vettig, piekend haar. ‘Klootzak,’ sist ze, als ik haar passeer. ‘Vuile, gore klootzak.’
Met een boog naar binnen. Deur open, deur dicht; de straatgeluiden zijn
verdwenen. Mijn overhemd plakt als na een regenbui. Holle stappen, koelte. Lag
het oude tapijt er nog maar, kon je ongezien langs de balie glippen.
Mislukt. ‘Kamer 512!’ galmt het.
De conciërge heeft me gehoord. Zijn hoofd steekt uit zijn hok. Een zweetgolf,
alsof ik weer op straat ben.
‘Post voor 512!’
Ik zet de tassen voor de balie op de grond. Mijn vingers willen niet recht, klauwen
blijven het, vijandig en intimiderend, mijn handen geven het voorbeeld; zo zou ik
erbij willen staan als ik de moed zou hebben. Hij ziet het niet, loopt al naar de
postvakken.
Echte post kan het niet zijn, geen mens weet dat jij hier woont. Vast en zeker is
het onbenullig, in elk geval ongewenst, wat het ook is. De laatste echte post bracht
doodsberichten. Vrienden, verre kennissen, bekenden - niemand meer om bang
voor te zijn. Jouw handen bijten zich vast in de balie.
Ik kijk op, recht in het lachje van de beste portier. Hij heeft een envelop in zijn
hand. Een roze envelop. Blozend papier. Het is geen echte brief. Geen postzegel,
geen afzender, alleen: ‘Aan de bewoner van kamer 512’, in hakige, scherpe letters.
Schreeuwletters. Letters van iemand die groot onrecht is aangedaan. Ik voel zijn
blik - een andere blik. Met iets erin. Iets dat niet steekt, maar zachtjes kermt van
nieuwsgierigheid.
Zonder een woord laat ik de envelop in mijn zak glijden.
De avond wint altijd.
Motoren, claxons, de verre galm van een sirene, zonder licht klinkt alles anders,
een gedragen toon sluipt erin, de eerste klanken van de nacht, van donker verlangen,
van alleen op de wereld of waar dan ook. De nacht slijt nooit.
Je zit op bed. Het licht is uit. De brief heb je gelezen, doormidden gescheurd, in
de vuilnisdoos gegooid en er daarna weer uitgehaald. De regen roffelt een antwoord
op het dak. Hitte en vocht maken van het gebouw een reptielenhuis.
Nooit zal je met haar door de straten dwalen. Nooit zul je hand in hand versmelten
met het licht van lantaarns en etalages. Nooit het donker in, tot de straten op zijn
en de stad verdwenen is. Nooit.
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Twee bleke vlekken op mijn schoot. Twee stukken papier. Geen naam, geen adres,
niets. Wel woorden. Een belofte. De vervulling van iets dat onvervuld had moeten
blijven. Ik ben zelf schuldig, de portier valt niets te verwijten. De belofte maakt me
bang en misselijk. Een valstrik, ik zie het nu pas.
Iemand moet me helpen. Ik ken maar één iemand. De beste. Hij moet me zeggen
waar ze woont. Dan kan ik haar terugschrijven. Vergeving vragen.
De lift, dit is een noodgeval.
Hij staat niet op. Hij steekt het biljet in zijn zak alsof het niet bestaat. Maar er moet
iets op je gezicht te zien zijn, je merkt het aan de manier waarop hij naar je kijkt. De
klok naast de postvakken wijst half twee aan, er is nog tijd. Het tl-licht is uit, de
balielamp maakt van zijn hok een verhoorkamer. Het papier is knalroze. Schuldig.
Hij houdt de helften tegen elkaar en leest. ‘Ja en? Geen dank.’
‘Hoe kan dat?’
‘Misschien omdat ik het haar heb gevraagd. Dat was toch de bedoeling?’
‘Ik heb me vergist,’ zeg ik zacht. ‘Ik kan niemand ontvangen.’
Hij wenkt. Zijn bloedogen komen dichtbij. ‘Gelul!’
‘Het maakt me ziek. Ik wil het niet.’
Hij staat op. Glimlachend, zegt ‘Dus ik heb me laten gebruiken?’, haalt een
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stuk kauwgum uit zijn mond, kijkt er naar en rolt het dan tussen zijn vingers, nog
steeds glimlachend. Wat het betekent is duidelijk, zo diepduidelijk dat je er opeens
duizelig van wordt, vlekken bewegen voor je ogen. De grond onder je laat los.
Trek de handdoek van je hoofd, hang hem om je nek. Een handdoek en een
onderbroek, meer verdraag ik niet, dat weet je. Kijk rond. Help me! Overal ligt wel
iets, kramp in m'n maag, een belachelijk, onuitvoerbaar voornemen is het,
onnatuurlijk, de dingen liggen waar ze horen. Op heilige plekken. Afblijven.
Schuif de stoel waarop nooit iemand zit naar achteren. De stapel wankelt. Onder
de kranten een doos gedroogde dadels. Bovenop een fotoalbum, de helft van de
foto's ontbreekt, hele bladen zijn eruit gescheurd. Vroeger kan wel weg.
Dan een map, vol papier. De pizzadozen eronder glimmen vettig. Iets hards schuift
in de onderste doos heen en weer. Als ik de doos opendoe, zie ik mezelf in de
scheerspiegel.
Bergen die er eerst niet waren. Rouwkaarten, veel namen zeggen jou niets, drie
verlopen loten, lege conservenblikken, dozen, stofballen met haren, vergeten kleren.
Met m'n handdoek sla ik stof van de stapels af. Hap naar adem! Je hoest tranen in
je ogen, het houdt niet op, je weet niet meer waar de dingen zijn gebleven of waar
ze horen, dit is jouw kamer niet meer. Wat je weggooit, zal je missen. Pak het album
en mieter het in de vuilnisdoos. Nu!
Ik kokhals. Er walmt een muur van verrotting omhoog, de weemakende geur van
een dood dier, ik vlucht met de handdoek voor mijn mond naar het raam, zet raam
en deur tegen elkaar open en laat me op mijn bed zakken. Het album heb ik weer
opgediept.
In het late zonlicht zie ik hoe het stof als een bontlaagje neerslaat op mijn kostuum,
vanochtend nog glimmend van sleetsheid. Had het dan ook niet laten stomen!
Sjouw dozen en zakken de lift in. En uit. De lift is geen einde maar een nieuw
begin. Steeds weer naar de containers, steeds weer ben ik te langzaam om aan de
grijns achter de balie te ontsnappen.
Pas aan het eind van de dag vind ik onder het bed de rol tape terug die ik die
ochtend heb gekocht. De tape plakt slecht, een bof. Pas bij de derde poging, in het
licht van de schemerlamp, ziet m'n verbonden bed er met het verse linnengoed een
beetje uit alsof het zo hoort.
‘Is het voor uw vrouw?’ Ze kijkt dwars door je heen. En harder: ‘Uw vrouw?’
Misschien denkt ze dat je doof bent. Haar kapsel is niet echt paars, door een
vliesdun paarlemoerkleurig douchemutsje lijkt het zo. Nu pas, nu je voor het eerst
in haar winkel voor de toonbank staat, zie je het. Rustig knikken. Niet overdrijven.
‘Dan zoekt u iets speciaals. Wat staat uw vrouw zoal?’
Ze kijkt dwingend, je slaat je ogen neer. Onder de glasplaat op de toonbank liggen
horloges, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen. In het glas is een brede facetrand
geslepen, de sieraden eronder zien eruit alsof ze in water zijn gedompeld.
‘Mijn vrouw staat alles. Dat is het probleem.’
‘Dat is geen probleem, dat is een bof. Wat is uw vrouw voor type?’
Iets zinnigs zeggen. Nadenken. Deuren gaan dicht.
‘Een tangodanseres. Uit Latijns-Amerika. Ze was beroemd, ik bedoel, niet
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hier, maar daar. En mooi. Lang, slank. Te mooi voor mij, dat is het punt. Vandaar.’
‘Vandaar wat?’
Ik gloei. Hoe rood ben ik? Dit lijkt op een ondervraging. Erg rood, dat kan niet
anders. Zeg iets. Geen idee wat.
‘Jij hebt geen vrouw.’ Opeens heeft ze iets kwaadaardigs, haar lichaam hangt
bezitterig over de toonbank. Mond en wangen van een karper, zelfs een snoraanzet
bij de mondhoeken.
‘Ik zie je elke dag voorbijkomen, maar je vrouw heb ik nog nooit gezien. Elke dag
zwaai ik. Nooit zwaai je terug.’
Glimlachen helpt niet.
‘Je bent verliefd,’ zegt ze, als ik blijf zwijgen. Ze slaat haar hand over haar mond.
Spottend. Haar ogen glimmen. ‘Dat is ernstiger dan getrouwd zijn.’
‘Morgennacht komt ze.’
‘En als ze het niet mooi vindt? Alles ruilen zeker?’
Op straat razen twee politiewagens voorbij, in het glas van de vitrines weerkaatst
het blauw van de zwaailichten. Passanten houden even in, lopen dan weer verder,
een dikke man met een zonnebril buigt zich voorover naar de etalage; ja, wat als
ze niet komt?
‘Mag ik dan terugkomen?’ Ik zeg het bijna niet.
‘Jij komt niet terug.’ Haar stem klinkt afgemeten, ze draait zich om, haalt een
sleutelbos uit haar zak en opent de vitrine achter haar.
Het is benauwd hier. Alles is oud: het hout, het bekraste glas, het roestige ijzeren
hek dat het winkelraam in vierkanten verdeelt, de vrouw, ongetwijfeld de weduwe
van de juwelier, wat doe ik hier? Wat een stompzinnigheid, zoveel geld uitgeven
voor iemand die te mooi is, te jong, iemand die jou zal minachten.
‘Kijk.’ In haar handen heeft ze een kleine, donkere buste. Een zwart hart. Ze houdt
het geval voor me omhoog. Op het velours ligt een druppel. Een gestolde druppel,
niet melkwit, niet transparant, onbenoembaar bleek, gevangen in een strakke,
zilveren hanger, donker van ouderdom, afkomst, prijs. Mooier, duurder dan alles
wat in de etalage ligt.
Kijk haar aan.
‘Een maansteen.’
‘Zulke druppels lopen langs mijn muren.’
Ze glimlacht. Ze ziet er moe uit.
De zon is ondergegaan, boven de wolkenkrabbers dooft een roze gloed. Het doosje
staat op het kastje naast het bed. Mijn kostuum voelt aan alsof ik mezelf heb verpakt.
Bloemen, paars, staan in een fles. Die vrouw, hoe heet ze, waarom zwaait ze altijd
naar jou, ik had haar naam moeten vragen. De gedachte dat de hanger van haarzelf
was, laat me niet los.
Het is al laat maar nog te vroeg. Alles is klaar. Meer valt niet te doen. Ga op je
bed zitten, strek je benen. Slecht geslapen, nu al een paar dagen. Even liggen, sluit
je ogen. De vermoeidheid is zwaar, ook teder, bijna een omhelzing.
Wachten.
Wachten is geen staan, wachten is liggen. Wachten maakt ziek. Beter hier te
liggen, zoals ik hier altijd lig. Roerloos. Zonder iemand, zonder reden. En dan, ook
zonder reden, zonder ziekte of overgang, sterven.
Maar mijn hart wil niet. Het pompt. Roze, rood, paars.
Wachten maakt bang.
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Beroemde laatste woorden
Vrouwkje Tuinman
Vermoedelijk was het zoiets als ‘shit’.
Of ‘hé’. Je vader zegt vaak ‘hé, hé’ op
een manier die jij goed kunt nadoen,
met een vraag erin, die me passend
lijkt als je een sloot inrijdt. Of ‘ho’.
De auto was tenslotte maar geleend.
Je lijkt me ook wel iemand die al jaren
had gefantaseerd hoe het moment
suprême zou zijn. Die uitspraken had
voorbereid. Het schijnt dat Voltaire
zijn eigen pols opnam terwijl hij stierf,
om na te gaan hoe ver hij was.
Van wat hij erbij zei zijn vele versies.
Misschien heb jij iets opgeschreven
en herschreven maar uiteindelijk
in de auto was er alleen maar water,
stukken ijs en glas, geen woord geen tijd.
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Quo Vadis
De meningen verschillen over in hoeverre je lichaam
is vergaan en of je ergens bent en zo ja, dan waar.
Wat we wel weten is dat er in het water geen camera
te vinden was. Geen sleutels. Die heb je afgegeven.
In de hemel is maar één persoon met sleutelbos
die bindt daarboven wat beneden al gebonden was
en andersom. Volgens sommigen betekent dat
dat jullie samen daar naar binnen zijn gegaan.
Op internet zie ik de foto's die wel werden gemaakt,
door vreemde mensen van vreemde mensen
die door de tijd worden ontbonden. Nergens
deuren. Iedereen vindt daar weer wat anders van.
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Upstairs, downstairs
Er wordt gevreesd dat jullie ons ook zien
als we in bad gaan en dat jullie alles kunnen
horen. Maar dat gebeurt niet op tv.
De held hoeft nooit tussen zijn acties in
naar de wc en knijpt ook nooit een puistje uit.
De vraag is waartussen jullie dan mogen schakelen,
hoeveel kanalen er zijn van boven naar beneden.
Of er iets is voor degenen die het liefst
alleen maar sport zien. Een ander apparaat
dat meestal aanstaat op real-life, het echte leven
van de mensen die we allemaal goed kennen.
Waarin we zien dat Daisy na veel ellende toch
nog Edward trouwt en Rose zich alles weer
herinnert als ze door de lege kamers loopt.
Cliffhanger verplicht. Wat weten jullie
van ons? Vertel me wat er na de reclame komt.
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De prijs van vluchtigheid
Tijdskritiek en nostalgie bij Beets en Busken Huet
door Jaap Harskamp
Op 1 mei 1851 werd in Londen de eerste wereldtentoonstelling geopend. Al eerder
waren er in Frankrijk en Groot-Brittannië exposities geweest met de producten van
de industriële revolutie, maar dit was de eerste internationale presentatie voor een
groot publiek van de technische triomfen der negentiende eeuw. De
internationalisering was een idee geweest van prins Albert, de echtgenoot van
koningin Victoria, die als lid van de Royal Society for the Encouragement of Arts,
Manufactures and Commerce zelf actief deelnam aan de organisatie. Misschien
wel vooral omdat Groot-Brittannië wilde tonen dat zij (en niet Frankrijk) de leidende
rol speelde in de wereldwijde industrialisatie kreeg de tentoonstelling in Hyde Park
de naam Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, kortweg Great
Exhibition.
De gebeurtenis vond plaats in het speciaal door kassenbouwer Joseph Paxton
ontworpen Crystal Palace, een bouwwerk waarvoor de materialen ijzer en glas
waren toegepast op een wijze zoals nooit eerder in de architectuur was gebeurd.
Het nieuwe tijdperk scheen tastbare uitdrukking te krijgen in dit gebouw van 564
meter lang, en 33 meter hoog met een oppervlakte van 92.000 vierkante meter dat
werd opgetrokken in Hyde Park. Meer dan 14.000 nieuwsgierigen kwamen naar het
Paleis om zich te vergapen aan de wonderen der moderne techniek. Moralisten
spraken van een vulgair feest van de commercie, een cultus van Mammon, maar
anderen beseften dat een nieuwe tijd was aangebroken.
Uitgedaagd door het Londense succes werd al in 1855 in Parijs de Exposition
Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts
georganiseerd, waarna Londen zeven jaar later weer aan de beurt was met de
International Exhibition. In 1867 organiseerde Frankrijk in Parijs op het Champ de
Mars dan weer een internationale tentoonstelling die alle voorgaande overtrof. Deze
Exposition Universelle besloeg een gebied van 48 hectare, bracht 50.226 exposanten
bijeen en trok meer dan 9 miljoen bezoekers.
De spectaculair gestegen bezoekersaantallen voor de wereldtentoonstellingen
kwamen niet alleen vanwege het geloof dat dit soort exhibities van technisch en
industrieel kunnen de maatstaf was waarnaar de ontwikkeling van een natie kon
worden beoordeeld, maar vooral ook door de enorm toegenomen bereikbaarheid
van de Europese hoofdsteden. In Groot-Brittannië was tussen 1841 en 1851 meer
dan 10.000 kilometer spoorlijn aangelegd en nu in 1867 lag er een vrijwel compleet
netwerk tussen alle plaatsen van enige betekenis. Datzelfde gold voor grote delen
van het continent. In 1855 werd het staatsbezoek van Victoria en Albert aan Frankrijk
al per spoor afgelegd en kort voor de Exposition Universelle van 1867 (waar de
Fransen de eerste mechanisch aangedreven onderzeeër aan de wereld toonden)
was het vernieuwde en sterk uitgebreide Gare du Nord in gebruik genomen.
Zelfs in onze tijd van de digitale revolutie is het moeilijk voorstelbaar hoe ingrijpend
de gevolgen van de industriële revolutie waren voor het dagelijks leven, het
wereldbeeld en het denken in de negentiende eeuw. Zeker is dat de mechanisering
het tempo van bestaan enorm omhoog joeg. Vooral de ontwikkeling van stoomboot
en stoomtrein intensiveerde het besef van mobiliteit. Misschien geeft William Turners
Rain, Steam and Speed, het welhaast impressionistische schilderij van een trein op
de Great Western Railway die over een viaduct over de Thames raast en dat in
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1844 voor het eerst werd tentoongesteld, als geen ander kunstwerk uit deze periode
deze versnelling van het bestaan weer.
En dan heb ik het nog niet over de communicatie per telefoon die vanaf de jaren
tachtig steeds meer gemeengoed werd, en over de democratisering en de
onderwijsverbreiding die de sociale mobiliteit overal op het continent in beweging
brachten. Anders gezegd: de ‘premoderne’, statische samenleving raakte in flux.
Vaart werd een centrale factor in het denken, het criterium waarnaar alles werd
beoordeeld. Voortaan was stilstand achteruitgang.
Het was derhalve geen toeval dat men zich in de negentiende eeuw in hoge mate
bewust werd van tijd. En niet alleen door de stoomaandrijving. Tussen 1830 en
1833 had Charles Lyell met zijn driedelige Principles of Geology het grote publiek
al bekend gemaakt met de geologische tijd. In 1859 kwam Darwin met zijn On the
Origin of Species waarmee hij de ontwikkeling der soorten, en meer specifiek van
de mens, in een lang tijdsperspectief plaatste. In het laatste kwart van de eeuw
formuleerde Henri Bergson met zijn filosofie van duur, evolutie en tijdservaring.
Onder historici en romanschrijvers uit deze periode werd het tijdsbesef een slagveld
van discordantie. Zo ontwikkelden sommigen de visie dat ‘tijdvakken’ elkaar gestaag
opvolgden terwijl anderen - zoals Jules Michelet en Marcel Proust - juist zochten
naar een ‘résurrection du passé’, de verloren tijd van voor de snelle vooruitgang.
Voor de algehele versnelling van het leven betaalde de samenleving wel een
psychologische prijs. De verwijzingen in literatuur en wetenschap van de late
negentiende eeuw naar de eigen tijd als een periode van nervositeit en overspannen
zenuwen zijn in overdaad aanwijsbaar. En niet voor niets kreeg juist in dit tijdvak in
de medische wereld het onderzoek naar geestelijke storingen en zenuwaandoeningen
een hoge prioriteit.
Een van de meest aangesneden onderwerpen bij dit medische onderzoek betrof
‘nostalgie’. Destijds gold deze smachtende hunkering naar de eigen plaats en tijd
als een ziektebeeld. Vooral in Frankrijk verscheen gedurende de negentiende eeuw
een verbluffend groot aantal proefschriften over dit onderwerp, hetgeen aangeeft
hoe urgent deze pathologie werd beschouwd.
Het woord nostalgie was in 1688 in het Europese denken geïntroduceerd door
Johannes Hofer in zijn Dissertatio medica de νοστα λγια, oder Himwehe (Universiteit
van Bazel). Hofer construeerde zijn nieuwe term voor ‘heimwee’ ofwel ‘mal du pays’
uit Griekse elementen: het Homerische ‘nosos’, ofwel terugkeer naar het land van
herkomst, en ‘algos’, ofwel lijden dan wel pijn. Het begrip nostalgie was bedoeld als
klinische aanduiding voor het verschijnsel dat tot dan toe dikwijls werd omschreven
als ‘mal du Suisse’ of ‘Schweizerheimweh’ omdat het vaak voorkwam onder de
Zwitserse huursoldaten die in de laaglanden leden aan een letterlijk pijnlijk verlangen
naar de eigen bergen. Tot diep in de negentiende eeuw gold nostalgie als een
lichamelijke en emotionele aandoening. Nog tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog werd door (vooral Amerikaanse) legerartsen en psychologen ‘nostalgie’
bestudeerd om te voorkomen dat de ‘ziekte’ zou leiden tot massale desertie.
Tegen deze tijd had het begrip echter al een bredere betekenis gekregen dan het
simpele verlangen naar eigen huis en haard. Nostalgie was een aanduiding geworden
voor een geesteshouding waarin het verlangen naar elders gemengd is met een
duidelijk aspect van escapisme, de wil te ontsnappen aan de als drukkend ervaren
condities van de tijd en plaats waarin men feitelijk verkeert. En gaandeweg werd
‘tijd’ meer dan ‘plaats’ het onderwerp van hunkering. Zo cultiveerden de Romantici
een geïdealiseerd beeld van de Middeleeuwen en wees Nietzsche er op dat de
Duitse idealistische traditie in de filosofie verstrikt was in het filhellenistisch
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nostalgisch terugblikken naar een geïdealiseerd Grieks verleden. En in de laatste
decennia van de negentiende eeuw bloeide links en rechts weer een obsessieve
verheerlijking van de Renaissance.
Nostalgie zoals wij het begrip tegenwoordig opvatten, omvat precies dat element
van idealiserend terugverlangen. Het gaat om
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een verlevendigen en verfraaien (soms een versuikeren, dan weer een
‘vermannelijken’) van een verleden dat alszodanig niet bestaan heeft. Feit en fictie
lopen door elkaar heen. Nostalgie ontspringt aan het geheugen maar is uitdrukking
van vergeetachtigheid of zelfs ronduit gebrek aan kennis.
Juist dat maakt het nostalgisch verlangen tot een rijke voedingsbodem van het
historisch-fictioneel bewustzijn. Waar een retrospectieve instelling zich bindt aan
een afkeer van de eigen tijd, bloeit het nostalgisch wereldbeeld. Dan ontstaat een
denken dat ‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ formuleert en fictieve historische
concepten voortbrengt zoals een ‘gouden eeuw’ (tegenover het tijdperk van kolen
en stoom) en een ‘uomo universale’ (tegenover de gespecialiseerde mens aan de
lopende band).
In dit perspectief blijkt dat de negentiende eeuw ondanks de mechanisering van
het wereldbeeld en ondanks het vooruitgangsgeloof dat werd beleden ook een
retrospectief ingesteld tijdperk was, een tijdvak van nostalgie.
Deze misschien te weinig onderkende spagaat was zeker ook merkbaar in het
Nederlandse geestesleven. Zo is bij twee nationale cultuurdragers van de
negentiende eeuw Nicolaas Beets (1814-1903) en Conrad Busken Huet (1826-1886)
duidelijk waarneembaar hoe zij
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enerzijds geobsedeerd zijn door de aansnellende toekomst (die zij vrezen) en zich
anderzijds overgeven aan nostalgie (naar de ‘gouden eeuw’ van de Renaissance).
Veelzeggend zijn wat dit betreft de reisverslagen die Beets schreef over een verblijf
in Londen en die Busken Huet optekende over zijn tocht huiswaarts vanuit Indië via
Napels, Rome en Florence. Uit hun notities rijst een beeld op van hun visie op de
fatale botsing die plaatsvindt tussen toekomst (= duister = cultuurloos = Engeland)
en verleden (= Renaissance = hoogtepunt cultuur = Italië). Die visie is de vaderlandse
echo van de opvatting die zich alom in de Europese literatuur en geschiedschrijving
van de negentiende eeuw laat waarnemen.
In mei 1847 bracht Nicolaas Beets voor de eerste maal een bezoek aan Londen
waarvan hij in de vorm van een aantal brieven aan een vriend in 1849 een reisverslag
publiceerde onder de titel Herinneringen en indrukken van een kleinen uitstap naar
Londen, in mei 1847. Het vooruitzicht op die reis wekte geestdrift, vooral omdat het
Engelse denken zo'n invloed had gehad op zijn eigen intellectuele vorming. Wat
letterkunde betreft had vooral het werk van Lawrence Sterne en Lord Byron hem
als jongeman aangetrokken; wat religie betreft was het denken en doen van William
Wilberforce, de filantroop en strijder tegen de slavernij, een groot voorbeeld geweest.
Het oogmerk van zijn reis was ‘geestelijke verkwikking te vinden’. Wat Beets als
weldadig onderging in het Verenigd Koninkrijk, was een (voor deze lezer)
ongenietbare discussie over religieuze aangelegenheden. Veel levendiger zijn de
directe observaties die de auteur maakte en de tijdskritiek die uit tal van zijn
opmerkingen spreekt. Wat Beets in Londen observeert, is een beeld van de
industrieel-mechanische en vercommercialiseerde toekomst dat hem angst aanjaagt.
Zijn afkeurende commentaren daaromtrent weerspiegelen de oordelen die door
talloze Europese bezoekers zijn geveld, niet in de laatste plaats zij die de
Wereldtentoonstelling van 1851 bezochten, zoals Dostojevski.
De reis verliep overigens niet zonder problemen. Op 27 april 1847 zette Beets in
Rotterdam voet aan boord van de ‘Batavier’ in gezelschap van een grote menigte
reizigers. Al ter hoogte van Schiedam kreeg het schip met pech te kampen en werd
gedwongen langzaam terug te stomen. De volgende dag werden de passagiers
overgezet op het Engelse schip ‘The Rainbow’. Onder het gemengde gezelschap
van Hollanders, Engelsen, Schotten, Duitsers, Fransen, kippen en eenden, bevonden
zich diplomaten, handelaren, toeristen en (Duitse) emigranten die begonnen aan
de lange tocht naar Amerika. De overtocht naar Londen was ruw en de meeste
passagiers hadden last van zeeziekte. Beets zelf bleef in zijn kooi liggen totdat hij
hoorde dat de witte rotsen bij Margate zichtbaar werden.
Toen het schip langzaam de Theems op stoomde richting Londen, was Beets'
allereerste impressie die van het aanzicht van de gigantische Britse koopvaardijvloot.
De omvang van dit spektakel omschrijft hij als ‘de aan onze eeuw eigene versmading
van al het kleine voor het groote en grootste’. Deze observatie zou zijn gehele reis
doordesemen. Toen ‘The Rainbow’ onder London Bridge doorvoer verhief de stad
zich in volle omvang voor Beets', een metropolis groter dan Peking, één die Parijs
klein deed schijnen. Door de stedelijke nevel turend werd hij getroffen door het besef
dat achter de zichtbare gebouwen zich een stad uitstrekte met twee miljoen inwoners.
Londen was tegelijkertijd ‘het Tyrus, het Rome, het Ninive van de nieuwe wareld’.
Daar lag het dan, het Londen dat de wereld regeerde, dat alle Europese regeringen
haar wil oplegde. Londen, een stad die meer weelde kende dan waar ook, maar
tevens een ellendige vergaarbak was ‘waar het uitschot van alle natiën, waar
voortvluchtigen uit allen volke, zich aan de booswichten harer reuzenbevolking
komen aansluiten; waar een afschuwelijke legermacht van dertigduizend ontuchtige
vrouwen de straten verontreinigt’.
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Eenmaal in Londen probeerde Beets zich een beeld te vormen van wat er in een
enkele nacht in Londen zoal gebeurde. Wat speelde zich af in die tienduizenden
straten? Wat in die tweehonderdduizend huizen? Met welke gewaarwordingen,
welke plannen, tot welke
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daden en werkzaamheden, tot welke ijdelheden en zonden ontwaakten die twee
miljoen zielen? Nieuwe vragen drongen zich telkenmale op. Waar moest dit alles
toe leiden? Wat zal er uiteindelijk gebeuren indien alle zedelijke en stoffelijke krachten
zich op één bepaald punt concentreerden, dat ene punt waar alles naar toe vloeide
en verzwolgen werd?
En terwijl Beets de enorme stadsuitbreidingen aanschouwde, de vele bouwputten,
de nieuwe wijken in aanbouw gadesloeg, kwam hij tot één conclusie: hier bouwde
men aan de val van Londen. Waren immers niet ‘alle groote wareldsteden eindelijk
door hare grootte zelve topzwaar geworden ter nedergestort? Babel, Palmyre,
Ninive, Carthago, Rome, waar zijn zy, waar hunne heerlijkheid? Zal ook niet eenmaal
van het groote Londen gevraagd worden, waar is het?’.
Reizend door de stad raakte Beets vooral bedrukt door het tempo van het bestaan
en de jachtigheid van het leven. Alles reed, bewoog, joeg voorwaarts. Niemand had
een moment voor reflectie. Wie stilstond, werd onder de voet gelopen. Zelfs de
sabbat werd niet langer geheiligd, klaagde hij. Beets maakte overigens zelf op
zondag gewoon gebruik van het openbaar vervoer, waarbij hij zijn droefenis uitsprak
over het feit dat het personeel de rustdag niet kon eerbiedigen.
Beets was zeker niet de enige schrijver of predikant bij wie cultuurkritiek en
hypocrisie
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soms moeilijk zijn te scheiden. Maar zeker is wel dat hij tussen het gewoel der
omnibussen, taxi's, particuliere rijtuigen, postkarossen, zware karren en duizenden
voetgangers, tussen die ontzaglijke, krioelende menigte mensen neerslachtig raakte.
Hij besefte dat men zich ‘in dit middelpunt der beschaving zoo verlaten en verloren
gevoelen kan als een zwerver in de zandwoestijnen van Afrika’.
De terugreis van Londen naar Rotterdam verliep voorspoedig. Onder het
gezelschap aan boord bevonden zich een ijsbeer, een tijger en een leeuwin op weg
naar Artis in Amsterdam. Het schonk Beets naar eigen zeggen enige opheldering
omtrent de geschiedenis van Noachs ark. Tot aan de laatste bladzijde van zijn
verslag blijft de auteur zijn lezer met de Bijbel om de kop slaan, maar al met al besluit hij - was zijn reisje naar Londen ‘een leerzame onderneming’ gebleken.
De cultuurkritische observaties van Beets over Londen zijn binnen het corpus van
Europese reisverhalen verre van ongewoon of overdreven (men leze er bijvoorbeeld
Dostojevski's verslag van zijn bezoek aan de Wereldtentoonstelling van 1851 op
na). Talloze reizigers vreesden dat ze in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk
(of in de grote industriesteden aldaar) de toekomst van hun eigen land
aanschouwden. Deze gedachte lag zelfs ten grondslag aan het denken van Karl
Marx.
De kritiek zelf is niet zonder paradoxale aspecten. Beets reisde naar Londen per
stoomboot, in de stad maakte hij gebruik van taxi's, bussen, treinen, kortom van
alle moderne middelen van vervoer - en tegelijkertijd klaagde hij over de jachtigheid
van het leven. Juist dat verhoogde tempo stelde hem echter in staat om in korte tijd
zoveel van de immense stad te zien en zoveel plaatsen te bezoeken als hij (tot zijn
genoegen) deed. Daaraan moet worden toegevoegd dat de kritiek werd geleverd
door een reiziger, een toerist bijna, in elk geval iemand die een snapshot van culturele
en sociale omstandigheden maakt en daaraan een oordeel hecht. Dat oordeel is
gegrond in een simpele vergelijking. Thuis, in Haarlem, in Nederland, is alles anders,
rustiger, minder vervuild en bij implicatie: beter. Nog wel. Maar hoe lang zou het
duren voordat de moderne tijd ook in eigen land zou toeslaan en de status quo
(zoals zijn eigen veilige leventje) omvergooien? De toekomst was om van te rillen.
Vanuit eenzelfde afkeer draaiden vele negentiende-eeuwse schrijvers, dichters
en denkers de rug naar het heden waarin zij aspecten van die gevreesde toekomst
herkenden. Zij wendden zich met nostalgisch verlangen naar tijden en plaatsen die
zij - dikwijls op basis van geringe kennis - als grootser, genialer en heldhaftiger
zagen.
Zelfs de twee grootste studies over de Renaissance uit de negentiende eeuw,
die van Michelet en Burckhardt, zijn niet los te koppelen van een intense kritiek
waarmee de eigen tijd werd beschouwd en ervaren. De verheerlijking van de
Renaissance die in de tweede helft van de eeuw in het Europese denken zichtbaar
is, valt in essentie te begrijpen als een verwerping van de eigen tijd en een
waarschuwing voor een duistere toekomst. Europa mocht dan in de woorden van
Huizinga het werkpak hebben aangetrokken in de negentiende eeuw, geesten die
daartoe de ruimte en middelen bezaten zochten een terugweg naar minder hectische
perioden van de cultuur in de Oude Wereld. Niet voor niets werd regressie een
centraal concept in het denken van Freud over de menselijke psyche.
Evenzeer als bij Beets is de bewondering voor de Renaissance en de daarmee
gepaard gaande kritiek op de eigen tijd te vinden bij Busken Huet. In 1876 reisde
hij na een met enig schandaal omgeven retraite in Nederlands-Indië van Jakarta
via Napels, Florence, Rome en Parijs terug naar Amsterdam (dat hij al snel weer
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zou verruilen voor een soort vrijwillige ballingschap in Parijs). Zijn Italiaanse
herinneringen legde hij vast in het lezenswaardige reisverslag Van Napels naar
Amsterdam. Italiaansche reis-aanteekeningen dat in 1877 te Amsterdam verscheen
en het jaar daarop meteen werd herdrukt. Het voorwoord van dit werk was reeds
onderweg in Parijs opgetekend, hetgeen de observaties de kwaliteit van
‘onmiddellijkheid’ verschaft.
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Van belang is voorts dat Busken Huet vergeleken met de meest reizigers in
‘omgekeerde’ richting, van zuid naar noord dus, door Italië trok. Het feit dat hij in
Napels begon, heeft er wellicht mede toe geleid dat zijn beschrijving van die stad
levendiger is dan die van menig andere Noord-Europese reizigers die de hele
intellectuele en visuele bagage van Noord-Italië en Rome al bij zich droegen.
In het jaar dat Busken Huet Napels bezocht telde de stad ongeveer een half
miljoen inwoners. De eerste indruk van de auteur was er een van enorme
levendigheid, de gehele stad scheen ‘met de armen te zwaaijen en een keel op te
zetten’. Ook in Italië leek het tempo van het bestaan opgeschroefd tot grote hoogte.
Busken Huet meende toch al dat haast het wezenskenmerk van het moderne leven
was, en hier trof hem des te scherper wat er door die jachtigheid verloren was
gegaan. Zo was in zijn ogen de geest uitgedoofd die eens aanspoorde tot de bouw
van zowel het bescheiden kloosterkerkje van San Marino te Napels als de dom van
Florence. De moderne staat had weliswaar allerlei oude misbruiken doen verdwijnen
- maar tegelijkertijd waren verfijnde levensvormen en stille zielenvrede ook verloren.
Denkers en dromers raakten daardoor in de marge van de samenleving, mijmerde
Huet. Voor hen was er geen plaats meer in een wereld waar ‘telegrafische schokken’
en ‘puffende stoomwerktuigen’ de mens voortjoegen. En
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dat alles wekte de schijn dat ‘onze maatschappij door enkele schreeuwers’ werd
overbluft.
Busken Huet was er van overtuigd dat de menselijke ziel niet veranderde door
de tijden heen; we delen, schreef hij, met onze voorgangers overeenkomstige
vreugde en pijn. Het onderscheid met het verleden was echter, zo besloot hij zijn
verslag, dat die aandoeningen in het moderne leven geen natuurlijke vervulling of
uitdrukking meer vinden.
Toch was niet alles louter klaagzang bij Busken Huet. Hij was zich bewust van de
ingrijpende ontwikkelingen die zich sinds de jaren 1860 hadden voorgedaan in de
Italiaanse samenleving. De politieke eenwording had de traditionele rol van het
kerkelijk gezag naar de achtergrond gedrongen en geleid tot een politisering van
het bestaan die de strijd voor partijbelangen verscherpte. Maar ondanks alle
fundamentele veranderingen, zo betoogde hij, bleef het oude Italiaanse leven
zichtbaar en voelbaar. De eerbied voor het overgeleverde, artistiek en religieus,
was niet volledig verloren gegaan. De hang naar hoger leven - in tegenstelling tot
de noordelijke landen, zo lijkt de suggestie - blijkt nog steeds een krachtige factor
in de Italiaanse samenleving.
In zijn notities verwijst Busken Huet vrij uitvoerig naar Voyage en Italie, het
tweedelige reisverslag uit 1866 van de invloedrijke Franse criticus en historicus
Hippolyte Taine. Hij spreekt met bewondering over de observaties van zijn
voorganger, die hij in vele gevallen met hem deelt. Toch is er een subtiel onderscheid
tussen beide reisverslagen. Taine's cultuurkritiek is bitterder dan die van Huet, zijn
afkeer van het moderne leven en zijn verheerlijking van de Renaissance zijn veel
intenser. Busken Huet was een te scherp observator om het eigentijdse leven met
blinde kritiek te verwerpen. Maar ook voor hem geldt dat retrospectie zowel bron
als drijfveer van zijn benadering was. Net als voor Taine vormde de beschouwing
van kunst en architectuur het fundament van zijn overwegingen over de samenleving
die hij aantreft op zijn reis.
Aldus loopt de reisbeschrijving van Busken Huet over in een wijdere kritiek op de
kunst van zijn tijd. Naast bewondering voor de Renaissance (niet in de laatste plaats
de Noord-Nederlandse Renaissance van de schilderkunst der zeventiende eeuw,
die hij verheerlijkte als uiting van de toenmalige ‘nationale energie’) koesterde Huet
ook liefde voor de klassiek Griekse beeldhouwkunst. Hij prees de Griekse beelden
vanwege de ‘zuivere’ verering van het menselijk lichaam die daarin was uitgedrukt.
De negentiende eeuw beoordeelde in zijn ogen het mannelijk naakt als ridicuul, het
vrouwelijk als zedeloos. Waar de zorg en eerbied voor het lichaam een deugd
behoort te zijn, daar bracht zijn eigen tijd slechts valse schaamte voort, zo meende
hij. Alleen al het aanzicht van de pantalon bij mannen en het keurslijf bij vrouwen,
stelde Busken Huet (in navolging van Taine), maakte duidelijk welke kloof er gaapte
tussen de moderne en de antieke kunst.
Huet onderschreef trouwens de toentertijd vigerende opvatting dat schilderkunst en
beeldhouwkunst toch al hun ooit dominante positie hadden verloren. Hun plaats op
de top van de Parnassus was ingenomen door de muziek. Die eerste plaats in de
hiërarchie der kunsten had de muziek toegekend gekregen van de Romantiek en
de idealistische filosofie (en dan vooral Schopenhauer). Busken Huet was er
weliswaar van overtuigd dat de negentiende eeuw haar hoogste uitdrukking vond
in de muziek, maar die constatering maakte hij niet zonder kritische kanttekening.
Ook hier was een verlies aan te geven. Met de triomf van de meest geestelijke van
alle kunsten was de zin voor het concrete onderdrukt geraakt. De toekomst zou in
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zijn ogen nooit meer kunst voortbrengen van het niveau zoals dat in de Griekse
bloeitijd of tijdens de Renaissance was bereikt. De tastbare wereld verdronk immers
in een golf van klanken. De muzikalisering ontnam de waarachtige kracht aan denken
en scheppen.
Daarenboven kwam nog dat eigentijdse kunstenaars, zo vervolgde Huet zijn
cultuurfilosofische uitweiding in zijn reisverslag, de vooraanstaande plaats in de
maatschappij verloren die zij ooit hadden ingenomen. De mo-
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derne samenleving waardeerde hun werk niet langer, men joeg nu materiële
belangen na, en niet langer geestelijke. Vergelijk die situatie, klaagde Huet, met de
eerbied die artiesten in de Renaissance genoten, en de conclusie was
onontkoombaar dat die periode ‘de gouden eeuw der kunstenaren [was] geweest
en Italië hun paradijs’. Op geen enkele manier, zo was wel duidelijk, kon de eigen
tijd met de Renaissance wedijveren.
Bracht de negentiende eeuw dan niets voort waarnaar een gecultiveerde
Europeaan met trots zou kunnen wijzen? Helemaal niets, had Taine gemopperd.
Huet was minder negatief. In een tijd van muziek en spoorwegen zou het niet langer
mogelijk zijn een Palazzo Vecchio te bouwen, maar daarmee kan men echter niet
ontkennen dat de aanleg van spoorwegen met viaducten, tunnels en stations ook
een grote prestatie is. En ja, de scheiding van Kerk en Staat had een einde gemaakt
aan de werkelijk monumentale architectuur, maar voor de bouw van de Galleria
Vittorio Emanuele II in Milaan behoefde niemand, zo noteerde Huet, zich te schamen.
De schepping van architect Giuseppe Mengoni (ontworpen in 1861 en opgetrokken
tussen 1865 en 1877) was in Huets ogen een bouwwerk dat de eigen tijd waardig
was en een waarachtige uitdrukking vormde van de industriële eeuw.
De Galleria, die de Piazza del Duomo verbindt met de Piazza della Scala, is net
zoals Crystal Palace een constructie gewelfde arcades en koepels uitgevoerd in
glas en staal. Vernoemd naar de eerste koning van het verenigd Italië was het
bouwwerk in meervoudig opzicht een symbool voor de nieuwe tijd (en paste naadloos
in de reeks gelijksoortige constructies die elders in Europa al waren verrezen, zoals
de Burlington Arcade in Londen van 1819, de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in
Brussel van 1847, de Passazh in Sint Petersburg van 1848 en natuurlijk Crystal
Palace van 1851).
In zijn reisverslag wijst Busken Huet er op dat de Galleria functioneerde als een
kerk zonder geloof waar heel Milaan zich verdrong, zonder onderscheid van rang,
stand, geslacht, geboorte of geloof. Het gebouw was een triomf van de gelijkheid,
een ode aan de democratie waarin alle sociale, politieke en religieuze tegenstellingen
terzijde zijn gezet. Met de schepping van dit gebouw was, zo betoogde Huet, de
grofheid van het lagere volk verzacht, de verfijning van de aristocratie genivelleerd.
De beschaving boog zich naar het volk, aldus de hegemonie van de massa
erkennend.
Zo had, besloot Busken Huet, de negentiende eeuw spoorwegstations gecreëerd
en, woekerend met ijzer en glas, kristallen paleizen gebouwd: nijverheidspaleizen,
tentoonstellingspaleizen, paleizen van volksvlijt. In al het andere was de eeuw in
zijn ogen dan wel onvruchtbaar gebleken, maar dit alles was niet gering. De Galleria
van Milaan laat zich weliswaar niet met de meesterwerken van de Renaissance
vergelijken, maar men herkende er toch iets in dat wellicht een waardige toekomst
had. De vrucht van de eigen tijd moge wat mager zijn, maar dit gebouw was althans
iets waarover de tijdgenoten zich konden verheugen.
Huet koesterde zonder twijfel een elitair-aristocratische cultuuropvatting (men
herkent ondertonen van het denken van Nietzsche en later Marsman). Hoewel zijn
tijdgenoten zijn geschriften dikwijls als schokkend kritisch en provocerend negatief
ervoeren (en hem de bijnaam ‘de beul van Haarlem’ gaven), blijkt dat hij een
cultuurcriticus was die tenminste de ogen open hield. Busken Huet was niet - zoals
Taine - totaal door nostalgie verblind en hij vond toch ook een zekere vreugde in
het geraas en de vluchtigheid van zijn eigen tijd.
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Maar anders
Leo Vroman
Waarom ik mij telkens nog verdiep
alsof ik nooit raak uitgeleerd
van jaren toen ik uitgeteerd
hard op mijn beenderen sliep?
Verhongeren scheen toen een gunst:
van alle duidelijkheid verlaten
bleef er niets meer om te haten
en sterven was geen kunst.
Wat moet ik daartoe wederkeren
nu ik nooit meer honger lijd?
Geniet ik van een oud verdriet?
En wat wil dit vers beweren?
Geen hoop op een verleden tijd,
maar anders rijmt het niet.

Fort Worth, 20 juli 2010
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Dit hier
Ik schrijf dit hier
nog nergens heen.
Ik schrijf alleen
aan dit papier.
Slaap maar door
lief wit vel
of anders hoor
ik het wel.
Maar mijn tijd gaat zo vlug
de jouwe voorbij.
Ritsel naar mij.
Dan ritsel ik terug.

Dagspook
Nooit komt er een morgen
waar de dag mee aanbreekt
of de nacht blijft verbleekt
en vervalst verborgen
maar zijn droom spookt voort
verwrongen, versterkt,
ongezien, ongehoord,
ongemerkt.

Fort Worth, 16 juni 2010
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De nieuwe naïviteit

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Er is in medialand iets gaande dat mij enige tijd heeft geïntrigeerd, zonder dat ik
op enigerlei wijze begreep wat het behelsde. Wanneer ik de krant lees of naar de
Nederlandse televisie kijk, bevangt mij de laatste jaren (behalve plaatsvervangende
schaamte) een vaag en enigszins incoherent gevoel van onrust. Alsof ik getuige
ben van een traag smeltende gletsjer, een bijna onmerkbaar wegzinken in drijfzand,
een nauwelijks meetbare klimaatverandering. Was het nu de neerslag van een meer
algemeen cultureel proces van debilisering en infantilisering waarvan ik getuige
was, of lag het gewoon aan mijn eigen gestaag afnemende intellectuele vermogens?
Neen, niets van dat al, besef ik thans - nu ja, voor de laatste mogelijkheid durf ik
mijn vinger niet in het vuur te steken, en voor de eerste twee eigenlijk ook niet. Maar
de afgelopen zomer vielen alle stukjes op hun plaats en begreep ik plots waarom
de Nederlandse media thans zijn zoals ze tegenwoordig zijn. Dit kwam misschien
door de adembenemend overspannen dertien openingspagina's die de Volkskrant
wijdde aan voetbal, de dag nadat Nederland roemloos en eerloos de finale van het
wereldkampioenschap verloor. Misschien kwam het ook omdat de ombudsman van
deze krant de talrijke klagende lezers, die meenden dat het wel wat minder kon,
daar de wereld toch groter is dan een voetbal, nogal ruw afbekte en omstandig
betoogde dat zijn krant de juiste journalistieke keuze had gemaakt door zelfs meer
pagina's aan het gebeuren te wijden dan de Metro en de Spits.
Misschien kwam het ook door de grote kop over zeven kolom waarmee NRC
Handelsblad de editie van maandag 26 juli jongstleden opende. OORLOG AFGHANISTAN
GRIMMIGER DAN GEDACHT stond er te lezen. Dit riep ogenblikkelijk de vraag op wie
dan had gedacht dat de oorlog in Afghanistan minder grimmig was, neen, dat welke
oorlog dan ook niet grimmig zou zijn. In dit geval ging het om de berichtgeving inzake
de openbaarmaking op internet door WikiLeaks van 92.000 zogeheten ‘tactische
rapportages’ van het Amerikaanse leger uit de periode januari 2004 tot en met
december 2005. Deze geheime (‘Confidential’ niet ‘Top Secret’) interne rapportages
werden gedecodeerd en samengevat door The New York Times, The Guardian en
Der Spiegel, en vervolgens verspreid over de wereld. Het was het grootste lek van
geheime Amerikaanse legerdocumenten sinds de Pentagon Papers.
De hoeveelheid details die naar buiten kwam, was even overweldigend als
deprimerend. Samengevat bieden de WikiLeaks Papers het volgende beeld van de
oorlog in Afghanistan, die begon in 2001 en dus bijna langer duurt dan twee
wereldoorlogen bij elkaar opgeteld: - Er zijn meer burgerdoden dan officieel bekend
is gemaakt; - Bondgenoot Pakistan (en in het bijzonder de Pakistaanse geheime
dienst ISI) verleent hand-en-spandiensten aan de Talibaan; - De Afghaanse regering
is corrupt en onhandelbaar; - De ‘hearts and minds’ van de Afghaanse bevolking
zijn niet veroverd, en hellen zelfs langzaam richting Talibaan; - De oorlog op de
grond wordt niet gewonnen, en derhalve verloren.
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Er valt veel te zeggen over de openbaarmaking van de documenten. The Guardian
plaatste zelf de kanttekening dat hoewel de samenballing van het materiaal en het
onthullingsverhaal zelf een krachtig en wat toon betreft nieuw beeld boden op de
oor-
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log, nog moest blijken of de geboden feiten afzonderlijk inderdaad ‘nieuw’ en
onbekend waren. Dat laatste wordt inderdaad betwijfeld door sommige Afghaanse
journalisten en bijvoorbeeld door de periodiek Kabul Weekly, die mopperend
reageerden dat zij al jaren berichten over de oorlog zonder dat westerse media er
veel aandacht voor hadden, en dat nu dezelfde feiten door westerse media via
internet werden ‘onthuld’ er plots wel aandacht is. Deze klacht is niet helemaal juist.
Ook door diverse westerse publicaties en websites wordt de oorlog in Afghanistan
in zijn ontluisterende details gevolgd, voor wie het weten wil. Sterker nog: de
internet-encyclopedie Wikipedia zelf bood al vóór de publicatie door WikiLeaks
diverse uitstekende pagina's met grosso modo dezelfde soort gegevens en zeker
dezelfde conclusies.
De slotsom luidt in feite dat slechts voor wie de ogen gesloten had gehouden en
voor wie niet wilde weten de gegevens van WikiLeaks een schokkende openbaring
konden zijn. De kop OORLOG AFGANISTAN GRIMMIGER DAN GEDACHT was derhalve
niets anders dan een vingerwijzing dat wij als geïnvolveerde natie liever niet wilden
weten wat er gaande is en evenmin willen weten dat een oorlog altijd grimmig is en
dat er geen niet-grimmige doden vallen.
Sinds Hollands Maandblad een Facebook-pagina onderhoudt, ben ik niet langer
verbaasd over dit soort krantenkoppen, noch over een opening van de krant met
dertien pagina's voetbalverhalen. Facebook is een voorbeeld van een social media
website, ofwel een internettoepassing die de mogelijkheid biedt ‘informatie’ met een
netwerk van anderen te delen op een directe en simpele wijze. Bekende voorbeelden
van social media websites zijn naast Facebook tevens YouTube, Linkedin en Twitter,
maar ook Hyves en NuJij. Ik weet niet of alle Hollands Maandblad-lezers vele uren
per dag bezig zijn op dit soort sites ‘informatie’ uit te wisselen, maar de rest van de
wereld is dat wel. Sommige universitair opgeleide mensen menen zelfs dat het hier
gaat om ‘media die je daadwerkelijk laten socialiseren met de omgeving waarin je
je bevindt’, waardoor ze voor een wereldwijde revolutie in menselijke interactie en
tussenmenselijke relaties zullen zorgen.
Dat moge zo zijn, maar wat ik heb geleerd sinds Hollands Maandblad op Facebook
actief is, deed mij begrijpen wat er in medialand gaande is dat mij zo intrigeerde,
en ik betwijfel of ik zonder Facebook de vinger op de wonde had kunnen leggen.
Via Facebook maak je ‘vrienden’ en via deze ‘vrienden’ kun je weer nieuwe ‘vrienden’
maken wier ‘informatie’ dan in een eindeloze stroom langskomt. Deze ‘informatie’
(variërend van hartenkreten tot flauwe grapjes, en van vakantiefoto's tot onversneden
marketingstrategieën) kun je markeren als ‘leuk’. Dan zien je ‘vrienden’ dat ze ‘leuk’
zijn en dat ze derhalve bestaan. Het is evenwel onmogelijk om iets ‘niet leuk’ te
vinden, of iemand te bestempelen als ‘geen vriend’, laat staan als ‘corrupte klootzak’
of ‘dodelijke vijand’.
De wereld van Facebook blijkt een volkomen naïeve kinderkosmos, waar de enige
fragmenten van de echte wereld die er doordringen ‘leuk’ zijn en je ‘vrienden’ alles
en elkaar ‘leuk’ te vinden. Maar deze kinderkosmos wordt bevolkt door volwassenen,
en Facebook zelfs voornamelijk door hoger opgeleide volwassenen, onder wie ook
talrijke doctorandussen, schrijvers en journalisten.
Dit is om diverse redenen ontmoedigend. Niet eens zozeer vanwege de
doctorandussen (die heb ik reeds opgegeven) en de schrijvers (over hen twijfel ik
elke maand), maar wel vanwege de journalisten. Journalistiek behoort immers een
ambacht te zijn waarin ‘vrienden’ niet bestaan en niets ‘leuk’ is. - Aldus besef ik nu
wat er gaande is in medialand, en begrijp ik mijn vage gevoel van onrust wanneer
ik tegenwoordig een krant lees of naar de televisie kijk. Wij zijn omringd door
Facebook-journalisten, die ‘vrienden’ maken en de wereld niet wantrouwen maar
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‘leuk’ vinden. Wij leven in het tijdperk van de nieuwe naïviteit. Geen wonder dat men
denkt dat de oorlog in Afghanistan niet grimmig is. Bij de video van het
bombardement kun je maar op één knop klikken: ‘Leuk!’
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Van jou
Alexis de Roode
Men raakt gewend aan schoonheid:
een huid van ochtendlicht,
twee ogen als rozen,
twee lippen om te zoenen,
een nekje eendendons.
Op een ochtend vind je
een elfje in je bed
en je weet niet wat je ermee moet doen.
Je kunt haar niet naar huis sturen,
want ze is nu van jou.
Ze is mooi als een droom,
maar als je knippert met je ogen
is ze er nog steeds.
Wat nu?
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Kom dan, genadig
Wees gezegend.
Stil.
Mijn lippen barsten
op je naam.
Tot gij nadert,
tot gij nadert,
zo zing ik mij in slaap,
en nog bezoek je me niet
in mijn dromen.
's Nachts kruipen op mijn benen
dode vingers omhoog, maar
het zijn jouw vingers niet.
Waarom niet hier?
Ik hoor je bijna ademen.
Ik ben gaan inzien dat je
overal bent, net als God,
maar ik alleen,
ik zie je niet.
Van iedereen ben je, maar niet van mij.
Dat mijn hoofd ervan scheurt.
Kom dan, genadig. Kom.
Je komt niet meer als ik je roep.
En je moet weten
dat ik nog steeds
en nog steeds
en nog steeds
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Vooral de bomen
We zaten op een bankje,
kortom het waaide en diep beneden ons
klonken echo's uit de haven waar
reusachtige schepen lagen,
kortom de zon scheen en (tik)
de auto's blonken als golfjes.
Het was in Bergen,
kortom uit de heuvels achter de stad
klonken schoten van jagers,
een motorfiets knalde en een helikopter
verdween onhoorbaar in de verte.
De zeeduivels op de vismarkt (tik)
lagen broederlijk aaneen met walvisbiefstuk,
even verderop hingen huiden
blauwvos
zilvervos (tik)
roodvos
poolvos
kortom
een viskoopman trapte een duif (tik) dood,
de liefde en de wind en de dood en de oneindigheid en de vrede en het geluk
kortom allerlei begrippen die een gedicht - (tik)
kortom (tik) het papier schitterde van zonlicht
en al schrijvend wiste ik het uit met mijn pen
kortom huizen druipend van ossenbloed
en de stad en ommelanden liggen met hun blote buik (tik) in de zon
we zitten hier (tik) op een bankje (tik)
(tik)
kortom huizen (tik) druipend van ossenbloed
(tik) kortom het hele park wiegt
vooral (tiktik) de (tik) bomen (tiktik)
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Rousseau's priemgetallen
door Margriet de Koning Gans
Over het verpletterende succes van Paolo Giodano's debuutroman La solitudine
dei numeri primi (2008; in het Nederlands in 2009 verschenen als De eenzaamheid
van de priemgetallen) behoeft weinig meer te worden gezegd. Het boek is inmiddels
in tweeëntwintig landen vertaald, terwijl er alleen al in Italië meer dan een miljoen
exemplaren van werden verkocht. Giordano was zesentwintig toen hij zijn boek
publiceerde, nog geen jaar nadat hij cum laude was afgestudeerd in de natuurkunde
op een onderzoek naar de eigenschappen van bottom quarck-deeltjes (ook bekend
als ‘beauty quarcks’). Na het verschijnen van zijn roman werd hij door de kritiek
bejubeld en overladen met prijzen, waaronder de Premio Strega, de meest
prestigieuze literaire prijs in Italië, die nog nooit aan zo'n jeugdige auteur was
uitgereikt. Deze maand gaat de film van het boek in première op het filmfestival van
Venetië.
Over De eenzaamheid van de priemgetallen zijn inmiddels eindeloos veel
recensies en beschouwingen verschenen, terwijl op het internet talrijke forums,
blogs en discussiegroepen zich over de inhoud hebben gebogen. Met thema's als
individualiteit, moderne eenzaamheid, zelfrealisatie, autisme, verlatingsangst,
perfectionisme, schaamte en de druk van hoge verwachtingen, lijkt de roman dan
ook naadloos aan te sluiten bij de leefwereld van eigentijdse twintigers. Sterker nog,
onder Italiaanse jongeren is het tegenwoordig bon ton om te zeggen ‘ik ben een
priemgetal’, en iedereen dient dan te begrijpen dat de spreker even uitzonderlijk is
als de hoofdfiguren van Giordano's roman.
Bij al dat vele dat reeds werd geschreven en gezegd over De eenzaamheid van
de priemgetallen werd steevast gewezen over de eigentijdsheid van de thematiek
en de goed getroffen sfeer van de leefwereld der moderne jeugd. Opmerkelijk
genoeg is bij mijn weten nergens opgemerkt dat dit hippe boek niet alleen naadloos
aansluit bij het levensgevoel van de eenentwintigste eeuw, maar ook nogal
uitdrukkelijk bij een opvatting over jeugd en jong-zijn van vele eeuwen her. Giordano's
roman ademt immers de onversneden geest van de Europese Romantiek in het
algemeen en van Jean-Jacques Rousseau's levensvisie in het bijzonder op een
wijze die in weinig eigentijdse boeken valt aan te wijzen.

De eenzaamheid van de priemgetallen beschrijft de parallelle levens van Alice en
Mattia, een meisje en een jongen die elk op jonge leeftijd traumatische ervaringen
ondergaan die van beslissende invloed zijn op hun persoonlijke ontwikkeling. Zij
lijken voor elkaar voorbestemd, maar hebben vanaf hun vroegste jeugd alles tegen.
De kleine Alice moet alleen met haar strenge vader naar de wintersport, want hij
wil dat zijn dochter een sportief meisje wordt. Maar ze is onhandig en verlegen, en
ze moet steeds plassen. Dat kan niet tijdens de les. Ze vlucht uit haar skiklasje en
krijgt een ongeluk waardoor ze de rest van haar leven mank loopt en haar lichaam
ontsierd wordt door een afgrijselijk litteken. Haar twee ouders onderdrukken hun
schuldgevoel met angstremmers en tranquillizers en zijzelf schakelt over op anorexia.
De kleine Mattia heeft het nog minder getroffen. Bij hem was het in de baarmoeder
al mis. Zijn tweelingzusje Michela is diep idioot en dat komt, zegt zijn moeder, omdat
hij haar in de buik te hard heeft geschopt. Ze verwijt hem ook dat hij geen vriendjes
heeft. Op een dag worden de twee kinderen toch op een verjaardagspartijtje
uitgenodigd, waar moeder ze alleen naartoe laat gaan. Omdat Mattia vindt dat hij
niet met Michela voor de dag kan komen, laat hij haar zolang in een park bij een
beekje achter. Ze wordt nooit meer teruggevonden.
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Mattia lijkt op zijn zwijgzame vader, en zijn moeder is sinds de verdwijning van haar
dochtertje ook niet meer aanspreekbaar - als ze dat ooit al was. Op het gymnasium
blijkt hij een begaafd autist; een autist met een trauma en een torenhoog
schuldgevoel, waar niemand enig benul van heeft. De leraren adviseren de ouders
een andere school. Zo komt hij bij Alice in de klas. Zij voelt een zekere verwantschap
met hem. Er groeit een schuchtere vertrouwdheid, maar er is een grens waar ze
allebei niet overheen kunnen. De twee getraumatiseerde, eenzame pubers voelen
zich tot elkaar aangetrokken, maar hun toenadering is gedoemd.
Na school wordt Alice niet zoals haar vader wil jurist, maar fotograaf. Ze houdt
de wereld op afstand met een camera als buffer ertussen. Om Mattia af te straffen,
die nooit zijn genegenheid voor haar toont, trouwt ze met iemand die wel in staat is
zijn gevoelens voor haar te uiten. Dichter, beseft ze, kan ze het geluk niet naderen.
Mattia, briljant wiskundige, vertrekt dan maar naar een universiteit ergens in
Scandinavië. Toch voelen beiden deze scheiding als iets dat niet had moeten
gebeuren, en hun leven wordt overschaduwd door een gevoel van gemis. Mattia
beseft dat hij en Alice zijn als tweelingpriemgetallen, ‘alleen en verloren, vlak bij
elkaar, maar niet dicht genoeg om elkaar echt aan te raken’.
Alice geeft Mattia jaren later nog eenmaal een kans, als haar huwelijk voorbij is
en ze meent dat ze het verdwenen zusje heeft gezien. Ze denkt dat ze daarmee
iets voor hem kan helen. Maar allebei beseffen ze, zonder het uit te spreken, dat
door al de jaren zonder elkaar er een kloof is ontstaan die ze niet meer kunnen
overbruggen. Mattia heeft een heel klein leventje opgebouwd, dat Alice hem niet
mag afnemen. Hij gaat terug naar het noorden. Daar is een andere vrouw die op
hem wacht, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat het daarmee wel iets zal worden.
Alice ziet in dat ze de illusie moet laten varen de plaats van Michela in te kunnen
nemen.
Critici - en ook Giordano zelf - verwijzen in interviews naar de golf van succesvolle
Italiaanse romans over eenzame kinderen, waar zijn roman bij aansluit.
Succesauteurs als Niccolò Ammaniti, Melania Mazzucco en Sandro Veronesi hebben
allemaal geschreven over de verkreukelde levens van kinderen en adolescenten in
het moderne Italië, die eenzaam opgroeien in gebroken gezinnen, veel te jong
onmogelijke keuzes moeten maken, omringd zijn door wrede en harteloze
leeftijdgenoten terwijl ouders en andere volwassenen, verlamd door schuldgevoel
en zelfzucht, slechts volkomen machteloos kunnen toekijken.
Heel herkenbaar. In de stedelijke gebieden van de Westerse wereld is het
tegenwoordig bijna regel dat gezinnen bestaan uit één ouder of uit één of twee
werkende ouders met niet meer dan één kind. Deze kinderen worden materieel
verwend, maar emotioneel verwaarloosd. Beladen onder de zegeningen van de
welvaart moeten ze uitblinken op school en op de universiteit, maar verder worden
ze aan hun lot overgelaten. Het zijn sleutelkinderen, behangen met de verwachtingen
en aspiraties van hun ouders. Het resultaat is moderne eenzaamheid: een feestende
massa van verweesde onrijpe scholieren en studenten.
Maar in De eenzaamheid van de priemgetallen is het uitgangspunt nog extremer:
het gaat om een autist die van nature geen sociaal talent heeft, en een meisje dat
aan anorexia lijdt. In de gepsychologiseerde wereld van onze tijd lijkt autisme wel
de laatste mode van de psychopathologie: de diagnose wordt te pas en te onpas
gebruikt voor elk aangeboren onvermogen om met anderen om te gaan. Ook
anorexia is een verschijnsel dat wij tegenwoordig haarscherp weten te duiden als
de weigering om volwassen te worden en toe te treden tot de wereld van de verfoeide
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ouders. Wat Giordano beschrijft, lijkt derhalve een hedendaags en actueel drama
van de bovenste plank.
Maar dat is het niet. Wie hier alleen moderne thematiek ziet, sluit de ogen voor
de rechtstreekse verwijzing in De eenzaamheid van de priemgetallen naar het
postulaat van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) over kinderen en de kindertijd.
Vooral in zijn geschriften Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi
les hommes (‘Vertoog over de oorsprong en de grondslagen van de ongelijkheid
tus-
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sen mensen’, 1755) en Emile ou de l'éducation (‘Emile; over de opvoeding’, 1762)
stelde de schrijver, componist, filosoof en botanicus uit Genève dat kinderen ‘van
nature’ goed zijn. Zolang ze in de harmonie van een natuurlijke omgeving, zoals
het platteland, opgroeien, kunnen ze goede volwassenen worden. Maar de
maatschappij, zo betoogde de Romanticus Rousseau, verhindert dit. De mens wordt
door de slechte ervaringen die hij ondergaat in de maatschappelijke werkelijkheid
van zijn oorspronkelijk goede natuur afgesneden. Wat opvoeders tegenover dit
noodlot der omstandigheden, ‘le hasard des circonstances’, kunnen stellen, zijn
slechts pogingen om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen en ze hun eigen
talenten te laten ontwikkelen.
Giordano toont ons de huidige wereld, waarin ‘le hasard des circonstances’ het
enige is wat overblijft als de leidende hand van een liefdevolle ouder of verstandige
leraar ontbreekt. De puberende klasgenootjes van Alice en Mattia zijn wreed en
amoreel; ze hebben van hun ouders geen enkele aanwijzing omtrent sociaal gedrag
meegekregen. Ze blijven hun eigen instinct en impulsen volgen, zonder door iemand
te worden gestuurd of gecorrigeerd. Het klaslokaal waar ze op elkaar worden
losgelaten, is een jungle vol etterbakken en losers.
Hoewel zijn Emile ou de l'éducation aanvankelijk in Parijs en Genève werden
verboden en verbrand (vooral vanwege een afwijkende geloofsbelijdenis die erin
stond) bracht Rousseau uiteindelijk een revolutie teweeg in het denken over de
opvoeding van het kind. Tot zijn tijd was de wijsgerige blik op opvoeding, voor zover
die bestond, gebaseerd op het neoplatonisme en het christelijke creationisme. Men
ging er vanuit dat elk mens geboren werd met het doel zijn natuur te vervolma-
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ken tot het (goddelijke) ideaal waartoe hij was voorbestemd. Derhalve diende het
kind aan de verwachtingen van het boven hem gestelde gezag voldoen, wat dat
wist zijn lotsbestemming en wat goed voor hem was. Als dit lot tegen de aard van
het kind indruiste, dan had het kind pech gehad.
Rousseau stelde daar tegenover dat de opvoeder de taak had de natuur van elk
individueel kind te ontdekken en hem mogelijkheden te bieden waarin de specifieke
talenten van het kind dan naar voren zouden kunnen komen. Vervolgens zou de
opvoeder het kind moeten helpen deze talenten te ontwikkelen, zodat hij ook als
volwassene zoveel mogelijk naar zijn eigen natuur zou kunnen leven. Dit was in zijn
visie de enige manier om een gelukkig en goed functionerend mens te worden, en
het vormt dan ook de kern van zijn Emile ou de l'éducation. In deze programmatische
roman is de ik-figuur nu eens Emile die een voorbeeldige opvoeding krijgt en dan
weer Rousseau zelf die iets over de opvoeding in het algemeen naar voren brengt.
De twee ‘ikken’ lopen naadloos in elkaar over.
In zijn een jaar eerder verschenen roman Julie, ou la Nouvelle Héloïse (1761)
had Rousseau geprobeerd aan te tonen dat de beschadigende effecten van ‘le
hasard des circonstances’ (die hij ‘néfaste’ noemt) zijn te overwinnen als iedereen
maar naar hem zou luisteren. Deze roman-in-brieven wordt door sommigen gezien
als het aanwijsbare begin van de Romantiek, en vormt in elk geval een duidelijke
breuk met het neoplatonisme en de toenmalige christelijke moraal. Julie, ‘de nieuwe
Héloise’, verwijst uiteraard naar de twaalfde-eeuwse Héloïse, de geliefde van de
geleerde monnik Abélard. Hij kon haar niet trouwen omdat hij in de maatschappij
van toen een hogere, goddelijke roeping had. Deze omstandigheid, een ‘cause
célèbre’ in het Franse collectief geheugen, was een schrijnend voorbeeld van le
hasard des circonstances waar Rousseau op doelt: de heersende moraal maakte
dat de twee gelieven hun eigenlijke, goede natuur niet konden volgen en als gevolg
van maatschappelijke regels en bezwaren gedoemd waren ongelukkig te worden.
Zijn Julie is de nieuwe Héloïse, die haar ware gevoelens wel trouw blijft, in een
situatie waarin dat voorheen onmogelijk zou zijn geweest.
De achtergrond van het boek is een affaire (een van de vele) die Rousseau zelf
overkwam. Hij was al over de veertig toen hij dodelijk verliefd werd op Madame
d'Houderot. Hoewel de liefde wederzijds was, is ze toch bij haar echtgenoot gebleven
en heeft met Rousseau gebroken. Hij was ervan overtuigd dat zij zichzelf en hem
daarmee onnodig ongelukkig maakte. Het had anders gekund en gemoeten, meende
hij. In de roman werkte hij zijn alternatief uit. De twee gelieven Julie en Saint-Preux
blijven in hun briefwisseling trouw aan hun gevoelens van liefde, die immers een
natuurlijke deugd is en wortelt in de oorspronkelijke goede kern van de mens. Zelfs
de bedrogen echtgenoot erkent dat hij niets tegen de liefde tussen de twee
romanfiguren kan inbrengen. De mannen kunnen als goede mensen gewoon
vrienden zijn. Zo hoeft er niemand ongelukkig te worden.
Aldus schiep Rousseau een utopie die voor sommigen een schrikbeeld van
bandeloosheid was en voor anderen een Romantische idylle. Een van die anderen
was Gérard de Nerval (pseudoniem van Gérard Labrunie, 1808-1855), de eerste
poète maudit in de Franse Romantiek. Dat hij een volgeling werd van Rousseau's
opvattingen, was misschien niet vreemd. Hij voelde zich in zijn levenslot verwant
aan zijn voorbeeld en evenzeer aan diens Emile, beide moederloze jongens, op het
platteland grootgebracht en laverend door een slagveld van ongelukkige liefdes.
Vanaf 1822 kwam er een stroom gedichten op gang en werd duidelijk dat het
Nervals lotsbestemming was dichter en schrijver te worden. In 1827, negentien jaar
oud, maakte hij een briljante vertaling van Goethe's Faust, zonder behoorlijk Duits
te kennen. Goethe zelf was verrukt en schreef dat hij zich nooit eerder zo goed
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begrepen had gevoeld, terwijl Berlioz later delen eruit zou gebruiken voor zijn
symfonie La damnation de Faust. Inmiddels had Nerval in Parijs een brandende
liefde opgevat voor een actrice, die hem versmaadde en vrij jong is gestorven. Zij
is evenwel altijd zijn muze gebleven en komt in verschillende gedaanten in zijn werk
voor.
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Nerval leefde kort maar heftig. Zijn bestaan als bohémien was gelardeerd met drank,
drugs, gevangenisstraffen, drugs en psychoses. Alles wat hem in zijn korte leven
gevormd heeft, balde hij samen in zijn laatste roman, die tevens zijn beroemdste
is: Sylvie, uitgekomen in 1853, twee jaar voordat hij zelfmoord pleegde.
De roman is een hommage aan Rousseau en wordt geciteerd door Paolo Giordano
in De eenzaamheid van de priemgetallen. Aldus ontstaat een schakeling van Emilie
via Sylvie naar Mattia en Alice, die bepaald programmatisch is.
Het is geen toeval dat Sylvie van Nerval zich afspeelt in in Rousseau's woonplaats
Montmorency en bij zijn graf op het Île des Peupliers in Ermenonville is, vlak ten
noorden van Parijs. De ik-figuur lijkt op Rousseau en Emile, maar ook op de schrijver
zelf. Het verhaal is een variant op Julie, ou la nouvelle Héloïse en werkt Rousseaus
gedachtegoed rond de driehoeksverhouding uit. De roman beschrijft in de ik-vorm
het leven van een jongeman die als kind in grote harmonie op het platteland is
grootgebracht en de zekerheid koestert van de wederzijdse liefde tussen hem en
het even oude dorpsmeisje Sylvie. Hij kijkt als volwassene op die jeugd terug en
ziet onder ogen hoe hij Sylvie eenmaal in gedachten ontrouw is geweest.
Dit gebeurde toen hij in een toneelstuk een etherisch meisje zag dat verwant was
met de Franse koningen, korte tijd later in het klooster ging en nog iets later scheen
te zijn gestorven. Voor haar vatte hij een vurige liefde op, die nooit beantwoord zou
worden. Sylvie heeft gevoeld dat dit meisje tussen hen in was gekomen. Na een
erfenis ging de jongen in Parijs rechten studeren, zoals dat van
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hem werd verwacht. Aldus bleek dat le hasard des circonstances maakte dat hij
was voorbestemd het Arcadië van zijn kinderjaren kwijt te raken. De studiekeuze
sloot niet aan bij zijn natuur, hij werd onzeker en besluiteloos, en in navolging van
zijn Parijse kennissen verlieft hij zich dan maar van verre op een actrice. In verwarring
over zijn gevoelens onderneemt hij geen enkele poging meer om Sylvie te behouden.
Zij trekt dan haar eigen conclusies en besluit een ander te trouwen. Het is de vriend
van zijn jeugd, de zoon van zijn min, die dezelfde moedermelk heeft gedronken,
aan wie hij Sylvie kwijtraakt.
Teleurgesteld vertrekt hij weer naar Parijs en besluit dan maar werk te maken
van de actrice. Maar zij merkt dat hij niet van haar houdt en prefereert na een tijdje
een ander. Als schrale troost blijft de ik-figuur altijd welkom bij Sylvie en zijn
jeugdvriend, die samen steeds meer kindertjes krijgen. Sylvie, dat spreekt vanzelf,
is net als de Julie van Rousseau de goedheid zelve, een lieve vriendin en een
uitstekend opvoedster van de kinderen. Zo tracht Nerval in zijn roman de illusie
waar te maken die Rousseau in zijn Julie, ou la nouvelle Héloïse vergeefs van het
lot probeerde af te dwingen.
Eén scène heeft een centrale plaats in Sylvie en vormt het scharnierpunt van
deze roman. Het is wanneer de ik-figuur de eerste keer uit Parijs terugkomt en
samen met Sylvie een tante gaat bezoeken die weduwe is geworden. Nog jong en
speels, verkleden ze zich in de slaapkamer van de tante als bruid en bruidegom en
komen in die ouderwetse kleren uit de tijd van de grote Rousseau naar beneden.
Tante is verrukt: ze zijn voor elkaar voorbestemd! Vanaf dat moment gaat alles mis.
Het is precies deze scène, die Giordano als motto voorin De eenzaamheid van
de priemgetallen citeert. Het is ook een soortgelijke scène, die in zijn eigen roman
het centrale scharnierpunt vormt. Ook hier neemt het meisje het initiatief om de
jongen te tonen dat ze op hem wacht. En ook hier vangt de jongen het signaal niet
op, maar blijft zich opsluiten in zijn eigen benauwde universum.
Dat motto staat er niet voor niets. Beide romans gaan over een man tussen drie
vrouwen. De eerste is de onbereikbare vrouw, die verdwijnt als een luchtspiegeling.
In Sylvie is dat het meisje dat in het klooster gaat, in De eenzaamheid van de
priemgetallen het verdwenen zusje Michela. De tweede vrouw waarmee de jongens
in de romans te maken krijgen is het meisje dat voor hen is bestemd maar toch
onbereikbaar blijft, omdat ze te eenzaam en onzeker van zichzelf zijn. De derde
vrouw is de vrouw die dan wel gemakkelijk en beschikbaar is, maar voor wie ze in
wezen niets voelen.
Giordano heeft in De eenzaamheid van de priemgetallen met de scène waarin zijn
hoofdfiguren zich verkleden in bruidskleren, duidelijk aangegeven dat Sylvie van
Gérard de Nerval - en daarmee Rousseau's Emile ou de l'éducation - zijn leidraad
is geweest. Kennelijk wil hij zeggen dat de Romantiek in de Westerse wereld (en
speciaal het Italië van nu), definitief voorbij is. Het kind wordt niet langer liefdevol
grootgebracht of in staat gesteld de eigen talenten te ontwikkelen, maar integendeel
nonchalant overgeleverd aan de nefaste krachten van le hasard des circonstances.
In aanzienlijke mate lijkt De eenzaamheid van de priemgetallen de opvatting van
Rousseau te volgen dat opgroeiende kinderen en jonge volwassenen in de moderne
samenleving alleen nog worden geleid door een vage notie van wat ooit hun
natuurlijke neigingen moeten zijn geweest. Gevangen in een web van materiële
overvloed, maatschappelijke pressie en torenhoge verwachtingen, is het hun
onmogelijk geworden oorspronkelijk en derhalve gelukkig te zijn. Overmand door
een gevoel van defaitisme hebben ze geen andere keus dan zich daar maar bij neer
te leggen en zich in zichzelf te keren.
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Niet voor niets zijn de hoofdfiguren uit De eenzaamheid van de priemgetallen net
zo gekwetst als Rousseau zelf aan het eind van zijn leven was. Hij werd ten slotte
zelfs paranoïde en keerde zich vrijwel geheel van zijn medemensen af.
Geluksmomenten kon hij in de eenzaamheid van de natuur ervaren, meende hij.
Zelfs die troost heeft Giordano zijn eenzame priemgetallen niet gegund. De natuur
wordt hun al in hun prille jeugd noodlottig.
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Herr Behr
door Gerry van der Linden
Op een dag stapte hij de woonkamer binnen. Een grote kerel met enorme handen
en een gouden zegelring aan zijn pinkvinger. Zijn ogen flitsten even door de kamer
en bleven toen op ons rusten. De middagzon scheen in onze gezichten. We hadden
badpakken aan die alweer waren opgedroogd. De serredeur stond open. In de tuin
stonden halfgevulde teilen met water, de tuinslang lag gekronkeld in het gras. Het
was een warme dag in augustus 1963. Mijn kleine broertje trapte verveeld met zijn
slipper tegen het wieltje van de theewagen. Mijn grote broer hield de Donald Duck
dicht op zijn neus. Mijn zusje trok aan de ruche van mijn nieuwe badpak, rood met
witte noppen; uiteindelijk was moeder ervoor gezwicht.
Herr Behr gaf ons een hand. Dat kenden we niet. We waren aaien op het hoofd
gewend of een kneep in de wang. Mijn moeder stond naast me en frummelde aan
haar schort. Ze propte hem tussen de zitting van de grote leunstoel. Herr Behr boog
licht en nam plaats. Hij trok de schort onder zijn stevige dijen vandaan en stak hem
mijn moeder toe.
‘Bitte, genädige Frau.’
Moeder bloosde.
‘Schöne Kinder,’ zei hij, terwijl hij zijn armen naar ons uitstrekte.
‘Alle nur von einer Frau!’, lachte mijn vader.
Moeders hoofd werd knalrood, ze vluchtte de kamer uit. Ze was nog maar een
meisje, besef ik nu. Vanuit de keuken riep ze me. Of ik even wilde komen. Ga nou,
duwde mijn zusje. Maar Herr Behr was een magneet. Ik wilde niet meer weg bij zijn
roodblonde krullen en de sproeten op zijn neus, die rimpelde als hij lachte. Onder
zijn beige ribfluwelen broek knipoogde een lila sok. Vader droeg alleen grijze sokken.
En zwarte. Moeder riep nogmaals mijn naam. Onwillig liep ik naar de keuken. Ze
stond voorovergebogen met haar ellebogen op het aanrecht geplant, de billen naar
achteren. Ze had een boze lijn rond haar mond.
‘Hoe durft-ie!’ zei ze.
Ik keek haar aan, wist niet meteen wat te zeggen.
‘Nou, wat moet ik nu?’
Ze zuchtte.
‘Moet die man hier ook eten? Die kan toch gewoon naar zijn hotel? Is dat niet wat
zakenrelaties doen? Ik heb niks speciaals in huis. Wat denkt je vader wel om hem
zomaar mee te nemen zonder mij eerst te vragen!’
Ze richtte zich op, streek haar jurk glad en rende naar de vestibule waar een
spiegel hing.
‘Moet je kijken hoe ik eruit zie! Er wordt natuurlijk eerst flink gepimpeld en dan
zijn we weer laat met eten en jullie moeten op tijd naar bed.’
Ze haalde diep adem.
‘Ga jij zeggen, Meine Mutter ist leider nicht gut, krank geworden. Stomme mof.
Ik ga die kamer niet meer in. Wat denkt je vader wel! Nur von einer Frau! Ga zeggen,
Meine Mutter ist nicht gut geworden. Krank.’
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Haar stem klonk schril en ze ademde met korte stoten. Haar vingers knepen in mijn
rug. Alsof ze tussen mijn ribben naar een opwindsleutel zocht.
‘Ga jij het zeggen tegen die mof. Jij kunt dat best.’
Haar ogen stonden groot en paniekerig en heel blauw. De zomerlucht was er
zomaar in gevallen.
‘Nu,’ zei ze.
Maar ik durfde niet. De scherpe blik van Herr Behr prikte nog na in mijn buik. En
vader had natuurlijk alles in de gaten. Nu denk ik dat hij wanhopig zijn rol als man
van de wereld wilde blijven spelen. Al was het maar voor even. Hij wilde frisse
buitenlucht onze woonkamer inpersen, de regels van moeder doorbreken. Als hij
op zakenreis was, leefden wij een ander leven. Moeders leven. Dat van orde, netheid
en regelmaat. Het boek van Dr. Spock lag op het nachtkastje aan haar zijde van
het bed, met onderstrepingen in rood potlood. ‘Meine Mutter ist nicht gut... geworden,’
prevelde ik zachtjes voor me uit, ‘Krank.’ Moeder keek me verontwaardigd aan.
‘Hou je me voor de gek?’
Ik schudde hard van nee. Mijn nek deed er pijn van. Ik stond met de klink van de
deur in mijn hand en voelde hoe mijn rugspieren zich spanden. Herr Behr zou niet
op mijn mededeling ogenblikkelijk zijn hoofd buigen en vertrekken. Daar leek hij
helemaal de man niet naar. Moeders ogen duwden me de keuken uit. In de gang
sloop mijn schaduw me onheilspellend vooruit. Door de deur van de huiskamer
hoorde ik de mannen praten en hun glazen klinken. Vader zei iets en ze barstten
in lachen uit. Het liefste wilde ik de deur opengooien en met een grote sprong bij
Herr Behr op schoot belanden. De keukendeur ging piepend op een kier. Ik drukte
met kloppend hart de klink van de deur naar beneden en stapte over de drempel.
‘Mein Mutter ist nicht gut..,’ zei ik aarzelend maar luider dan ik bedoelde. Vader
en Herr Behr staarden me aan. In de sigarenrook hing plots een zware stilte.
Mannenstilte. Ik keek over hun hoofden naar een punt in de verte. Het was een
verre verte, zonder einde. De klok tikte. In een hoek van mijn oog zag ik een glimp
van de blauwe zwembroek van mijn broer, die van buitenaf de serredeur dicht
duwde. Met een glimlach op zijn gezicht doorbrak Herr Behr de stilte.
‘Wissen wir ja doch,’ zei hij op een geruststellende toon, terwijl hij een weids
gebaar maakte waarmee hij vader en mij inlijfde.
‘Frauen können nicht immer gut wesen, nichtwahr? Mit uns Männer?’
De laatste restjes stilte werden langzaam weggeblazen met de rook uit vaders
mond. De sigaar in zijn vingers trilde. Toen knikte hij, pakte de fles en boog voorover.
Herr Behr zette zijn hand op het glas.
‘Danke schön. Dass reicht schon, danke.’
Aan het einde van de gang sloeg de deur van de keuken met een klap dicht. De
kopjes rammelden in de kast. Vader en Herr Behr nipten zwijgend aan hun glas,
twee silhouetten die in hun beweging werden betrapt. De zon schoof naar een punt
van de vensterbank en bleef zitten op de mocassin van Herr Behr. Straks was-ie
helemaal weg.
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L.Th. Lehmann
Regendruppels voor je lippen
zijn in zoenen opgegaan
en de tranen op je wimpers
kon ik niet laten bestaan.
Maar de dauw der schaamteharen
die klaagt steeds ons beiden aan.
Niemand vraagt waar tranen vallen
waar een regendruppel blijft
En waar blijft de dauw der liefde?

*
Woorden
Wil ik grijpen,
Van alle kanten betasten,
Voor mij neerzetten,
Opstapelen,
Blok op blok.
En als ik de bovenste niet meer zie
Ze omdonderen
Op de mensheid.
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Voor een roos
Lieflijke bloem die uitsteekt
boven het groen van de bladeren,
als het bloed van een wond,
rood... rood...
Jij parodieert die lippen,
purper, die halfopen
genoemd kunnen worden kussen
van dorstige mensen.
Zij hebben gekopieerd van je blâren
de kleur van hun banier,
de voorhoede van de kampioenen
van het idee.
En daarom aanbid ik je,
mooie bloem, omdat je boven het groen
van de bladeren, uitsteekt,
rood... rood...

*
Aan de rand van het stadslawaai
Daal ik af naar de donkere kaai
De geur van manillatros, teer en zout
De roestige afbladderende relingen,
De staaldraden oprijzend naar de zalingen,
Alles is mij innig vertrouwd.
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The Dust
door Olga Kortz
ELSE - De dag dat ik mijn schoonmaaksters ontsloeg, ging ik voor het eerst naar het

casino. Ik had al een tijdje het voornemen een volwassen leven te gaan leiden.
Wanneer op feestjes me gevraagd werd wat ik deed in het dagelijks leven, moest
ik mensen altijd vermoeien met verhalen over mijn baan op het callcenter. Ze hoorden
fatsoenlijk mijn anekdotes aan, maar ik voelde aan alles dat er op me werd
neergekeken. Dat kon anders, wist ik.
Wat ik heb, besteed ik. Ik houd niet van sparen als je daarvoor in een goor huis
moet wonen. Het is overigens naïef om te denken dat spaarvarkens wonderen
kunnen verrichten als je in een gekaapt vliegtuig zit. Mijn laatste geld ging op aan
mijn schoonmaaksters, die me maanden hebben bedrogen. Het moest stoppen.
Het begon ermee dat ik er een, Lily, had aangenomen en er vervolgens twee
kwamen opdagen, ruim twee uur later dan afgesproken. Ik had met een hoop moeite
een vrije ochtend bij het callcenter kunnen loskrijgen, maar toen mijn schoonmaakster
er om twaalf uur 's middags nog steeds niet was, moest ik er zelfs een hele dag
voor vrij nemen. Ik kreeg van mijn baas meteen een sanctie, de twee weken erop
werd mijn doelstelling verdubbeld. In plaats van acht, moest ik zestien mensen per
dag zien te werven voor Combiplay, de loterij waarvoor we op dat moment telefonisch
loten verkochten.
Natuurlijk, ik had mijn schoonmaakster, Lily, ook de sleutel kunnen geven en haar
op een achtergelaten briefje kunnen zeggen wat ik van haar verwachtte. Maar ik
denk dat mensen altijd beter werken voor hun opdrachtgever als ze er een gezicht
bij hebben.
Mijn schoonmaakster had dus twee gezichten. Twee Vietnamese gezichten om
precies te zijn. Omdat ik altijd lunch op mijn werk en ik niets in huis had, was ik net
begonnen aan de zak chips die ik voor Lily had klaargezet, toen de bel ging. Ik stak
mijn hoofd uit het raam en keek neer op twee zwarte kruinen. Voordat ik kon vragen
waarom ze met zijn tweeën waren, of uitleggen waar ik de sponzen bewaarde,
hadden ze de allesreiniger al gevonden en stroopten ze de mouwen op. Ik vertrouwde
ze meteen en ik vertrok naar een café waar een oude liefde achter de bar stond.
Toen ik drie uur later, een beetje zweterig van de Prosecco, terugkwam, waren
ze weg en ik had het idee dat er spullen in huis verplaatst waren. Verder rook het
sterk naar wc-verfrisser.
Ik viel bijna direct in slaap in mijn verschoonde bed.
De dag erna, zaterdag, stond Lily aan de deur.
‘Where is my money?’ informeerde ze.
Ik vroeg haar waarom ze al vertrokken waren toen ik drie uur na hun aankomst
terugkwam.
‘Two people only work one and a half hour. If I come alone, I work three hours.’
Ik zei Lily niet dat we niets over twee mensen hadden afgesproken. Maar ze had
gelijk wanneer ze beweerde dat anderhalf keer twee, drie is. Ik gaf haar het geld,
vijfenveertig euro, en sprak af dat ze over twee weken weer zou komen.
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‘I also need the key,’ zei ze.
Ik gaf haar mijn reservesleutel en zag Lily de straat uit sloffen. Haar enkels leken
een beetje doorgezakt.
In de maanden die volgden, begon het huis een steeds vreemdere lucht te krijgen.
De lucht die ik aanvankelijk voor wc-verfrisser had gehouden, werd almaar zuurder.
Tijdens een etentje met collega's van het callcenter bij mij thuis, vroeg een van hen
of ik lijken in mijn kast bewaarde. Ik moest lachen om zijn opmerking en ik vertelde
dat mijn schoonmaaksters de zure lucht mee brachten.
‘Aziatische vrouwen hebben zure kutten,’ zei een andere collega toen.
Weer lachte ik, maar ondertussen was ik erg geschrokken van hun opmerkingen.
Ik ben zelf half-Aziatisch. En daarnaast: mijn schoonmaaksters zouden mijn huis
toch niet gebruiken als dekmantel voor vreemde praktijken?
Ondertussen had ik de vrouwen, waarvan ik alleen Lily bij naam kende,
aangeraden aan de oude liefde. Hij vroeg me of ik een werkster kende, en voordat
ik erbij na had gedacht, had ik hem Lily's telefoonnummer gegeven. Waarschijnlijk
werd ik overmand door een gevoel van volwassenheid, toen hij me vroeg naar een
poetsvrouw en ik er een kon noemen.
De oude liefde zei na een tijdje dat hij het idee had dat Lily en de andere vrouw
in zijn huis sliepen wanneer hij met vakantie was of een weekend weg bleef. Ook
hij had het gevoel dat er na hun bezoek meubels verplaatst waren, maar hij kon niet
precies aanwijzen welke. Wel maakten ze zijn bed nog altijd keurig op, hij zou het
ze niet na kunnen doen.
Mijn huis trof ik allesbehalve keurig aan als ze geweest waren. The dust, waarvan
ik ze nadrukkelijk had gezegd dat ze daar vanwege mijn allergie zorg aan moesten
besteden, begon zich op te stapelen. Ik besloot grotere porties snacks voor ze achter
te laten, ook al had de oude liefde me verteld dat ze zelf altijd een zak borrelnoten
bij zich hadden. Wanneer ik ze een beetje zou verwennen, zou dat toch terug te
moeten zien zijn in het schoonmaakresultaat.
Ik vergistte me. Waar ze eerst nog terugschreven dat ze weinig tijd hadden voor
al mijn opdrachten op het briefje, werkten ze nu de lijst niet eens meer af. Misschien
ergerden ze zich aan mijn tekeningen van keukentrappen op de briefjes, maar omdat
ik het vermoeden had dat ze de Engelse woorden niet begrepen, leek het mij nuttig
er een illustratie bij te geven.
Zelfs de vuile vaat lieten ze staan, eigenlijk werd alleen aan het bed nog zorg
besteed. De verpakkingen van de snacks die ik voor ze had achtergelaten, vond ik
niet terug in de vuilnisbak, dus moesten ze mee naar huis nemen. Wanneer het om
chips ging, maakte me het niet zoveel uit, ik ben niet zo dol op chips, maar toen ze
een voordeelzak krakelingen achterover drukten, had ik er genoeg van. De keer
erop liet ik geen geld achter en wachtte de dag erna tot Lily aan de deur stond. Ze
kwam vroeg. Om tien uur 's ochtends stond ze in mijn huiskamer. Ik zat in mijn
ochtendjas en ik keek een komedie.
Ook al had ik haar verwacht, ik deed alsof ik me kapot schrok toen ik haar zag.
‘I want my money,’ zei ze.
‘Where are the cookies?’ vroeg ik.
‘Eaten,’ zei ze.
Ik geloofde haar. Toen zei ik dat ze niet meer hoefde te komen omdat ik het huis
voortaan zelf weer wilde schoonmaken. Mijn allergie leek sinds hun aanstelling
alleen maar te zijn toegenomen.
Ze noemde de namen van een aantal medicijnen die volgens haar moesten helpen
tegen allergie, haar moeder zou erg astmatisch zijn.
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Ik bedankte haar voor de tips en gaf haar alle overgebleven snacks mee die ik
speciaal voor ze had aangeschaft. Ik had deze voorraad eens op een zaterdagmiddag
zorgvuldig uitgekozen aan de hand van hun gehalte aan transvetten. Volgens een
collega, dezelfde die met het verhaal over Aziatische kutten kwam aanzetten, zouden
ze erg gesteld zijn op transvetten.
‘So this is the last time?’ vroeg Lily.
Ik zag nu pas dat ze een bril droeg. Ze was een stuk kleiner dan ik en ze keek,
een beetje pathetisch, met haar ogen boven haar bril naar me omhoog.
‘Yes, it is.’
Ik gaf haar een tas voor de snacks en ik wees naar de tv.
‘I was watching a comedy.’
Lily keek me niet-begrijpend aan.
‘Bye!’ zei ik.
Ze verdween.
De komedie was van een matige kwaliteit, er kwamen veel laxeermiddelen in
voor. Mijn collega's houden in de koffiepauzes vaak aanstekers bij hun scheten, en
dat kan ik soms nog wel waarderen, maar komedies waarbij de hoofdpersonen de
helft van de tijd aan de schijterij zijn in het huis van hun schoonouders, vind ik niet
bijzonder grappig.
Op internet checkte ik mijn banksaldo en rekende uit hoeveel geld ik de komende
maanden zou besparen nu de schoonmaaksters niet meer zouden komen, en bekeek
op hun website of het casino vanavond een speciale avond zou hebben. Ik had wel
eens posters voor een ‘Ladies Night’ gezien, maar daar zat ik niet op te wachten.
Gelukkig werd deze avond het Chinese Nieuwjaar gevierd, waarbij voor de
gelegenheid ‘Chinese gastvrouwen de gasten welkom heetten, in een speciale
Chinese ambiance’. Ik twijfelde, maar de redenering dat een Chinees weliswaar
een Aziaat is, maar nog geen Vietnamees, overtuigde me. Ik ging in bed liggen en
zette de wekker om zes uur 's avonds. Die avond moest ik scherp zijn.
Ik droomde dat Lily zich kwam wreken. Met de sleutel, die ze nog altijd had, drong
ze mijn huis binnen en met haar kleine handen vloog ze me naar de keel. Ze dwong
me de opbergplaats van mijn krasloten prijs te geven en ze ging er vandoor met al
mijn loten en zeven horloges, die ik kennelijk bezat.
Ik werd wakker en ik voelde me depressief. Ik had twee vrouwen hun baan
afgenomen. De gedachte aan het casino wist mijn rotgevoel enigszins te verdringen.
Ik stapte onder de douche en voor de zekerheid scheerde ik mijn schaamhaar af.
Ik groette de beveiliger die voor het casino stond. Hij zei niets terug, maar dat had
ik ook niet verwacht. Beveiligers zijn er niet om vrienden te maken.
De vrouw bij het veiligheidspoortje richtte een webcam op mijn gezicht, nadat ik
haar had geantwoord dat ik nog niet in het bestand stond. Achter haar zag ik vrouwen
met witgeschminkte gezichten in kimono's met dienbladen lopen. Ik kon niet zien
of het echte Chinezen waren.
‘Wat is uw geboortedatum?’ vroeg de vrouw met de webcam.
Ik zei haar mijn geboortedatum.
‘Mag ik uw legitimatie zien?’
Ik zocht in de binnenzak van mijn jas.
‘Heeft u die echt nodig?’ vroeg ik.
De vrouw wees naar een poster.
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‘Legitimatie verplicht’.
Ik dacht na. Ik nam mijn paspoort nooit mee, behalve als ik een avond uit ging.
Je weet nooit in wat voor gedonder je terecht kan komen en dan zal de politie erom
vragen. Ik bewaarde mijn pasoort op de kast in de gang, ik had hem daar voor het
weggaan niet zien liggen en ik had er dus ook niet aan gedacht.
Er werd op mijn rug getikt.
‘Zonder legitimatie zal ik u moeten verwijderen.’
De beveiliger. Zijn speld fonkelde in het licht.
Ik voelde in mijn andere jaszakken, maar ik wist dat het op niets uit zou lopen.
De dag dat ik mijn schoonmaaksters ontsloeg, kon ik niet naar het casino.
FRENKIE - Feestdagen zijn de beste dagen om te werken. Ik geloof nergens in, vooral

niet in symboliek, en feesten zijn toch vooral symbolisch. Die avond was ik tien jaar
beveiliger, een bescheiden jubileum. Niemand was er van op de hoogte, omdat in
dit bedrijf de jubilerende persoon in kwestie degene is die het initiatief moet nemen.
Meestal door te zeggen dat hij nergens zin in heeft. Als iemand vijftig wordt, heeft
hij al ruim van te voren zitten kankeren. ‘Als ik vijftig word, wil ik geen poppen in de
tuin, of posters door de buurt. Geen bezoek, ik wil alleen maar de hele dag janken.’
Dat werk. Valse bescheidenheid is het, niemand is in staat een hele dag te janken.
Vaak hoor je dat mensen alleen thuis zitten met kerstmis, ik pas ervoor. Ik werk
met kerstmis, met Pasen, op mijn verjaardag en op mijn tienjarig jubileum. Je zult
me nooit thuis zien wachten tot het gevoel van feestvreugde me overvalt, zodat ik
uiteindelijk teleurgesteld naar bed moet.
Het was een rumoerige avond in het bordeel. Ik had er al drie agressieve Engelsen
uit moeten werken en een van de meisjes had moeten overgeven. Ze is nieuw, ze
moet er nog een beetje inkomen. Ik zei tegen haar: over tien jaar denk je terug aan
deze tijd en herken je jezelf niet meer.
Het was druk, we werkten met een halve bezetting, omdat veel van de meisjes
waren uitgenodigd op de opening van een themaweek in het casino.
Vroeger heb ik veel gegokt, maar ik heb om me heen gezien wat het aan kan
richten. Ik ben er twee vrienden aan verloren. Ik heb toen tegen mezelf gezegd: ‘Dit
gaat jou niet overkomen, Frenkie.’
Ik werkte als taxichauffeur en ging zo ver in mijn principes dat ik geen mensen
naar het casino bracht. Ik zei de klanten dat ze zich voor dat geld nog beter konden
laten afzuigen. Ik zei het vaak maar zo grof, dan wisten de mensen tenminste dat
ik het meende. Vaak bracht ik ze dan naar een bordeel, en mijn weldoenerij bleef
niet onopgemerkt door de eigenaar van dat bordeel. Hij nodigde me een avondje
uit, we dronken wat, hij stelde me voor aan zijn personeel en uiteindelijk vroeg hij
me zijn team te versterken als portier. Ik kreeg een week bedenktijd en die hele
week heb ik me suf gepiekerd. Wat zou mijn moeder ervan vinden? Zouden vrouwen
me nog wel willen? Halverwege de week belde ik de eigenaar dat ik het niet zou
doen. Hij lachte en hij zei dat ik in de zaken had moeten gaan. Hij bood me het
dubbele salaris en een uur later leverde ik mijn auto in bij de centrale en nam de
eigenaar van het bordeel me mee de stad in om een pak voor me te laten maken.
Ik weet niet precies wat hij in me zag, ik had als portier geen ervaring, maar zolang
er sprake was van wederzijds vertrouwen zouden we iedereen aankunnen, zei hij.
De eigenaar sprak vaak over vertrouwen, het stond hoog in zijn vaandel. Als de
meisjes weleens klaagden, vroeg hij ze eerst of ze nog vertrou-
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wen in hem hadden. Antwoordden ze van niet, dan konden ze hun kamer leegruimen.
Soms vond ik het harteloos van hem, niet alle meisjes hadden naar mijn idee een
veilig heenkomen, maar het waren mijn zaken niet.
Hij probeerde me weleens te betrekken in conflicten met het personeel, wanneer
hij de meisjes zei dat ze harder moesten werken. ‘Neem een voorbeeld aan Frenkie,’
zei hij dan. Wanneer ik dat hoorde, zei ik dat hun werk niet te vergelijken was met
dat van mij. Een keer toen hij in een slechte bui was gaf hij me een klap tegen mijn
achterhoofd na die opmerking. Ik ben toen drie avonden na mijn dienst geen biertje
op zijn kantoor komen drinken, tot hij de vierde avond kwam informeren.
Hij verontschuldigde zich voor zijn opvliegendheid en hij gaf me gelijk dat het
werk van de meisjes niet met dat van mij te vergelijken is.
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‘Probeer er eens eentje uit,’ zei hij, bij wijze van goedmakertje.
Ik twijfelde. Al is het een cliché, ik vond dat werk en privé gescheiden moesten
blijven. Neuken beschouwde ik, ondanks mijn werk, als privé.
‘Probeer er eens eentje uit,’ herhaalde hij.
Uit zijn bureau pakte hij de multomap met daarin zijn meisjes, gerangschikt op
nationaliteit.
‘Waar hou je van?’ vroeg hij.
Ik antwoordde hem dat ik zoiets niet in een zin uit kon leggen.
Mijn baas liet zich niet afschepen. ‘Waar kwam je grote liefde vandaan?’
Ik dacht na. Mijn grote liefde. Al deugt ze niet, Yolanthe kwam het eerst in me op.
‘Ik weet niet zeker of ik ervan hou, maar niet-blanke vrouwen trekken mijn
aandacht,’ zei ik.
‘Schitterend,’ antwoordde mijn baas. ‘Je zou Lily eens moeten proberen.’
Hij zocht haar op in de multomap en hij toonde me de foto van een kleine,
gedrongen Vietnamese vrouw. Ik kon het niet goed zien, maar het leek alsof haar
enkels een beetje doorgezakt waren.
‘Ik weet het, ik weet het,’ zei hij. ‘Het is geen beauty. Maar het interessante aan
dit vak is, is dat de vrouwen geen beauty's hoeven te zijn, om uit te blinken.’
Ik bekeek de foto nog eens. Ik zag nu pas dat ze een bril droeg.
‘Laat me je een voorbeeld geven,’ zei mijn baas.
‘Nee nee,’ haastte ik me te zeggen. ‘Ik waag het er op. Is Lily beschikbaar?’
Mijn baas keek in de tabel op haar pagina. ‘Vandaag is ze vrij, maar ik kan haar
bellen of ze hierheen wil komen.’
‘Niet nodig,’ zei ik, ‘het komt wel.’
‘Jawel,’ zei mijn baas, ‘wel nodig.’
Hij pakte de telefoon die op zijn bureau stond. Die telefoon had hier gestaan toen
hij de zaak gekocht had en deed het nog steeds. Hij zag geen reden het toestel,
ook al was het hopeloos ouderwets, weg te gooien. Die anekdote draaide hij iedere
avond af als ik een biertje kwam drinken.
‘Ja, Lily, could you come over, now?’ Mijn baas gaf me een knipoog toen hij die
zin uitsprak.
‘What do you mean, cleaning a house? At this hour?’
Na een paar minuten heen en weer gepraat hing hij op.
‘Ze zegt dat ze ergens aan het schoonmaken is.’
‘Jammer,’ zei ik.
Een half uur geleden had ik het nog helemaal niets gevonden, inmiddels was ik
bij de gedachte aan Lily een beetje zenuwachtig geworden, op een aangename
manier.
‘Ik zorg dat je haar morgen nog tot je beschikking hebt.’
Mijn baas stond op om me een hand te geven, dat deed hij iedere avond als mijn
biertje op was.
‘No hard feelings?’ vroeg hij.
Ik schudde mijn hoofd. Ik was het hele voorval met de klap tegen mijn hoofd
alweer vergeten. Ik nam me voor mijn baas niet meer tegen te spreken als hij de
meisjes op hun donder gaf.
Ik weet niet precies of mijn baas haar iets opgedragen had, maar de ervaring met
Lily vond ik kort samengevat een verrassing. Ze streelde me met een zwart satijnen
sjaaltje, dat voelde nog wel prettig, totdat ze me met het sjaaltje wilde
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vastbinden aan het bed. Toen ik zei dat ik dat niet wilde, stelde ze voor me er mee
te blinddoeken. In het begin had ik echt het idee dat ik in Bananasplit of zoiets
dergelijks terecht was gekomen. Voor de zekerheid zocht ik om me heen naar
verborgen camera's. Lily merkte het en stelde me vervolgens de vraag of ik porno
wilde kijken. Ik moest een beetje lachen.
‘Making love and watching porn is not a strange combination,’ zei ze en ze zette
de kleine TV die op de kamer stond, aan.
Op het scherm verscheen een zo goed als blote Lily, ze droeg alleen hakken en
afwashandschoenen. Ze smeerde zich in met iets dat leek op groene zeep.
‘Is that you?’ vroeg ik voor de zekerheid.
‘Yes. And it is my little secret,’ antwoordde ze.
Ik zag nu ook een andere dame op het scherm, ze wachtte op een bed tot Lily bij
haar kwam.
Ik dacht aan Lily, en ik dacht aan het casino. En ik dacht aan alle klanten in de
taxi die ik hierheen gestuurd had. Naar Lily. Ik dacht aan mijn tienjarig jubileum over
een paar dagen, ik dacht aan mijn moeder en aan de vraag of ik nog vrouwen zou
kunnen krijgen. Ik dacht aan mijn baas die mij een klap tegen mijn achterhoofd had
gegeven en ik dacht aan mijn pak dat de laatste tijd wat strakker zat dan normaal.
Ik dacht aan de meisjes die door mijn baas op straat waren gezet en ik zag op de
tv hoe Lily het andere meisje met een trekker droog maakte. Ik sloot mijn ogen en
liet me overvallen.
ELSE - Voor het casino schold ik hardop tegen Lily. Niet dat ze in de buurt was, maar

ik kon mijn woede niet goed beheersen. Toeristen keken vreemd mijn kant op.
Uiteindelijk ging ik op een schaakstuk zitten, het casino grensde aan een plein met
een reusachtig schaakbord. Na een tijdje was ik rustig en besloot ik de eerste tram
die voorbij kwam te nemen. Onderweg zou ik hopelijk op een goed idee komen. De
eerste ging naar het Centraal Station. Op de Dam, waar het Red Light District voor
een stel dronken Engelsen werd omgeroepen, stapte ik uit; de Bijenkorf was nog
open. Buiten stootte een van de Engelsen me aan en vroeg de weg. Omdat ik niet
goed op Engelse woorden kon komen, stelde ik voor met ze mee te lopen richting
de Wallen.
De portier van het bordeel zat op een kruk in de deuropening en speelde een
spelletje op zijn telefoon. Naast hem waren de gordijnen gesloten. Hij vroeg hoe
oud we waren en de Engelsen haalden hun paspoorten tevoorschijn.
Ik zei hem dat mijn schoonmaaksters mijn paspoort kwijt gemaakt hadden, even
leek hij daar iets op te willen zeggen, maar in plaats daarvan gebaarde hij met zijn
hoofd naar achteren, waaruit ik begreep dat hij het door de vingers zag en me naar
binnen liet.
Zo was ik de avond, onbedoeld, van plan mijn geld aan een vrouw uit te geven.
Het was erg druk, het scheen dat ze met een halve bezetting aan het werk waren.
Aan de bar zat een van de meisjes, ze zag er ziek uit. Ze even werd getroost door
de dame achter de bar, die snel erna aan me vroeg wat ik wilde drinken.
Ze kwam terug met een glas Prosecco en ze vroeg me of er een meisje was waar
mijn voorkeur naar uit ging. De eerste die beschikbaar is, zei ik, het maakte me niet
uit. Ik had geen ervaring met meisjes, maar dat zei ik niet.
De dame keek op de klok en zei toen: ‘Dat zal Lily worden.’
Ze schonk me nog een Prosecco in.
‘Van het huis’ zei ze.
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- De avond dat ik mijn tienjarig jubileum vierde, zal niet als mijn meest
glorieuze avond de geschiedenis ingaan. Met een hoop moeite had ik net drie
dronken Engelsen de tent uitgewerkt, toen ik zag dat in de kamer van Lily op de
alarmknop was gedrukt. Toen op de monitor keek, stond haar deur open en vloog
de tv net de kamer uit. Ik sloot de voordeuren en rende naar haar kamer. Op de
gang nam Lily in lingerie de schade op, het zag het ernaar uit dat ze een nieuw
toestel moest aanschaffen. Binnen trof ik een klant aan, een klein dun meisje, dat
erg over haar toeren was.
‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg ik.
‘Lily,’ zei ze met hese stem. Ze wees naar de gang.
‘Wat is er met haar?’ vroeg ik.
Op de gang was Lily bezig de onderdelen van de TV in een kartonnen doos te
stoppen. Ze liep op blote voeten, je kon nu duidelijk zien dat haar enkels doorgezakt
waren.
‘Ik moet een taxi naar huis,’ zei het meisje en ik was bang dat ze binnenkort ging
kotsen. Ze was lijkbleek.
Ik verzekerde haar dat ik de taxicentrale zou bellen, en vroeg of het misschien
niet helemaal was bevallen. Maar eerst, zei ik, gaan we een beetje ophelderen wat
er was gebeurd. In dit soort situaties laten wij onze klanten niet zomaar gaan, legde
ik haar uit, ik hoopte dat ze dat begreep. Ze haalde haar schouders op en vroeg om
iets te drinken. Uit de minibar op Lily's kamer maakte ik een fles Prosecco open. Er
was niets anders, en van Prosecco worden de vrouwtjes blij, wist ik.
Ik dacht aan mijn eigen ervaring met Lily, eerder deze week. Ik kon me voorstellen
dat het niet was waarop het meisje had gehoopt. Misschien zou ik vertrouwen bij
haar kunnen wekken door te vertellen dat ik wist van dat sjaaltjesgedoe, maar ik
twijfelde of de baas dat goed zou vinden. Het zou misschien onprofessioneel
overkomen als we klanten vertelden dat we zelf ook wel eens een dame
uitprobeerden. Bovendien, wat had dit meisje aan de verhalen van een portier van
een te zware uitsmijter, die stiekem aan het jubileren was?
‘Heb je ooit zoiets meegemaakt?’ begon de het meisje toen zelf.
Ik wilde ontkennend antwoorden, toen de baas in de kamer stond.
‘Godverdomme! Uitleg!’ schreeuwde hij. ‘Ik eis uitleg!’
FRENKIE

- De pooier eiste uitleg.
‘Waar wil je dat ik begin?’ vroeg ik. Ik was op slag kalm geworden nu die vent zo
opgewonden deed. Het was me al vaker opgevallen dat mijn eigen opwinding
verdween zodra situaties kritieker werden.
‘Ik wil weten wat hier aan de hand is!’ bulderde hij.
‘Dat zou ik zelf ook wel willen weten,’ antwoordde ik. Ondertussen kleedde ik
mezelf verder aan.
‘Help eens even, Frenkie,’ zei de pooier, ‘maak het dametje eens even heel snel
duidelijk dat we hier niet van gedonder houden.’
Ik keek naar de portier, die dus Frenkie heette. Hij leek over iets na te denken.
‘Of ga je het nu ook al voor de klanten opnemen?’
Frenkie zei niets.
De man richtte zich weer tot mij. ‘Wat is er godverdomme mis met Lily? Ze is een
van onze toppers!’
‘Lily vertoont porno onder werktijd’ zei Frenkie nu.
ELSE
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‘Wat zei jij daar?’ vroeg de pooier.
‘Je hoorde het wel, ze vertoont porno met zichzelf onder werktijd. Als
schoonmaak...’
De pooier onderbrak Frenkie met een klap tegen zijn achterhoofd.
‘Als je binnen drie seconden niet uit mijn zicht verdwenen bent, ruk ik je kop eraf.
Ik ga je niet eens ontslaan, hoor je me, ik ruk meteen je kop eraf.’
Frenkie liep de kamer uit. Ik geloof dat de barvrouw zijn naam riep.
‘En jij ook opgeflikkerd,’ zei de pooier tegen mij.
Ik pakte mijn schoenen en ik liep ook de kamer uit. Hoe eerder ik hier weg was,
hoe beter. Straks zou die vent me nog vragen te betalen voor Lily, die overigens
nergens te bekennen was.
Buiten stond Frenkie te roken.
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‘Ik rook helemaal niet,’ zei hij. ‘Wil jij?’
Hij pakte een sigaret uit zijn jasje. Ik schudde mijn hoofd.
‘Laten we naar het casino gaan,’ zei Frenkie, ‘nu ik vanavond toch mijn baan kwijt
ben.’
‘Ik heb geen legitimatie bij me,’ zei ik.
‘Zie je die?’ vroeg Frenkie, en hij wees naar zijn beveiligerspeld.
FRENKIE - De muziek stond te hard in het casino. Dat is hinderlijk voor echte spelers.

‘Else, kun je een beetje gokken?’ vroeg ik aan het meisje, toen ze zich aan me
had voorgesteld. Ze zei van niet. Daarna vertelde ze een raar verhaal dat ze
vanavond eigenlijk al van plan was om naar het casino te gaan, om een volwassen
en zelfstandig leven te gaan leiden, maar dat ze niet naar binnen mocht of zoiets,
ik kon haar niet goed verstaan.
‘Laten we de jackpot gaan pakken,’ zei ik maar.
‘Eerst wat te drinken,’ zei Else. Ze vroeg me wat ik wilde en ik zei dat ik zou nemen
wat zij nam. Ik begon ongeduldig te worden.
Ze kwam terug met een Chinees likeurtje. Het was niet te zuipen, maar ik kende
haar niet lang genoeg haar terug te sturen voor iets anders.
Er zaten vooral Aziaten aan de roulettetafel. Dat was niet vanwege de Chinese
thema-avond, het casino zat altijd bomvol met Aziaten, dat wist ik nog uit mijn eigen
goktijd.
In het begin verloren we veel. Else wilde steeds overleggen op welke nummers
we zouden inzetten, waardoor ik niet goed op mijn intuïtie kon afgaan. Toen we
door onze fiches heen waren, mijn humeur beneden het nulpunt was en ik eigenlijk
naar huis wilde om te slapen, stelde Else voor nog even te blijven. Het was immers
haar eerste keer en mijn jubileum. Ik weet niet waarom ik dat aan haar had verteld
en ik had er direct spijt van gehad. Toen ze er weer over begon, haatte ik mezelf.
Maar ik gaf haar d'r zin. We kochten nieuwe fiches, Else haalde nog wat te drinken
en ik ging weer aan de roulettetafel zitten.
Toen Else terug kwam, deze keer met de wodka-jus waar ik om gevraagd had,
begon ze te joelen. Ze omhelsde me en toen zag ik het ook: het balletje lag op het
nummer dat mijn intuïtie me had ingegeven. Ik had tienduizend fucking euro
gewonnen!
Dit was me in mijn hele goktijd nog nooit overkomen. Tienduizend euro.
‘Tienduizend euro!’ krijste Else.
Snel werden we omringd door wit geschminkte vrouwen in kimono's, die ons
meenamen naar de bar en Chinese wijn aanboden. Een Chinese man had vuurwerk
in zijn handen.
Tienduizend euro, dacht ik. In feite bleef er niet veel van over, aangezien Else en
ik moesten delen.
‘Ben je blij?’ vroeg Else aan me. ‘Dit is toch een geweldig jubileum!’ Ze was
kennelijk de hele toestand met Lily even vergeten. Lily, de Vietnamese vrouw met
doorgezakte enkels, door wie ik nu op straat stond. Ik moest een daad stellen,
besefte ik.
‘Hou nou eens op over mijn jubileum,’ zei ik. ‘Ik ben godverdomme mijn baan
kwijt.’
‘Sorry hoor,’ zei ze, ‘mijn huis is maandenlang een porno set geweest Het ergste
is nog dat ik er pas achter kwam toen ze mij die blinddoek afdeed. Toen
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pas zag ik wat voor film ze had aangezet. Ik had haar eerst helemaal niet herkend
zonder bril, ook al was die bril me pas opgevallen toen ik haar ontsloeg.’
‘Waarom ontsloeg je haar?’ vroeg ik.
‘Het huis ging zuur van haar ruiken.’
‘Was het een Aziaat?’ vroeg de man die naast ons aan de bar hing. ‘Aziatische
vrouwen hebben zure kutten.’
Ik moest lachen om die opmerking, maar mijn gedachten gingen snel weer terug
naar de realiteit.
‘Wat gaan we met het geld doen?’ vroeg ik.
Else haalde haar schouders op. ‘Moet het nu al een bestemming hebben?’
‘Hebben jullie tienduizend euro gewonnen?’ vroeg de man aan de bar.
‘Ja, vijfduizend de neus,’ zei ik.
‘Jullie weten toch wat Chinezen doen voor tienduizend euro en een zak rijst,
nietwaar?
De man fluisterde nu.
‘Geen idee,’ zei ik. Ik had mijn buik een beetje vol van anekdotes over Aziaten.
‘Daar leggen ze met liefde dat hoertje van jullie voor om.’
Ik keek op. Ik keek naar Else en ik dacht aan Lily. Ik dacht aan het satijnen sjaaltje
waarmee ze me had willen vastbinden, waar ze Else mee had geblinddoekt en ik
dacht aan Else, die ik pas een avond kende, maar toch haar huis, haar bed zelfs al
gezien had. Ik dacht aan mijn moeder die ik moest gaan vertellen dat ik werkeloos
was en ik dacht aan de taxicentrale waar ik het helemaal zo slecht nog niet had. Ik
dacht aan mijn pak dat ik van de baas gekregen had en dat ik nog altijd droeg,
inclusief de beveiligerspeld. Ik dacht aan mijn tienjarig jubileum en ik dacht aan
feestdagen die ik nooit vierde. Het werd tijd ik mee ging doen aan het leven, dat ik
Kerstmis ging vieren.
‘Het klinkt misschien gek,’ zei Else, ‘maar toevallig heb ik een zak rijst thuis.’
De woorden van de man aan de bar hadden haar waarschijnlijk volwassen in de
oren geklonken.
‘Wie houdt jullie tegen?’ vroeg de vent.
‘Niemand,’ zei ik.
‘Niemand houdt ons tegen.’
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[Medewerkers]
JAN DE BAS (1964) - Historicus en dichter. Recentste bundel: Hollandse luchten

(2008).
(1986) - Studeerde journalistiek te Utrecht en studeert nu
filmwetenschappen in Amsterdam. Maakt in deze Hollands Maandblad haar
literaire debuut.
REVKA BIJL

(1980) - Publiceerde eerder in o.m. De Revisor, De Gids, Lava,
Deus ex Machina en De Groene. In 2006 verscheen haar verhalenbundel
Kiestoon. Werkt tevens als beeldend kunstenaar.
BASJE BOER

(1983) - Debuteerde in 2007 met de poëziebundel Wie trekt de
regen aan? die werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. In 2010 verscheen
De dingen de dingen de dans en de dingen.
PIM TE BOKKEL

(1976) - Publiceerde eerder verhalen in Hollands Maandblad en
voltooide zijn studie aan de Schrijversvakschool Amsterdam. In 2010 verscheen
zijn debuutroman Iedere dag in dienst van jou.
IVO BONTHUIS

(1942) - Afrikaniste. Publiceerde diverse poëziebundels,
zoals Zandorakel (1994), Zwerftaal (1995), Dansen met een vos (1998) en
Toegift (2006). In 2010 verscheen Vergeten.
EMMA CREBOLDER

ARNON GRUNBERG - (1971). Schrijver en columnist. Zijn recentste roman is Onze

oom (2008). Ontving o.m. de Anton Wachterprijs, de F. Bordewijkprijs, tweemaal
de Gouden Uil, tweemaal de AKO-literatuurprijs, de Libris literatuurprijs, de
Constantijn Huygens-prijs en onlangs de Frans Kellendonk-prijs.
(1956) - Werkzaam als forensisch psychiater. Publiceerde
o.m. de poëziebundels Tropen (1991), en Chocoladetranen (2004). Zijn
recentste bundel is De lieve geur van zijn of haar (2008).
ANTOINE DE KOM

(1952) - Publiceerde o.m. de poëziebundels Binnenzee
buitengaats (1981), Het handenlied (1989) en Middelburgse stadsgedichten
(2009); was coauteur van o.m. Jazz, acid and flowers (1993) en Holland
popfestival (2010). Sinds 2006 stadsdichter van Middelburg.
MARCEL KOOPMAN

(1965) - Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort (2001),
Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). In 2008 verscheen Onze auto's
en in 2009 de roman Nachtlied. Is tevens televisiepresentator, muziekrecensent
bij De Groene Amsterdammer en columnist bij Autoweek.
BAS VAN PUTTEN

(1982) - Publiceert poëzie in diverse tijdschriften (zoals DW
b, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Knack en Ballustrada). Zijn gedichten
werden meermaals bekroond, onder andere met de Basiel de Craeneprijs, de
HC-Trofee en de Literaire Prijs van de stad Harelbeke.
WOUTER STEYAERT
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LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
(1970) - Beeldend kunstenaar en illustrator. Studeerde
aan de Royal College of Art in Londen. Publiceert bijna dagelijks nieuw werk
op haar website www.babettewagenvoort.com.
BABETTE WAGENVOORT

H.L. WESSELING

(1937) - Emeritus-hoogleraar Algemene Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Was van 1995 tot 2002 rector van het NIAS te
Wassenaar. Publiceerde o.m. Vele ideeën over Frankrijk. (1987), Verdeel en
heers; de deling van Afrika (1991), Zoon en vader, Vader en zoon (2008).
(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 Maandblad aanvullende honoraria 2009/2010
Dankzij de gewaardeerde steun van derden 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 2009-2010 van Hollands Maandblad in aanmerking komen voor een jaarlijks
in de maand oktober vastgesteld en uitgereikt Hollands Maandblad Aanvullend
Honorarium:
DAVID PEFKO - proza
ROMAN HELINSKI - proza
IRIS LE RÜTTE - tekeningen
ELISE VAN ITERSON - tekeningen
KRIJN PETER HESSELINK - poëzie
MALGOSIA BRIEFJES - tekeningen
KAREN OPSTELTEN - tekeningen
VICKY FRANCKEN - poëzie
MIRJAM LAFLEUR - proza
PHILIP HUFF - proza

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
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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
Wie, zoals ik, werkzaam is geweest aan de universiteit, bij de krantenjournalistiek,
in de boekenbranche en voor een literair tijdschrift, heeft het geluk gehard te zijn
door een dagelijkse overdosis decepties. Het moet mij evenwel van het hart dat het
nieuwe kabinet Rutte-Verhagen - indien het nog bestaat wanneer u dit leest - het
begrip teleurstelling een katterige naam geeft. Niet alleen is het regeerakkoord een
zonderlinge proeve van verkrampte angsthazerij voor de werkelijkheid, maar bovenal
doet de personele samenstelling van de regering het ergste vrezen voor de
overlevingskansen van deze toch al wankele minderheidscoalitie.
Het kan zijn dat Mark Rutte als zowat de enige zonder 50plusvoordeelpas letterlijk
wil schitteren als jeune premier; het kan zijn dat reeds een voorschot is genomen
op een verder naar achteren geschoven AOW-leeftijd; het kan zijn dat het politieke
talent in de generatie beneden de pensioengerechtigheid inderdaad angstwekkend
dun is gezaaid; het kan zijn dat men opzettelijk gekozen heeft voor tanige grijsaards
die hardhorend genoeg zijn om geen last van de oppositie te hebben; het kan ook
zijn dat deze ploeg bejaarden inderdaad the best and the brightest zijn die Nederland
momenteel heeft te bieden. Dat laatste acht ik niet onwaarschijnlijk, maar in elk
geval doet deze groep overrijpe talenten meer denken aan rollators dan aan jeugdig
elan. Niet dat dit laatste zaligmakend laat staan gewenst is, integendeel, maar dit
kabinet kan het woord ‘vernieuwing’ nooit in de mond nemen, want het gevaar dat
wij ter plekke blijven in onze hysterische lachbui is daarvoor te groot. Nog slechts
kort geleden vonden we Job Cohen te oud en te grijs en te veel van een vorige
generatie, en dan krijgen we nu dit.
Het pijnlijke is uiteraard dat de linkse oppositie - indien zij nog oppositie is wanneer
u dit leest - au fond weinig beters in het veld kan brengen. Men moet niet eens willen
bedenken welke ministers een linkse of paarserige regering in het zadel had getild,
maar misschien helpt het als we ons het spiegelbeeld voorstellen van wat thans
gebeurd is met twee informateurs die plaatsnemen in hun eigen regering. Stel nu
dat de denkbeeldige PvdA-formateurs Bram Peper en Marcel van Dam beiden
minister waren geworden in de denkbeeldige Regering Cohen, dan zou er toch wel
enig amok zijn gemaakt in de publieke opinie, terwijl de kandidatuur van de
informateurs Rosenthal en Opstelten slechts tot vermoeid gezucht heeft geleid.
Dit tijdschrift is partijloos en kiest nimmer een kant in de botsing der geloven,
generaties of culturen. Nu ja, als puntje bij paaltje komt, kiezen we de zijde van
verloren idealen en vergeefse inspanningen, doch alleen nadat de subsidie is
overgemaakt. Maar wie de politiek enigszins volgt, kan slechts vaststellen dat de
regeringen in Nederland zo mediocre blijken omdat de politici zo middelmatig zijn.
Dat is niet hun fout; zij wilden ooit wellicht levende politiek bedrijven, maar zij zijn
schoolgegaan, om Multatuli te parafraseren. Anders gezegd: wij leven in een land
waar Max Havelaar alleen wordt gelezen in een hertaalde editie voor dyslectische
jongeren. Wij verdienen niet beter dan ons eigen drabbige lot. - BB
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Geschiedenis & gerechtigheid
of: De historicus en de wet
door H.L. Wesseling
De dichter Schiller heeft het in zijn beroemde gedicht ‘Resignation’ gezegd en de
filosoof Hegel heeft het hem nagezegd in een bijna even beroemde Vorlesung: ‘Die
Weltgeschichte ist das Weltgericht.’ Vele lezers zullen deze woorden kennen maar
ook zij die minder vertrouwd zijn met het werk van de Duitse dichter en de duistere
dialecticus kennen deze gedachte in een wat eenvoudiger vorm: ‘de geschiedenis
zal oordelen’ of, met een variant, ‘de tijd zal het leren’.
Dit zijn nogal eigenaardige antropomorfe metaforen, want de geschiedenis oordeelt
natuurlijk niet en de tijd leert ons niets. Wat we hiermee eigenlijk bedoelen te zeggen,
is dat oordelen in de loop van de tijd veranderen onder de invloed van nieuwe kennis,
nieuwe inzichten en veranderende normen en waarden. Bij die veranderingen spelen
historici wel een rol maar niet per se een hoofdrol.
Het feit dat Amsterdam enige tijd een Stalinlaan heeft gehad maar die naam al
vrij snel heeft verruild voor een andere, heeft niets te maken met het werk van
historici maar alles met de Koude Oorlog. Het feit dat Amsterdam lange tijd een Van
Heutsz-monument heeft gekend maar dat inmiddels heeft omgedoopt in Monument
Nederland-Indië, heeft wel te maken met het werk van historici die de Atjeh-oorlog
hebben onderzocht, maar vooral met veranderingen in de tijdgeest. Dat geldt ook
voor de reputatie van de Belgische koning Leopold II, de grondlegger van Belgisch
Kongo, die eerst werd gezien als een wat naïeve filantroop maar thans veelal wordt
beschouwd als de opperschurk uit de Europese koloniale geschiedenis. Ook hier
hebben historici veel belangrijk onderzoek verricht maar ook hier is de verandering
in visie vooral een gevolg van veranderende opvattingen. Wij denken nu anders
over slavernij, slavenhandel, kolonisatie, rassenleer, westerse superioriteit en
dergelijke dan een of twee eeuwen geleden.
Wie over de mensen in het verleden schrijft, moet met die veranderende opvattingen
rekening houden. Historici zijn zich hiervan maar al te goed bewust. Gebeurtenissen
uit het verleden beoordelen met de maatstaven van heden geldt als een historische
doodzonde die wordt aangeduid met de naam anachronisme. Hier geldt nog steeds
het woord van de grote Ranke: ‘Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott.’ Dat neemt
niet weg dat het historisch oordeel per definitie anachronistisch is, zij het in een
andere betekenis. De historicus weet immers meer dan de tijdgenoot: hij kent de
afloop. Daar helpt geen moedertje lief aan. Historici oordelen per definitie nu eenmaal
altijd met wat men tegenwoordig ‘de kennis van nu’ of ‘de wijsheid van achteraf’
noemt. Het historisch oordeel wordt onvermijdelijkerwijs hierdoor beïnvloed.
De nobele leuze van de Nederlandse dichter Hendrik Tollens, ‘Men rekent d'uitslag
niet, maar telt het doel alleen’, kan daarom geen basis zijn voor het historisch oordeel.
Als dat zo was, dan zou de Amerikaans-Britse invasie in Irak, waaraan volgens de
voorzitter van de Commissie-Davids nobele motieven ten grondslag lagen, als
prijzenswaardig moeten worden gezien. Maar men rekent ‘d'uitslag’ wel degelijk ook Davids deed dat bij zijn onderzoek in 2009 naar de besluitvorming over de
politieke steun van Nederland aan deze militaire actie - en dan valt het oordeel
anders uit. Als één of twee jaar na de invasie een vredelievend, democratisch en
welvarend Irak was ontstaan - ik zeg niet
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dat dit waarschijnlijk was - dan zou de geschiedenis anders oordelen dan nu en
zouden aan het volkenrechtelijke mandaat (of dat nu adequaat, adequater of
adequaatst was) niet veel woorden worden vuilgemaakt. En in juridische zin was
generaal De Gaulle in juni 1940 inderdaad een muiter en landverrader en werd hij
terecht ter dood veroordeeld. De geschiedenis oordeelt echter anders. Ook konden
de Franse en de Nederlandse regeringen juridisch gezien Algerije en Indonesië met
recht beschouwen als binnenlandse kwesties, maar de geschiedenis heeft hun
beleid in deze kwesties veroordeeld.
In het historisch oordeel worden zowel practische als morele en juridische
argumenten mee gewogen. De werkwijze van de historicus toont dan ook wel enige
overeenkomst met die van de rechter. De beroemde historicus Robert Fruin heeft
hierop gewezen. Hij vergeleek het werk van de geschiedschrijver met dat van ‘een
1
nauwlettend rechter van instructie’. Anderen wezen echter vooral op de verschillen
tussen beide beroepen. De nog beroemdere Franse historicus Lucien Febvre heeft
2
hierover geschreven en concludeerde klip en klaar: ‘L'historien n'est pas un juge.’
Ook de thans nauwelijks minder bekende Italiaanse historicus Carlo Ginzburg heeft
betoogd dat de verschillen tussen de geschiedschrijver en de rechter belangrijker
3
zijn dan de overeenkomsten.
Er is bovendien een groot verschil waar ik wellicht ten overvloede zelf op wil
wijzen: de rechter besluit over vrijheid of gevangenschap en in sommige landen
zelfs over leven en dood. De historicus oordeelt alleen over reputaties, iets wat
overigens niet zonder belang is want veel staatslieden denken, aan het eind van
hun carrière, vooral aan ‘hun plaats in de geschiedenis’.
Het zal duidelijk zijn: het historisch oordeel is een oordeel sui generis dat van het
juridische oordeel wezenlijk verschilt. De overgrote meerderheid van de historici
heeft dan ook nooit met rechtszaken te maken, al zijn er uitzonderingen. Historici
die zich met de actualiteit bezighouden, doen nogal eens uitspraken die een zekere
gelijkenis vertonen met vonnissen. Het werk van Jacques Presser en Loe de Jong
over de bezetting en de jodenvervolging had bijvoorbeeld vaak het karakter van
een veroordeling, waarbij de historicus in feite zowel aanklager als rechter was.
In de kwestie-Aantjes kwam het oordeel van Loe de Jong (dat naar later bleek
op niet geheel juiste gegevens was gebaseerd) de facto neer op een vonnis, met
grote gevolgen voor de betrokken ARP-politicus. Soms, als bij de Weinreb-zaak,
werd het juridisch onderzoek later overgedaan door geschiedvorsers maar kwam
het historisch oordeel te laat om nog praktische consequenties te hebben. In weer
andere gevallen werden historici aangezocht om bepaalde kwesties uit te zoeken,
zoals bij de affaire-Menten of inzake de gedragingen van het Nederlandse leger
tijdens de politionele acties in Indonesië. Soms ook worden ze door de rechtbank
als getuige-deskundigen gehoord. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het
geruchtmakende proces tegen de Franse ambtenaar, oud-minister en
Vichy-politieman Maurice Papon, dat van 1997 tot 1999 zo veel aandacht heeft
getrokken.
Papon was als jonge ambtenaar op de prefectuur van de Gironde, in Bordeaux,
en als secretaris-generaal voor Politie, Financiën, Gezondheid, Jeugd en Transport
betrokken bij en verantwoordelijk voor de deportatie van tenminste anderhalfduizend
joodse inwoners. Hij is op grond hiervan aangeklaagd wegens misdaden tegen de
mensheid - de enige vervolgingsgrond die niet kan verjaren - en veroordeeld tot tien
jaar gevangenisstraf. Het is misschien wel het uitvoerigste proces uit de
wereldgeschiedenis geweest. De voorbereiding ervan nam zeventien jaar in beslag.
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Het proces zelf duurde zes maanden. Er waren vierennegentig zittingsdagen en het
juryberaad duurde achttien uur. Papons vrouw overleed tijdens het proces.
Het is duidelijk dat het proces-Papon vooral een symbolisch proces was met een
historische en morele betekenis. De rechtbank had dan ook een aanzienlijk aantal
historici, Franse en buitenlandse, uitgenodigd om een beeld te geven van de gang
van zaken tijdens de oorlog, toen een groot deel van Frankrijk
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aanvankelijk werd bestuurd door een semi-onafhankelijke regering in Vichy, onder
leiding van maarschalk Pétain.
Een van die buitenlanders was de Amerikaanse historicus Robert Paxton, die de
stoot heeft gegeven tot de revisionistische geschiedschrijving over de Vichy-periode.
In zijn boek Vichy France, Old Guard and New Order, 1940-1944 uit 1972 toonde
hij vrij overtuigend aan dat de collaboratie van het Vichy-bewind veel meer op
vrijwillige basis geschiedde en veel minder onder Duitse dwang dan voorheen vaak
was volgehouden. Paxton zag het in de zaak tegen Papon als zijn geschiedkundige
plicht zijn deskundigheid in dienst van dit proces te stellen. Hij had dit eerder ook
al gedaan. In 1994 was hij als getuige-deskundige opgetreden in het proces tegen
Paul Touvier, die tijdens de oorlog het hoofd van de zeer foute politie van Lyon was
geweest. Tijdens het begin van het proces tegen Papon hield Paxton een monoloog
van ongeveer drie uur, waarin hij de jury uitlegde dat de Vichy-regering in hoge
mate medeverantwoordelijk was geweest voor de jodenvervolging.
Tijdens het proces trad ook een groot aantal Franse historici op als
getuige-deskundigen. Er waren er echter ook, zoals de bekende Vichy-specialist
Henry Rousso, die vonden dat dit niet de taak van een historicus is. Rousso wees
er in een interview in Le Monde (7 april 1998) op dat historici getraind zijn in het
onderzoeken van bronnen. Maar die bronnen waren, aangezien het hier om een
rechtszaak ging, nu juist voor hen gesloten. Hun rol was dus slechts een retorische:
getuigen vóór of tegen de visie van aanklager en verdediger. Interessant genoeg
luidde de kop boven dit interview: ‘Le tribunal de l'Histoire [men lette op de
hoofdletter! HLW] a jugé Vichy depuis longtemps’.
Rousso heeft op dit punt ongetwijfeld gelijk. Historici als Paxton waren immers
juist op grond van hun publicaties over Vichy uitgenodigd om als deskundigen op
te treden. Hun oordeel over Vichy was dus allang bekend en deze rechtszaak kon
daar niet veel aan toevoegen. Rousso is dan ook uiterst negatief over de betekenis
van het proces tegen Papon.
In een recent artikel in het tijdschrift Modern and Contemporary France is hij nader
op deze zaken ingegaan en heeft hij onder andere gewezen op het feit dat historici
als getuigen zijn opgeroepen en dus moesten zweren ‘de waarheid, de volledige
4
waarheid en niets dan de waarheid te zeggen’. Welke historicus zal evenwel durven
zweren dat hij de ‘volledige waarheid’ kent en kan zeggen? Historici beseffen immers
maar al te goed dat, naar het bekende woord van Pieter Geyl, de geschiedenis een
5
discussie zonder einde is.
Rechtszaken met historici als getuigen zijn één ding en een relatief zeldzaam ding,
maar er is inmiddels een nieuwe relatie tussen de historici en het recht ontstaan.
Ditmaal is die verhouding niet via de rechters tot stand gekomen maar via de
wetgever. Wij hebben in Nederland geen wetten waarin is vastgelegd wat de
waarheid omtrent het verleden is en andere opvattingen daarover strafbaar worden
gesteld. Toch raken ook bij ons de gemoederen snel verhit als het over oorlog en
bezetting gaat. Zo ontstond er een klein briesje toen PvdA-senator en jurist Eric
Jurgens in 2003 opperde dat de publicatie van Mein Kampf in Nederland niet langer
verboden zou moeten zijn en hetzelfde gebeurde toen minister Plasterk dat in 2007
herhaalde. Ook was er sprake van een kortstondig stormpje toen VVD-fractieleider
en historicus Marc Rutte in 2009 betoogde dat de vrijheid van meningsuiting eiste
dat ook het ontkennen van de holocaust niet strafbaar zou zijn. Van de twee gevallen
is het eerste het meest eigenaardige. Dit verbod berust namelijk niet op de strafwet
maar op het auteursrecht op Mein Kampf dat in Nederland bij de Nederlandse
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regering berust. Het verkopen van tweedehands exemplaren is dan ook niet
verboden.
De mogelijkheid om het ontkennen van de holocaust te vervolgen bestaat in
Nederland overigens wel degelijk. Zij berust echter niet, zoals in andere landen, op
een speciale wet hierover maar kan eventueel gebaseerd worden op de artikelen
137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Die luiden als volgt: artikel 137c
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1 - Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk
beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2 - Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of
gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
ARTIKEL 137d_
1 - Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat
tegen of discriminatie van mensen of geweldddadig optreden tegen persoon of goed
van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht,
hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de derde categorie.
2 - Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of
gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
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In Frankrijk gaat het anders. Daar werd op 13 juli 1990 de wet-Gayssot aangenomen.
Deze stelt het ontkennen van misdaden tegen de mensheid, zoals omschreven door
het tribunaal van Neurenberg - in feite gaat het hierbij om het ontkennen van de
holocaust - strafbaar. Ruim tien jaar later, op 29 januari 2001, werd de Armeense
genocide bij wet erkend. En nog weer een paar maanden later werd de wet-Taubira
aangenomen die de slavernij en de slavenhandel aanduidde als misdaden tegen
de mensheid. Daar zou het niet bij blijven - en daar was bovendien al het een en
ander aan voorafgegaan.
Eerst het voorafgaande. Voordat in 1990 de wet-Gayssot werd aangenomen,
waren er in Frankrijk al processen gevoerd tegen het ‘negationisme’ c.q.
‘revisionisme’, dat wil zeggen het ontkennen van de gaskamers en van de holocaust.
De bekendste hiervan zijn de twee processen tegen Robert Faurisson, een
hoogleraar literatuur in Lyon, die het onderzoek naar het bestaan van de gaskamers
als historische hobby had gekozen. Hij is tot twee keer toe, ook in cassatie,
veroordeeld in twee geruchtmakende processen. Met name het optreden van de
beroemde Amerikaanse linguïst en polemist Noam Chomsky, die was opgekomen
voor de vrijheid van meningsuiting - ook die van Faurisson - heeft hierbij veel
aandacht getrokken.
De wet over de Armeense genocide uit januari 2001 bestaat uit slechts één artikel:
‘La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915’. Ook aan deze
wet was een geruchtmakend proces voorafgegaan, namelijk de zaak tegen de
fameuze Britse Midden-Oostenkenner Bernard Lewis. Die had in een artikel in Le
Monde noch de wreedheid van het Turkse optreden tegen de Armeniërs in 1915
noch het aantal slachtoffers ontkend. Hij had er alleen de voorkeur aan gegeven te
spreken van ‘deportatie’ in plaats van ‘uitroeiing’ of ‘genocide’ omdat, zoals hij zei,
die term slechts de Armeense versie van de geschiedenis weergeeft en niet de
Turkse. Hoewel dit feit als een paal boven water staat, werd hij toch in 1995 door
de Parijse rechter veroordeeld omdat hij in hun ogen had gezondigd tegen de regels
van zorgvuldigheid en objectiviteit, zij het tot een symbolische boete van één frank.
Ook bij deze kwestie heeft de historicus dus te maken gekregen met de rechter en
de wetgever.
Enkele maanden na de Armenië-wet werd alweer de volgende ‘herinneringswet’
aangenomen. Deze betrof de slavenhandel en de slavernij en staat bekend als de
loi-Taubira naar de gedeputeerde uit Frans Guyana Christiane Taubira-Delannon,
die het initiatief voor de wet had genomen. In totaal telt de loi-Taubira vijf artikelen
maar het gaat vooral om het eerste: 1 - La République française reconnaît que la
traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et
l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux
Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
In deze zaak ging de wetgeving vooraf aan een nieuw proces tegen een historicus,
ditmaal tegen Olivier Pétré-Grenouillau die in 2004 een groot en vele malen bekroond
boek schreef over de slavenhandel met de titel Les traites négrières - men lette op
het meervoud - en werd aangeklaagd omdat zijn opvattingen in strijd zouden zijn
met deze wet. De zaak heeft tot veel verwarring geleid, enerzijds wegens het niet
door iedereen gemaakte onderscheid tussen Pétré-Grenouillau's boek en wat hij
zei in een interview, anderzijds door de confusie over het verschil tussen genocide
en misdaad tegen de mensheid. Pétré-Grenouillau werd niet veroordeeld.
De volgende wet in deze reeks ‘geschiedkundige wetten’ is de wet van 23 februari
2005 waarin de Franse natie haar dank betuigt aan de mannen en vrouwen die
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hebben deelgenomen aan het werk van Frankrijk in de vroegere koloniën, in het
bijzonder in Noord-Afrika. Was de loi-Taubira een actie van links, deze wet was de
wraak van rechts. Dat blijkt het duidelijkst uit Artikel 4 waarin - naar analogie van
Artikel 2 van de wet-Taubira - wordt bepaald dat de schoolprogramma's aan deze
dank uiting moeten geven.
Artikel 2 van de wet-Taubira luidt:
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Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences
humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente
qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives
écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances
archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans
tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.
In Artikel 4 van de wet over de weldaden van de kolonisatie is hiervan de echo
te horen: Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence
française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux
sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territories la place
éminente à laquelle ils ont droit. - La coopération permettant la mise en relation des
sources orales et écrites disponible en France et à l'étranger est encouragée.
Het artikel leest als een pastiche maar de zaak was ernstig en de maat was vol.
Er volgde een uitbarsting van verontwaardiging over deze flagrante bemoeienis van
de staat met de
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inhoud van het geschiedenisonderwijs. President Chirac weigerde de wet te
ondertekenen en liet Artikel 4 schrappen. De doyen van de Franse historici
(sommigen zouden zeggen de éminence grise!) René Rémond, lid van de Académie
Française, richtte de vereniging Liberté pour l'histoire op. Na zijn dood in 2007 werd
hij als voorzitter opgevolgd door de eminente historicus Pierre Nora, eveneens lid
van de Académie Française.
En deze vereniging van verontruste geschiedkundigen had succes. In oktober
2008 werd het Appel de Blois gepubliceerd waarin werd gewaarschuwd voor het
gevaar van ‘une moralisation rétrospective de l'histoire et d'une censure intellectuelle’.
Ook werden de politici aangespoord tot wijsheid en de historici opgeroepen tot actie
tegen de ‘geheugenpolitie’. Dit Appel werd aanvankelijk ondertekend door een kleine
groep van ongeveer twintig historici - ik zou zeggen prominente historici als ik er
niet ook zelf toe behoorde - uit tien Europese landen.
Ook dit Appel had succes. Op 28 november 2008 verscheen een paginagrote
advertentie in Le Monde met de namen van 1100 historici uit tal van landen die het
Appel hadden ondertekend. Vrij snel hierna zag de regering ervan af om de
vervolgwet over de Armeense genocide, die het ontkennen daarvan strafbaar stelde
en die al door de Kamer was aangenomen, voor te leggen aan de Senaat, terwijl
de poging dit soort wetten en strafbepalingen uit te breiden tot de Europese Unie
werd afgezwakt. Liberté pour l'Histoire had dus succes maar, om het wat plechtig
te zeggen, waakzaamheid blijft geboden.
De situatie in Frankrijk is uniek maar ook in andere landen zijn vergelijkbare
ontwikkelingen te zien. In Zweden en in de Verenigde Staten zijn resoluties
aangenomen die het Turkse optreden tegen de Armeniërs bestempelen als genocide.
In Texas wordt momenteel de geschiedenis op last van de Texas Education Board
herschreven.
Hoe zit het met Nederland? Wij hebben, zoals gezegd, geen wetten die
‘negationisme’ strafbaar stellen. Evenmin zijn er opzienbarende strafzaken over dit
onderwerp geweest. Wel was er in 1998 het proces dat de Anne Frank Stichting in
Amsterdam en het Anne Frank Fonds in Bazel hadden aangespannen tegen de
Belgische Stichting Vrij Historisch Onderzoek. Deze laatste stichting had een door
de eerder genoemde Fransman Faurisson en de Belg Verbeke geschreven brochure
op de markt gebracht waarin de echtheid van het Dagboek van Anne Frank werd
ontkend. Het ging hier echter om een civiele procedure en niet om een
strafrechtelijke. De eisende partij werd in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde
dat men wel mocht twijfelen aan de authenticiteit van het Dagboek, maar niet op de
wijze waarop Faurisson en Verbeke dat hadden gedaan.
De vraag is natuurlijk hoe deze verschillen zijn te verklaren. Het antwoord hierop
is niet eenvoudig te geven. Er zijn om te beginnen enkele opvallende verschillen
tussen beide landen. Zo kent Nederland niet, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten,
een grote Armeense bevolkingsgroep en geen lobby die deze massamoord als
genocide erkend wil krijgen. Ook is er een verschil in de relatie tussen kolonisatie
en immigratie. In Frankrijk bestaat tussen beide een vrijwel rechtstreeks verband:
de overgrote meerderheid van de immigranten is afkomstig uit de vroegere Franse
koloniën. In Nederland is de meerderheid afkomstig uit Turkije en Marokko. Dat zijn
geen vroegere Nederlandse koloniën maar de landen waaruit de arbeidsmigranten
afkomstig waren. Er zijn overigens ook wel minderheden uit de vroegere koloniën,
zoals de Molukkers, die in de jaren zeventig voor veel onrust hebben gezorgd maar
nu in kalmer vaarwater zijn gekomen. Ook zijn er Surinamers die het debat over de
slavernij en de slavenhandel hebben gestimuleerd en onder andere in de vorm van
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een monument en een onderzoeksinstituut erkenning voor hun verleden hebben
gekregen, maar initiatieven als de wet-Taubira hebben zij niet genomen.
Er is natuurlijk ook een groot verschil in politieke cultuur. Frankrijk is een land van
revoluties en radicale tegenstellingen. Nederland heeft een traditie van schikken en
plooien, pappen en nathouden, pacificeren
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en polderen. In zo'n cultuur worden de tegenstellingen - tot op heden - niet zo scherp
opgespeeld. Ook is er een verschil in onderwijsstelsels. In Nederland is het bijzonder,
dat wil doorgaans zeggen religieus geïnspireerd, onderwijs financieel gelijkgesteld
met het openbaar onderwijs maar geniet het een hoge mate van vrijheid. Daarin
passen wetten die over specifieke onderwerpen bepalen wat er onderwezen moet
worden niet goed. Wel is er een nationale onderwijsinspectie, maar die houdt toezicht
op de kwaliteit van het onderwijs, niet op de inhoud ervan.
Toch valt ook in Nederland een toenemende politieke belangstelling voor het
nationale verleden en het onderwijs daarover te constateren. Verschillende politici
hebben de onwetendheid van de Nederlanders over hun eigen verleden aan de
kaak gesteld, terwijl de onwetendheid van politici zelf ook pijnlijk aan het licht is
gekomen. Als gevolg hiervan zijn twee belangrijke initiatieven genomen. Het eerste
betrof de instelling van een zogeheten Canoncommissie die als opdracht kreeg een
lijst op te stellen van gebeurtenissen en personen die iedere Nederlander geacht
wordt te kennen en die dus in het onderwijs aan de orde moeten komen. Die Canon
is er gekomen, over het algemeen goed ontvangen en door de minister van Onderwijs
omhelsd. Bij de practische uitwerking ervan hebben zich echter problemen
voorgedaan en het is onduidelijk wat precies de invloed ervan op het onderwijs zal
zijn.
Een enigszins vergelijkbaar politiek initiatief was het plan tot de oprichting van
een Nationaal Historisch Museum. Ook dat initiatief is door de politiek overgenomen.
Er is vrijwel onmiddellijk bij de uitwerking ervan politiek gekrakeel onstaan met name
over de vestigingsplaats (dat is Arnhem geworden), vervolgens over de exacte
locatie in Arnhem en eveneens over de door de directie naar buiten gebrachte
ideeën over de opzet ervan die door sommige critici als modieus en
postmodernistisch werden afgewezen. De discussie gaat door maar het Museum
zal er - zoals het er nu uitziet - wel komen.
De bovengenoemde initiatieven hebben een heel ander karakter dan de Franse
herinneringswetten maar ze komen ook voort uit zorg over de nationale herinnering,
althans de herinnering aan het nationale verleden. Ze hebben te maken met
discussies over de nationale identiteit en de bedreiging daarvan in een steeds
mondialer, internationaler en multicultureler wordende samenleving. In Frankrijk is
het debat over de nationale identiteit door de overheid gestimuleerd, overigens met
weinig succes.
Ten slotte is het aardig om op te merken dat België door al deze ontwikkelingen
nauwelijks lijkt te zijn beroerd. Hoewel het land in meervoudig opzicht is ingeklemd
tussen Frankrijk en Nederland, zijn er geen processen over gebeurtenissen uit het
verleden gevoerd en geen herinneringswetten aangenomen. Ook is er geen
historische Canon opgesteld of een Nationaal Historisch Museum gepland. De
discussie over de nationale identiteit wordt er anders gevoerd, niet zozeer binnen
de context van globalisering en immigratie, maar als onderdeel van een al veel
6
langer bestaande onenigheid over de aard van de Belgische staat zelf.}

Eindnoten:
1 Robert Fruin, Verspreide geschriften (I-X, Den Haag 1900-1903): 111, 225.
2 Lucien Febvre, Combats pour l'histoire (Parijs 1965): 108.
3 Carlo Ginzburg, De rechter en de historicus (Amsterdam 1991; = Il giudice e lo storico, Turijn
1991).
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(mei 2009): 153-16I.
5 Rousso is overigens wel als getuige opgetreden in het proces dat Faurisson had aangespannen
tegen Robert Badinter die hem ‘un faussaire de l'histoire’ (‘een vervalser van de geschiedenis’)
had genoemd. Het verschil was, zo zei hij, dat het hier niet om een oordeel over het verleden
ging maar om het gedrag van een collega dat zijns inziens in strijd was met de normen van de
professie. Zie: B. Jouanneau (red.), La justice et l'histoire face au négationnisme (Parijs 2008):
125-126.
6 Olivier Pétré-Grenouillau, Les traites négrières; Essai d'histoire globale (Parijs 2004).
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Wouter Steyaert
Ik doe het stof af. Ik schuur de tegelvloer. Ik ga bij de kapper en vermink iemand
met een haardroger. Ik vermoord een klant. Ik schiet een agent neer. Ik snijd het
hoofd van een kapster af.
Wij worden ouder. Wij worden zieker. Wij willen altijd alles beter doen.
Ik mis een leidende hand om in te bijten.
Ik mis de tijd waarin slurpen sociaal was aanvaard.
Onze inhoud loopt leeg over een diamanten steenweg. Wij dansen, wij zingen, wij
zijn cirkelzagen in ons verdriet. Wij mijmeren. Wij liggen slapeloos in een bed.

*
In het hakselhout liggen wij te kotsen. Op onze oprit plassen wij uw naam weg,
die wij daar in krijt hadden neergeschreven: om u hier te houden! Is een paard dat
huppelt in een laan in het donker dan niet goed genoeg voor u? Kan ik mijn gelaat
overschilderen en zingen in de molsgangen van de rooms-katholieke Kerk?
U bent niets, precies zoals wij het hebben gewild.
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Ik kocht bloemen en een vaas om een ruzie bij te leggen. Ik gaf een hand en een blik
aan die mensen.
Wij trekken onze hemden recht en slapen in een donkere gracht.
Ik draai aan mijn depressieknop. Ik hang halsstarrig de sukkelaar uit.
Mijn moeder miauwt naar de kat.
Mijn vader zit op een plateau met boter.

*
Wij zijn redenaars zonder het woord te gebruiken. Ik ben veel te goed voor deze
wereld. Veel te braaf. Te mooi ook.
Wij zijn hier om u te helpen.
Wij vlechten suïcidale verlangens in uw haar. Wij barsten open als een puist.
Wij vechten in de leegte van een maag, van een pels geworden dier.

*
De zee strekt zich uit. Ademt bellen in.
De zee is een dominante vos die van beslissingsrecht afweet.
Ik ga liggen en trek haren uit de grond. Ik klop spijkers in mijn plastic aangezicht.
Wij hebben u gewaarschuwd. Wij hebben u gezegd dat het beter is om hier niet te
komen. U mag van geluk spreken dat u nog leeft. U moet ons bedanken en u moet
uw geld op onze rekeningen storten want wij waren waarlijk goed voor uw persoon.
Dank ons, wij heb uw geld nodig, godverdomme.
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Onze paus
(twee fragmenten)
door Arnon Grunberg
9 - Het nieuws
Tandartsassistente staat voor een videocamera.

TANDARTSASSISTENTE

- Ik ben negentien jaar, ik ben tandartsassistente maar ik volg een schriftelijke cursus
om journalist te worden.
Later wil ik het nieuws presenteren.
Ik heb een lichaam om het nieuws te presenteren.
Wie naar mijn lichaam kijkt, wordt vanzelf vrolijk.
Juist daarom zouden ze mij het nieuws moeten laten presenteren.
Terwijl ik het nieuws presenteer, zal ik me langzaam uitkleden, heel langzaam
want er is veel nieuws. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat er nog nieuws over is
en ik niets meer heb om uit te trekken.
Nogal wat nieuws is treurig.
Oorlog bijvoorbeeld is treurig nieuws.
Dat onze paus zo ziek is. Ook treurig nieuws.
Terrorisme.
Treurig nieuws.
Maar als ik vertel over een aanslag of een veldslag en ik me daarbij langzaam
uitkleed, dan zullen de mensen minder treurig zijn.
Ik heb brieven geschreven aan de televisie, maar tot nu zijn deze brieven niet
beantwoord.
Ik begrijp niet waarom die brieven onbeantwoord zijn gebleven.
Ik ben een vrouw, een aantrekkelijke vrouw, negentien jaar oud.
Ik heb foto's bijgesloten, maar een foto zegt misschien niet genoeg.
Daarom neem ik deze videoband op.
Dat de mensen van het nieuws weten wat ze aan mij hebben.
Ik vind het niet onprettig als mensen naar mij kijken. De tandarts kijkt ook altijd
naar mij, zelfs als hij met zijn vingers in de mond van de patiënt zit.
Wie naar mij kijkt, wordt vanzelf gelukkig. Zegt de tandarts. Ik wil het nieuws
presenteren. Dat is wat ik te zeggen heb.
Ik wil niet langer wachten. Over tien jaar is mijn lichaam niet meer wat het nu is.
Kijk zelf, hoe goed het is, mijn lichaam.
Het buigt alle kanten op, mijn lichaam.
Maar straks buigt het geen enkele kant meer op.
Ik geef jullie achtenveertig uur.
Over achtenveertig uur wil ik het nieuws presenteren.
Christus is altijd bij me.
Als ik slaap, als ik waak, als ik alleen ben, en als ik samen ben met anderen.
Het is niet mijn stijl om via deze mij onsympathieke methode de aandacht
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op mijzelf en mijn talenten te vestigen maar jullie hebben me geen keus gelaten.
Als ik niet binnen achtenveertig uur het nieuws mag presenteren, dan zal ik het
televisiestation binnenlopen.
Deze bom zal om mijn billen, mijn buik en mijn borsten zijn gewikkeld.
Tandartsassistente wikkelt een bom om haar billen, haar buik en haar borsten.

TANDARTSASSISTENTE

- Ik ben de liefde, maar wie niet naar mijn liefde wil luisteren, zal mijn woede op zich
voelen branden.
Mijn grootmoeder is twee jaar geleden overleden. Zij heeft van mij gehouden.
Haar liefde geeft me de kracht deze moeilijke taak te volbrengen. En Christus
natuurlijk. Maar dat spreekt voor zich.
Zelfs als jullie niet naar me willen luisteren, zelfs als ik nooit het nieuws mag
presenteren en jullie mij dwingen te doen wat eigenlijk ondenkbaar is, dan nog zal
mijn dood niet voor niets zijn geweest.
Ik leef verder in alle mensen die naar me gekeken hebben.
Mijn lichaam brengt het geluk op deze wereld.
Niemand mag dat ontkennen.
Niemand zal dat ontkennen.
Tandartsassistente kucht.
Tandartsassistente loopt naar de videocamera en zet hem uit.

17 - Het kind
TANDARTSASSISTENTE

- Wie ben je?
DE PAUS

- Ik ben de paus.
TANDARTSASSISTENTE

- O.
DE PAUS

- Niet schrikken.
TANDARTSASSISTENTE

- Ik zie er niet uit.
En ik dacht dat u dood was.
Ik ben niet geschrokken.
DE PAUS

- Dat dacht ik ook.
TANDARTSASSISTENTE

- Hoe lang bent u hier al?
DE PAUS

- Een paar uur.
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TANDARTSASSISTENTE

- Ik ben hier al lang.
Al heel lang.
Wie hebt u bij u?
DE PAUS

- De kleine paus.
TANDARTSASSISTENTE

- Zie ik er een beetje uit?
DE PAUS

- Ik kan u niet zien.
TANDARTSASSISTENTE

- Dat spijt me.
Ik u ook niet.
Hoe lang bent u hier al?
DE PAUS

- Al een paar uur zei ik toch.
TANDARTSASSISTENTE

- Hoe word je eigenlijk paus?
DE PAUS

- O, dat is een lang verhaal.
TANDARTSASSISTENTE

- Ik heb alle tijd.
DE PAUS

- De paus weet van alle kardinalen met wie ze geslapen hebben. Met
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welke jongens ze geslapen hebben. Hoe oud de jongens waren. Sommige waren
twaalf, andere zes, weer andere vier.
Zo word je paus.
Door de geheimen van anderen te sorteren, te categoriseren, te analyseren.
De geheimen van de kardinalen. De geheimen van de priesters. De geheimen
van de gelovigen, de geheimen van God.
TANDARTSASSISTENTE

- Houdt u van...
DE PAUS

- Van wie?
TANDARTSASSISTENTE

- Van...
Jezus?
DE PAUS

- Ik houd van alle kinderen.
TANDARTSASSISTENTE

- Ook van mij?
DE PAUS

- Ook van jou.
Hoe heet je?
TANDARTSASSISTENTE

- Ik ben de tandartsassistente.
DE PAUS

- Leuk je te ontmoeten.
TANDARTSASSISTENTE

- Is dat uw hand?
DE PAUS

- Nee, niet die van mij.
Misschien is de kleine paus naar je toe gekropen.
TANDARTSASSISTENTE

- Hoe heet je, kleine paus?
ZOON

- Ik ben Martin.
TANDARTSASSISTENTE

- Hoe oud ben je, kleine paus?
ZOON

- Twaalf.
Wat is dat?
TANDARTSASSISTENTE

- Dat is mijn buik.
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- En dat?
TANDARTSASSISTENTE

- Dat is mijn navel, kleine paus.
ZOON

- En dit?
TANDARTSASSISTENTE

- Dat is mijn borst.
DE PAUS

- Kleine paus! Kom hier.
Laat hem met rust.
TANDARTSASSISTENTE

- We zitten met elkaar opgescheept.
We moeten het een beetje gezellig maken.
De tandarts. De paus. Vlees is vlees. Troost is troost.
DE PAUS

- Hij is van mij.
Bederf hem nou niet, onze kleine paus.
Hij zal ons allemaal gelukkig maken.
TANDARTSASSISTENTE

- Dan zal ik eerst hem gelukkig maken. Opdat hij weet wat dat is. Geluk.
DE PAUS

- Bederf hem nou niet.
Waar is het kind?
Waar is ons kind?
*

*

Onze paus is in februari 2007 door Arnon Grunberg geschreven in opdracht van het Wrocławski
Teatr Współczesny in Polen. - Het toneelstuk werd geweigerd.
Onlangs werd de tekst in een zeer beperkte oplage door Grunbergs eigen uitgeverij Norman
Bates uitgebracht in een bibliofiele uitgave met een Poolse vertaling van Karol Lesman en
foto's van Paul Blanca. - Informatie: normanbatesny@gmail.com
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Volle zaal
Leo Vroman
Ik heb al tien of twaalf jaren
geen oceaan, geen zee gezien.
Ik mis de bulderende baren,
en hun sissend sterven bovendien.
Dit is een zee van grijze haren.
De korte golfslag van een haarstilist
vult de zaal met een oneetbare mist
en zonder het voorrecht te verdrinken
in branding schuim of buitengaats
zit ik vastgeklonken op mijn plaats
spartelloos te trachten
bij de golfslag van mijn gedachten
in slaap te zinken

Fort Worth, 30 augustus 2010
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Geen nood
Wie nog zo levend als wij zijn
worden ook net zo dood
als haar lijf en het mijne,
maar nodeloos is je nood:
we zullen er niet bij zijn
als wij verdwijnen
en worden niet degenen
die zijn verdwenen.

Fort Worth, 2 oktober 2010
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Beste Lara, Lieve Lara, Aan Lara, Lara
door Basje Boer
Er lag een elastiekje op de grond. Het vormde een gifgroene cirkel tussen je rode
laarsjes.
‘Lemmy,’ zei ik. ‘Zijn je ouders hardrockers ofzo?’
Je lachte, zei: ‘Ik heet Lara.’
Het was mijn laatste briefje van vijf, maar dat zei ik niet. Ik kon later op de avond
vast wel op de pof betalen. Of lenen. Ik zou wel zien. Ik stond bij de bar te wachten
toen je zonder wat te zeggen een handvol muntjes in mijn broekzak liet glijden.
Terwijl ik terugliep met de flesjes bier stootte Ahmet me aan. ‘Ze wil het, man, kijk
dan.’ Hij bedoelde jou.
Een uur voor sluitingstijd waren de meeste anderen al naar huis. De rest stond
buiten, waar het nog warm was en je mocht roken. Op ons tafeltje lagen verpulverde
bierviltjes, wat munten, een nat geworden pakje lange vloei. Je had de hak van je
rode laarsje op het onderstel van mijn kruk gezet. Je knie raakte bijna mijn kruis en
mijn knie het jouwe. Ik keek neer op drie denim bovenbenen. Mijn jeans was
vaalblauw goedkoop, de jouwe donkerkleurig duur.
Rikkert keek door het raam naar binnen. Hij wees op de joint tussen zijn vingers
maar ik schudde van nee. ‘Blow je niet?’ vroeg je. ‘Soms,’ zei ik. ‘Ik heb wel zin,’
zei je en je sprong op van de barkruk. Ik bleef zitten. Door het raam zag ik hoe je
de joint van Rikkert overnam. Ze vonden je aardig, dat was duidelijk, misschien een
beetje raar. Ik vond het leuk om door het raam naar je te kijken. Dan kon ik gewoon
kijken, zonder wat te zeggen, wat een beetje raar zou zijn als je tegenover me zou
zitten.
Je zei: ‘Hoe oud denk je dat ik ben dan?’
Je zei: ‘Je woont toch niet bij je ouders ofzo. Of wel? Woon je wel bij je ouders?’
Je zei: ‘Dan gaan we morgen samen ontbijten. Maak ik je bed voor je op, hoeft
je moeder dat niet voor je te doen.’
Je zei: ‘Gewoon. Ik vind je gewoon leuk. Wat moet ik er nog meer van maken
dan? Ik kan je toch gewoon leuk vinden?’
En: ‘Vind je mij niet leuk dan?’
Het is heus niet dat ik nog nooit met een meisje had gezoend. Ik had zelfs met
heel veel meisjes gezoend. Het zou ook een tikkie raar zijn als je op je zeventiende
nog nooit had gezoend. Maar ik had nog nooit met een meisje van vijfentwintig
gezoend. En ik was ook nog nooit met een meisje naar bed geweest.
Af en toe beet je op mijn lip, tussen het zoenen door, wat best lekker was. Je
drukte me met mijn rug tegen de muur om de hoek bij De Stoof, waar mijn vrienden
en ik en heel veel andere jongens die ik ken altijd staan te plassen na sluitingstijd
en je moet nog dat hele stuk op de fiets. Je liet me los, zette een wankele stap naar
achteren. Ik dacht dat je moest kotsen.
‘Gaat het?’ vroeg ik. Je hief een hand op, waarmee je bedoelde: ‘Hou je
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mond’. Ik zocht in mijn broekzak naar mijn sigaretten maar bedacht me toen dat je
van de rook misschien nog misselijker zou worden. Toen keek je glimlachend naar
me op. ‘Het gaat,’ zei je.
Het bekvechten ging door tot aan het stoepje voor mijn deur.
Ik zei: ‘Ik heb er geen zin in.’
Je zei: ‘Maar we hoeven helemaal niks.’
Ik zei: ‘Maar dan heeft het toch ook geen zin dat je bij me slaapt.’
Je zei: ‘Maar we hebben het toch leuk? We kunnen toch een beetje zoenen en
zo? Je vindt het toch leuk om met me te zoenen?’
Je praatte een beetje hard, omdat je dronken was. Ik was bang dat mijn moeder
wakker zou worden. Ik zoende je zodat je je mond zou houden, ik legde mijn hand
achter je hoofd omdat ik bang was dat je achterover zou vallen.
We werden tegelijk wakker, alsof er een wekker was afgegaan die alleen wij konden
horen. Buiten was het ergens tussen nacht en dag in. Je glimlachte naar me, je was
niet meer dronken. Of in elk geval niet meer misselijk. Zonder wat te zeggen, klom
je bovenop me. Ik keek naar je op, ik bleef de hele tijd naar je kijken. Toen het voorbij
was, haalde ik wat water en het halflege pakje kauwgom dat op het gangkastje lag.
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We konden niet meer slapen, het was nu veel te licht. Je was gestopt, zei je, maar
je nam telkens een trekje van me als ik een sigaret opstak. We gebruikten een
colablikje uit mijn prullenmand als asbak want ik mocht op mijn kamer niet roken.
Eerst stelde je me vragen. Over school en over wat ik erna wilde doen. Over mijn
ex-vriendinnetjes. Over de band die Rikkert en ik net hadden opgericht en waar we
nog een zanger voor zochten en een drummer en misschien iets elektronisch. Je
stelde zoveel vragen dat ik jou helemaal niets meer kon vragen, ik had het te druk
met antwoord geven. Later, toen je heel stil en verdrietig werd, was ik alweer vergeten
dat ik je wat had willen vragen. Nou ja, waarschijnlijk had ik toch niet geweten wat
ik wilde vragen. Nu weet ik het wel. Nu wil ik weten of je ook katten had of dat je
meer van honden hield. Op welke school jij had gezeten want misschien was het
wel dezelfde school. Of je huisgenoten had of dat je alleen woonde. En waarom je
bij me in bed lag.
Mijn moeder deed open zonder te kloppen. Ze schrok. Ze schrok heel even en
herstelde zich toen. Ze glimlachte. Jij glimlachte ook. Of we kwamen eten, vroeg
ze. Er stond ontbijt op tafel.
Je had alleen een T-shirt aan, daaronder blote benen. We zaten met onze
boterhammen op de bank, jij met je benen opgetrokken onder je shirt, je knieën
tegen me aan. Het was zonnig. Lange strepen licht strekten zich uit over de vloer.
Lotje rook aan je tenen en haar snorharen kietelden je. We hoorden mijn moeder
stofzuigen op de trap, mijn vader was bezig in de tuin. We hadden gezien dat ze
elkaar heel even hadden aangekeken, zwijgend, maar zeiden er niets over, kauwden
op onze boterhammen met pindakaas. Van de houten planken die mijn vader uit
de garage haalde, maakte hij grote stapels rond de boom aan de achterzijde van
de tuin.
‘Hij bouwt een boot,’ dacht jij. ‘Een schuur,’ zei ik. Mijn moeder kwam puffend de
trap af met de stofzuiger in haar ene hand en de stang in haar andere. ‘Papa is een
boomhut aan het bouwen,’ zei ze. We keken weer naar buiten. Mijn vader was
begonnen met zagen. Zweet gutste van zijn voorhoofd en ook zijn overhemd met
opgestroopte mouwen was doorweekt. Zijn lichamelijke inspanning stond niet in
verhouding met de wezenloze blik in zijn ogen. Hij keek zonder te zien, zoals hij jou
gedag had gezegd zonder echt te beseffen dat je er was. Ik dacht: Het is goed dat
papa een boomhut bouwt. Het is fijn om wat te doen te hebben.
Je keek naar me en je leek bijna doorzichtig, zo bleek was je. Waarom had je niet
gewoon je broek aangetrokken, je dure jeans. Ik schaamde me voor je blote benen,
voor je stank, voor het wondje op je lip en de stoppels op je schenen. Je keek naar
me op en je glimlachte even, half. Buiten was mijn vader gaan zitten, hijgend in zijn
kring van hout. Zijn bril was, nat van het zweet, een stukje van zijn neus gegleden.
Hij keek naar zijn handen. Nergens anders naar, alleen naar zijn handen. En wij,
binnen, keken naar hem. Ik dacht: papa bouwt helemaal geen boomhut. Wat bouwt
papa dan? Wat bouwt hij?
Je trok je dure jeans aan. Je kuste me en je smaakte zuur. Je rook ook zuur
trouwens. Je stelde me geen vragen meer, je was stil. We hoorden papa timmeren
in de tuin, het echode tegen de muren en de huizen en alle straten van de stad.
‘Dag’ zei je en even was je zo doorzichtig dat ik door je heen keek naar de
volgende dag en het einde van je leven zag.
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Cardiografie van het zeewater
Pim te Bokkel
1.
Wat het water achterlaat:
spoelpatronen die van w en mooi
en meer
de handgeschreven lijnen zijn
2.
Op elke heuvel rust
een schelp
die het spoelzand bezwaart
3.
De grond die ik besta:
een schelp die zich met water en een schelp
tot zand vermaalt
4.
De wilskracht van water
5.
Maar steeds is er het punt waarop
het twijfelt
om de tenen verder landinwaarts
te bewegen - het moment
waarop de zandkorrels het land verlaten
om de zee te zien
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6.
Noem het waterplateaus terrassen die
door eb en vloed worden bevloeid
7.
Er is geen waterpeil
8.
Er is de wassing:
het masseren van een korrelige
kustlijn
9.
Duizenden kustlijnen tel ik
als duizendmaal
het dansende waterpeil
10.
Wilskracht die uitvloeit als spoelwater
en terugvalt
om niets meer of minder
dan massa te zijn
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Of zoals
door Marcel Koopman
zoals
ontmoet je een vrouw met een kaal hoofd en je denkt
A) ze lijdt aan een chemokuur
B) ze ondergaat een haarziekte
C) imprintable
D) ze is niet goed bij haar hoofd
dat wordt een lastige ontmoeting: je moet alle mogelijkheden steeds paraat
houden ze heet emma
emma te emmen te emmeren te emmercompascuum, te emmererfscheidenveen? ik denk: waarom niet prinses emmalia of gewoon gemma? emmerlijk
mislukken we eten emmerlingen kasteel emmerzoden
en al die winkeltjes in Duitsland die Tante-Emma-Läden heißen und wo man
wirklich fast alles bekommt, was so anfällt, von Büroklammer bis Haarlack
hetgeen zij dus niet nodig heeft.
of zoals
dat ik viertongig ben en dus de onuitroeibare neiging heb elke zin die enigszins
boven het alledaagse uitstijgt in drie andere talen uit te proberen
wat meestal niet gaat - al niet tussen gewoon Nederlands en Duits laat staan
Engels tussen en Zweeds niet
soms expres fout leuk doen natuurlijk zo van de zeug donderde voorover dat is
der Zug donnerte vorüber maar daarover hopelijk later
het volgende is al in het Nederlands onwaarschijnlijk genoeg maar waar is het
wel
met name dat de broer van een vriend een overheidsuitkering geniet in Terneuzen en dus van deze overty/overness banen aangeboden krijgt zoals dat gaat want
je moet werken toch?
met name mocht hij in een zogeheten coffeeshop en dat hij dan weigert omdat
nu ja vul dat zelf maar in makkers hoewel sommigen misschien denken wat
een droplul
maar vervolgens wel gekort op de uitkering dat wel want werkweigering je moet
werken immers?
en die zogenoemde Überkeit/Überheit klaagt een jaartje later de coffeeshop aan
wegens het zijn van een criminele organisatie en wint de rechtszaak
als hij er gewerkt had was hij zo de nor in gedraaid
dat kun je niet omtongen dat is onvertelbaar omdat het niet te geloven is
wat niet te geloven is kun je beter niet proberen te vertellen dat begrijpt iedereen
dat moet je niet doen dan gaat je hele moeizaam opgebouwde reputatie floeps
naar de verdommenis
als je daar in gelooft
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of zoals
in Scandinavië vinden ze namelijk dat heel Europa (waar Scandinavië volgens
de Scandinaviërs niet bij hoort) een slecht onderhouden park is
nergens een brokje echte natuur overal barbaren die hun zooi in dit park smijten
en veel te luid zijn en overal massa die Massä zegt de Zwitser dan
en zij maar denken stackars ohyfsade europabor
jammer dat het er altijd koud en ongezellig is anders zou ik het wel weten u
niet dan?
en ook daar hebben ze een överhet al noemen ze dat myndigheten ja de mondigheid u leest het goed
zoals wat mondige mensen eten
daar kan je boeken nee bibliotheken over volpennen wat dacht je van fast food
is dat Schnellnahrung, snabbnäring
hoe dan ook beter geen gebruik van maken wegens
E) E's bijvoorbeeld bewezen kankerverwekkende
F) verwerking van slachtafval
G) antibiotica onverzadigde vetzuren zware metalen gekke koeienziekte wat
dies meer zij
H) je was ooit in zo een fabriek
ben je kieskeurig geworden of zelfs wählerisch, fastidious en kräsen (wat een
prachtkwartet heel wat mooier dan insecten of hoofdsteden)
nog mooier is zimperlich maar helaas net een andere nuance
als je ergens wordt uitgenooiigd in pakweg de hoofdstad en je krijgt zo een quasi
Italiaanse braakplak kakelvers uit de diepvries via de magnetron voor je kanis
wat doe je dan? je niet laten kennen en kanen maar en er het beste van hopen
meestal
maar je denkt er wel het jouwe van hoewel je jezelf daar niet mee kunt voeden
dat is allemaal niet zo eenvoudig
zoals dat ik persoonlijk kaas veel erger vind walgelijk zelfs bedorven melk eigenlijk
alleen al het zien van zo'n stuk zweterige geelheid is mij vaak bijna te veel zeker
met gaten ost är vämjelig
hoe ik me voel als de mensen aan het tafeltje naast mij quattro formaggi bestellen zo ongeveer moet Odysseus zich gevoeld hebben toen hij nou ja toen maakte
ik een homerische vergelijking dat was voor het laatst in grofweg 1970 maar ik
kan het nog
er schijnen er te zijn die menen dat die geluksvogel Ulysses heet en inderdaad
is Griekse kaas wél lekker zo niet heerlijk pas op niet verwarren met Bulgaarse
die stinkt namelijk van Keulen naar Aken de pan uit en is daardoor makkelijk
uit elkaar te houden
als je daar in gelooft
zoals Kölsch
dat is pils uit Keulen je hebt daadzakelijk ook Bönnsch maar wie kent dat al? ik
heb daar gewoond dus voor mij is het geen kunst
daar gebruiken ze soli als meervoud van solo pakweg op een piano en als ik dan
vraag of ze ook dui, trii of radii of zelfs kli zeggen zwijgen ze
latijn kunnen ze niet arme onbeschaafde Europeanen
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vrouwen zonder haar dat is niks het hoofd is nog tot daaraantoe maar de imprintable dat is het allerergste
zo wordt het je reinste pedofilie waartegen zich menigeen sterk maakt maar in
dit speciale geval niet
wie doorziet dat immers?
emma?
zoals er bestaat ook geloof geloof ik dat is voor mensen die het niet zien en het
dan maar moeten geloven
hoe kan dat nou mensen?
ze zeggen ik zie Amerika ook niet maar ik weet dat het bestaat mijn nicht is
daar gaan wonen
haal je de Koekkoek
als je een engel ziet ben je een ketter of een heilige het is maar hoe het engeltje
valt
eerst ben je zalig heb ik gehoord en dan pas heilig of kan je in één keer hoppeta
heilig worden?
verklaard bedoel ik
dat verklaart helemaal niets
dan zeggen ze sommige dingen kun je niet verklaren
als je daarin gelooft
of zoals
heb je je rug naar haar toegedraaid ze ziet je achterhoofd je voelt haar blikken
priemen haha dat kan helemaal niet dat zou pijn doen
toch begin je je af te vragen of die kale huid warm aanvoelt toch een levende
kegelbal de gaten zitten er al in
of een met brein gevulde Tibetaanse klankschaal zo een die je met een rond
houtje moet aanstrijken en die dan aoemmmt stranger than fiction and you can't
beat your brain for entertainment
eh zegt ze leest u wel eens?
o ja! ze heeft lieve bruine ogen
wat zoal?
het eerste post-post-moderne semi-proza omdat
I)
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Valproject
Emma Crebolder
1.
Als de valbijldatum nadert.
Welk aanvallig torso
taps toelopende spieren
de schaamstreek torsend
staat op de rand van het zwembad.
Boven hem bereidt de esdoorn
zijn vleugelzaden.
Het wordt niet neervallen
maar paarsgewijs wentelen.
2.
Een halfnaakt met pantalon
danst zijn act. Het valt niet tegen.
Want wat ik in hem mis
vul ik aan met de danser
eens in Myanmar. Op de vlonder
gedwongen om uiteen te vallen
voor toeristen. Straf van het regime.
Hij was de virtuoze marionet
die aan zijn eigen touwtjes trok
tienduizend malen tot hij brak.
3.
Op de valreep wordt bericht
over een breed cultureel pakket.
Homo sapiens fluitend op
het pijpbeen van de vale gier.
35.000 jaar instrumentaal onderdeel
van een vruchtbaarheidsrite.
Van een tanig levenslied
tot bolling gekneed, het beeld
met daarnaast de fluit, artefacten,
toevallig innig nog bijeen.
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Dinsdag
door Revka Bijl
De toetsen van mijn toetsenbord ga ik loswrikken, een voor een, zodat er een berg
van plastic lettertjes overblijft. Dan leg ik ze eerst op alfabetische volgorde op mijn
bureau, op de bureau-onderlegger die we hadden gekregen van IJzerhandel Smit
- waarvan iedereen weet waar die zit. Dat stond er tenminste op de onderlegger,
maar ik had geen idee, en zou er ook nooit achter komen, want ik zou de lettertjes
in mijn mond doen, om dan met volle mond naar de watertank te lopen. Met een
bekertje water zou ik proberen ze door te slikken. De secretaresse zou een praatje
met me willen maken bij de watertank en ik zou schaapachtig lachen met rare
uitstulpingen in mijn wangen. Ik zou paars aanlopen, hijgen, kokhalzen en dan, met
een beetje wilskracht, en wilskracht had ik de afgelopen twee maanden wel
ontwikkeld hier, niks.
Het werk was niet moeilijk, de werkdagen kort. Eigenlijk was alles heel overzichtelijk
- maar van een soort overzichtelijkheid die maakte dat ik niets voelde, niets dan
leegte althans.
Op dinsdagochtend tien uur was de redactievergadering. Dan kwamen we bij
elkaar om het volgende nummer voor te bereiden. Het leek wel of het gebouw ook
voelde wanneer het dinsdag was. De werkkamers waren dan nog donkerder en de
tl-verlichting deed de systeemplafonds nog beter uitkomen. De secretaresse maakte
een kan koffie en een kan thee en vergat elke vergadering opnieuw de suiker op
tafel te zetten, zodat de verhitte discussies onderbroken moesten worden om het
bekertje met die lullige suikerzakjes van het secretariaat te halen.
De vergaderingen werden voorgezeten door Ab, de adjunct-hoofdredacteur. Een
grote, brute man met dito stem. Ongetwijfeld was hij onweerstaanbaar voor het type
vrouw dat de verkeerde romans leest. Hij hoorde zichzelf graag spreken en lachte
zo hard om zijn eigen grappen dat de tafel ervan schudde terwijl de rest van de
redactie gelaten voor zich uit staarde.
‘Zo, dames en heren,’ begon hij. ‘Wat gaan we doen voor het themanummer?’
Na een klemmende stilte zei Fieke, het jongste redactielid: ‘Nou, misschien kunnen
we iets doen met...’
‘Jezusmina,’ bulderde de adjunct-hoofdredacteur. ‘Zo kun je toch geen idee
presenteren, jaja, misschien kunnen we wel iets doen... Tsjonge jonge, weet je, we
kunnen altijd misschien wel iets doen!’
Fieke beet op het plastic roerstaafje van haar koffie en keek naar beneden.
‘En dan ben ik misschien gek hoor,’ denderde Ab verder, ‘ja, noem me maar gek,
maar ik denk dan: dat noemt zich nota bene journalist. Ideeën genereren! Dat moeten
we hier doen! Keiharde ideeën! Je bent jong en een leuke meid maar nog lang van
z'n leven geen journalist.’
‘Jezus, Ab,’ zei de nieuwsredacteur vermoeid, ‘hou nou toch eens op, dat heeft
er helemaal niks mee te maken. Laten we nu gewoon doorgaan. Het doet
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er toch ook niks toe dat jij oud en dik bent. Ja, ik zat net naar je pens te kijken, Ab,
jij bent behoorlijk oud en dik.’
Ab grijnsde alsof hij een compliment had gekregen. We gingen verder. De
aandacht verschoof naar mij. Ab keek me aan als een roofdier dat een prooi in het
vizier krijgt.
‘Zo mevrouw de stagiaire, wat voor briljante ideeën ga jij te berde brengen?’
Fuck, dacht ik.
‘Nou, zei ik en dacht bij mezelf, geen misschien zeggen, geen misschien zeggen.
‘Misschien (oh shit, dacht ik, nu zeg ik het toch) zouden we een stuk kunnen schrijven
over vakantiebestemmingen die misschien (o godverdomme, alweer) niet zo voor
de hand liggen. Beetje omgekeerd perspectief in het kader van het vakantienummer,
ofzo.’ (Jezus, nu zei ik ook nog ofzo)
‘Nou’, loeide Ab. ‘Ge-wel-dig! Grens-ver-leg-gend! Nu ook zij klaar is met orakelen,
lijkt het me meteen tijd voor de vrije ideeënronde. Iemand iets?’
De tafel werd door de aanwezigen met grote precisie bestudeerd. Zandkleur, met
spikkeltjes. De meeste in twee tinten groen en hier en daar een rode.
‘Iemand van de dames en heren journalisten nog een idee voor een briljante
pennenvrucht?’
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De tafel was opgebouwd uit losse elementen voor zoveel mogelijk flexibiliteit op de
werkvloer.
‘Een stuk waarmee de nationale dagbladen zullen openen na onze publicatie?’
De tafel paste goed bij de kast met rode ordners waarin alle eerdere jaargangen
waren opgeborgen.
Ab had er genoeg van. ‘Dames en heren,’ riep hij, ‘ik wil dit graag nog even gezegd
hebben. Het is zo dood en doodzonde dat onze bijeenkomsten bijna elke week
verzanden in dezelfde lethargie. Dat moet anders!’
De tafel was ook bijzonder eenvoudig te reinigen met een vochtig doekje.
‘Ik stuur wel een memo rond over het themanummer. Aan het werk, en tot volgende
week,’ zei Ab.
Met een plastic bekertje koffie kwam ik onze werkkamer in. ‘Welkom in Lethargië,’
zei Walter. Hij keek tevreden naar zijn lunch op het formica dienblad: twee kroketten,
een stroopwafel en de soep van de dag, kaassoep. Dit soort kost kreeg hij thuis
niet, zijn vrouw zou zich wel afvragen waarom de grijze spencers van haar man
steeds strakker gingen zitten. De jeugdpuistjes op zijn voorhoofd waren het enige
dat hem nog iets jongensachtigs gaf.
Tegenover Walter zat Fieke, haar ogen rooddoorlopen. ‘Misschien komt mijn
slechte functioneren wel door mijn jeugd, zei Ab,’ stotterde ze. ‘Ik ben opgegroeid
met gescheiden ouders en daarom kan ik me niet goed staande houden hier, zei
hij.’ Ze beet op haar nagels en bestudeerde haar beeldscherm.
Ik staarde door het raam naar buiten. Het raam keek uit op een blinde muur.
Ineens stond er een mager meisje in de deuropening. Ze hield zich vast aan de
deurpost, haar huid licht, transparant bijna, als een vliesje om haar botten heen.
‘Hoi,’ zei ze zachtjes, ‘ik kom even mijn spulletjes halen.’
Het was Lila. Ze had hier gewerkt voordat Walter haar was komen vervangen.
Ze was jong en mooi geweest, nu was ze alleen nog maar jong.
‘Ik blijf niet lang, ik moet zo weer naar de pijnpoli,’ zei ze.
De anderen waren nu ook de kamer binnengekomen, inclusief Ab.
‘Zo, wat leuk jou weer eens te zien,’ zei Ab en iedereen wist dat ‘leuk’ niet het
woord was, maar dat er ook geen ander woord was.
‘Ja, hoe is het hier?’
‘Zo zijn gangetje, je kent het wel, je hebt niks gemist,’ zei de
adjunct-hoofdredacteur en gaf haar een tikje tegen haar schouder. Hij leek wel een
reus en zij een verdwaald elfje.
‘Hoe is het ermee?’
Het maakte niet uit wat ze zou zeggen. We zagen hoe het ermee was. Gelukkig
maakte ze het niet erger dan het al was en zei ze: ‘Het gaat wel.’
Nu bleef het stil.
‘Nou, meid, heel leuk dat je d'r was,’ zei de secretaresse.
‘Ja,’ zei de rest.
Toen pakte ze haar spulletjes. Een knipselmap, een plakbandautomaat met roze
bloemetjes en een gestreepte mok. Ze stopte alles in een Hema-tasje van de
secretaresse en liep naar de klapdeur naar buiten. Daar stond haar vriend te
wachten. Een knappe jongen. Groot met brede schouders, donkerblond haar. Aan
zijn arm leek Lila een stukje zijde in de wind. Het zou snel gaan waaien.
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1951
Bas van Putten
De Don Giovanni van de kraakplaat dondert als de stentor die de vrouw beult dat de
Bokma koud staat en de meiden voor de drommel onder zeil gaan
op zijn nachtkastje, een stem liegt nooit, de pakkende detective waar de bariton,
volgens deskundigen de grootste van zijn tijd, zich in zijn welverdiende vrije uren
mee ontspant nadat hij, met de complimenten van de dokter, on the rocks heeft
ingeschonken voor het slapengaan
Als de vrouw hem dan, vanuit haar chambre séparée, op zijn spreekwoordelijke
operettetoon hoort zingen dat een mens maar één keer leeft
en dat voor een glas jonge klare
roeren zich soms in haar de onuitspreekbare vermoedens van nog onbepaalde dubbele
bedoelingen
maar godlof zweeg men, toen nog wel
Het jaar was eenenvijftig
Een Don had zelfs in zijn gedachten geen anale seks
de slechten waren nog gewoon de minder goeien
en wat men Adolf ook verwijten mocht
zijn wereldbrand had alle kleine zonden licht gemaakt
Don was de casanova in een plattelandskomedie
Een zindelijk omheind karakter uit het woordenboek
De ondeugd schuinsmarcheerder losbol boemelaar
die zijn gerechte straf niet zou ontlopen
miss Marple, glimlach: boon om loon
Je vraagt je af wat in de zaal de meisjes dachten
Wanneer prins carnaval aan zijn Elvira sjorde
Zijn kruis bedekte en zijn zwaard omgordde
Waarschijnlijk dachten ze
Dat had mijn vader kunnen zijn
Maar zingen kan hij
Mozart schitterend
Wij lachen om een achterstand van zestig jaar
Wij vuile schoften
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engelen
vandaag de stadsprinsessen van de nieuwe tijd gezien
die op de universiteiten kennis macht studeren
onvatbaar paradox hoe kind zo hoog ze staan
een spitsenlegioen op stelten met de ziel aan top
die als een gouden kruis de torens kroont
een kerk van wetenschap en liefde
alleen op afspraak open
als schikgodinnen gaan zij grafisch helder door de straten
waar onze jongens zich bezatten en vergaten
bouwen gemanteld havens bruggen ruimteschepen
kraken klakkend dna en schriftgeleerden
met digitaal beraad dat wij tenoren dichters drinkeboers
om ieder lief ten halve keerden voor het hele dwalen
het is de omgekeerde wereld zong de laatste bard
er wacht geen vrouw meer op gitaren voor een open raam
ze hebben ons verstand gestolen
en dat ziet darwinistisch ons zoals wij vroeger zagen
dichten helpt niet meer
op de oude gracht een blonde, licht als sneeuw
haar koele nieuwe trof mijn gouden eeuw
ik bad Helena, die voor Einstein danst
mijn hondentrouw te zien met reine ogen
maar zij zag vaderlief en lachte blindelings

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

35

Duizend woorden
Alle woorden samen zijn een ding
dat ene stam met duizend ringen
duizend duizendmaal die ene drang
hoorde ik alle duizend zingen
een wind heeft waaimuziek geleegd
van raas uit slakkenhuizen
een veel in meer verleerd vergoten
en alle duizend wou ik zijn
in alle duizend meren dringt
een steengalm verder vreemdelingen
bedenk verhaal verdenk me dat ik ben om te onthouden
onvoltooide rustig maar
hier duizend doden
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Neder-Belgische grandeur
door Florus Wijsenbeek
Mijn echtgenote haatte haar grootvader. Hij was een autoriteit, maar vooral autoritair
en dominee bovendien. Eigenlijk had hij kunstschilder willen worden, maar als
slimme zoon van de weduwe van een kuipenmaker in Elburg ging hij theologie
studeren. Daar werd je indertijd immers voor betaald, zodat je als aankomend
theoloog verzekerd was van een soort studiefinanciering avant la lettre. Hoewel het
een gecalculeerde en geen gepassioneerde keuze was, maakte hij wel carrière in
de godgeleerdheid, en eindigde als predikant van de hoofdkerk van Rotterdam, de
Laurens.
Indertijd beweerden kwatongen al dat zijn beroeping voornamelijk te danken was
aan het feit dat hij zo luid kon spreken dat hij boven het geraas van de langs
denderende treinen kon uitkomen. Zeker is dat zijn kleindochter, mijn vrouw, altijd
heeft doorzien dat haar grootvader niet oprecht was in zijn geloof. Het is geen toeval
dat niemand van haar familie, vanaf haar vijf ooms en tantes, nog enig geloof is
toegedaan.
De oudste dochter van de dominee, dus de oudste zus van mijn echtgenote,
heette Annie en werd geboren in 1900. Zij mocht schilder worden van haar vader,
en aldus zijn aspiraties vervullen, maar werd het evenmin als hij. Dat kwam zo. In
het begin van de vorige eeuw was de kennis van de Franse taal een vereiste om
tot de kunstacademie te worden toegelaten. Het Frans van Annie was echter
onvoldoende en zij moest bijlessen. Daartoe werd, want dat was goedkoop, een
jonge Belgische vluchteling Guy aangezocht. België was in de Eerste Wereldoorlog
grotendeels bezet, Nederland neutraal, met als gevolg dat vele Belgen hier hun
toevlucht hadden gezocht. De desbetreffende vluchteling nam zijn taak tot het
aanleren van de Franse taal en cultuur zo serieus dat hij in 1917 overhaast met
Annie in het huwelijk moest treden. Voor de dominee, zijn schoonvader, was die
mesalliance alleen al een schande, maar nog erger deed het pijn dat het jongmens
rooms-katholiek was.
Zodra de wapenstilstand in november 1918 was getekend, week het jonge paar
uit naar België. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, nam Guy, die
ondanks zijn voornaam en zijn kennis van het Frans een Vlaming was, dienst in het
Belgische leger. Hij werd de eerste officier die het Vlaams als eerste taal had. Dat
was een nieuwigheid, ja bijna een revolutie voor de zuiderburen. De eerste stap
was trouwens gezet toen Koning Albert I in het heetst van de strijd bij de verdediging
van het IJzerfront in West-Vlaanderen (het laatste stukje België dat niet door de
Duitsers was veroverd), er op had gestaan dat de officieren (allen Franstalig) de
taal van de manschappen (allen Vlaams) zouden spreken, althans hun bevelen in
die taal zouden geven. Dit is de oerbron van de nog immer geciteerde Belgische
order om voorwaarts te trekken: ‘En avant, marche!’ - et pour les Flamands: la même
chose!’
Alhoewel Guy de officiersschool aan het Jubelpark te Brussel, waar zijn echtgenote
tijdens zijn lessen met de baby paradeerde, met goed gevolg afsloot, was het duidelijk
dat hij weinig loopbaanperspectief had in het Belgische leger. En inderdaad was hij
reeds voor de volgende oorlog als kapitein buiten dienst gesteld wegens een
‘trekkervinger’. Iemand uit de hogere rangen had althans gemeend waar te nemen
dat Guy de haan van zijn wapen niet meer kon ontspannen.
Maar de Vlaamse echtgenoot van Annie liet zich niet uit het veld slaan. Eenmaal
buiten het leger bleek de combinatie van een ouderwetse boerenopvoeding en een
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kampioenen die wel een half miljoen francs opbrachten en hij
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werd redacteur van het duiventijdschrift dat behoorde bij de ‘Vooruit’, het eerste
socialistische dagblad in België. Die krant was onderdeel van de gelijknamige
‘Samenwerkende Maatschappij’ die als uitdijende coöperatie de prille
sociaaldemocratische beweging van België de nodige geloofwaardigheid en revenuen
opleverde. De socialistische voorman en oprichter van ‘Vooruit’ Edward Anseele
was hoogstpersoonlijk hoofdredacteur van het blad, hoewel hij tegelijkertijd ook
Gents gemeenteraadslid, waarnemend burgemeester en later Minister van Openbare
Werken was.
Anseele was mateloos populair en werd door zijn volgelingen echt vereerd. Wie
het biologerende schilderij van James Ensor ‘De intrede van Christus te Brussel’
goed bekijkt, ontdekt dat de menigte die in het spoor loopt van Jezus op zijn ezel
(die trekken heeft van Ensor zelf) spandoeken meedraagt met de tekst ‘Vive Jésus,
Vive Anseele’. (Overigens ben ik veel te weten gekomen over Ensor in de tijd dat
ik fractiesecretaris was van de Liberalen in het Europees Parlement dankzij het
toenmalige fractielid Jeanne Pauwelijn uit Oostende, de woonplaats van de befaamde
Vlaamse symbolist. Zij was een rijke oude dame en bezat een etablissement ter
leniging van de mannelijke noden, meer alledaags gezegd: een bordeel. Haar
eenzelvige en zonderlinge stadsgenoot Ensor kreeg er te eten en
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mocht gratis van de aldaar werkzame dames gebruik maken.)
Het spreekt intussen vanzelf dat de ‘Vooruit’ niet alleen een bijlage over vogels
en ringentangen en inkorving had. In de kolommen kwamen ook andere belangrijke
zaken ter sprake, zoals politiek, literatuur en vrouwen. Als ik jaren later met Guy de
Belgische politiek besprak, placht hij steevast te zeggen ‘Anseele, dat was een
meneer, wat hij te zeggen had, werd door iedereen bij de krant opgevolgd.’ En wat
de literatuur en vrouwen betreft: de jonge Louis Paul Boon was letterkundig
medewerker van de krant. Deze beruchte vrouwenverslinder liet ook Tante Annie
niet onberoerd. En hij was niet de enige, want zij hield er een uitgesproken vrolijke
levensstijl op na in haar adoptieland België. Naar verluidt ontkwam ook de plaatselijke
pastoor niet aan haar vrolijke inborst, maar dat was in de tijd dat Belgische pastoors
nog geen voorkeur voor jongetjes hadden.
Tante Annie kon haar ruimhartige levenswandel volhouden omdat zij uit de
beleggingen van haar vader, de dominee, van een (nu niet meer bestaande)
premieobligatielening voor de wederopbouw het toen fabelachtige bedrag van
honderdduizend guldens had gewonnen. Mijn schoonvader was dan wel van de
rechte leer, maar hij voelde zich niet te goed om teneinde de belasting en de strenge
deviezenregelingen te omzeilen de bijbehorende bankbiljetten in zijn hoed naar
België te smokkelen.
Dit stelde tante Annie in staat om de rest van haar leven bepaald een zekere
grandeur uit te stralen, zoals wanneer zij aan dames van de retirade steevast 50
francs betaalde, of een prachtig maar peperduur antiek schilderij van een bloemstuk
kocht dan wel haar talloze verre reizen maakte. Om van een en ander ongestoord
te kunnen genieten, had zij voor haar echtgenoot een nieuw duivenkot laten bouwen,
dat groter was dan hun huis. Hij kwam daar sindsdien nauwelijks meer uit.
Toen mijn echtgenote en ik in 1971 te Brussel kwamen wonen, ontmoetten wij tante
Annie regelmatig als zij voor bioscoop en theaterbezoek de hoofdstad bezocht.
Meestens troffen we elkaar ergens bij het Brouckèreplein, een gedeelte van Brussel
dat toen het centrum van het uitgaansleven was maar sindsdien fors is afgezakt.
Daarnaast togen wij tenminste eenmaal in de maand op zondagmiddag naar haar
residentie te Muilem. Het zondagsmaal was dan altijd hetzelfde. Vooraf: duivensoep,
waarin de afgedankte winnaars van Oom Guy waren verwerkt. Hoofdgerecht: steak
met frites. Toe: mattentaart.
Tijdens de maaltijd werd behalve de familiezaken ook altijd de politieke situatie
besproken van Nederland en België, die door de hoogbejaarde Annie en Guy
nauwlettend werd gevolgd. Een opmerkelijk aspect van deze bijeenkomsten was
dat zij onderling Frans spraken, ter herinnering aan de Franse les, de bron van hun
relatie, hoewel ze felle Flaminganten waren en reeds toen de nu steeds naderbij
komende splitsing van het land voorzagen. Als grote gunst en teken van waardering
mocht ik altijd even mee naar het Duivenkot om te kijken of de eerder die dag diep
in Frankrijk losgelaten duiven al binnen waren.
Na de duiveninspectie gingen tante Annie en oom Guy altijd rusten en dat gaf
mijn vrouw en mij de gelegenheid om een wandeling te maken door de streek waar
zij woonden, de Vlaamse Ardennen. Het viel ons daarbij op dat men in de wijde
omtrek van hun bestaan wist. Als we de weg kwijtraakten, hoefden we maar te
vragen naar ‘den officier’, zoals Oom Guy in de hele regio bekend stond, en hoe
ver we ook waren afgedwaald, iedereen wist ons steevast het juiste pad te wijzen.
Ik denk dat mijn vrouw en ik op die zondagen steeds meer oog kregen voor de
begoochelende kanten van het Belgische leven. Zo troffen wij op een van onze
wandelingen het geluk dat op de ‘Muur van Geraardsbergen’ (bekend van de
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wielerwedstrijden) net het jaarlijkse lokale festijn ‘Krakelingenworp en
Tonnekenbrand’ werd gevierd. Op een plateau bovenop de heuvel stonden alle
burgemeesters, schepenen, afgevaardigden en senatoren uit de regio. Zij waren
omgeven door als druïden verklede lokalen die plechtig een grote zilveren schaal
aandroegen. De schaal was tot de rand toe ge-
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vuld met wijn waarin kleine visjes zwommen. Alle hoogwaardigheidsbekleders
moesten een slokje nemen, waarbij de kunst was een visje zo in de mond te krijgen
dat de menigte die in hun mond zag spartelen. Later heb ik dat uit hoofde van mijn
functie als Europees Parlementslid ook een keer mogen doen. Mijn kinderen raakten
er niet over uitgepraat: of dat visje nog in je buik spartelde en of nu je buik dus een
aquarium was en of het lekker was, en meer vragen die het geweten nog meer in
beroering konden brengen dan de levende vis al deed met je maag.
De eigenlijke Krakelingenworp bestond er overigens uit dat de druïden broodjes
in de menigte gooiden. Een er van was met puur goud gevuld. Het fanatisme van
de omstanders was zo groot dat al had je een broodje bemachtigd, je geen kans
kreeg er ook maar een hapje van te nemen, want het werd gewoon uit je handen
en zelfs uit je mond gerukt.
Daarna luidde de Tonnekenbrand het einde van de festiviteiten in. Dit onderdeel
bestond er uit dat men een brandende ton met teer van de heuvel af liet rollen.
Het was nogal een gevaarlijk spel, waarbij de vonken alle kanten op spatten, maar
het is bij mijn weten altijd goed afgelopen. Ik wil maar zeggen, nu ik de (pre)formatie
aldaar vanuit mijn ooghoek heb gevolgd: met vuur spelen is voor de Belgen, zolang
ze nog Belgen genoemd mogen worden, niets nieuws.
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De zaak B.
door Antoine de Kom
Ik bezoek verdachte in zijn cel: een kleine jongeman met een schriele gestalte zit
mij in zijn te dure pak op te wachten. Hij ziet mij, staat op en komt naar me toe. Zijn
cel maakt bepaald geen onpersoonlijke indruk. Aan de muren hangen routekaarten,
afbeeldingen van snelle auto's en familiekiekjes. Op zijn tafel liggen her en der
brieven, zo te zien krijgt hij erg veel post. De cipiers vertelden me dat hij vaak lang
staat te bellen met familie.
Verdachte is niet onvriendelijk en biedt mij met een nonchalant gebaar de enige
lage stoel in het vertrek aan. Zelf gaat hij met gekruiste benen op het bed tegenover
mij zitten en vraagt of ik er bezwaar tegen heb als hij rookt. Dat heb ik. Hij steekt
niet op. Dan valt mijn oog op een gitaar die in de hoek bij het raam staat. Ik zeg er
niets over maar geef uitleg over het onderzoek. Hij hoort het zwijgend aan. Dit is
een routinier, een reguliere bajesklant.
‘Ik ben niet gestoord, alleen kansloos. Ik wist wel dat we uiteindelijk gepakt zouden
worden, dat we in de prijzen zouden vallen. Weet u waar ze is en wanneer ze komt?’
Verdachte haalt zijn hand door zijn keurig gekamde haren. Hij wijst haar op een
foto aan: een slanke, wat popperige jonge vrouw.
‘Hoe is het leven zonder haar?’ wil ik weten. Ik zie verdachte ineens verharden.
Hij kijkt me strak aan en zwijgt. Als afleidingsmanoeuvre wijs ik op zijn gitaar. Hij
pakt die en streelt over de snaren. Hij ziet mij niet meer. Begint te spelen, mompelt
dat hij heel goed kan dansen, hij had er zijn beroep van willen maken. Hij heeft het
zichzelf aangeleerd. Hij heeft weinig opleiding, verliet de middelbare school voortijdig
om te gaan werken. Zijn ouders waren straatarm en streng religieus.
Als hij is opgehouden met tokkelen, vraag ik hem: ‘Die routekaarten, die auto's,
die mensen, is dat jouw leven?’
Verdachte komt even overeind, kijkt naar de muur tegenover hem en zegt kortaf:
‘Ja.’
‘Wat mis je het meest?’ probeer ik. Verdachte slaat luid de eerste akkoorden van
een of ander country-liedje aan.
‘Haar natuurlijk, wat een vraag. En mijn moeder, vader, broers en zussen. Ik heb
niet al te vaak contact, bij hen langsgaan is veel te link. Voor je het weet, hebben
ze je in de gaten.’
Na een tijd vertelt verdachte in horten en stoten dat zijn leven de laatste jaren erg
onrustig is geweest. Steeds maar op de vlucht, onderduiken, slapen in auto's of
gewoon in de open lucht. Gestolen auto's natuurlijk, die verdachte van valse
nummerplaten had voorzien. Al hun spullen lagen in de wagen: kleren,
tandenborstels, drank, vuurwapens - zware, automatische vuurwapens.
‘Kijk, zie je die Ford v8? Een monster. Die had ik nodig om ze te snel af te zijn.
Ik heb Henry een brief geschreven om hem te bedanken voor die auto. Echt een
wagen waarmee je je zorgen achterlaat. In een handomdraai had ik dat ding aan
de praat. We moesten ruime wagens hebben, al onze koffers met
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kleren en de wapens moesten erin. Zij woonde op de achterbank met haar
typmachine. Je hebt nu eenmaal je gereedschap nodig, weet je. We trokken gewoon
rond. We waren altijd samen. Ik kon duizenden kilometers achter elkaar rijden, ik
ben onvermoeibaar.’
Verdachte houdt van reizen, van het platteland. Ze aten karig, koken kon vaak
niet, vuur zou teveel opvallen. Hij heeft slechte ervaringen met onderkomens als
motels en bungalows. Vroeg of laat werden ze daar ontdekt en belaagd. Ze moesten
allerlei listen verzinnen om buren de indruk te geven dat ze een gewoon stel waren.
Zij kon vreselijk tekeer gaan, vooral toen ze een tijdlang ernstig gewond was en het
waarschuwen van een dokter zeker tot hun arrestatie zou leiden.
‘Een typmachine?’ Daar wil ik meer van weten. Zulke details doen ertoe.
‘Ze is dichteres,’ Verdachte kijkt gekweld. ‘Ik heb haar alles willen geven. Ik reed
soms te wild. We vlogen van de weg af. Ik had een omleiding gemist. Er spoot
accuvloeistof over haar rechterbeen. Ze was er heel beroerd aan toe. Je zag het
bot.’
Verdachte is grauw geworden. Ik zie ineens dat hij een jongen is, een getergde,
wanhopige en vooral rancuneuze jongen.
Verdachte heeft een enorm lang strafblad opgebouwd. De tenlastelegging liegt er
niet om: eindeloos veel autodiefstallen, berovingen, bankovervallen, gijzelingen,
moord en doodslag. Doorgaans met anderen samen gepleegd en heel vaak waren
wetsdienaren slachtoffer. Zomaar van hun motor geschoten, niets vermoedend
afgeknald. Geen zedendelicten, fraude of brandstichting. Gewoon een
rechttoe-rechtaan-strafblad van geweld en roof in volle bloei.
Ik neem het met verdachte door. Hij zit tegenover me met een gezicht alsof het
een glanzende loopbaan is. Zijn idolen zijn landelijk bekende topcriminelen. Een
van hen heeft hij geprobeerd te ontmoeten. Maar de echte zware jongens keken
op hem en zijn medeverdachte neer. In hun ogen waren zij kinderen. Niet slecht
gezien.
Toch heeft verdachte vanwege zijn staat van dienst en omdat hij bijna altijd wist
te ontsnappen bij het grote publiek een berucht imago. Hij is een glamourboy
geworden die in de roddelbladen staat. Dat imago heeft ertoe geleid dat hij regelmatig
wordt verdacht van zaken waar hij eigenlijk niets mee van doen heeft. Dit zit hem
dwars. Hij blijft ook maar herhalen dat hij nooit iemand heeft willen doden. Nou ja,
op een hele enkele uitzondering na, zoals die ‘schoft’ die hem in de gevangenis
verkrachtte. ‘Gelukkig,’ zegt hij, knapte een medegedetineerde dat klusje voor
verdachte op.
‘Ik ben geen moordenaar. Ik ben als baptist opgevoed, ik bid nog elke dag. Ik ben
heel trouw aan mijn familie, en aan haar. Wanneer komt ze?’ zegt hij.
Als verdachte eenmaal weet wanneer ze komt, is hij een en al oor. Hij wil weten
hoe het onderzoek gaat verlopen en hoe het leven binnen de muren er voor hen
beiden gaat uitzien. Hij wil het haar naar de zin maken. Haar helemaal voorbereiden.
Hij meldt zich aan voor schoonmaaktaken zodat hij langer dan anderen op de afdeling
kan zijn. Hij biedt mij meer koffie, thee en koek aan dan ik op kan. Ik sla dat af. Hij
houdt de deur voor mij open. Hij wil weten hoe ik mijn vak beoefen en stelt mij
spontaan voor om een gloednieuwe auto voor mij te regelen. Stelen, bedoelt hij.
De raadsman van medeverdachte P. heeft zich bij mij gemeld. Zij is niet goed ter
been. Er is een rolstoel nodig. Of dat in orde gemaakt kan worden. Ook wil
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zij graag een typmachine meenemen en een konijn. Ik heb veel meegemaakt op
dat gebied: vogels, vissen, slangen, maar nog geen konijn. Verder dringt de
raadsman er op aan om allerlei publicaties over haar in het dossier op te nemen.
Hij vraagt of ik weet dat zij van goede komaf is. Hij wil dat haar familie en haar
gezondheidstoestand bij het onderzoek worden betrokken. Volgens hem zou zijn
confrère, de raadsman van verdachte, het daarmee helemaal eens zijn. Eigenlijk
wilden beide verdachten een en dezelfde advocaat hebben. De raadsman hecht
eraan mij te wijzen op de risico's die P. op een afdeling vol mannen loopt.
B. noemt haar ‘schat’ en zij hem ‘pappie’. Desondanks hebben hij en P. daags na
haar binnenkomst laaiende ruzie. Zij vereert hem soms, maar even later veracht zij
hem weer. Het is volkomen onduidelijk waar de ruzie over gaat. Haar entree had
nogal wat opzien gebaard: een kleine vrouw in dure kleren, een luidruchtige
persoonlijkheid die met ontzag door haar afdelingsgenoten wordt bejegend en
bediend. Haar vertrek heeft ze met hulp van B. in een meisjeskamer annex kantoor
omgetoverd.
‘Waarom moet ik onderzocht worden? Met mij is niks mis! Ik ben alleen maar moe.
Vooral van jullie! Wij hebben alles zelf moeten opknappen en dat zullen we hier ook
doen!’ roept P. en kijkt me verbeten aan. Ze wil contact met haar moeder, ze wil
verzorging, ze wil vers gras voor haar konijn dat argeloos rondsnuffelt. Ze slingert
scheldwoorden naar mijn hoofd.
Later blijkt waar ze mee worstelt.
‘Ik heb alleen maar een ster willen worden of een dichteres,’ bekent ze. ‘Kijk maar
eens naar deze stapel. Ik ben landelijk bekend, en hier zijn mijn gedichten!’
Ze wil dat ik haar werk lees. Poëzie van de zelfkant, heet de verzameling. Misdaad,
prostitutie, verslaving, zie ik in een oogopslag. Niet slecht. Ze gebruikt erg veel
aanhalingstekens zonder dat ik daar een aanleiding toe zie. P. klaagt erover dat zij
eigenlijk alleen maar een bijrol als boodschapper, go-between of verkenner had,
en nu toch voor mededader wordt gehouden. Zij vertelt dat het liefde en ambitie zijn
geweest die haar ertoe brachten mee te doen met B. - Ook was er het toeval: als
je eenmaal samen in hetzelfde schuitje zit, dan stap je er niet zo makkelijk uit, zeker
als dat schuitje een Ford v8 blijkt te zijn die wordt achtervolgd door een groeiende
en steeds beter gecoördineerde politiemacht.
P. blijkt een nare contractuur aan haar rechterbeen te hebben. Als zij niet in de
rolstoel zit, hinkt zij over de afdeling.
In de bladen die P. bij zich heeft, staan gewaagde foto's van het stel: B. en P.
poseren voor een gestolen Ford; P. strekt haar arm naar hem uit en richt speels
een groot geweer op B. die haar ondeugend en verliefd aankijkt; P. leunt met een
sigaar in de mond en een pistool in de hand stoer op het front van de Ford.
Verdachte staat erop dat hij zijn vriendin steunt en draagt. Ze kunnen niet zonder
elkaar. Beiden gaan even modieus gekleed als dat zij plat praten. Beiden komen
uit bijna dezelfde achterstandswijk in een vrij grote stad.
Ik spreek B. en P. samen met de psycholoog. Dat levert niet veel nieuws op. Zij
zitten elkaar nogal in de haren of verenigen zich tegen ons. Over het tenlastegelegde
praten zij niet. Dat wordt steevast ontkend. Ik heb nog steeds geen diagnose.
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Milieu-onderzoeker Jeff Guinn heeft de families bezocht en laat mij weten dat het
erg de moeite waard is om eens bij hen langs te gaan. Ik twijfel. Guinn vertelt dat
de ouders van B. erg armoedig wonen en leven. Hun wijk wordt wel ‘het achterbalkon
van de duivel’ genoemd. Zijn ouders waren arme boeren die naar de stad zijn
getrokken in de crisistijd. Aanvankelijk verdiende de vader van B. daar met het
ophalen van oud schroot een mager inkomen. Ze moesten onder de paardenwagen
slapen en kregen brood van het Leger des Heils. In die tijd waren er verstikkende
stofstormen. Later kwam er geld voor een krappe hut die nog weer later een
benzinestation werd.
P. is van iets minder arme komaf en woonde in een arbeiderswijk. Haar vader
was metselaar. Na zijn vroegtijdige dood moest haar moeder als naaister in een
overallfabriek aan het werk. Maar zij bleef trots. Terwijl B. met zijn broers
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kippen stal, vocht P. zich door de lagere school heen. Ze was pienter maar werd
serveerster en maakte de middelbare school niet af. Ze ontmoette B. terwijl zij nog
getrouwd was hoewel haar man al de benen had genomen. Die twee waren meteen
onafscheidelijk en wilden allebei maar één ding: ontkomen aan de armoede. B.
wilde graag meetellen en P. wilde weinig meer dan beroemd worden.
B. en P. ontvangen weinig bezoek. Hun familie woont ver weg. Op een dag komt
een oude bekende opdagen. Het blijkt dat hij zijn ‘excuses’ wil aanbieden. B. en P.
ontmoeten hem in de bezoekruimte achter glas. Ze blijken laaiend op hem. Hij zou
hen verraden hebben en daarom is de vriendschap - zo die er ooit was - voor hen
nu afgelopen. B. lijkt ooit erg veel vertrouwen in de bezoeker te hebben gehad. Bij
diens familie waren B. en P. kind aan huis geweest.
In de dagen die volgen, worden ze zwijgzaam en trekken zich terug. Er hangt iets
in de lucht. Hadden ze het over wraak?
Dan blijkt volkomen onverwacht op een vroege maandagmorgen dat beide
verdachten een serieuze zelfmoordpoging hebben ondernomen. Bij het openen van
de deuren liggen beiden te bed met sterk gestuwde gezichten die kleine puntvormige
bloedinkjes vertonen. Zij hebben kennelijk afgesproken zich de afgelopen nacht te
stranguleren.
De hele afdeling is erg onder de indruk. Een paar dagen later komt P. vertellen
dat zij denkt zwanger te zijn van B. Ze wordt gecontroleerd in het ziekenhuis vlak
in de buurt. Er blijkt niets van te kloppen. Wat voeren B. en P. in hun schild?
Kort daarna is er op een dag tijdens het luchten in de binnentuin een incident. Tot
verbazing van iedereen cirkelt er een helicopter boven het gebouw. We slaan alarm
uit vrees dat er een wapen zal worden gedropt waarmee een gijzelingsplan kan
worden uitgevoerd.
Niets van dat alles komt uit.
Uiteindelijk worden de verdachten opgeroepen voor een pro-formazitting. Zij
vertrekken op een druilerige woensdagmorgen om elf uur met het gebruikelijke
vervoer. Ergens op een afrit van de snelweg moeten er motoren hebben
klaargestaan. Die reden het busje met de gedetineerden klem. De motorrijders
bedreigden de bewakers met automatische wapens. Die werden naar buiten gesleurd
en vastgebonden. B. en P. zaten weerloos achterin.
Clyde Barrow en Bonnie Parker werden even later doorzeefd op de vluchtstrook
aangetroffen. Ze hadden geen schijn van kans gehad.
Ze moeten al die tijd geweten hebben dat dit zou gebeuren.
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De zee spreekt met twee monden
Jan de Bas
De zee spreekt van oude stukken wrakhout,
restanten hand- en spandiensten, een kort gebroken touw,
een rubberen laars waarvan de zool versleten is
van het lopen op de golven, van het wandelen van zee naar strand.
De zee spreekt van gezonken kasten met Chinees porselein,
zilveren dukaten in een eikenhouten kist,
een ketting met parels die zo verlangden naar de oesters
dat ze nooit meer boven kwamen om gedragen te worden.

Huis van bewaring
Het huis staart met zijn donkere ogen
naar de straat, naar de lantaarnpaal
waar ik mijn fiets aan vastketen
in de hoop dat hij er morgen nog staat.
Het ziet mijn poging om iets vast te maken,
iets vast te houden, iets te bewaren tot
de volgende morgen. Het huis heeft
weet van duurzaamheid. Het staat
hier al jaren. Bewaart als een cipier
zijn geheimen, verhalen over ontrouw
en verlatenheid. Het licht gaat aan.
Ik ben en blijf voorlopig binnen.
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Belleville
door Ivo Bonthuis
Parijs, Belleville, het werd lente.
In het café zongen Afrikanen een lied van vraag en antwoord op een ritme van
trommel en gitaar.
Alfred zat buiten, naast de deur, met zijn rug tegen de muur, en voor hem, op een
omgekeerde regenton, stonden twee glazen rode wijn.
Het kon niet op.
Zijn vriendin kwam terug van de wc en zei: ‘God bestaat. Hij zit naast de trap en
eet friet met ketchup.’
Hij leunde opzij, keek over zijn linkerschouder naar binnen.
Voorbij de bar, tussen de zingende Afrikanen en de trap, zat een man in een witte
jurk achter een tafel. In zijn linkerhand hield hij een fles Heinz. Met de vingers van
zijn rechter nam hij van zijn bord een bos friet die hij tussen zijn vette lippen stak.
Langzaam kauwend, vredig in zijn ronde zelf verzonken, veegde hij daarna zijn
vingers af aan zijn blonde baard.
‘Halleluja,’ zei Alfred.
Ze proostten, kusten.
Zijn vriendin schoof haar kruk nog dichter bij de zijne, legde haar hoofd tegen zijn
schouder en begon aan een verhaal over haar werk, drie straten lager. Hoe die
middag, terwijl zij door een rollenspel duidelijk had willen maken wat de passé
composé was, het Chinese meisje dat sinds het in Frankrijk woonde niet had willen
praten plotseling in vloeiend Frans vroeg: ‘Mag ik naar huis? Dit weet ik allemaal al
lang, juf, ik vind het een beetje kinderachtig.’
En wat, vroeg ze, had hij de hele dag gedaan?
Zijn moedervlekken onderzocht. Een vol pakje sigaretten weggegooid, een nieuw
pakje gehaald. In en uitgeademd, luisterend naar de geluiden in zijn longen. Op
internet gezocht naar de verschijnselen van longemfyseem. Besloten dat hij daar
niet aan leed. Een zin toegevoegd aan zijn scriptie over de Nouvelle Revue
Française, waarvoor hij de beurs had gekregen. Door die beurs kon hij een paar
maanden bij zijn Franse vriendin zijn. De zin geschrapt, gedacht: wat een nutteloze
bezigheid, terwijl zij in het noorden van de stad werkelijk iets doet voor de mensen.
Laat ik naar buiten gaan, hardlopen. De angst uit het lichaam zweten.
‘Gewerkt,’ zei hij.
‘Goed zo,’ zei zij.
De verwijderde zin luidde: ‘Zoals hoofdredacteur Jean Paulhan voor de oorlog
de spin in het web was van de nieuwe Franse literatuur, werd hij dat tijdens de oorlog
van het Parijse verzet.’
Geen beste zin, syntactisch struikelend en misschien wel een anakoloet. Maar
de voornaamste reden om hem meteen weer te schrappen was dat hij de bewering
daarna zou moeten onderbouwen met feiten. De opsomming van alle activiteiten
van hoofdredacteur, criticus, schrijver en verzetsheld Paulhan, zou hem zichzelf
alleen maar kleiner doen voelen. Onbelangrijk, lui, nietsig.
Hardgelopen had hij niet. Wel een goede fles wijn gekocht.
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De Afrikanen versnelden hun ritme. Zijn vriendin schikte haar krullen. ‘Ik wou dat
we hier de hele avond konden blijven zitten,’ zei ze. ‘Maar ik moet nog lessen
voorbereiden.’
Aan de overkant van het met graffiti versierde straatje zaten kunststudenten rond
hun regentonnen nonchalant hip te zijn. Er waren knappe jongens bij. Hij verbaasde
zich er opnieuw over dat zij alleen naar hem keek, haar gentleman uit het Noorden,
haar zachtaardige Viking.
Wanneer zou ze inzien wie ze in huis had gehaald? Veel langer kon hij niet
verbergen dat het met die scriptie niet opschoot, en met zijn autonome werk ook
niet: de essays voor belangrijke literaire bladen waarover hij haar zo veel had verteld.
Over sadomasochisme in de Franse literatuur, bijvoorbeeld, naar aanleiding van
Histoire d'O, geschreven door Pauline Réage, het pseudoniem van Dominique Aury,
die was geboren als Anne Desclos. In elk geval was zij een minnares van Jean
Paulhan geweest, en scheen zij het sm-boek geschreven te hebben omdat ze bang
was dat hij haar saai begon te vinden. Misschien wilde Alfred om diezelfde reden
ook iets prikkelends schrijven.
Er kwam een moment waarop ze zou begrijpen dat hij zijn dagen verklungelde.
Dan zou ze gaan rekenen: goed, hij is dus niet de bevlogen jongen waarvoor ik hem
tot nu toe heb gehouden. Welke pluspunten blijven over? Hij is grappig. Hij maakt
me aan het lachen. Maar net zo vaak is hij somber, zegt hij niets. Die buien kan ik
niet meer beschouwen als de grillen van een grote geest. Iets anders? Hij is lang,
ik houd van lange mannen in mijn bed. Maar hij krijgt een buikje. En sterk is hij niet.
Alfred nam een slok wijn, blij dat het zover nog niet was. Hij luisterde naar het
vervolg van de belevenissen op haar werk, ze had tegen het Chinese meisje gezegd:
‘“Misschien kun jij de andere kinderen dan uitleggen wat de passé composé is. Dat
kun jij vast veel beter dan ik.” Eerst durfde ze niet, maar na aanmoediging van de
anderen legde ze het uit, en, inderdaad, veel beter dan ik.’
Was het maar oorlog, dacht hij. Dan zou ik een daad kunnen stellen, voordat ze
gaat rekenen.
Nu zouden ze naar huis gaan, naar haar appartement in het Quartier Latin, in
twintig minuten met de metro van de derde naar de eerste wereld. Daar zou hij de
fles pinot noir uit zijn tas halen, zou zij iets heerlijks koken - want ze kookte ook nog
eens geweldig - terwijl hij achter zijn laptop voor de vorm wat naar zijn scherm zou
staren. Wat een leven.
Het kon niet op.
Ze liepen naar binnen om te betalen. God was boven zijn bord in slaap gevallen.
Een oude man aan de bar nam zijn fez voor haar af. De opa van een leerling, legde
ze onderweg naar de metro uit. Het Algerijnse jongetje wilde graag vioolspelen in
het orkest dat ze samen met een vriendin voor de kinderen van Belleville had
opgericht. Ze had meteen een viool voor hem geregeld, en een leraar.
Alfred had zijn moedervlekken geteld.
Achterin de vrijwel lege wagon ging hij op een klapstoel zitten. Somber keek hij
naar zijn voeten. Hij sloot zich af voor de stem van zijn vriendin - die ongetwijfeld
verslag deed van een nieuwe daad van barmhartigheid. Zo kwam het dat hij de
jongen die door het gangpad vastbesloten op hen af stapte pas zag toen zij hem
sissend aan zijn mouw trok.
Het was de eerste keer dat hij haat zag in ogen gericht op hem. Grote gele ogen
in een zwart gezicht.
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‘Je telefoon,’ beval de jongen.
‘I don't speak French,’ zei Alfred.
‘Your telephone, now. Give me your fucking phone.’
Tijd winnen, dacht Alfred. Op de volgende halte springen we eruit.
‘Ik heb geen telefoon.’
‘Je spreekt dus wel Frans, klootzak.’ Hij legde een hand op Alfreds colbert, daar
waar hij de binnenzak met mobiel vermoedde.
‘Blijf van hem af!’ Zijn tengere, kleine vriendin sprong op, gaf de jongen een duw
tegen zijn borst. Hij wankelde niet eens. Hij noemde haar een hoer, gaf haar met
een vlakke hand een tik tegen haar rechterwang.
In die lieve, bleke wang, die hij iedere dag streelde, striemden vieze vingers rode
vlekken, en nog deed hij niets anders dan zijn tas grijpen, zijn vriendin volgen naar
de deuren, waar hij, meer omdat hij toevallig een buffer vormde dan uit een bewuste
keuze om haar te beschermen, met zijn rug de stompen opving van de jongen die
niet wilde geloven dat zijn prooi hem zomaar zou ontgaan.
Onverstaanbaar schreeuwend sloeg de jongen Alfred tussen zijn schouderbladen,
tegen zijn onderrug. Alfred keek opzij, naar de man twee banken verderop, die zich
achter Le Monde verschool, niets zag, er niet was.
Vlak voor de metro het perron bereikte, werd zijn verlammende gedachtestroom
- ik moet iets doen, maar als ik iets doe, wordt dit alleen maar erger, die gast haat
me, wie weet waartoe hij in staat is, ik moet iets doen, maar als ik iets doe onderbroken door een harde klap tegen zijn achterhoofd. Pijn schoot van oor naar
oor. Hij kwam tot rust.
Het was een hemelse rust.
Doodstil.
Kalm nam hij de uit te voeren handelingen door, één voor één.
Toen de metro stopte en zijn vriendin de deuren ontsloot en hij zijn tas open klikte,
juichte hij inwendig: eindelijk! Eindelijk oorlog!
Zij stapte naar buiten, hij draaide zich in de deuropening om en trok de jongen
aan de zoom van zijn T-shirt mee het perron op. Met de onderkant van de fles pinot
noir raakte hij precies de plek waarop hij gemikt had: de rechterslaap van de jongen,
vlak onder het oor.
Hij liet de fles vallen. De kale zwarte schedel raakte het asfalt.
Uit de neus stroomde bloed, dat zich aan de rand van het perron in een naad
tussen de tegels met de wijn vermengde. Als zijn vriendin hem niet de volgende
metro had ingetrokken, weg van de toeschouwers en de kreunende jongen, was hij
trots blijven staan kijken.
Natrillend en gelukkig liet hij zich op een bank zakken. Zij duwde haar kruin tegen
zijn linkeroksel, verborg haar gezicht achter zijn bovenarm, vervloekte fluisterend
de metro, de stad, de regering, het land, de jongen die lag te bloeden op het perron.
En hem.
‘Je had hem gewoon je telefoon moeten geven.’
Wat? Was ze niet trots op haar Viking? Had ze niet gezien hoe hij haar
beschermde?
‘Misschien heb je hem wel doodgeslagen!’
Zij was begonnen, zij had de jongen een duw gegeven.
‘Omdat hij aan je zat. Als jij hem meteen je telefoon had gegeven, had hij dat niet
hoeven doen. Zo'n jongen heeft niks, begrijp je? Die komt de binnenstad in om te
pakken wat hij pakken kan. Hij loopt de metro in, ziet jou, en hij
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haat je. Gewoon omdat jij daar zit, met je blonde krullen, in je colbertje, met je
vriendinnetje. Omdat jij alles hebt. Dat ziet hij meteen. Jij hebt alles, en hij heeft
niets. En nu ligt-ie daar te bloeden.’
‘Als hij me echt haatte, had hij jouw telefoon ook willen hebben, onze
portemonnees, mijn nieuwe schoenen, en daarna jou.’
Ze huilde.
Omdat ze het begrijpt, dacht hij. Dat ik haar heb gered.
‘Er moet een ambulance komen.’ Ze kwam onder zijn arm vandaan. ‘Ik bel het
alarmnummer.’
‘Dat doet vast iemand anders wel.’
‘Nee, dat doet niemand. Dit is Parijs.’
‘En wat zeg je ze dan?’
Ze toetste 1-5 en zei: ‘Er ligt een bloedende jongen op het perron van Goncourt.’
Een geblondeerde vrouw met een gebruinde kreukelhuid keek lachend toe terwijl
zij haar telefoon terug in haar tasje stopte.
‘Wat is er zo grappig?’ riep Alfred. ‘Hoer!’
‘Hou je mond,’ zei zijn vriendin.
Hij sloeg zijn arm om haar heen.
‘Blijf van me af.’
Verder zei ze niets meer, tot hij voor de deur van haar appartement zijn sleutel
uit zijn zak haalde.
Daar zei ze: ‘Geef die sleutel maar aan mij.’
En dat het haar speet, maar hij was niet de man voor wie ze hem al die tijd had
gehouden. En dat hij beter meteen kon gaan. Ze zou hem zijn spullen nasturen.
Geen moment wilde ze nog met hem in haar appartement zijn, nu ze wist waartoe
hij in staat was.
Zwijgend legde hij de sleutel in haar uitgestoken hand.
Hij bedacht, afgemat, dat de jongen het goed had gezien. Veertig minuten eerder
had hij alles.
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[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

(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

(1958) - Dichter, classicus 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 2009 verscheen zijn
De marteling van het genot; Grieken en Romeinen over lust, verlangen en
vervoering.
PIET GERBRANDY

(1983) - Publiceerde eerder verhalen in De Brakke Hond,
Bunker Hill, Deus ex Machina en Hollands Maandblad. Zijn debuutroman zal
te zijner tijd verschijnen bij De Arbeiderspers.
ROMAN HELINSKI

KRIJN PETER HESSELINK (1976) - Dichter, podiumkunstenaar en vertaler. Winnaar

Hollands Maandblad Schrijversbeurs (poëzie) 2007/2008. Publiceerde de
bundels Als geen ander (2008) en Stil alarm (2009). Begin 2011 verschijnt de
bundel De uitputting voorbij.
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 de C.C.S. Croneprijs 2008.
(1984) - Studeerde filosofie en geschiedenis te Amsterdam.
Debuteerde in 2009 met de roman Dagen van gras; genomineerd voor de
Academica Debutantenprijs en de Jongerenliteratuurprijs
PHILIP HUFF

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. In 2007
verscheen de oeuvrecatalogus Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte,
tekeningen, gedichten. Zie: www.irislerutte.nl.
IRIS LE RÜTTE

(1947) - Werkzaam aan het Instituut voor
Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde op
Literaire Polyfonie; een theoretisch concept en zijn toepassing op een passage
in Thomas Manns ‘Der Erwählte’.
SABINE LICHTENSTEIN

(1974) - schrijft toneel, proza en liedjes 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
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(1965) - Auteur van o.m. de romans De Hemelpoort (2001),
Liefdesgeschiedenis (2004) en Drijfjacht (2006). In 2008 verscheen Onze auto's
en in 2009 de roman Nachtlied. Is tevens televisiepresentator, muziekrecensent
bij De Groene Amsterdammer en columnist bij Autoweek.
BAS VAN PUTTEN

(1971) - Schilder/schrijver/dichter en curator. Exposeerde o.m.
in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Centraal Museum Utrecht.
Publiceerde o.m. A.u.t.o.b.i.o.g.r.a.f.i.e (2003), Hosselen (2009) en de
dichtbundel Het 1 eurogedicht; culturele diversiteit en de hulpbehoevendheid
(2010).
MICHAEL TEDJA

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
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niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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Deze maand
U zult het wellicht niet voetstoots van mij willen aannemen, maar ik koester een
groot respect voor de literatuur. Zo groot dat ik er doorgaans gepaste afstand van
houd. Als een winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur spreekt, dan luister ik
ademloos toe, maar wel vanaf de zijlijn. Zodra door u veelgelezen laureaten als
Sully Prudhomme, Bjørnsterne Bjørnson, Frédéric Mistral, José Echegaray y
Eizaguirre, Giosuè Carducci, Verner von Heidenstam, Carl Spitteler, Grazia Deledda,
Erik Axel Karlfeldt, Frans Eemil Sillanpää, Johannes Vilhelm Jensen, Gabriela
Mistral, Pär Lagerkvist, Halldór Laxness, Salvatore Quasimodo, Saint-John Perse,
Yasunari Kawabata, Eyvind Johnson en Harry Martinson commentaar geven op de
toestand in de wereld, zwijg ik op de distantie die mij past, en dit is in elk geval
buiten schootsafstand. Dat de duowinnaars Eyvind Johnson en Harry Martinson in
1974 zelf juryleden waren en zichzelf verkozen boven Graham Greene, Vladimir
Nabokov en Saul Bellow, doet hier niet ter zake. Als onsterfelijke schrijvers spreken,
dienen stervelingen te luisteren.
Anders gezegd: ik was een en al oor toen de Peruaanse schrijver en winnaar van
de Nobelprijs voor Literatuur 2010 Mario Vargas Llosa onlangs in ons land
verkondigde: ‘Populisme is niet het antwoord op islamitisch extremisme.’ Hoewel
hij niet meldde wat dan wel het antwoord is, vonden diverse Nederlandse
kwaliteitskranten deze verklaring belangrijk genoeg om op de voorpagina af te
drukken. Desgevraagd meldde de schrijver ook nog dat PVV-leider Geert Wilders
een populist is ‘die kan uitgroeien tot een moderne fascist’. De Nobelprijswinnaar,
die zelf een politieke tocht maakte van supporter van Fidel Castro tot propagandist
van het neoliberalisme, verduidelijkte: ‘Het is geen expliciet fascisme zoals in het
verleden, maar het gaat wel steeds meer die richting uit.’
Dit was stof ter overpeinzing die ten minste volstond voor deze maand. Hier
doemden vragen op als: ‘Wat betekent ‘expliciet fascisme’?; Hoe ver zijn we al in
‘die richting’ gevorderd? Hoe herkennen wij ‘fascisme’ als het niet ‘expliciet’ is?
Bovenal prangde de vraag of de gelauwerde schrijver niet alledaags proletendom
verwarde met een historisch verschijnsel.
Zelf acht ik mij een ervaringsdeskundige wat betreft proletendom, en ik meen dat
men deze levenshouding niet dient te verwarren met fascisme. Niet alleen is zulks
anachronistisch, maar ook onjuist, daar dit een uitvlucht biedt onze ogen te sluiten
voor het eigen tekortschieten. De proleterige massa telt immers, om Schopenhauer
te citeren, altijd één lid meer dan men zelf denkt. - BB

Wij treuren om het overlijden van onze medewerker en vriend vanaf de allereerste
jaargang
PETER VOS
(1935-2010)

Fenomenaal tekenaar, Winnaar van o.m. de Zilveren griffel, de Gouden Penseel,
de Maartenspenning.
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Ongrijpbaar leven
Wankelen tussen biografie en vie romancée
door Bas van Putten
De werkelijkheid is glad ijs, juist waar hij voor het grijpen ligt. Ik kan het weten, want
ik werk momenteel aan een biografie van de Nederlandse componist Peter Schat
(1935-2003). Het is geen nieuws dat Peter Schat homoseksueel was. Wie het niet
wist, is er sinds de roman Lucifer van Connie Palmen achter. Wat alleen intimi weten,
is dat Schats vader het ook was. Tenminste, daar wijst alles op. Het nieuws gewerd
mij via de zuster van Schats moeder, die zich herinnerde dat het in de
streng-protestantse bakkersfamilie Schat eind jaren veertig een publiek geheim was
dat Jaap Schat in de vrije uren zekere ‘ondergrondse gelegenheden’ bezocht - gay
bars wellicht, wie zal het zeggen. Een en ander werd bevestigd door Schats zuster
in Amerika, die me vertelde dat vaders seksuele geaardheid voor zijn vrouw reden
was nog in de jaren zeventig van hem te scheiden. Ten slotte heb ik het van Schat
zelf, die in de late brieven aan zijn moeder openlijk over de homoseksualiteit van
zijn vader schrijft. Daar staat het, zwart op wit: vader was zeker homoseksueel.
Nu doemen twee vragen op. Hoe zeker kan ‘zeker’ zijn en, twee, hoe relevant is
het? Om met het eerste te beginnen: elke falsificatie is er een, en ze zijn er. Toen
Schats broer Erick het zijn vader op zijn sterfbed rechtstreeks vroeg, bezwoer die
dat hij nooit een man had aangeraakt. Daarbij was Peter Schat niet iemand op wiens
uitlatingen je blind kan varen. Een grote mystificator, noemen vrienden hem.
Misschien wilde hij zo graag een vader die op hem leek, dat hij hem verdichtte vanuit
zijn eigen seksuele geaardheid.
En wat de kwestie van de relevantie betreft: als het waar is, is het van belang. Ik
vond hartstochtelijke, aangrijpende brieven van de jonge Peter Schat waarin hij zijn
vader, die inmiddels ver weg in Californië een bakkerij bestiert, ter verantwoording
roept, en waarvan elke zin de achterliggende bedoelingen lijkt bloot te leggen. Ik
citeer: ‘Alles wat je in jezelf haat, je gevoeligheid, je zwakheid, je vrouwelijkheid,
dat ben ik, en je hebt me dat laten voelen. Als je jezelf had leren aksepteren, deze
dingen in jezelf die het wezen van je persoonlijkheid uitmaken, als je van al die
dingen in jezelf had leren houden, in plaats van ze te verachten en je ervoor te
schamen, omdat je “sterkere” en mannelijker broers je minderwaardig deden voelen,
dan had je ook van mij gehouden. En dat heb je niet.’
Verderop wijst de zoon de vader op diens ‘schijnleven’. En hij eist hom of kuit:
‘Het minste wat ik van je vraag is een erkenning van mij, van mijn persoonlijkheid
en dus ook van mezelf, want wij zijn bijna hetzelfde.’ Was getekend: Peter Schat,
19 augustus 1964.
Men spitst de oren. Schijnleven. Vrouwelijkheid. Aan de borreltafel zeg je in zo'n
geval dat een plus een twee is. Enige probleem is dat nergens in de brief het woord
homoseksualiteit valt. Dit is op zich niet verwonderlijk, want dat woord had Schat
senior kunnen afschrikken - de kunst voor Peter Schat was misschien juist om in
die met taboes beladen tijd de boodschap zo te brengen dat deze pijnloos aankwam.
Het probleem is dan alleen: hoe moet ik er als biograaf over schrijven? Ik kan het
onderwerp niet uit de weg gaan. Alles wijst er op dat het taboe op homoseksualiteit
een diepe kloof tussen vader en zoon heeft gecreëerd. Maar dit staat nergens
expressis verbis.
Anders gezegd: ik voel dat ik beet heb, maar wat is er aan hard bewijs? Ik bezit
alleen ‘circumstantial evidence’, zoals dat in Amerikaanse politieseries heet, en late,
deels indirecte getuigenissen. Nergens in de bron-
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nen of herinneringen heb ik Schat sr op heterdaad betrapt met een schandknaap.
Misschien loopt er in Utrecht nog een oude man rond die omstreeks 1950 als jonge
jongen een affaire met hem heeft gehad, maar die moet ik nog tegenkomen. En al
vond ik hem, dan nog zou ik het allemaal van horen zeggen hebben. Ik was er niet
bij. Ik glibber hier over het gladde ijs van de werkelijkheid.
Een omgekeerd voorbeeld: in 2009 verscheen mijn roman Nachtlied. Het boek
behandelt de strijd die de componist Robert Schumann (1810-1856) en zijn geliefde
Clara Wieck (1819-1896) tot voor de rechter voerden om haar vader Friedrich ertoe
te bewegen in te stemmen met hun huwelijk. Na twee jaar diepgaande research
had ik aan dat onderwerp ook een biografische studie kunnen wijden, maar ik had
zeer goede redenen de geschiedenis te bewerken tot vie romancée. Ik vond sterke
argumenten, maar geen harde bewijzen voor mijn vermoeden dat vader Wieck zich
niet geheel ten onrechte tegen dat huwelijk had verzet. Ik werd overweldigd door
de indruk dat hij meteen al wist wat ik na bestudering van Schumanns dagboeken
en zijn correspondentie met Clara concludeerde. Mijn onontkoombare maar
onbewijsbare slotsom was dat die twee koningskinderen elkaar niet hadden moeten
vinden omdat er sprake was van een fundamentele onverenigbaarheid van karakter.
Anders gezegd: ik voelde dat ik beet had, maar wat had ik aan hard bewijs? Een
musicologisch-biografische verhandeling zou me onvoldoende ruimte hebben
geboden voor de speculatieve bewegingsvrijheid die ik nodig had om de hypothese
te verzilveren. Wat ik van mijn studies voor het boek evenwel heb geleerd, is dezelfde
platte waarheid waarop ik met het levensverhaal van Peter Schat nu opnieuw stuit.
En het is een waarheid die de biograaf niet genoeg onder ogen kan zien: de
werkelijkheid is en blijft glad ijs, juist waar hij voor het grijpen ligt.
Ziehier het kernprobleem van de biograaf, zoveel heb ik van Schumann opgestoken.
Ik was altijd zeer in hem geïnteresseerd en wilde alles over hem weten. Eerst over
zijn muziek, die ik als puber speelde - de ‘Faschingsschwank aus Wien’, de
‘Kinderszenen’, ‘Arabeske’, ‘Carnaval’ - later ook over de man. Een raadselachtig
leven blijft het, al lijken we het in grote lijnen goed te kennen.
We weten dat hij de zoon was van een hardwerkende boekhandelaar en uitgever,
die in Schumanns geboortestad Zwickau een succesvolle nering dreef en zoals de
meeste mannelijke leden van zijn geslacht jong stierf. We weten dat de jonge Robert
een probleemloze jeugd had, waarin hij alle ondersteuning kreeg die een musicus
in spe kan wensen. We weten dat zijn goede vader hem een vleugel schonk en aan
Carl Maria von Weber vroeg of zijn zoon bij hem in de leer mocht. We weten dat
Robert aan de piano geweldig improviseerde maar aan zijn bureau even geweldig
schreef en dichtte, zodat hij op zijn zeventiende nog niet wist of hij zich nu poëet of
musicus moest noemen. We weten dat hij zeer tegen zijn zin rechten studeerde in
Leipzig en Heidelberg, tot de muziek hem zo bij de lurven greep dat hij zijn moeder
en zijn voogd smeekte er zijn vak van te mogen maken. We weten dat hij het groene
licht kreeg dankzij de bemiddeling van zijn leraar Friedrich Wieck, die zijn moeder
verzekerde dat hij Schumann, als die hard genoeg werkte, tot een groot virtuoos
kon drillen. We weten dat die droom uiteenspatte, toen Robert zijn rechterhand
forceerde. We weten dat hij toen maar componist werd, aanvankelijk van alleen
pianowerken, en ook een gevreesd criticus die met zijn Neue Zeitschrift für Musik
een niet onbelangrijk stempel drukte op het publieke debat over muziek tussen zeg
1834 en 1844.
We weten al te goed dat Schumann in 1840 na een lange strijd, waaraan zelfs
de rechter te pas moest komen, toch trouwde met zijn Clara, de dochter van zijn
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leraar die zo tegen het huwelijk was gekant. We weten dat hij na de voltrekking van
dat huwelijk in achtereenvolgens stapels liederen, zijn eerste symfonieën en
meesterlijke kamermuziek componeerde, alsof de echtverbintenis hem van zijn
psychische blokkades had verlost. We weten
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dat Robert en Clara zeven kinderen kregen. We weten toch ook dat hij vaak ziek
en treurig was, en dat het slecht met hem afliep. We weten zelfs dat hij in 1854 na
een vermeende ‘zelfmoordpoging’ werd opgenomen in de ‘Heilanstalt’ Endenich bij
Bonn, waar hij in 1856 in deplorabele toestand de laatste adem uitblies. We weten
zelfs dat hij in Endenich zijn artsen inlichtte over een in 1831 opgelopen
syfilisbesmetting die hem waarschijnlijk fataal is geworden (maar niet Clara, niet
zijn kinderen; de besmetting is na enkele jaren niet meer overdraagbaar).
Kortom: ‘we’ weten behoorlijk wat over hem, gezien het feit dat hij al bijna
anderhalve eeuw dood is. De Schumann-biograaf beschikt dan ook over een weelde
aan materiaal: dagboeken, correspondentie, huishoudboekjes, artikelen,
getuigenissen. Zelfs de artsenverslagen van Schumanns behandelaars in Endenich
liggen gewoon in de boekhandel. En wat een prachtig, tragisch onderwerp is hij.
Een grote liefde, een hartverscheurend oeuvre, een gruwelijke ziekte - opkomst en
ondergang. Zo zien wij biografen het graag.
Bezie je dit rijk gedocumenteerde leven evenwel nader, dan zie je overal gaten
vallen en steeds meer vraagtekens in het levensverhaal. De twijfels resoneren in
de eindeloze debatten over Schumanns ziekte; was het echt syfilis, was het die
syfilis alleen, of was er meer aan de hand, een erfelijke aandoening wellicht, of
schizofrenie? Waren zijn veelbesproken depressies wel depressies? Verdiende zijn
zelfmoordpoging in 1854 wel die naam? Hoe gek was hij nu werkelijk in Endenich,
in het licht van de bewering door Bettina von Arnim dat ze op ziekenbezoek een
alleszins toerekeningsvatbare man had ontmoet? Het gladde ijs van de werkelijkheid
begint al snel dicht te vriezen.
Zelf ben ik altijd geïntrigeerd geweest door het drama dat voorafging aan Schumanns
huwelijk met Clara Wieck. Als in december
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1835 Wieck ontdekt dat zijn dan al voormalige leerling Schumann een relatie heeft
met zijn zestienjarige dochter Clara, breekt de pleuris uit. Hij ontvoert haar
onmiddellijk naar Dresden, verbiedt de twee elk contact. Tussen februari 1836 en
september 1837 zullen de geliefden elkaar niet zien; van september 1838 en april
1839, als hij in Wenen en zij onder meer in Parijs zit, evenmin. Daarna blijft het bal.
Op de vulkanische Wieck is geen peil te trekken. De ene keer lijkt hij onder
onmogelijke voorwaarden bereid met een huwelijk in te stemmen, dan weer verklaart
hij dat hij nooit akkoord zal gaan. Uiteindelijk zal Clara in september 1839 op
aandringen van Schumann de rechter om toestemming voor een huwelijk vragen.
De zaak, door Wieck bewust getraineerd met vertragingsacties en grove
verdachtmakingen aan het adres van zijn dochter en toekomstige schoonzoon,
wordt na een slopend jaar procederen in hun voordeel beslist.
Waarom heeft Friedrich Wieck zich zo heftig verzet tegen Schumanns huwelijk
met Clara? Hij had zijn redenen, vond hij. Hij heeft tot voor de rechter geprobeerd
te bewijzen dat Schumann een labiele zuiplap was. Dat hij niet genoeg verdiende,
en daarom zijn dochter niet de zekerheden kon verschaffen die ze verdiende. Daar
zit misschien wat in. Wiecks optreden moge nu nogal paternalistisch en ouderwets
overkomen, maar op zichzelf zijn drankmisbruik en armlastigheid nog geen redeloze
argumenten in een tijd waarin de man nog werd geacht zijn vrouw te kunnen
onderhouden en beschermen.
Hoe Schumann de fles kon raken, had Wieck in Leipzig met eigen ogen kunnen
vaststellen - in Roberts dagboeken is het aantal meldingen van zware katers niet
te tellen. Ook was het geen geheim dat Schumann het ondanks een erfenis niet
buitensporig breed had, al was hij niet de arme sloeber die Wieck van hem wilde
maken. Evenmin misplaatst, en wellicht zelfs getuigend van een zeker emancipatoir
elan, was Wiecks vrees dat zijn getalenteerde dochter, die als pianiste tot in Wenen
triomfen had gevierd, door een huwelijk zou worden veroordeeld tot het
huismoederschap.
Tegelijkertijd zie je dat Wiecks hetze tegen Schumann - en later ook tegen zijn
dochter, als die weigert in te binden - gaandeweg pathologische vormen aanneemt.
Deze vader moet een afgrijselijk wraakzuchtige potentaat zijn geweest. Als hij scheidt
van zijn eerste vrouw Marianne staat hij toe dat de piepjonge Clara bij haar moeder
blijft, maar op voorwaarde dat ze bij hem terug zal keren als ze vijf is, want hij wil
een meesterpianiste van haar maken - wat overigens volkomen lukt. Tegelijk is hij
hartverscheurend gewelddadig tegen zijn zoon Alwin, die als musicus niet in de
schaduw kan staan van zijn zuster.
Als het conflict tussen de vader en de verloofden zich toespitst, stuurt Friedrich
smaadbrieven de wereld in om niet alleen Schumann, maar ook zijn dochter zwart
te maken. Hij snijdt alle levenslijnen met zijn oogappel rigoureus door. Hij weigert
Clara haar vleugel terug te geven. Naar het geld dat ze onder zijn leiding met
tournees verdiende, kan ze fluiten. Sterker nog: hij dreigt haar met een schadeclaim.
Hij wil haar laten opdraaien voor de kosten die hij als haar pedagoog en begeleider
heeft gemaakt. Wat zich in de periode van december 1835 tot het huwelijk in
september 1840 tussen deze tiran en de geliefden heeft afgespeeld, is
onvoorstelbaar.
Wat kan een biograaf schrijven over het onvoorstelbare? Dat is buitengewoon
moeilijk. De verleiding is groot Friedrich Wieck te bestempelen als een gevaarlijke
gek. Dat is meteen de gemakkelijkste weg. Hij maakt het onvoorstelbare voorstelbaar.
Maar Friedrich Wieck, dat maakt het zo lastig, was ook de man die van zijn
gekoesterde leerling Schumann de hoogste verwachtingen had. De haat was ooit
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echte liefde. Hoor hoe lovend Wieck zich in 1834 tegenover de baron Von Fricken
- vader, pleegvader bleek later, van Schumanns toenmalige liefje Ernestine - over
Schumann uitliet: ‘Wieviel müsste ich schreiben, um diesen etwas launigen,
störrischen, aber noblen, herrlichen, schwärmerischen, hochbegabten, bis ins Tiefste
geistig ausgebildeten genialen Tonsetzer und Schriftsteller näher zu beschreiben.’
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Oog in oog met deze warme woorden rijst de vraag: wat kreeg deze man zo ver dat
zijn genegenheid voor Schumann in blinde haat verkeerde, terwijl hij - dat schrijft
Clara - diens muziek bleef verdedigen? Kan hij een motief hebben gehad dat dieper
ging dan het voor een artiestenvader toch wat benepen financiële argument of het
veronderstelde zuipen van Schumann dat hij, toen het er voor de rechter op
aankwam, niet eens bewezen kreeg?
Op dit punt werd ik overvallen door de volgende gedachte: stel dat Wieck heeft
geweten van Schumanns syfilisbesmetting? Of, nog hypothetischer, had hij misschien
voorvoeld dat deze twee ten diepste niet voor elkaar bestemd waren? Deze bezwaren
zijn nimmer met argumenten hard te maken - zeker niet voor een rechtbank. Zocht
Wieck wellicht daarom alle spijkers op laag water die hij kon vinden?
Alles is mogelijk. Nooit mag je uitsluiten dat we iets gewoonweg niet weten. Wat
kon ik bewijzen? Niets, eigenlijk. Anders dan Wieck heb ik Schumann nooit zien
zitten in café Kaffeebaum in Leipzig, hoofd op de arm geleund, dronken en zwijgend.
Ik heb beiden niet gekend. Jawel, ik ken de componist, de dagboekscribent, de
muziekbespreker en de brievenschrijver Schumann. Ik voel een diepe affiniteit met
hem. Maar misschien was hij als mens van vlees en bloed een hard gelag. Het kan.
Toen de schrijver Friedrich Hebbel in juli 1847 Schumann in Dresden bezocht,
was hij verbijsterd. Schumann toonde zich koppig en zwijgzaam. Hij luistert nog
minder dan hij spreekt, schreef Hebbel later. En Wagner oordeelde kortweg over
Schumann: een onmogelijk mens. Dat was Wagner trouwens zelf ook. Niettemin,
dit was de levende Schumann, de lispelende Einzelgänger voor wie Wieck angstig
terugdeinsde. ‘Ein Krüppel,’ noemde hij hem walgend. - Het verraderlijke is dat je
het op papier niet aan Schumann afziet: deze idiote ‘kreupelaar’ was een van de
grootste componisten, maar tevens een van de belangrijkste en best formulerende
muziekschrijvers van de negentiende eeuw.
Er is nog iets, en misschien zag Wieck dit
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scherper dan wij dat kunnen. Muzikaal konden de verschillen tussen de twee gelieven
niet groter zijn. Clara speelde al jong muziek van Schumann, en heel moedig ging
ze daarmee door in de tijd dat haar vader zijn toorn over hen uitstortte. Toch waren
ze in muzikaal opzicht twee volkomen andere werelden: zij was meer op de hand
van de traditie, hij belichaamde de vooruitgang. Daar komen fricties van. Zijn radicale
teugelloosheid beviel haar niet en zo jong als ze was, stak ze haar bezwaren niet
onder stoelen of banken. Toen hij aankondigde een strijkkwartet te willen schrijven,
drukte ze hem op het hart: ‘Quartetten willst du schreiben? [...] Ich freue mich sehr
darauf, nur bitte recht klar. Es schmerzt mich gar zu sehr wenn die Leute Dich
verkennen - das sollen sie nicht!’
Bitte recht klar - met andere woorden: gedraag je eens. En hij voelde het. Over
hun vaak liefdevolle, maar problematische correspondentie viel telkens weer de
schaduw van een muzikale incompatibilité des humeurs, die steeds vaker ook
karakterologisch bleek. Alles werd bedekt met de mantel der vurige liefde, maar
hoor hem terugslaan, de wolf in schaapskleren: ‘Aber “bitte recht klar” - das klingt
ja wie von einem Dresdner Fräulein.’
Het moet ergens op dit punt zijn geweest dat ik oog in oog langzaam mijn biografie
veranderde in een roman, want een biograaf brandt al snel zijn vingers aan donkere
wolken, terwijl een schrijver ze kan vangen en ontrafelen.
Dit blijkt als we twee zeer verschillende Schumann-biografieën vergelijken in de
behandeling van deze geschiedenis. Het gaat om John Worthens recente Schumann;
Life and death of a musician (2007) en Walther Dahms' aloude Schumann (1912).
Worthen schrijft: ‘Wieck had been a loyal supporter of Schumann's professional
ambitions, but when it came to a choice between Clara's career and what Schumann
wanted, there was no competition.’ Hij vermoedt kortom dat Wieck zich verraden
heeft gevoeld door zijn geliefde dochter en degene die hij zag als zijn aangenomen
zoon. Alle gezagsverhoudingen worden ondermijnd als die zijn dochter afpikt.
Worthen denkt dat alle andere bezwaren wegvielen tegen dat ene: het verraad dat
hij voelt als zijn lievelingen hem achterlaten. De vader straft zijn kinderen; hij leert
ze een lesje; hij toont ze wie de baas is.
Het klinkt plausibel. Toch blijft het speculatie. Je ziet de schrijver dan ook armslag
houden. Probably, schrijft Worthen dikwijls, of: it seems that. Die terughoudendheid
past een biograaf, maar illustreert de ernst van het probleem - net nu het er op aan
komt. Over de directe oorzaak van de breuk met zijn leraar zegt ook Schumann
helaas niets. ‘Kerstavond 1835 - nieuwjaarsdag 1836: breuk met Wieck,’ schrijft hij
in zijn dagboek. Meer niet. Wat er echt is gebeurd, wie es eigentlich gewesen - het
blijft gissen.
Nu Walter Dahms in zijn Schumann-biografie van een eeuw oud: ‘Wiecks
Standpunkt war ebenso lächerlich wie unbegründet und - boshaft. Er hatte eine
Kleinlichkeit in der Gesinnung, die ihn gegen alles andere blind machte.’ De in wezen
nauwelijks getalenteerde man was, in de ogen van de biograaf, verblind door
‘heerszucht’ en ‘autoriteitsdrift’ en de lust tot ‘tirannie’. Hier staan Schumann en
Clara voor de positieve helden die door een kwade macht, een ‘ignorierte väterliche
Autorität’, te gronde worden gericht. Schande! Voor zijn verwoesting van twee
mensenlevens had Wieck, meent Dahms, ‘nicht den geringsten Grund’.
Zo begon het Schumannsprookje van de liefde die uiteindelijk sterker was dan
de kwaaie pier. Nadien moest die mythe door meer scrupuleuze Schumann-biografen
stukje bij beetje worden ontkracht. Dat viel niet mee, want het beeld sprak zo
romantisch tot de verbeelding dat de feiten nauwelijks kans maakten. Het hielp ook
al niet dat na alle strijd Liszt had gesproken van een droomhuwelijk. ‘Geen gelukkiger,
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harmonieuzer vereniging’, noteerde hij, dan van deze scheppende kunstenaar met
de herscheppende kunstenares.
Ik zie iets anders. Ik zie hoe twee totaal verschillende mensen eerst door liefde,
kalverliefde wellicht, vervolgens door het lot, dat zich Wieck noemde, in elkaars
armen werden gedreven. Hun liefde werd door een boze

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

9
tegenkracht geactiveerde solidariteit, Liszts droomhuwelijk was in feite een
bondgenootschap. Robert en Clara moesten van de grote broer en kleine zus - die
ze aanvankelijk voor elkaar waren - veranderen in minnaars, maar kregen niet de
kans die transformatie vorm te geven. Ze begrepen elkaar daarvoor niet volledig
genoeg.
Ik kan het niet bewijzen. Er is geen enkele bron waarnaar ik met een noot kan
verwijzen. Maar ik vind overal aanknopingspunten, kleine signalen van wezenlijk
onbegrip, diepgaande miscommunicatie en onoverbrugbare afstand. Tussen de
luidruchtige liefdesverklaringen door zijn ze zo slecht zichtbaar dat je ze gemakkelijk
over het hoofd ziet. Misschien til ik er te zwaar aan, maar ik wil toch op een paar
van dergelijke tekenen aan de wand wijzen.
Zij, aan hem, oktober 1837: ‘Bedenke, eine Kunst will ich opfern, nicht mehr die
Lobessprüche der Welt empfangen - ist das nicht genug? Kannst du noch mehr
verlangen?’ - Daar staat: neem genoegen met mijn offer, besef wat het is. Het is
bijna chantage.
Hij, november 1837: ‘Warum gefallen dir die Davidsbündlertänze so wenig?’ - Er
wordt nimmer op teruggekomen.
In februari 1838 schrijft hij haar dat hij ‘leichter’, ‘klarer’ en ‘anmuthiger’ componeert
dan vroeger, toen hij noten ‘aaneen knutselde’ zonder dat er ‘iets moois’ ontstond.
Ik lees zelfrechtvaardiging, een demonstratie van aanpassingsvermogen. Kijk, ik
heb me je kritiek aangetrokken; ik wil het je wel degelijk naar de zin maken. Recht
klar.
Maar toch lijdt hij aan zijn slapte. Hij, april 1838, aan haar: ‘Du würdest mich selbst
wenn Du mich nicht mehr liebtest, glaube ich, aus Mitleid wenigstens heirathen;
denn Du bist seelengut, besser als ich.’ - Moraal: je vindt me een zielenpoot. Je
liefde stoelt op mededogen. Als het geen koketterie is, en daar was Schumann niet
heel goed in, zou je er bijna een latent minderwaardigheidscomplex in lezen, of een
gevoel van gedoemdheid: ik, verlorene.
Een veelbetekenend incident in juni 1838: liever, zegt ze, niet zijn naam op het
voorblad van het Neue Zeitschrift, dat hij in Wenen wil gaan uitgeven. Zonder vindt
ze ‘hübscher und ungenirter’. Met andere woorden: hij mag van haar niet als journalist
op de cover van een krantje. Dit moet hem pijn doen.
Zij, juli 1838, aan hem: ‘Du bist doch ein ganz anderer Mensch geworden in den
2 Jahren; so vernünftig, und dabei doch so herzlich geblieben, so fantastisch - alles
so schön vereint.’ - Ofwel: goed gedrag loont. Is dit liefde of dédain? En nog dezelfde
maand verzekert ze hem dat ze al haar roem zou opgeven voor ‘dem einfachen
Künstler’. Ai!
Hij ziet het. Maar hij verzet zich niet. Hij aanvaardt: ‘Du lasst schon nicht mehr
von mir. Dazu haben wir schon zu viel um einander gelitten. Dazu sind wir zu gute
Freunde einander.’ - Vrienden? Wat voor vrienden? Weet zij werkelijk met wie ze
te maken heeft? Januari 1840, zij aan hem: ‘Die Nacht hab ich von Dir geträumt,
sehe Dich aber immer anders als Du bist, das ist doch ganz eigen.’ En opnieuw,
twee maanden later, zij aan hem: ‘Ich träume auch viel von Dir immer, aber meist
wie Du nicht bist.’
Allemaal zinnetjes. Ze staan ergens voor. Voor brandende liefde? Of voor een vrouw
die beseft wat ze opgeeft en voor een man die zich onbegrepen voelt? Zeker voor
een verbeterzucht die doorklinkt waar ze zegt dat hij ‘verstandig’ is geworden. Voor
haar dédain jegens de ‘eenvoudige kunstenaar’, de muziekzigeuner. Voor de
berusting bij beiden; wat met ons gebeurt, ligt niet langer in onze handen. Voor haar
droom van iemand die hij niet is. Voor het gladde ijs van de werkelijkheid.
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Dat beeld raak ik niet kwijt, het beeld van twee mensen die niet bij elkaar passen.
Maar ik kan het als biograaf niet bewijzen, zelfs niet voldoende aannemelijk maken.
Daarom schreef ik een roman. - Ik snap nu meer dan ooit waarom Connie Palmen
haar Peter Schat tot personage promoveerde. Ik zal het nog zwaar krijgen met hem.
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Piet Gerbrandy
Minzaam blaffend open je de morgen
met zijn ongenode toevloed van bezoeking.
Is het het onlicht dat je ergert en wekt?
Is het het gemoetene dat je slaap nijpt?
Is het het - het is nu toch te laat.
Eens was wijsheid zwart en ongenaakbaar
haar kaken strak haar borsten ontzag wekkend.
Je dwaasheid was een wezel in haar hof.
‘Kom je mij vanavond vruchten stoven?’
‘Lees je mij voor uit het boek?’
‘Stop je mij in voor de nachtegaal hapert?’
‘Kus je de berg van mijn dal?’
Eens was verrukking blond en zonder banden
om golfslag van haar ongebreideld sneven.
Je doolde maar steeds wist je waar je was.
Sinds wanneer zijn de nachten grijs geworden?
Wat schemert rond het vale middaguur?
Wat kraaien hanen als de avond draalt?
Er gloort geen einde aan wat nooit begon.

Alles loopt tegenwoordig steeds vroeger uit.
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De dagen waarin je dood waren luttel en lang
en vol schelle vogels de nachten.
Ik heb mijn boeken geopend en zonder knak georeerd.
Ik was op dreef en lucide.
Enkele lachers leken op mijn hand.
Ik heb mijn gras gemaaid mijn geurig bed gewied
gesnoeid de blauwste regen van mijn gevel.
Ik heb je brieven geschikt en gekist maar niet om ze te verbranden.
Ik heb met baarden in jurken op hoekige paden
gewandeld hun bidden beluisterd
hun scheurend uitbundige eerbied.
Ik maakte een lijst van je kussen.
Ik maakte een lijst van je ogen.
Ik schreef een lovend artikel over een kutboek.
Ik repeteerde mijn toespraak vol allusies.
Ik heb mijn bieren gekoeld mijn dorsten gelenigd
foute grappen gemaakt met mijn gastvrienden.
De dag dat je opdook geen zonnige dag
en de nachten vol krassende dieren.

Dat slaapgebrek er stevig kan inhakken is eigenlijk geen nieuws.
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Je hebt een mond vol rook gekregen.
Je bent zo mals en vrij en verschrikt geworden.
Je hebt een mond vol ringen rook gekregen.
Hoe sterk in je benen de spieren en moe
van loop waar vuile beken
afgedamd waar merels ratten
bloot aan foute proeven om beterschap.
Het doden van je dieren boeit je matig.
Werd het geen tijd je wijnstok aan verweeuwde
olmen op te knopen
dat wij ons vergaten?
Was dit geen plek om later door te drinken
de rol van ongebrokenen te tolken?
Je rent omhoog de bouwput uit
langs graven van romeinen en bataven.
Je lach een mes een vuur om rauwe hechting.

Zo'n verleden gaat je niet in de koude kleren zitten.
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Kijk, ze bidden
door Philip Huff
We waren in Lissabon. De hitte beklemde ons en we bezochten een aquarium op
het terrein van de wereldexpositie uit 1998. Het was het grootste aquarium van
Europa, vol met haaien en roggen en een zonnevis, de grootste vis ter wereld.
Carla stond uren voor de dikke ruiten van het aquarium te kijken naar de vissen
en de vogels. Carla is mijn vrouw. Ook bij de pinguïns bleef ze lange tijd staan. ‘Kijk,’
zei ze. ‘Ze bidden.’
Ik keek en het viel niet te ontkennen: het leek inderdaad alsof ze in gebed
verzonken waren, doodstil mediterend in zwart-witte priestergewaden.
In het aquarium was één vissoort die mij in het bijzonder vervulde met verbazing.
Het was een vis die tegelijkertijd leek op zeewier en op een draak zoals die in
kinderboeken wordt getekend. Hij had een toeter op zijn kop en bezat een langwerpig
lichaam met tientallen piepkleine vinnen waarmee hij zich rechtstandig voortbewoog,
een beetje als een zwevende palmtak.
Het kan niet anders dan dat God het zeewier had getekend, dacht ik, en zich toen
zo voldaan voelde over het ontwerp dat Hij enkele takken had losgetrokken en die
de levensadem had ingeblazen.
Het was een zonderlinge gedachte die mij verwonderde. Ik had zo al lang niet
meer aan Hem gedacht.
Nu weet ik: die gedachte was een prelude. Een stem in mij die wees op wat ging
komen.
Vlak voor ons vertrek naar Lissabon was ik met pensioen gegaan. Mijn vrije tijd
wilde ik samen met Carla doorbrengen, hier, in onze woning in Amerongen, maar
ook in Luxemburg, waar wij een vakantiehuisje hadden, en natuurlijk al reizend naar
prettige oorden. Maar nog geen zes weken na Lissabon kreeg mijn vrouw last van
benauwdheid en pijn in haar longen. Ze werd opgenomen in het hospitaal. Daar
werden foto's gemaakt en haalden ze anderhalve liter vocht uit haar longen. Er
volgde een kijkoperatie. Uiteindelijk moest Carla meer dan een week in het ziekenhuis
blijven. Het was een vreemde gewaarwording. In ons vierenveertigjarige huwelijk
waren wij voordien niet langer dan vier nachten niet bij elkaar geweest.
Aan het einde van die periode, toevallig op een vrijdagmiddag, kwam de dokter
bij ons. Ik stond naast het bed, Carla's hand in mijn handen.
‘Gaat u even zitten,’ zei de dokter.
Ik voelde Carla's vingers zachtjes in de mijne knijpen.
Carla had kanker in haar longvliezen. Zo'n ziekte kan lang duren, maar bij Carla
was het al in een ver stadium. Toen de dokter dit nieuws bracht, had het iets
onwerkelijks, alsof wij in een nare film waren beland. Carla had niet erg lang meer,
zei de dokter, hooguit nog een jaar.
Dit kan ons niet overkomen, dacht ik. Dit is niet echt.
Al snel volgde het besef dat dit iets was wat ons wel overkwam en dat ik niets
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kon doen. Niemand anders dan Carla kon haar lijden dragen. De martelaren gaan
hand in hand de arena in; ze worden alleen gekruisigd.
Voor mij was Carla nooit ouder geworden. Ze was altijd nog de jonge vrouw op wie
ik verliefd was geworden, zij het met iets meer plooien in een wat dunnere huid.
Maar na de mededeling van de dokter kwamen de jaren ineens snel: ze sloten aan,
vormden een benauwende massa, kwamen over ons heen. Je zag de nieuwe lijnen
in Carla's gezicht, van de pijn, uitgehouwen in het steen.
Voor Carla was God een vast gegeven: aan Zijn liefde twijfelde zij niet. Elke
zondag ging zij naar de kerk. Ik ging mee; voor haar. Soms opende ik mijn ogen
tijdens het gebed en keek om me heen. Zie ze bidden, Heer, dacht ik dan. Zie ze
bidden voor U. Ze weten niet hoe ze U moeten dienen en ze doen alles fout, maar
zie ze bidden, Heer.
We zaten met twee artsen in Carla's kamer. Het was een grijze, stille doordeweekse
middag. De huisarts was er en een tweede arts, een vrouw. Carla at al enkele dagen
niet meer. Het beademingsapparaat schoof zij telkens van haar neus.
Toen de artsen weg waren, zei Carla dat ze vastbesloten was. Ze zou accepteren
wat God met haar voorhad na dit leven, maar wat Hij nog met haar voorhad tijdens
dit leven, dat kon ze niet langer verdragen. Ze was klaar met het lijden. Klaar met
de strijd. En God zou haar vergeven voor wat ze ging doen, zei ze. Ze sprak zo
zacht maar zo sterk tegelijkertijd. Dacht ik.
Maar ineens begon ze te huilen.
‘Ik weet het niet zeker,’ zei ze, ‘natuurlijk. Wat nu als dit toch míjn oordeel blijkt
te zijn, en niet het Zijne?’
Ja, wat als haar situatie inderdaad uitzichtloos was? Wat als Carla aan Gods
liefde kon twijfelen?
Ik kon het niet verdragen. De onzekerheid in Carla's ogen, waar de angst zich
om heen had genesteld. Een angst die op mij oversloeg. Misschien zou Carla niet
naast God komen te zitten, maar eeuwig in de hel moeten lijden.
Toen zei ik: ‘Als jij het doet. Doe ik het ook. Dan zijn wij samen. Altijd bij elkaar.
Wat God ook met ons voorheeft.’
Carla keek me aan. Ze zei niets.
Die nacht werd ik wakker van Carla's zachte gehuil, in haar bed, twee meter van
mij vandaan. Ik stond op en kroop bij haar onder de dekens. ‘Als jij het doet, doe ik
het ook,’ zei ik weer.
‘Hoe dan?’ vroeg mijn Carla toen. Ze praatte tegen de muur voor haar. ‘Hoe dan,
liefste? Jij krijgt geen druppels uit een infuusje.’
‘Laat dat maar aan mij over,’ zei ik. ‘Ik verzin wel wat.’
‘En Suzanne dan?’ zei Carla toen. ‘Hoe met het dan met onze dochter?’
‘Die zal het begrijpen,’ zei ik. ‘Die zal snappen dat wij bij elkaar horen. Altijd. Net
als jouw Heer.’
De dagen na Carla's overlijden reed ik meerdere keren naar het spoor. Carla had
het gedaan, zij had zelf haar tijd gekozen. Ik had haar iets beloofd, dus nú moest
het gebeuren.
Ik keek naar de treinen die langskwamen en ik dacht aan Carla en aan de
duizenden, miljoenen vóór haar die wel hadden volgehouden tot aan het einde, hoe
ellendig hun weg daarheen ook was.
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Er is een stem in ons, dacht ik, die zegt dat wij moeten doorleven. Ik hoorde die
stem in elk geval telkens als ik voor de spoorbaan stond. Hij sprak tot mij. Het kan
niet anders dat...
Ook ik heb als kind geleerd in God te geloven. Mijn vader zat zondags aan tafel,
met een boek vol afbeeldingen van Jezus en misschien ook zelfs van God. Op de
rug van het boek stond ‘Rembrandt’. Ik zie de prenten op het vergeelde papier nog
voor me. Zijn behaarde handen die het boek vasthielden.
Davids afscheid van Jonathan. Judas die de zilveren penningen terugbrengt.
Mozes verbrijzelt de stenen tafelen.
Daar vertelde mijn vader over. Hij hield van die verhalen.
De terugkeer van de verloren zoon.
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Op de begrafenis had Suzanne gesproken over haar moeder. ‘Een krachtige vrouw,
een uitzonderlijk mens, en niet bang voor de dood,’ had zij gezegd, ‘Want die stond
vast.’ Ze was slechts bang geweest, stipuleerde Suzanne, voor wat zij achterliet in
dit leven: verdriet.
‘Maar mijn moeder,’ had Suzanne toen gezegd, ‘vult mijn leven niet met verdriet.
Ze vult mijn leven met vreugde, met liefde, met dankbaarheid voor wie zij was en
voor wie ik ben.’
Ik keek naar mijn dochter, mijn ogen vol tranen, en ik dacht: maar hoe zit het met
wat ik Carla heb beloofd? Moet ik mijn belofte houden of moet ik het leven en heb
ik gelogen tegen mijn lief? Voor beide geldt: dat kan toch niet?
Volgens de voorganger was mijn vrouw ‘een vrome vrouw’ geweest, ‘met ontzag
voor God’, in een tijd dat dit niet meer ‘in’ werd geacht. Hij vertelde over de kleur
wit, en hoe die kleur voor Carla stond, voor haar onschuld en voor haar openheid
tot God.
Ik dacht aan Carla's ogen, aan die grote pupillen, zwart en diep als de nacht. Ik
dacht aan het vergeelde, zieke oogwit dat die bange zwartheid omsloot. Aan die
ogen die op het laatst leeg waren en langs mij heen hadden gekeken.
Wij zijn cirkels, in een cirkel, in een cirkel, dacht ik.
Ik stond thuis voor de spiegel en keek naar mijzelf. Het huis was leeg. Suzanne en
Karel waren naar huis.
Ik dacht: dit is het moment, nu. Maar ik wist ook: nee, die tijd is al verstreken. Je
kan Suzanne niet nogmaals zo'n week laten doormaken.
Ik dacht: je had het meteen moeten doen, zoals je beloofd had, zoals Zimri de
dynastie van Baasha uitwiste, of Jezus bij zijn leerlingen in de boot stapte:
onverschrokken en zonder twijfel.
Ik dacht: ik heb die moed niet.
Ik keek naar mijn handen, naar de gouden cirkel van mijn trouwring.
De weken en maanden na Carla's begrafenis gleed ik in wat de huisarts later een
depressie zou noemen. Ik kon slecht slapen, werd vroeg wakker, en drukte de
wekker wel twintig keer weg voordat ik opstond.
‘Dat is heel normaal,’ zei de huisarts tijdens het gesprek, ‘zo'n terugval na het
verlies van een geliefde.’
Ik vertelde van de angst als ik 's nachts wakker werd, en mijn hart dat donderend
bonsde. Ik zweeg over mijn niet nagekomen belofte aan Carla. Ik zei niet dat het
elke avond moeilijker werd om een geur te ruiken in het kussen dat ik kuste.
‘Ik ga je wat geven,’ zei de huisarts, ‘waarvan je rustiger wordt en waarvan je
weer goed kunt slapen.’
Het was belangrijk dat ik weer een ritme vond, ‘een slag kreeg in mijn dag’, zoals
hij zei. Dat ik iets vond om voor op te staan.
De pillen werkten wonderwel. En op een dag zat ik achter de computer die Carla
een halfjaar voor haar overlijden van Suzanne had gekregen. Carla wilde nooit
stilzitten, ze wilde blijven leren. ‘Niet meedoen aan het internet, is jezelf afsluiten
van de wereld,’ zei ze. Ik opende het instructieboekje dat bij de computer lag. Het
duurde even, maar toen had ik verbinding met het internet. Al snel kreeg ik er
handigheid in, maakte een eigen e-mailadres aan en keek naar hartenlust rond op
websites die mij interessant leken.
Niet veel later stuitte ik op de site van het dierenfront.
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Het laatste halfjaar hebben Suzanne en ik wat problemen met elkaar. Ze begrijpt
me niet zo goed. Maar ik heb iets gevonden om voor op te staan.
‘Pap,’ zei ze laatst, ‘ik ben blij dat het weer beter gaat en je nu dingen doet, maar
je moet niet doordraven. Je hebt meer dan zeventig jaar in deze wereld geleefd om
op te bouwen wat je nu hebt. Wat is er nu ineens mis mee? Je geeft alles weg.’
Het klopt dat ik tegenwoordig veel aan goede doelen geef. Meer, veel meer dan
vroeger, in elk geval. Ik merk: hoe meer ik geef, des te minder heb ik zelf nodig. De
auto, het huis in Luxemburg, mijn visspullen: het kan allemaal weg. Het meeste van
wat ik overhoud, gaat naar de dieren. Ik stop nog steeds wat geld in de collectezak
in de kerk, natuurlijk, maar minder dan voorheen. Ik weet dat Carla dit begrijpt. En
Hij ook. Want het zijn ook Zijn dieren, Zijn dierbare dieren.
En ook de dieren bidden. Kijk maar naar de pinguïns.
Inmiddels woont mijn vrouw al geruime tijd in mijn hoofd als herinnering. Zij is het
verleden. Ik heb geaccepteerd dat ik haar heb verraden. Ik hoop dat zij mij kan
vergeven. Ik probeer nu de anderen op deze wereld niet te laten vallen.
Van de week zag ik nog twee jonge kalveren in de wei staan, met grote ogen,
zwart en glad als een nachtelijke rivier. Ze deden mij aan Carla's pupillen denken.
De eindigheid is deel van ons aardse leven. De eindigheid is deel van deze aarde.
Maar wij leven, en deze planeet wentelt, in een alles-omsluitende oneindigheid.
Zeg niet dat ik niet weet waarover ik het heb. Ik heb er veel over nagedacht, Gods
woord en Zijn verhalen: het kunnen onzinnige waarheden zijn, maar betere zijn er
voor veel mensen niet.
Ik hoor bij die mensen, die veelvoud van ons, die daarin geloven.
Wij zijn cirkels, in een cirkel, omsloten door een cirkel. En die buitenste cirkel, dat
is God, oneindigheid. Wij zijn Zijn verhalen. Hij vertelt van onze stappen. Ik kan
mijzelf geen beter verhaal bieden.
Hij vertelt dat Carla bij Hem is, en ik niet. Nog lang niet.
Hij en ik, wij begrijpen elkaar.
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Leeg
Iris Le Rütte
Alles is vreemd. Ik herken alleen
de kou, die opkringelt uit een
rooster van een parkeergarage
en zich verwarmt
aan mijn wang.
De klokken tikken hard
in dit plastic licht.
Wat doe je vandaag?
De dingen die je aanraakte
- glas, lichtknop, bed laten je soms nog even door.
De rest is leeg. Ik voel alleen
de kou, die opkringelde uit
een parkeergarage en zich
verwarmde aan mij.

Nooit meer
Blauwe paarden
in de gele mist.
Had mij dit
maar nooit
verteld.
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Tussen
Voor zover je
de ruimte ervaart
als een ding dat zich
om de dingen drapeert,
een raam dat licht schenkt,
het licht dat de bladeren keert zo leven wij, vastgelopen
in elkaars lichte
gedachten.

Zo stil
alleen
gordijngeluiden
alleen
een kind
dat de trap op
af
een stem
ebt weg
zo stil
alleen
verlaten voetsporen
die onzichtbaar
zo stil
alleen
mijn hoofd
vol van jouw
afwezigheid.
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Nee
Godverdomme
zei hij drie keer zacht
Hij kon het niet geloven
voor hij hem zag, zijn vriend
in een jas van boeken en rijpe druiven,
van bloemen, bomen, regendruppels,
van vlinders, vogels en roofdieren
van verse sneeuw met zonnestralen,
in een jas van alle jaargetijden,
van eindeloze oceanen,
alles paste.

Misschien
schaduwplant lippenboom
bodembloem schaduwkant
zandblauwtje
citroenvlinder
muurbloem
blozend
in een tuin
zonder woorden
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Weer
Je sneeuwt
in mij

Nou eenmaal
Soms is
het altijd
zo

Wat denk je wel
Maak eerst maar
eens die mier
na

Vergeten
Ik ben
een gedicht.
Ik hang op

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

22

De verhalenkamer
door Roman Helinski
In geen geval konden zij het kleine appartement verlaten. De deuren waren gesloten,
de ramen verzegeld en geblindeerd. Hoe dat zo was gekomen, daarover tastten zij
in het duister. Ze accepteerden het als hun lot, omdat zij ervan overtuigd waren dat
de mens uiteindelijk in staat is elke beperking te aanvaarden.
Zij waren vader en zoon, en de zoon leek op zijn vader. Hij had hetzelfde
gedrongen postuur, dezelfde kaaklijn, dezelfde neus en dezelfde melancholie in zijn
blik.
De vader, die eenenvijftig was en zich het leven buiten het appartement nog kon
herinneren, droeg elke dag nette kleding. Het was alsof hij verwachtte dat de
buitendeur ieder ogenblik geopend kon worden en hij er dan klaar voor moest staan.
Zijn zoon, net twintig geworden en bijna steevast in een pyjamabroek gekleed,
was vijf jaar toen ze in het appartement belandden. Hij sprak altijd in bevlogen
bewoordingen over de buitenwereld, hoewel hij die amper bewust had meegemaakt.
De zoon sliep in de tweede kamer. Het bed van de vader stond in de woonkamer.
De derde kamer had lange, lichte gordijnen die tot de grond reikten en altijd gesloten
waren, net zoals alle gordijnen in het huis. Ze noemden deze kamer ‘de
verhalenkamer’.
De gordijnen van het huis hielden ze gesloten omdat ze anders tegen de
geblindeerde ramen moesten aankijken. Ze hadden zich weliswaar neergelegd bij
hun afzondering, maar als ze de ramen zagen, voelden ze toch een wrevelige pijn
omdat dan het besef dat het leven aan hen voorbijtrok te dichtbij kwam.
Het leed achter dit dreigende inzicht werd verzacht door ‘de verhalenkamer’. De
naam was ontstaan omdat in deze kamer de verhalen werden verteld. Het was niet
de vader die sprak over zijn tijd buiten het appartement, het was altijd de zoon die
aan het woord was.
Wanneer hij vertelde, zat zijn vader op de bank. Met zijn benen opgetrokken
luisterde hij naar de verhalen, met een toewijding als die van het beste jongetje van
de klas. Hij luisterde uren achter elkaar, net zolang totdat de zoon stopte met praten.
Nooit maande hij hem ongeduldig om korter van stof te zijn, nimmer onderbrak hij
hem.
De zoon vertelde uiterst boeiend en zijn verhalen grepen de vader altijd aan. Die
sloot zijn ogen en dan speelde het vertelde zich levensecht voor hem af. Bij het
luisteren naar de verhalen voelde het voor de vader alsof hij de benen strekte, het
appartement uitliep en zomaar de alledaagse werkelijkheid binnenwandelde.
Stuk voor stuk gingen de vertellingen over gebeurtenissen in de wereld. Over de
bakker, over de kapster, over de onderwijzer en over de burgermeester van het
dorp waar het appartement lag.
En ze gingen ook over de voetballers van de club uit de grote stad verderop, over
de theatermakers uit de hoofdstad, over de piloten in de lucht en over de soldaten
in oorlogen waar ook ter wereld.
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De zoon vertelde evenwel niet alleen over gebeurtenissen, hij vertelde vooral over
het leven - over hoe wreed dat leven kon zijn, en hoe vertederend, en hoe
onbegrijpelijk.
Ook sprak hij over wijsheden waarvan de vader zich nooit afvroeg hoe zijn zoon
eraan kwam. Nimmer kwam de vraag in hem op van wie de jongen zijn kennis had.
Nooit twijfelde de vader aan zijn zoon, en evenmin aan diens wijsheden.
Deze wijsheden waren helder als glas en bevattelijk als de kamers waarin ze
leefden.
Bovendien vertelde de zoon ze zo vanzelfsprekend dat er voor twijfel geen ruimte
overbleef.
De verhalen ontroerden zowel de luisterende vader als de vertellende zoon.
Dikwijls waren ze door de verhalen geamuseerd en lachten ze tot de kramp
toesloeg in hun buiken. Regelmatig ook raakten ze er danig door van slag, een
gevoel dat soms een dag kon duren. De werkelijkheid die zich door de verhalen
aan hen openbaarde, was immers dikwijls talloze malen rauwer en meedogenlozer
dan hun eigen werkelijkheid, die overzichtelijk en veilig was.
Of de verhalen nu amusant of aangrijpend waren, altijd sprak de zoon
onverbloemd, met de overtuigende toon van een profeet en de trefzekerheid van
een voortreffelijk verteller.
Nooit rees de vraag waar de zoon zijn verhalen vandaan haalde.
Opgesloten was hij, al vijftien jaar waren de deuren voor hem gesloten, de ramen
verzegeld en geblindeerd, en toch vertelde hij verhalen die de polsslag van de
razende wereld buiten deden voelen, alsof door zijn woorden de werkelijkheid het
appartement heel even optilde en door elkaar schudde.
Vader en zoon accepteerden het, daar in de verhalenkamer, zonder er ooit vragen
over te stellen.
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Beslist
Leo Vroman
Beslist, er begint
iets in mijn hoofd
dat mij als kind
allang was beloofd,
want als blozend ei,
vers bevrucht,
bereikte mij
al een gerucht
maar nog aarzelt het zich,
maar nog is het te vroeg,
ik versta het, ik lig
nog niet stil genoeg

Fort Worth, 23 oktober 2010
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Natuurlijk
Natuurlijk staat nergens iets:
een dood lijf door moord geleegd
stuipt na, rot, kortom beweegt
en blijft meer dan niets.
Als ze de ruimte ooit krijgen
dan zullen onze eigen
darmen wegleven, althans
geef ze even de kans
om te ontsnappen en heen te stuipen
en waarachtig ze kruipen
zich helemaal los
als doofstom blinde slangen
het toeziende bos in
met hun verlangen
naar vrijheid, onhandig
zoekend naar zelfstandigheid.
En elk schijndode voorwerp krioelt
van springlustige atomen
alsof het iets anders bedoelt.
En hun tijd zal komen.
Nee, er staat nergens wat.
En precies zo is dat
met de verse woorden
zodra ik ze heb geschreven.
Alsof ze iets anders hoorden
te zijn, ze leven
in de vezels van dit papier.
Alsof ze van hier
uit even

Fort Worth, 20 september 2010
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Lof der nutteloosheid
Over poëzie, zwarte gaten en andere hobby's
door Krijn Peter Hesselink
In 1986 had mijn vader allicht nog goede hoop dat ik als bèta in zijn voetstappen
zou kunnen treden. Gepromoveerd in de wiskunde ging hij voor een jaar naar de
universiteitsstad Austin in Texas om zich tot informaticus om te scholen. En wij
gingen mee. We waren nog maar net in Amerika toen ik voor mijn tiende verjaardag
een scheikundedoos en fotografisch papier cadeau kreeg. Ik was dolblij met beide
geschenken, hoewel ik er weinig anders mee deed dan ernaar staren en wegdromen.
Tot chemische experimenten kwam het niet. Dit tot grote frustratie van mijn twee
jaar oudere zus. Die wilde er zo gauw mogelijk mee aan de slag, maar dat mocht
niet van mij.
Was ik die wetenschappelijke fascinatie trouw gebleven, dan had ik misschien
nog kunnen uitgroeien tot een aanjager van de Nederlandse kenniseconomie, voor
zover die bestaat. In plaats daarvan ben ik een dichter geworden, een van die
artistiekelingen die door het nieuwe kabinet zijn gebrandmerkt als subsidiejunk (al
heb ik tot op heden bij lange na niet rond kunnen komen van de giften die ik van
het Letterenfonds heb mogen ontvangen). Overigens denk ik dat politieke twijfels
over het nut van het kunstenaarschap op zich legitiem zijn. Daarom is het meer dan
ooit zaak dat ik mijzelf de vraag stel wat mij eigenlijk drijft. Wij kunstenaars kunnen
wel massaal naar het Malieveld trekken om op hoge toon te eisen dat de staat ons
onverminderd blijft pamperen, maar laten we eerst maar eens verantwoorden waarom
we doen wat we doen.
Wat mij betreft, lijkt dat ene jaar in Amerika cruciaal te zijn geweest. Zelden heb
ik zo dicht langs een ander carrière-pad geschampt. Mijn enthousiasme voor de
bètawetenschappen was toen werkelijk bijzonder groot. Zo staat mij nog levendig
bij hoe ik toentertijd ineens begreep waarom de maan om de aarde blijft draaien.
De maan is namelijk een tennisbal die met een noodvaart boven de aarde langs
wordt gesmeten. Door de aantrekkingskracht van de aarde maakt die tennisbal een
neerwaartse boog, maar hij gaat zo hard dat hij de aarde al voorbij is als hij omlaag
duikt. En zo blijft hij maar over de aarde heen kieperen.
Ook herinner ik mij hoe we voor school een wetenschappelijk onderzoek moesten
doen. Ik deed dat samen met Steve, een joods jongetje dat bij ons om de hoek
woonde. Volgens mijn moeder waren we bevriend geraakt omdat we allebei
buitenbeentjes waren. Als enigen uit onze klas gingen wij tweeën 's zondags niet
naar de kerk. Het kan zo zijn geweest; zelf denk ik vooral dat ik het gewoon goed
met hem kon vinden.
Steve en ik besloten het stuitergedrag van ballen te onderzoeken. Urenlang waren
we op de afrit voor de garage van ons huis met allerlei ballen in de weer om te meten
hoe hoog ze stuiterden als we ze van een meter hoogte op de grond lieten vallen.
Vervolgens moesten we nog verklaringen verzinnen voor de gevonden verschillen
in het stuitervermogen. Lag het misschien aan het gewicht? Aan het materiaal? Aan
de vraag of een bal hol was of juist massief? We kwamen niet echt tot werkbare
hypothesen, voor zover ik me herinner, maar we konden wel prachtige tabellen en
grafieken presenteren. Mijn moeder was diep onder de indruk van onze
methodologische strengheid.
Op school was een prijs uitgeloofd voor het beste onderzoek. Die werd gewonnen
door een meisje dat altijd heel modieus gekleed
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ging. Ze had iets dat ik nu sexy zou noemen. Destijds had ik nauwelijks nog een
idee van wat dat zou kunnen betekenen. Ze maakte iets in mij los, maar ik wist niet
wat. Ik vond haar een beetje eng.
Haar presentatie bestond uit een gloeilamp die aanging doordat er elektriciteit
stroomde van een min naar een plus. Daarboven stond met grote letters ‘Opposites
attract’. Een en ander werd geïllustreerd door een jongen en een meisje die elkaar
verliefd stonden aan te kijken aan weerszijden van een groot hart (roze uiteraard).
Mijn moeder mopperde dat de presentatie vast door de vader van het meisje in
elkaar was gezet, maar ze was zoals het een moeder betaamt waarschijnlijk partijdig.
Op mij maakte de presentatie een blijvende indruk, al vond ik de liefde een beduidend
groter raadsel dan de elektriciteit die ze geacht werd te verhelderen.
Toch is het in dat jaar fout gegaan tussen mij en de wetenschap. Het begon
langzaam tot mij door te dringen dat de wetenschappelijke inzichten die ik gulzig in
mij opzoog niet alleen betrekking hadden op de wereld om mij heen, maar ook op
mijzelf. Ook ik bestond blijkbaar uit moleculen. Voor een eeuwige ziel leek weinig
ruimte over te blijven. Als de machinerie van mijn lichaam het ooit zou begeven,
zou ik domweg ophouden te bestaan. Zo kwam ik over de dood na te denken. Een
paar nachten achter elkaar kon ik de slaap niet vatten omdat ik hardnekkig probeerde
mij voor te stellen hoe het zou zijn om er niet meer te zijn. Dat lukte natuurlijk niet.
De wetenschap confronteerde mij met
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doodenge problemen zonder uitzicht te bieden op constructieve oplossingen. Het
bestaan dreigde gereduceerd te worden tot een verzameling wetmatigheden die
weliswaar ingenieus in elkaar zaten, maar gespeend waren van menselijke warmte.
Zeker weten doe ik het niet, maar in later jaren ben ik er steeds meer van overtuigd
geraakt dat deze intellectuele confrontatie met de dood mij in de armen van de
kunsten heeft gedreven. Ik ging zingen bij een schoolkoor en in de weekenden ging
ik op een toneelcursus. De acteerlessen vonden plaats in een enorm overdekt
winkelcentrum dat tevens plaats bood aan een piepklein ijsbaantje. De meisjes
reden er rond op kunstschaatsen en de jongens op ijshockeyschaatsen. Met mijn
houten doorlopers had ik er niet aan moeten komen. Dat hoefde gelukkig ook niet,
want de toneelcursus werd gegeven door een even lieve als enthousiaste docent,
die echter zo dik was dat je niet kon zien of het een man of een vrouw was. Ik weet
dat werkelijk niet meer. Wel herinner ik mij het vriendelijke gezicht van de docent
en de onafzienbare vetmassa waar dat gezicht boven uittorende.
Als de docent op de grond ging zitten (een stoel was geen optie), dan kon hij/zij
niet meer zelfstandig overeind komen. Er kwamen meerdere volwassenen aan te
pas om hem/haar weer overeind te trekken. Mijn moeder wist haar verbazing over
dit alles goed verborgen te houden, dus ik nam maar aan dat dit normaal was in de
VS. In elk geval heb ik met veel plezier toneelgespeeld daar in dat winkelcentrum.
Na terugkomst in Nederland ben ik de rest van mijn tienerjaren fanatiek blijven
acteren, terwijl ik ondertussen de literatuur ontdekte.
Zo werd ergens tussen stuiterexperimenten en een ijsbaantje de basis gelegd voor
mijn huidige bestaan als dichter en podiumkunstenaar. Toegegeven, al met al kleeft
er iets van escapisme aan mijn keuze voor de kunsten. Niet alleen vluchtte ik weg
voor de feiten van de wetenschap om mij te verliezen in de luchtspiegelingen van
de poëzie, maar ik vluchtte ook nog eens weg voor de gelijkenis met mijn vader.
Want toen ik in Utrecht theaterwetenschappen ging studeren, stond één ding voor
mij als een paal boven water: dat ik zo min mogelijk op mijn vader wilde lijken. Mijn
vader, inmiddels bijzonder hoogleraar informatica, trok zich het liefste terug in zijn
studeerkamer, met abstracte problemen als enig gezelschap. Dus moest en zou ik
mij juist in het sociale gewoel storten. Elke neiging tot solitaire overpeinzing
beschouwde ik als een gevaarlijke aberratie die te vuur en te zwaard diende te
worden bestreden.
In dat licht heeft het iets wrangs dat ik als dichter nu niets liever doe dan mij in
alle eenzaamheid te laven aan mijn eigen verbeeldingskracht. En voor dit soort
escapisme zou de staat subsidies moeten verstrekken? Loop toch heen!
Vreemd genoeg was het de wetenschapper Robbert Dijkgraaf die mij onlangs
met twee columns in NRC Handelsblad tot andere gedachten bracht. Ik was net de
laatste hand aan het leggen aan mijn derde (in januari 2011 te verschijnen)
dichtbundel De uitputting voorbij, toen ik in de krant van 5 juni 2010 stuitte op het
volgende citaat van Dijkgraaf over de Britse astronoom Stephen Hawking: ‘Zo was
de meest briljante vondst van Hawking zijn inzicht dat zwarte gaten niet zwart zijn,
maar kunnen stralen als een gloeiende kool. Hij berekende dat dankzij de befaamde
onzekerheden van de kwantumtheorie de allerkleinste deeltjes toch aan de alles
naar binnen zuigende zwaartekracht kunnen ontsnappen. Alexander Pope dichtte
de beroemde regels: “God said, “Let Newton be!” and all was light”, maar het was
aan Hawking, lange tijd houder van dezelfde leerstoel als Newton, om ook het
zwartste der [sic] zwart op te laten lichten.’
Ik was verbluft. Dit citaat leek een directe reactie op een gedicht dat ik kort
daarvoor had geschreven. In het surrealistische ‘Visite’ (inmiddels gepubliceerd in
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het zomernummer van de Poëziekrant) is sprake van een doodskist die van binnen
is gevoerd met een zwarte stof waar een lichte glans op ligt. Daarover schrijf ik:
‘zelfs de afwezigheid / van kleur wil haar bestaan bevestigd zien.’
Door Dijkgraaf en Hawking werd ineens een brug geslagen tussen mijn poëzie
en de
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exacte wetenschappen die ik zo rigoureus uit mijn leven meende te hebben
verbannen. Natuurlijk waren mijn verzen geen onbewuste verwijzing naar de
kwantumtheorie, maar het ontstane associatieve verband heeft mij er wel toe gezet
mijn breuk met de bètawetenschappen te heroverwegen.
Zo bedacht ik dat ik blijkens die lijkkist in de poëzie bepaald geen veilig heenkomen
heb gevonden voor mijn doodsangst. Derhalve kan het geen escapisme zijn geweest
dat mij de kunst boven de wetenschap deed verkiezen. Het drong tot mij door dat
de hardnekkigheid waarmee ik destijds probeerde mij voor te stellen hoe het zou
zijn om er niet meer te zijn, erop duidt dat het voor mij niet genoeg was om de
mechanismen in kaart te brengen die ons universum bestieren. Ik wilde ook weten
hoe de natuurwetten voelden, wat ze betekenden voor mij als mens. En als tienjarig
jongetje voelde ik blijkbaar al aan dat de kwaliteit van de ervaring haast per definitie
aan de greep van de wetenschappen ontglipt. Voor wie zich beperkt tot objectief
verifieerbare hypothesen, valt de persoonlijke beleving immers automatisch
goeddeels buiten beeld.
In de kunsten hoeft de communicatie het intuïtieve daarentegen niet te overstijgen.
Als ik zij aan zij met een andere kunstliefhebber sta te genieten van een Rembrandt
of een Picasso, hoeven we niet met harde bewijzen vast te stellen in hoeverre het
werk bij ieder van ons hetzelfde losmaakt. Kunst behelst wel degelijk onderzoek,
maar dan een onderzoek naar de subjectieve ervaringen die bepalend zijn voor de
kwaliteit van ons bestaan. Als dit
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met succes gebeurt, is kunst van onschatbare waarde, welk prijskaartje er ook aan
hangt.
In NRC Handelsblad van 2 oktober jl. stuitte ik wederom op een column van Dijkgraaf
die mij trof. Deze was getiteld ‘De vloek van de toepassing’. Aan de hand van de
legendarische wiskundige G.H. Hardy betoogde Dijkgraaf dat wetenschappers de
vrijheid zouden moeten krijgen hun nieuwsgierigheid te volgen zonder zich
voortdurend druk te hoeven maken over de toepassingsmogelijkheden van hun
werk. Juist wanneer wetenschappers zich vrijelijk te buiten kunnen gaan aan
‘nutteloze’ nieuwsgierigheid, komen zij tot onconventionele en daarmee
baanbrekende ideeën. Hij gaf de informatica als voorbeeld van een vakgebied waarin
fundamentele theoretische vragen blijven liggen doordat de beoefenaars voortdurend
onder druk staan om met praktische toepassingen te komen.
Ik moest meteen aan mijn vader denken en stuurde hem een kopie van de column.
Hij antwoordde: ‘Bedankt voor deze scan. Mijn promotor Springer haalde Hardy nog
in 1972 aan met de opmerking dat het leuke van getaltheorie was dat het nergens
werd toegepast. Wat Dijkgraaf over informatica schrijft doet me ook goed. Misschien
iets voor mijn afscheidsrede...’
Misschien ben ik sentimenteel, maar de brief deed me iets. Ik werd geraakt bij de
gedachte dat ik als dichter wellicht toch in zekere zin de fakkel van mijn vader zou
kunnen overnemen. Dijkgraafs woorden deden mij beseffen dat ik meer met mijn
vader gemeen heb dan ik ooit had gedacht. Tot op de dag van vandaag blijft mijn
vader zoeken naar bewijzen voor zaken die nooit eerder bewezen zijn, zonder zich
af te vragen of zijn hersenspinsels enig maatschappelijk nut dienen. Ik heb dat altijd
mooi gevonden. Zijn brein bewandelt graag ongebaande paden. De eindbestemming
is van later zorg.
Voor de kunsten geldt iets vergelijkbaars. Oorspronkelijk werk ontstaat alleen dan
wanneer de kunstenaar welke verwachting van zijn publiek dan ook uit zijn gedachten
bant. Uiteraard dient hij - net als een wetenschapper - dat publiek wel op te zoeken.
Want uiteindelijk vinden kunstwerken hun rechtvaardiging in wat ze losmaken bij
anderen. Maar tijdens het scheppingsproces dient de kunstenaar zich slechts te
laten leiden door zijn eigen ideeën, zonder zich druk te maken over wat hij later in
de praktijk kan beginnen met het eindresultaat. Kunst en wetenschap staan schouder
aan schouder in hun loflied op het nut der nutteloosheid.
Onlangs werd Dijkgraafs gelijk nog eens bevestigd toen de
Russisch/Brits/Nederlandse hoogleraar Andre Geim de Nobelprijs voor natuurkunde
werd toegekend. Hij kreeg de onderscheiding voor een onderzoek waarin de
Nederlandse universiteiten geen brood zagen omdat het hun als geldverspillend
hobbyisme voorkwam. Geim moest met zijn prijswinnende ideeën naar Manchester
uitwijken. (Dat de academische wereld zich niet altijd raad wist met Geim, is
overigens niet heel vreemd. Ooit voerde hij zijn lievelingshamster op als co-auteur
van een wetenschappelijk artikel en in 2000 won hij een Ig-Nobelprijs voor het
grappigste onderzoek op het gebied van de natuurkunde toen hij er samen met
Michael Berry in was geslaagd een kikker met behulp van magneten te laten zweven.)
Geldverspillend hobbyisme, wat u zegt. Dat hebben we vaker gehoord de laatste
tijd. De voorgenomen bezuinigingen op de culturele sector van het kabinet-Rutte
zouden wel eens van een vergelijkbare kortzichtigheid kunnen blijken te zijn als het
rendementsdenken in de wetenschap. Als kunstenaars kunnen we een voorbeeld
nemen aan Geim en gewoon onze eigen pad blijven bewandelen. Wie zeker weten
verkiest boven de verwondering, wie zich vastklampt aan onmiddellijk profijt, zal
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nooit boven de middelmaat uitstijgen. Kunst, goede kunst, kan slechts gedijen in
het domein van de nutteloosheid. Haar betekenis ligt in de eigen onbruikbaarheid.
Dit spreekt zo vanzelf dat het nogal pijnlijk is het uit te moeten leggen. Dus als wij
kunstenaars per se naar het Malieveld moeten optrekken, laten we dan slechts deze
leus op onze spandoeken meevoeren: ‘Subsidieer ons. Want wij zijn van elk belang
gespeend.’
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Denkende voeten
Wim Brands
Litscher
Een pelgrimage van 6788 kilometers,
hij had het uitgerekend, en begon
op een dag in de winter
aan zijn tocht
in de tuin van zijn paleis en telde
de stappen van zijn denkende
voeten, elke namiddag
in de tuin van zijn paleis,
maand na maand.

Tati
Hij ziet een man die een bank schoonveegt, een krant uitvouwt,
een vrouw die een kind troost: hij wil niet vertrekken.
Er is een jongen. Er is een zenuwachtig meisje. Hij wijst
haar een nest in een nok, de rode kelen.
Dit is het geheim, denkt hij. Hij kijkt naar de mensen
om zich heen en ziet dat het mimespelers zijn
die treinreizigers spelen.
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Ai Weiwei
Hij liet een Chinees dorp honderden miljoenen
zonnebloemzaadjes namaken en wil dat wij
zijn kunst begrijpen. Hij is een man alleen
op een porseleinen strand. Je hoort zijn lichte
hijgen, het knerpen. Een man van voor de schepping
op een porseleinen strand. Het knerpen, of is het
al zingen? Van de zaadjes die zichzelf proberen
te verlossen van de namen die ze zullen krijgen.

Carver
Ik denk aan hem terwijl ik mijn huis opruim,
hoe hij schreef over een schilder die
altijd zijn vrouw als model gebruikte
tot ze stierf en hij een paar landschappen
maakte en ook stierf en begraven werd
naast zijn jonge eega
en ik denk aan de achteloosheid waarmee
hij woorden vond voor hun liefde alsof hij niet hoefde na te denken over
de zinnen die hij gebruikte, zoals jij
dat ook niet deed, nadenken, zie ik nu,
nu ik de la open
en een vanzelfsprekend geheel zie van
twintig verschillende sokken in ons huis
dat binnenkort het oude zal zijn.
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Dus
door Enne Koens
Het was een groot huis. Gehuurd om de ruimte. Hier zouden ze niet te dicht op
elkaar zitten, zei haar moeder. Iedereen kon zich terugtrekken.
‘Fijn toch?’
‘Ja,’ zei ze.
Het huis was van hout. Rood geverfd. Buiten lag het meer aan haar voeten,
rimpelloos en zwart. Het zou heel gezellig moeten worden.
Er waren momenten dat ze haar moeder recht in de ogen durfde te kijken. Er
waren ook weken, maanden soms, dat ze haar blik ontweek, nauwelijks antwoord
gaf op haar vragen. Dat was al heel lang zo en ze had er geen controle over. Het
was afwachten; pas op het moment dat ze tegenover haar moeder stond, wist ze
wat voor een weer het was. Zij en haar moeder schikten zich naar de
omstandigheden, zonder noemenswaardig verzet.
Ze liep terug naar het huis en beklom de trap naar de veranda die was afgezet
met muggengaas. Haar moeder had de kinderen aan tafel gezet. Elk met een glas
limonade. Haar kinderen waren altijd blij haar moeder te zien. Ze vlogen haar iedere
week om de hals alsof ze haar verschrikkelijk gemist hadden. Misschien was dat
ook zo.
‘Is Willem niet meegekomen?’
‘Dat zie je toch,’ dacht ze. Ze keek naar de kinderen en zei: ‘Nee, hij moet werken.
Misschien komt hij morgen, als hij vandaag een beetje opschiet.’
‘Wat jammer!’
Dat klonk te luid. Ze moest de neiging bedwingen haar oren dicht te drukken met
haar wijsvingers, zoals ze vroeger deed als haar moeder iets zei dat ze niet wilde
horen. ‘Lalala!’ brulde ze dan boven haar moeder uit.
‘Ik moet even bellen,’ zei ze en ze verdween naar binnen, de trap op, naar boven,
naar de kamer met dakkapel waardoor je de sterrenhemel zou kunnen bekijken als
het nacht was en je er in de stemming voor was.
Ze ging op het bed zitten. En hield haar telefoon vast. Woog hem in haar hand.
Met haar vingers streek ze over zijn voorkant. De rubberen toetsen glipten onder
haar vingers weg, een voor een.
Het was lang geleden dat ze hem niet had durven bellen, dat ze niet binnen een
paar seconden over hem kon beschikken, over zijn gedachten, zijn stem, zijn mening.
Minstens vijftien jaar geleden. Toen had ze wikkend en wegend eerst al haar
vriendinnen opgebeld om te vragen wat zij dachten dat het beste zou zijn. Hem
bellen of niet.
Ze zette haar telefoon uit en ging naar beneden.
‘Taart?’ vroeg haar moeder.
‘Ik heb geen honger.’
‘Ik ben jarig.’
‘Een klein stukje.’
De kinderen waren aan het mens-erger-je-nieten.
Ze ging erbij zitten. Haar kinderen keken niet op van het bord.
‘Zes!’
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Haar zoon bewoog zijn pion vooruit. Hij had rode wangen.
‘Ik kan je bijna slaan, Oma.’
‘Ze moeten niet te laat naar bed.’
‘Laat mij maar. Doe jij nou maar even helemaal niets.’
Ze keek rond, zocht naar iets om zich aan vast te houden. Niets was te weinig.
Beneden trok een rimpeling over het meer. Alsof een reusachtig wezen wakker
werd en rilde.
‘Ik ga zwemmen.’
Ze rende op het water af alsof ze ernaartoe viel. Heel even was alle controle
verdwenen.
‘Mama, wacht even! Ik wil ook!’
Ze viel en viel omlaag, stortte zich voorover. In een flits zag ze haar eigen reflectie
in het meer vlak voor ze het oppervlakte brak en verdween in de wereld daarachter.
Ze liet zich zinken. Ze maakte twee halfhartige slagen onder water en liet haar tranen
de vrije loop.
‘Mama! Wacht op mij!’
Niemand zou het zien. Ze kwam boven en dook weer onder, hield haar adem in
en zwom onder water weg van het strand.
Toen ze bovenkwam, schreeuwde Jelle luidkeels van de waterkant.
‘MA-MA!’
Geïrriteerd draaide ze zich om. Nu niet. Ze had helemaal geen zin terug te gaan.
Ze dook opnieuw onder. Onder water klonk zijn stem ver weg. Toen ze bovenkwam,
zag ze hoe haar moeder Jelle bij de hand nam en terug naar huis leidde.
Ze zwom naar de stijger aan de overkant en hees zich op. Zat bibberend op de
houten planken. Keek naar het water. De keien in de diepte. Zilveren visjes zwommen
om haar kuiten. Ze herinnerde zich haar kuiten toen ze tien was. Smal en pezig.
Fijne kuiten. Alles was fijn aan haar, toen. Ze viel volledig samen met haar lichaam.
Toen ze nog nadruppelend de trap naar de veranda op klom, zat haar moeder op
haar te wachten.
Ze ging naast haar zitten.
‘Dat duurde lang.’
‘Ja.’
‘Ik heb ze in bed gelegd.’
‘Goed zo.’
Haar moeder schonk wijn in. Ze zag de frons boven haar ogen. Zo meteen zou
er iets komen.
‘Het is een mooi huis.’ Ze stond op en hing haar handdoek over een stoel. ‘Veel
ruimte inderdaad.’
Ze trok haar trui aan.
‘Kon je niet even op hem wachten?’
Ze keek op. Heel even keek ze haar moeder recht in de ogen aan. Die was boos,
zag ze.
‘Hij was helemaal overstuur.’
Ze aarzelde.
‘Sorry,’ zei ze, ‘ik ga nog wel even naar hem kijken.’
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Jelle sliep. Ze aaide zijn blonde haren van zijn voorhoofd. Een wasem van opwinding
lag over zijn slapen en op zijn bovenlip. Hij ademde af en toe nog hortend in en uit.
‘Sorry,’ fluisterde ze, maar ze dacht: dit was niks vergeleken bij alles wat nog
komt.
‘Ik ga naar bed.’
Haar moeder draaide zich naar haar om.
‘Dit was niet wat ik me erbij had voorgesteld.’
‘Waarbij?’
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‘Mijn verjaardag vieren.’
‘O,’ zei ze, ‘kan ik daar iets aan doen?’
‘Willem is er niet. Jij gaat om half tien naar bed.’
‘Ik ben gewoon moe.’
‘Dat kan me niet schelen. Ik ben jarig dus jij drinkt deze fles met me leeg.’
Haar moeder schonk in. Ferm. Ze morste. Een stroompje wijn liep langs haar pols
haar mouw in.
‘Hier.’
Ze ging zitten en wachtte gelaten op wat ze had zien aankomen.
‘Hoe is het met je?’
Ze zei niets. Haar moeder moest niet denken dat het zo makkelijk was. Ze staarde
naar het water.
Haar moeder wachtte, deed niets om de stilte te vullen.
‘Heel goed,’ zei ze, met de nadruk op ‘heel’.
Haar moeder snoof.
Ze haalde haar schouders op.
Ze dacht aan lang geleden.
‘De meester is verliefd op jou,’ had Annet gezegd.
‘Nee,’ zei ze, ‘niet waar.’
‘Wel,’ Annet knikte heftig, ‘wel waar.’
Ze wist wat Annet bedoelde. De meester zei altijd dat ze zo bijzonder was. Hij
zei: ‘Jij bent mijn rots in de branding.’
Hij bedoelde: zelfs als er niemand luistert, dan luistert er in elk geval nog een en
dat was zij.
Hij glimlachte vaak, dus hij bedoelde het goed. Ze voelde dat iedereen naar haar
keek. Haar handen begonnen te plakken. Ze rolde het potlood ertussen op en neer.
Thuis moest ze huilen.
‘Wat is er?’ vroeg haar moeder.
‘Niks,’ zei ze.
Ze wist niet precies wat er was. Ze had pijn in haar buik.
‘Er is wel iets,’ zei haar moeder.
‘Nee,’ zei ze.
Ze wilde niets vertellen. Wilde niet zielig zijn. Haar moeder mocht niet verdrietig
worden. Ze wilde ook niet zoiets heel ingewikkelds dat niemand anders had, iets
dat met moeilijke woorden gezegd moest worden.
Haar moeder stopte haar in bed.
‘Je kunt het toch gewoon zeggen?’
‘Nee.’
Het moest de bijzonderheid zijn. Al die bijzonderheid benauwde haar, het was
moeilijk om bijzonder te zijn.
Haar moeder ging naar beneden, maar nu kon ze niet slapen. Ze keek naar het
plafond, naar de gordijnen. Morgen zou ze weer naar school moeten en dan zou
hij weer tegen haar glimlachen en de andere kinderen zouden weer om haar lachen.
Ze stond op. Bovenaan de trap wachtte ze lang, maar er was geen andere oplossing.
Beneden pakte ze de deurklink in haar hand maar aarzelde opnieuw. Toen drukte
ze hem naar beneden en stapte de kamer in. Haar moeder keek op.
‘De meester is verliefd op mij,’ fluisterde ze. Ze liet haar hoofd hangen en haar
tranen lopen. Gaf zich over aan haar moeders armen.
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‘Nou, heel goed, dus,’ herhaalde haar moeder sarcastisch.
‘Ja,’ zei ze. Haar stem schoot omhoog. Ze zag aan haar moeder dat die het niet
geloofde.
De padden bij het meer kwaakten. Ze moest nu opstaan en in bed gaan liggen.
Ze zou haar wijn in één slok achterover gooien, ze zou heel vriendelijk ‘welterusten’
zeggen en ‘sorry hoor, maar het was zo'n drukke week’ en ‘tot morgen’, ze zou in
bed gaan liggen en door de kapel naar de sterren kijken en dat indringende gekwaak
horen, maar ze zou niet slapen.
Ze keek haar moeder aan en haalde diep adem.
‘Willem is weg,’ zei ze. ‘Hij wil niet meer.’
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Vanuit de chaos
Emma Burns
I
Er is de lucht
die zo maar de lucht is
zon, maan, regen, wolken
donker, licht, bedrog in het blauw
stug oneindig als de mee-eters
in een verkeerd verhaal
kijk ik heb een slang zeg je dan
(of ik) tot je verdwijnt (of ik)
het wit van erin
is nu alweer vergeten wat het at
het wit van erin is niks.

II
Er is het wentellied van de regen
en de wind en de bomen
de sporadische auto's
langzaam door de straat
het krakende bed
van de buren
de biologisch verstoorde
laatste krolse kat
het nog altijd schijnbaar
bronloze gezoem
de stilte heeft het druk vandaag.
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III
Er is het wachten
en dan een achterkant
of een lach van opzij
naar anderen
niemand die de briesjes
van voorbijgaan ziet
de mijne de mijne de mijne.

IV
Er is de chaos
oh oorzaak van verwijdering
er is het land en zijn bewijs
afwas, dichte brieven op tafel
rijdende treinen, zaad
wij zijn niet klaar
dit land valt nu niet als
een kaartenhuis uit elkaar
moleculen kleven nog zonder wil
er is de wang die ik niet streel
als je naar buiten kijkt om alleen te zijn
dit land valt nu niet uit elkaar
hier is het bewijs
hier bestaat het
niks binnen handbereik.
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Het liederlijke lied
De strijd tussen schoonheid en waarheid bij Thomas Mann
door Sabine Lichtenstein
Niet zonder trots betitelde Thomas Mann zijn eigen romans en novelles als ‘Gute
Partituren’. Die omschrijving was geenszins toevallig gekozen. Iedereen die Mann
leest, weet het: zijn geschriften zijn dikwijls geïnspireerd door muzikale vormen en
technieken, zijn thema's zijn niet zelden gebaseerd op muziekstukken, en zijn gehele
oeuvre wemelt van opmerkingen over muziek. Minder bekend is dat muziek niet
alleen een inspiratiebron maar ook een probleem en zelfs een steen des aanstoots
voor Mann vormde. Bij nader toezien blijkt die ambivalentie in vrijwel al zijn fictie tot
uiting te komen.
Het aardigste voorbeeld van Manns tweeslachtige houding ten opzichte van
muziek is te vinden in de massieve, vierdelige ‘Bildungsroman’ Joseph und seine
Brüder, die hij omschreef als een ‘Menschheitslied’. Dit tussen 1926 en 1943 tot
stand gekomen epos was uitdrukkelijk bedoeld als een alternatief voor de mythen
waarmee de nationaalsocialisten Duitsland bedwelmden en verstikten. Mann vertelt
in dit door de nazi's verboden werk van meer dan een half miljoen woorden zijn
versie van een oudtestamentisch verhaal dat in het Bijbelboek Genesis nog geen
achttienduizend woorden telt: de wederwaardigheden van Jacobs geliefde zoon
Jozef, die door zijn jaloerse broers in slavernij wordt verkocht, maar in Egypte
uitgroeit tot de machtigste man na de Farao, en daar zijn vader en broers redt van
de heersende hongersnood.
De roman (die binnenkort voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt) biedt
een wijd reikende en doorwrochte verkenning van de relatie tussen mythologie,
monotheisme en waarheden. Mann zelf beschouwde Joseph und seine Brüder
lange tijd als zijn beste werk. Hoe men daarover ook denkt, dit boek werpt een
scherp licht op Manns worsteling met muziek. Het felst schijnt dat licht in het
hoofdstuk ‘Verkondiging’.
In dit deel verhaalt Mann hoe de broers vanuit Egypte terugkeren naar Kanaän
nadat Josef zich aan hen bekend heeft gemaakt. Naarmate ze dichter bij huis komen,
vragen de broers zich bezorgd af hoe ze hun vader Jacob na een kwart eeuw moeten
vertellen dat de oudste zoon van hem en Rachel, anders dan zij hem vijfentwintig
jaar daarvoor op de mouw hadden gespeld, niet door wilde dieren is verscheurd
maar in het heidense Egypte, het land van de decadente zinnelijkheid, leeft en van
daaruit de hongerige mensheid van voedsel voorziet. Sterker nog: hoe vertellen ze
hun vader dat zijn lievelingszoon geheel is geïntegreerd in het land van de farao,
aldaar floreert, en hem zelfs uitnodigt met zijn stam naar Egypte te ‘emigreren’. Zij
vrezen dat de oeroude Jacob bij het horen van de waarheid door de schok zal
sterven - als het niet van vreugde is, dan toch uit onwennigheid aan het idee dat hij
al die jaren voor niets heeft gerouwd en uit morele bezorgdheid om zijn Egyptisch
geworden Josef. Het is in dit hoofdstuk dat Thomas Mann de kern van zijn
muziekesthetica in beeld brengt. Hij gebruikt hierbij de weg van het oog naar het
oor.
Tijdens het tobben over de beste tactiek om de aartsvader te ontzien, overwegen
de zoons eerst om de verbale informatie te vervangen door de aanblik. Een van
hen zegt: ‘Het beste zou het zijn als we hem niets hoefden te vertellen maar hem
naar het land Egypte konden brengen en hem voor Josef konden neerzetten, zijn
zoon, zodat hij hem met eigen ogen zou zien en elk woord overbodig zou zijn.’
Wanneer ze misschien een halfuur gaans van Jacobs tenten zijn genaderd, komt
een van

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

42
diens vele kleinkinderen hun tegemoet. Het is de twaalfjarige Serach, dochter van
Aser, wiens ontremde zinnelijkheid zich bij haar lijkt te hebben gesublimeerd in
muzikaliteit. ‘Je mag het vermetel en vergezocht vinden,’ zegt een van de broers,
‘om de muzieklust en zangkunst van het kind terug te voeren op haar altijd zo gulzige
vader. Maar wat probeert een mens niet allemaal om zo'n curieus geboortegeschenk
als dat van Serach te verklaren!’
Zoals altijd loopt het meisje te zingen, waarbij ze zichzelf op de citer begeleidt.
Hier begint het oog het te winnen van het oor. Haar gezang brengt haar vader en
diens broers op het idee dat Jacob het beste niet door het ‘zien’ of door het
gesproken woord, maar door haar gezang kan worden voorbereid op het
wondernieuws. Want muziek is, zo schrijft Mann, ‘een hogere vorm van zwijgen’.
Een mededeling die op muzikale wijze wordt gegeven, is altijd minder vast omlijnd
dan eigen observatie of het gesproken woord. Gezang is ongearticuleerder dan
gesproken taal en bovendien ‘maar kunst’ en derhalve hoeft de toehoorder het
gezongene niet te verwerken - laat staan aan te nemen als waarheid. Maar al zal
Jacob niet op de gedachte komen dat ook zang de waarheid kan spreken, zijn ziel
zal zich, zo overwegen de broers in het verhaal van Mann, door het gezongen ‘zaad
van de waarheid’ kunnen voorbereiden op de boodschap die zij hem later verbaal
zullen mededelen.
Zo gebeurt het in Joseph und seine Brüder. Serach loopt naar haar grootvader
en zingt al tokkelend dat Josef leeft. Daarbij doorspekt ze haar ballade met deels
plagerige deels serieuze gedachten over de tegenstelling tussen waarheid (de
‘geest’, het woord, logos) en schijn (de schoonheid, de muziek, mythos):
‘Lieflijk is het tonen-rijgen,
balsem voor het werelds wee,
hoe dan als 't hoog're zwijgen,
klinkt met menselijk duidende woorden mee.
Hoe is 't woord daardoor verheven!
En hoe logisch wordt de klank!’

Derhalve luidt haar conclusie:
‘De hoogste lof dient men te geven
fi jnzinnig lied en psalmenzang.’

Alsmede:
‘Wat een zeldzaamheid en raar feit,
dat hier één zijn allebei,
dat het schone is de waarheid,
en het leven poëzij.’

Hoewel Jacob het gezang van zijn kleinkind aanvankelijk niet serieus neemt, beklemt
het gezongene hem wel. Hij looft Serach om haar leuke liedje waarmee ze haar
opa komt verpozen. Maar hij leest haar de les vanwege het gezang. ‘Want poëzie,
lief kleintje, is een gevaarlijk, vlijend-verleidelijk iets. Liederen staan helaas dicht bij
het liederlijke.’ En even later laat Mann hem zeggen: ‘Schoon is het spel, maar heilig
de geest.’ En om de lezer nog eens zijn ambivalentie onder de neus te wrijven, legt
hij aartsvader Jacob ook nog in de mond: ‘Al kloppen je rijmen, je zang is toch
ongerijmd.’
Serach gaat echter onverstoorbaar door en zingt dat hij, ‘oudje’, eindelijk maar
eens moet geloven dat Josef werkelijk leeft. Jacobs protest wordt nu krachtiger. Dat
zijn kleinkind hem ‘oudje’ noemt, vindt hij ongepast, hoewel hij het nog wel wil
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aanvaarden ‘als zangersvrijheid’. Maar, zo maant Mann via de mond van Jacob:
‘Verstand moet er wel bij de schoonheid zijn, wil die het hart niet slechts bespotten.’
Serach blijft evenwel zingen, tot uiteindelijk ‘het zaad van de waarheid’ in Jacobs
hart valt en hij Aser ter verantwoording roept. Aanvankelijk klampt hij zich vast aan
zijn ongeloof en zegt: ‘Je kind drijft de spot met me.’ Daarop antwoordt Aser: ‘Naar
onze mening, vader [...] zou u er beter aan doen wanneer u, zij het aanvankelijk
slechts voorzichtig, de mogelijkheid zou overwegen dat in haar lied en haar citerspel
iets waars steekt.’ Daarop richt Jacob zich op en antwoordt: ‘Iets waars? Durven
jullie bij mij aan te komen met zoiets halfbakkens? Durven jullie Israël op te zadelen
met het halfslachtige? Waar zouden we blijven, en waar zou God blijven, als we
ons hadden laten zoet houden met het “mogelijkerwijze”? Er kan aan het woord niet
iets waars zijn, zonder dat het de waarheid is. Daarom: wat is het?’
En dan vertellen de broers ‘de waarheid’. En Jacob sterft niet van de schok. Want
aan de omgang met de waarheid is hij evenzeer
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gewend als zijn vader Isaac en zijn grootvader Abraham dat waren.
Thomas Mann zet in deze passage de kern van zijn muziekesthetica uiteen, en wel
op een onmiskenbaar muzikale wijze. De paradox is dat Serachs lied en rijm de
waarheid bevatten, maar als muziek de vijand vormen van de heilige ‘geest’, de
waarheid. In zijn Josef-vertelling wordt de kritiek op de muziek expliciet ‘gemusiceerd’,
maar zij is, in andere vormen, te vinden in vrijwel alle fictie van Mann. Ook in veel
van zijn talrijke essays waarin hij zich boog over het probleem van de schoonheid
en de kunst stelt hij het ongearticuleerde medium muziek tegenover het woord, de
‘geest’, het kritische denken, de humaniteit, de verantwoordelijkheid, het zoeken
naar waarheid.
Serach uit Joseph und seine Brüder blijkt zo de belichaming van een constante
in Manns werk: de oppositie van muziek tegenover de rationele taal - meer in het
algemeen: van kunst tegenover het kritische denken. Meer dan eens liep deze
dichotomie uit in scherpe kritiek op de ‘onverantwoordelijke’ muziek. Ongetwijfeld
hing dit harde oordeel samen met Manns complexe houding ten opzichte van het
werk van Wagner, dat voor hem het voorbeeld bij uitstek was van de bedwelmende
werking van muziek.
In veel van zijn fictie beschrijft Mann de verzoeking door de zinnelijkheid.
Hoofdpersoon is daarbij niet zelden een ‘decadent’ wiens sociale existentie in gevaar
is, en wiens vastberaden poging tot een normaal bestaan, vaak diens bestaan zelf,
uiteindelijk wordt gebroken. Deze vernietigende lokroep der sensualiteit, ‘de
nederlaag van de civilisatie, de jankende triomf van het onderdrukte driftleven’, zoals
hij het in Tod in Venedig beschreef, noemde Mann zelfs het ‘Grundmotiv’ van zijn
gehele oeuvre. Daarbij staat met grote regelmaat de muziek van Wagner symbool
voor de vernietigende macht van zinnelijke schoonheid. Wagners muziek vormt de
katalyserende factor voor de ineenstorting van zijn personages. Dat geldt voor
novelles als Der kleine Herr Friedemann, Tristan en Wälsungenblut; maar ook in
diverse romans wordt duidelijk op Wagner gezinspeeld, al wordt de componist daarin
niet altijd bij name genoemd.
Muziek was voor Mann de vorm bij uitstek van deze bedrieglijke lokroep van de
schoonheid. Muziek, zo vond Mann, betekent willoze desintegratie, bedreigt de
eenheid, de samenhang van het ‘ik’. Zo beschouwd staat zij lineair tegenover de
idee van de beheersing en concentratie, de discipline. In Manns laatste voltooide
roman, Der Erwählte, krijgt die discipline gestalte in het motief van de ‘vasthoudende
hand’ van de protagonist, een hand die natuurlijk veel te maken heeft met de gebalde
vuist van Aschenbach en diens ‘van jongs af aan getrainde zelfcontrole’ in Tod in
Venedig.
Wanneer muziek, zoals Mann meende, steevast triomfeert over de zelfdiscipline,
dan ben je geneigd te denken dat hij meer te spreken was over de strenge, koel
berekende polyfonie van een Palestrijns motet of een fuga van Bach dan over de
heetbloedige Wagner. Als iets van de componist discipline en van de luisteraar
concentratie vergt, dan is het immers het contrapunt. En inderdaad, in het oeuvre
van Mann hoeft men niet lang te zoeken naar deze opvatting. Reeds in zijn eerste
roman, Die Buddenbrooks (1901), brengt organist Edmund Pfühl de homofone
muziek, die volgens hem haar apotheose beleeft in de ‘hedonistische’ composities
van Wagner, onder in ‘het rijk van de ontremming’. De polyfone muziek woont
daarentegen volgens de organist in het rijk van de zuiverheid en de logica, waarvan
vooral de onaantastbare, strenge moraal van het contrapunt van Palestrina en Bach
zou getuigen. Zijn gesprekspartner, Gerda Buddenbrook, hanteert dezelfde
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tegenstelling maar verlegt de grenzen. Zij ziet - niet ten onrechte - de ‘polyfone
discipline’, de beheersing van de strenge constructie, in Wagners muziek evenzeer
aanwezig als bij Bach. Maar beide figuren in Manns roman zijn het hartgrondig eens
over één punt: Palestrijns of Wagneriaans, zolang muziek intellectuele controle laat
horen, is haar waardigheid gered.
Dit was niet Manns eigen overtuiging, althans niet zoals die later luid en duidelijk
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zou klinken. Bijvoorbeeld wanneer de verteller in Doktor Faustus (1943-47), de
humanistische Serenus Zeitblom, zich over de kwestie uitlaat. Zeitblom veegt alle
muziek, of die nu spontaan-warmbloedig is of koel-geconstrueerd, zonder aarzelen
onder één noemer, namelijk die van de a-moraliteit. Niet alleen de homofone muziek,
maar de muziek ‘an sich’ verzwakt in zijn ogen de eigen wil en dus de menselijke
autonomie. Het contrapunt doet daar niets aan af. Integendeel. Muziek toont door
haar eigen aard ‘ongeacht alle logische en morele gestrengheid waarin ze zich soms
voordoet, tot een geestenrijk te behoren’. En die geesten, de zinnelijke schimmen,
hebben weinig van doen met ‘Geist’, met humaniteit, kritisch verstand en waardigheid.
Thomas Mann lijkt er, kortom, van overtuigd dat in muziek het verstand een
onverantwoordelijke rol speelt. Hij betoogt dat, hoeveel berekening er ook bij het
componeren te pas komt, muziek in principe regressief is, want ongearticuleerd en
alles-suggererend, dus niets zeggend en derhalve nietszeggend. Muziek is, anders
geformuleerd, zowel ‘de meest berekende orde’ als ‘chaoszwanger antiverstand’.
In Dokter Faustus beschrijft Mann het ontstaan van muziek dan ook in weinig
opbeurende termen: ze wortelt in de primitieve, woordloze oertoestand, de
ongecultiveerde natuurstaat. Daaruit had de menselijke stem zich ooit weten te
verheffen tot een talige, rationele orde en, in muzikale termen, tot een geordend,
harmonisch geluid. Maar als deze harmonie wordt verlaten ten gunste van een nog
veel strenger geconstrueerd systeem, dus als muziek zich laat horen in haar meest
intellectuele verschijningsvorm, de polyfonie en dodecafonie, juist dan dreigt volgens
Mann haar terugval in de irrationele, inhumane en ongeregelde oerfase.
In dit perspectief is het begrijpelijk waarom Mann aartsvader Jacob laat zeggen:
‘Al kloppen je rijmen, je gezang is toch ongerijmd.’ En al even begrijpelijk is het dat
in Manns werk Faust een componist is, en zelfs een componist die de strengst
mogelijke compositietechniek, namelijk de seriële, bedenkt. En niet voor niets gaat
deze musicus tegelijk met het even hyper-georganiseerde als volledig ontremde
Derde Rijk ten gronde.
Het is duidelijk wat Thomas Mann het meest beangstigende aspect van muziek
vindt: de teloorgang van de autonomie en het verlies van vrijheid. En dan bedoelt
hij niet alleen de vrijheid van de bedwelmde luisteraar maar ook de vrijheid van de
componist die zichzelf onderwerpt aan strenge compositieregels. Het duidelijkst
blijkt dit in de dialoog tussen Faustus en Zeitblom over vrijheid in Dokter Faustus.
Wanneer de bezeten Faustus opmerkt dat de creatieve vrijheid zich voortaan zal
realiseren ‘in de onderwerping aan wetten, regels, dwang’, antwoordt Zeitblom
verontrust dat er dan niet meer van vrijheid kan worden gesproken, ‘zo min als de
uit revolutie geboren dictatuur nog vrijheid is’.
Om een en ander te onderstrepen laat Mann in het opus magnum van de ‘Duitse
toonzetter Doktor Faustus’, diens Apocalypsis cum Figuris, zowel een beklemmend
gestroomlijnd muzikaal verwijzingsysteem als oergejank klinken. Daarmee voert de
fictieve componist, net als Wagner met zijn op leidmotieven gebaseerde
montagetechniek en moderne chromatiek in zijn oer-mythen, een gelaagde
dubbelzinnigheid ten top die Thomas Mann beschouwt als de bedenkelijke
kwintessens van muziek. De schrijver veroordeelt de dialectische combinatie van
primitiviteit en modern raffinement, zoals het ‘oergejank’ in de twaalftoonstechniek,
als een barbarisme. Anders gezegd: muziek kleeft qualitate qua iets barbaars aan.
(In Der Zauberberg uit 1924 laat hij het hoofd van het sanatorium bovendien
opmerken dat de combinatie van het atavistische met het avant-gardistische ‘typisch
Duits’ is.) In de formulering van aartsvader Jacob: liederen zijn liederlijk.
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Hetzelfde gevaar dat Thomas Mann ontwaarde in muziek, zag hij in de ‘gebonden
taal’, ofwel de poëzie. Niet voor niets laat hij Jacob waarschuwen dat rijm kan
ongerijmd zijn. De (eveneens humanistische) verteller in zijn roman Der Erwählte
uit 1951 noemt
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het rijm minachtend ‘een beetje lollige assonantie van de eindwoorden’ en doet
metrum af als ‘gehuppel’. Mann zelf heeft in velerlei bewoordingen duidelijk gemaakt
dat poëzie voor hem alle taal omvat die meer op klank is gericht dan op inhoud. In
Doktor Faustus, bijvoorbeeld, wemelt het van personages die in oude dialecten of
met een buitenlands accent spreken, of virtuoos kunnen lipfluiten, dan wel goochelen
met woordspelingen (zoals rijm/ongerijmd of lied/liederlijk!), en zij staan allemaal in
nauw contact met de duivel. Faust beoefent zelfs de kunst van het ‘hogere zwijgen’:
ten slotte wordt hij afatisch: hij gaat dementeren en vervalt uiteindelijk in een dodelijk
zwijgen waaraan niets hogers meer te ontdekken valt.
Mann vat zijn visie op poëzie het duidelijkst samen in Betrachtungen eines
Unpolitischen, een lijvig essay dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef. Daarin
stelt hij dat net als in muziek ook in poëzie ‘het woord en de geest een al te indirecte,
listige, onverantwoordelijke en daarom eveneens onbetrouwbare rol spelen’.
Zoals Mann in zijn wantrouwende houding jegens Schönbergs dodecafonie werd
geïnspireerd door de muziekfilosofische visie dienaangaande van Theodor Adorno,
horen we in deze opvatting duidelijk zijn ‘wegwij-

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

46
zer’, Friedrich Nietzsche, doorklinken. Nietzsche merkte ooit op dat ritme zelfs van
de meest wijze onder ons een nar kan maken. Doelend op de ongrijpbaarheid van
‘muzikale informatie’, stelde Nietzsche in zijn Fröhliche Wissenschaft de vraag: ‘Wie
zou een toon kunnen weerleggen?’ Om tot de slotsom te komen: ‘De zanger liegt!’
Ook voor Thomas Mann horen muziek en poëzie thuis in het romantische complex
van betoverende schijn, bedrog, onwaardig komediantendom, demagogie en
hoogmoed. Proza daarentegen is in zijn ogen de helder gearticuleerde weerslag
van het bewustzijn, en daarmee algemeen begrijpelijk, dus in wezen democratisch.
Proza is een kritisch, dat wil zeggen politiek medium.
Zo bekeken lijkt er op het eerste gezicht voor de romancier Mann geen vuiltje aan
de lucht. Hij schreef immers, zelfs met zijn Joseph-roman, bijna uitsluitend proza.
Maar zo simpel lag het niet. Manns probleem als schrijver bestond er in dat de
artistieke inspiratie, ook die voor proza, voortkomt uit een onbevangenheid en
onbewustheid die weinig te maken heeft met rationele kritiek en bewustzijn, en dat
ook artistiek proza niet denkbaar is zonder vervoering, bedwelming en schijn. Faustus
pleit voor een zekere grootmoedigheid inzake muzikale moraal: ‘Wat bleef er van
het hele getingel en getoeter eigenlijk over, als je erg rigoureuze, geestelijk-morele
maatstaven zou hanteren?’ Dat geldt mutatis mutandis ook voor proza. Wil een
vertelling meer zijn dan wetenschappelijke analyse, dan creëert ze schijnleven en
ritme.
Hier ontvouwt zich Manns probleem: hij besefte zelf (zowel knarsetandend als
genietend) als kunstenaar dus gedoemd te zijn om ‘muziek’ te maken. En de beste
leraar daarbij was Wagner, wiens technieken, met al hun interne verwijzingen vooruit
en achteruit (de roemruchte leidmotieven), en de daaruit voortvloeiende gelaagdheid
en dubbelzinnigheid, niet zozeer dramatisch zijn als episch, en daardoor een
leerschool vormen voor een prozaïst. Inderdaad is het Wagners compositietechniek
die de grondslag vormt voor Manns eigen schrijftechniek, van het eerste tot het
laatste werk. Al zijn boeken zijn streng ‘polyfoon’ geconstrueerd. Alles wemelt van
verwijzingen, verborgen en onverborgen citaten en andere meerduidigheden. De
ethisch bedenkelijke muziek en poëzie zijn ook voor Thomas Mann esthetisch
broodnodig.
Hoe loste hij dit probleem, deze paradox op? Door de muziek hartstochtelijk te
verdedigen tegen zijn eigen beschuldiging. Zo wisselt zijn kritische houding ten
aanzien van muziek zich af met de ontkenning van zijn eigen bewering dat
dichterschap zou stoelen op onbewustheid, op blinde, kritiekloze bedwelming en
trance. Hij verdedigt dat humaniteit uiteindelijk bestaat uit een samengaan zowel
vervoering als moraal, van zowel natuur als ‘geest’. Had Nietzsche zelf niet getoond
dat het mogelijk was om ‘het concept van de kunstenaar te laten ineenvloeien met
dat van het kritisch bewustzijn, zodat de grenzen tussen kunst en kritiek vervagen’
(Mann in Betrachtungen eines Unpolitischen uit 1915-1918). Had Serach in Joseph
und Seine Brüder niet terecht gezongen dat ‘het schone is de waarheid en het leven
poëzij’?
Deze poging om het door hemzelf onverzoenbaar betitelde te verzoenen loopt
als een rode draad door Manns leven. In 1925 roemt hij in zijn Zu Goethes
Wahlverwantschaften Goethes ‘ritmische betovering, die een verstandige betovering’,
‘de helderste vermenging van eros en logos’ is. Vier jaar later overtuigt Lessings
werk hem er zelfs van dat de antithese poëzie-proza er in werkelijkheid niet is,
‘doordat de grens tussen dichter- en schrijverschap immers niet buiten, niet tussen
de verschijningen ligt, maar binnen de persoonlijkheid’. In zijn Rede über Lessing
betoogt Mann dat in literatuur in algemene zin, dus ook in poëzie, een kritisch oordeel
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over het leven schuilt dat ze zelf schept. Nog in een kort opstel uit 1944, een felicitatie
aan zijn vriend Bruno Walter, noemt hij de intellectueel geordende muziek ‘moraal
en verleiding’, ‘verstand en antiverstand’, ‘dag en nacht’ tegelijk.
In deze visie omvat muziek dus de volheid van het bestaan. De Duitse,
romantische geestesgesteldheid heeft in de ogen van Mann, vanuit de teleurstelling
in ratio en
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gematigdheid, te veel haar heil en inspiratie gezocht in verleiding, duistere fantasieën,
gevoel en instinct, niet beseffend dat ook de verlichte ratio leven is. Na deze diepe
dwaalweg diende de Duitse cultuur volgens hem vanuit de donkerheid van de eigen
bedwelming uit alle macht te streven naar een harmonie tussen het gevoel en de
rationele machten.
Uiteindelijk prevaleert bij Mann dit inzicht dat de paradox niet onoverbrugbaar is. In
1952 concludeert hij in Gerhart Hauptmann, een rede over de naturalistische Duitse
toneelschrijver: ‘Het was aantrekkelijk maar tevens behoorlijk zinloos en fout om te
spelen met de tegenstelling tussen leven [sc. natuur, gevoel en instinct] en geest.
Alsof niet ook de geest leven en levenskracht zou zijn. [...] Maar de beste verdediging
van de muziek horen we in Doktor Faustus, als Zeitblom, de humanist, zich excuseert
voor zijn liefde voor de muziek, die ‘of men dat nu betreurt of toejuicht, onafscheidelijk
is van de menselijke natuur’. Ofwel: ‘Schijn en natuur behoren nu eenmaal tot de
waarheid van het leven, en juist de waarheidsliefde en de humane tolerantie gebieden
ons dus de laakbare liefde voor muziek te vergeven.’
Deze late tolerantie betekende overigens niet dat opeens alle muziek en poëzie
zomaar
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was toegestaan. De kunst moest zich volgens Mann wel altijd in dienst stellen van
de geest, de idee. Alleen dan heeft ze recht op het muzikale en op het artistiek
noodzakelijke ‘schijnleven’ (de fictieve gebeurtenissen en verzonnen personages),
waarin de idee zich kan manifesteren. Zulke kunst bood in zijn ogen een ideale
combinatie van ‘Dichtung’ en ‘Wahrheit’. Technisch komt het neer op ‘poëtisch
proza’, zoals we dat volgens Mann tegenkomen in ‘de moderne roman’, waarin het
proza steeds poëtischer wordt. Wat hij bedoelt, legt de verteller in Der Erwählte uit:
niet door ‘gehuppel’ en ‘lollige assonantie’ maar door ‘fi jnere, geheimere, ritmische
verplichtingen’. En hij laat deze dan zelf horen, met bijvoorbeeld citaten en dialogen,
die de stroom van de indirecte rede ritmisch onderbreken. Hij bezondigt zich evenwel
ook aan de minder geheime poëtische technieken; zijn verhaal komt niet minder tot
leven door dubbelzinnige verwijzingen, klank en dialecten, en zelfs door rijm. Maar
hij is zo verstandig vrijwel alleen te rijmen bij monde van zijn personages, zogenaamd
alleen om ons te tonen hoe beneveld, oneerlijk of hoogmoedig die zijn. Natuurlijk
profiteert hij intussen zelf als verteller van hun rijmelarijen, zoals Mann in Joseph
und seine Brüder profiteerde van Serachs lied.
In feite luidt de conclusie dat Thomas Mann in zijn werk kritiek oefende op de
‘muziek’ die hij zelf maakte. Sterker nog: zijn gehele oeuvre bestaat bij de gratie
van deze dubbele moraal. Hij bekritiseerde de (en zijn eigen) muziek op muzikale
wijze. Mogen we dit een synthese tussen muziek en moraal noemen? Mann noemde
het zo.
Overigens staat de aanvankelijke musicofobie van Mann in een lange traditie die
begint met sommige kerkvaders. Ook zij meenden dat het rijk van de muziek
onlosmakelijk is verbonden met het rijk van de onbeheerste zinnelijkheid en de
moreel onverschillige natuur. Voor Mann heersen in de natuur dictatoriale
noodzakelijkheid, onvrijheid en dood. De natuur symboliseert dus geen positieve
bevrijding en ‘heile Welt’ maar, omgekeerd, een betoverend, bedwelmend en
ketenend principe.
Nam Mann met deze kritische visie op muziek en natuur nu afstand van de
Romantiek? Dat is de vraag. In feite herinnert zijn zienswijze ook aan de twee grote
liederencycli van de aartsromanticus Schubert, die de muziek eveneens met de
gevaren van de natuur en met de dood verbond. Denk alleen maar aan de eenzame
molenaarsgezel in Die schöne Müllerin, die zich verdrinkt in de ‘rauschende’ beek,
aangelokt door de ‘berauschend’ zingende en dansende waternimfen daarin. Ook
de nog eenzamere ‘Wanderer’ in Die Winterreise neigt ertoe de doodlopende weg
naar de ondergang te bewandelen. In het laatste lied van deze cyclus (Der
Leiermann) vraagt de desolate dichter aan de musicus om met hem samen te gaan,
een liaison die niet minder dangereuse is dan de verbinding met de dood zelf.
Aan het eind van Der Zauberberg zinspeelt Mann op de gevaarlijke overgave aan
de natuur en aan de muziek, door Schuberts Lindenbaum te citeren. In dat lied
weerstaat de ‘Wanderer’ de verleiding van de ‘laatste rust’. Manns hoofdpersoon
in de roman neemt die boodschap ter harte als hij de Eerste Wereldoorlog intrekt.
Hij wil niet romantisch dood, hij wil vastberaden leven.
En leven vereist voor Mann dat de schoonheid de waarheid dient. Dus voor hem
geen atonale muziek, maar ook geen prozaïsch proza, maar muzikaal proza. Zoals
die klinkt in het lied van Serach. Haar is het immers gelukt muziek te maken die de
*
waarheid laat horen. Zij heeft de muziek gerehabiliteerd.
*

Deze tekst is een bewerking van een voordracht gehouden in Literair Theater Perdu te
Amsterdam op 5 maart 2010; de vertalingen uit het werk van Thomas Mann zijn van mijn
hand.
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De laatste dag
Ingmar Heytze
in memoriam Peter Vos (1935-2010)
Als het dan moet, dacht je misschien,
doe het dan maar in november, als
de hemel je schutkleuren draagt,
als het nog nergens te laat voor is,
de grond nog nét zacht genoeg
voor je blinde mollenhart.
Als het dan moet, dan wanneer
de dagen zichtbaar korter worden,
zodat er tijdig iets kan ingeschonken
op de kunst, op zonen en vaders,
of gewoon tegen de zenuwen.
Gele bladeren buitelen door de stad.
Op elk blad staat een dier: uilen, muizen,
mezen, hazen, mensvogels, vogelmensen.
Een tapijt van mussen, zwart geringd,
scharrelt over het pad, niemand tekende
ze beter. Geen mus, geen mens
zal Vos vergeten.

Verscheen eerder in Utrechts Nieuwsblad/AD (8-11-2010).
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[Medewerkers]
FREDIE BECKMANS (1956) - Schilder, voordrachtskunstenaar, voorzitter Worstclub,

ex-wereldkampioen kookperformance. Winnaar Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2006-2007 (Essayistiek).
HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

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

(1956) - Werkzaam als forensisch psychiater. Publiceerde
o.m. de poëziebundels Tropen (1991) en Chocoladetranen (2004). Zijn recentste
bundel is De lieve geur van zijn of haar (2008).
ANTOINE DE KOM

ANTON KORTEWEG (1944) - Debuteerde in 1971 met Niks geen Romantic Agony

waarna nog diverse andere dichtbundels volgden, zoals Ouderen zijn het
gelukkigst (2009). Ontving in 1986 de A. Roland Holst Penning voor zijn gehele
oeuvre. Was tot 2009 directeur van het Letterkundig Museum.
(1981) - Tekent en schrijft in Katwijk aan Zee. Won de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2009/2010 (proza) voor eerdere verhalen in HM.
Zie: www.ninaroos.nl.
NINA ROOS

(1960) - Maakt beelden en ontwerpt voor de openbare ruimte;
illustreert tevens boeken en publiceert poëzie in Hollands Maandblad. In 2007
verscheen de oeuvrecatalogus Iris Le Rütte; Sculpturen, openbare ruimte,
tekeningen, gedichten. Zie: www.irislerutte.nl.
IRIS LE RÜTTE

(1946) - Journalist in ruste; werkte onder meer bij Het
Vaderland, Boek in Beeld en NRC Handelsblad.
DAAN SCHRIJVERS

(1971) - Schilder/schrijver/dichter en curator. Exposeerde o.m.
in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Centraal Museum Utrecht.
Publiceerde o.m. A.u.t.o.b.i.o.g.r.a.f.i.e (2003), Hosselen (2009) en de
dichtbundel Het 1 eurogedicht; culturele diversiteit en de hulpbehoevendheid
(2010).
MICHAEL TEDJA

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
3

niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (2008 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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
Deze maand werd een maand van afscheid. Ik bedoel afscheid van al wat voorbij
is en nooit weerom komt. We hoeven daarover niet sentimenteel te doen, want zulks
geldt voor elke maand, maar deze maand leek het afscheid wellicht toch net iets
schrijnender dan menig ander vaarwel van al wat nooit weerom komt. Zo viel NRC
Handelsblad deze maand op de mat verpakt in een advertentie voor Rolexhorloges.
En dat terwijl NRC Handelsblad zelf zojuist ook al als gratis verpakking had gediend
van het magazine Ode, het blad van de esoterische ‘community voor intelligente
optimisten’ dat artikelen brengt als ‘Maand van de spiritualiteit nu al succesvol’ en
‘Paddenstoelen kunnen helpen bij olieramp’ en ‘Bescherm je brein tegen
informatie-overload’.
Nu ja, dat laatste lijkt de nieuwe leidraad van de Nederlandse journalistiek in het
algemeen en NRC Handelsblad onder de nieuwe leiding (nieuwe eigenaar, nieuwe
uitgever, nieuwe hoofdredacteur) in het bijzonder, dus bevreemdend is het allemaal
allang niet meer. Begrijp me goed, het gaat er hier niet om dat Rolexhorloges fout
zouden zijn als verpakking van een krant, alleen maar omdat die klokjes gedragen
worden door mijzelf en andere patjepeeërs, nouveaux riches en eigentijdse coryfeeën
die om onduidelijke redenen als ‘BN-ers’ worden aangeduid. Nee, ik gun een ieder
van ons (ik bedoel de gedrukte media) z'n eigen overlevingsstrategie. Ik zal de
laatste zijn om kritiek te hebben op meebuigen met de meute, uitverkoop van
principes en capitulatie voor de middle brow. Houd u mij ten goede, ik zou mijn eigen
stripverzameling nog verpatsen voor drie nieuwe abonnees, nou ja, vier dan toch.
Wat hier aan de orde is, lijkt evenwel onderdeel van iets groters en
onheilspellenders dan de simpele doodstrijd van een krant. Het vrije woord dat buigt
voor het Rolexhorloge is een symptoom van even zonderlinge als zeer moderne
coalitie tussen defaitisme enerzijds en opgewekte zelfoverschatting anderzijds. Het
is daarbij te gemakkelijk om alleen naar NRC Handelsblad te wijzen - hoezeer daar
de verandering van toon en timbre en journalistieke oriëntatie er ook op duidt dat
men is verzeild in de fuik die de oud-redacteur van The Washington Post Walter
Pincus onlangs omschreef als veel fataler dan de bedreiging van internet: journalisten
die onmachtig zijn verder te kijken dan hun eigen sociale horizon en een krant maken
voor andere journalisten en niet voor lezers. Nee, de capitulatie is ook waarneembaar
op de televisie, in het parlement en in het onderwijs. Overal, kortom, waar men
populisme heeft opgeroepen door het eigen populisme, en nu geen ander antwoord
weet op dat populisme dan nog meer populisme. Daarom leven we in een
samenleving waarin men op alle niveaus wordt aangesproken als een tienjarige
met leerproblemen, waar het NOS-journaal opent met het aansteken van de lichtjes
op een plattelandskerstboom en de universiteiten de studie communicatiekunde
alweer simpeler maken nog voordat de politiek heeft verzonnen de btw op kunst te
verhogen.
Zo nemen we gedwee afscheid van al het oude dat nooit weerom komt. Gelukkig
blijft één principe behouden dat alles begrijpelijk maakt: net als in het echte leven
druipt ook in de beschaving de shit van boven naar beneden. - BB
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Grunberg en de economie
Literatuur begint waar de staathuishoudkunde ophoudt
door David Hollanders
Onlangs verschenen twee wetenschappelijke publicaties over het oeuvre van Arnon
Grunberg. De eerste is het themanummer ‘Een prototypische auteur: Arnon Grunberg’
van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde (jaargang 126, 2010, nr.
3). De tweede is de bundel Het leven volgens Arnon Grunberg; De wereld als
poppenkast (Klement/Pelckmans 2010) onder redactie van Johan Goud, de kersverse
hoogleraar Religie en Zingeving in Literatuur en Kunst aan de Universiteit Utrecht.
Nu ja, u begrijpt het al, ik kan misschien beter ‘universitaire studies’ zeggen dan
‘wetenschappelijke studies’, want beide verzamelingen werden volgeschreven door
neerlandici en theologen. Geen kwaad woord over academici die menen dat
Grunbergs werk ‘vragen oproept over de grenzen van het object van literatuur en
literatuurwetenschap’, neen, sterker nog, die menen dat ‘Grunbergs werk en optreden
vragen oproepen over het schrijverschap, hoe het zich manifesteert in de
multimediale en transnationale cultuur van vandaag’. Wat wel gezegd kan worden
dat het in elk geval een fataal gemis is dat tussen de neerlandici en theologen en
zingevingskundigen een econoom ontbreekt ter duiding van Grunbergs oeuvre.
Indien er immers één kernthema in dat oeuvre is, dan is het wel de economie, of
althans de opvatting dat de mens ten diepste een calculerende homo economicus
is.
Wat dit betreft, is er een bijzonder raakvlak tussen Arnon Grunberg en Adam
Smith, tussen Arnon Grunberg en John Maynard Keynes, en tevens tussen Arnon
Grunberg en Milton Friedman. Net zoals in het werk van die economen draait in het
oeuvre van Grunberg immers vrijwel alles om het ruilen en om het bepalen van de
ruilwaarde. Wie Grunberg leest, stapt in een wereld waar alle menselijke omgang
een zakelijke transactie is. Mensen zijn aardig tegen je omdat ze iets van je willen.
En als je wilt dat mensen je aardig vinden, moet je ze iets te bieden hebben.
Dit is niet cynisch, zo is het leven, zo werkt economie. Het is elders al eerder
gezegd: Arnon Grunberg heeft geen cynisch maar een economisch wereldbeeld,
en dat wereldbeeld heeft hij zelf kort en bondig verwoord in de titel van zijn
dichtbundel uit 1999 Liefde is business. En het is volstrekt geen toeval dat de
hoofdpersoon in zijn meest recente roman Huid en haar een universitair docent
economie is die zich bezighoudt met de geschiedenis van de bubbel (‘de
geschiedenis van het menselijk bedrog’).
Er is ook een verschil, en dit is meteen het cruciale verschil. Niet voor niets is
Grunberg geen econoom maar schrijver. Hij gebruikt geen economisch maar een
literair vocabulaire om zijn wereldbeeld te verwoorden. Een groot verschil is
bovendien dat economen ervan uitgaan dat niemand zich kan onttrekken aan de
economische principes van ruil, waardebepaling en handel, terwijl de schrijver en
zijn personages blijkbaar enige hoop koesteren te kunnen ontsnappen aan het eigen
wereldbeeld. Hoewel ‘de wet van Grunberg’ stelt dat elk menselijk contact niets
meer is dan ‘een transactie van illusies’, zoals Arjan Peters dat al tien jaar geleden
in De Volkskrant schreef over de roman Fantoompijn, doen zijn hoofdpersonen
boekenlang pogingen deze wet te ontduiken, te omzeilen of te overwinnen.
Dat neemt niet weg dat de overeenkomst tussen de economische wetenschap
en het wereldbeeld van Arnon Grunberg veel te groot is om toevallig te zijn, of om
te negeren, zoals
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de neerlandici doen. De kern van economie is door de invloedrijke Ierse filosoof en
econoom Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) in zijn Mathematical Psychics; An
essay on the application of mathematics to the moral sciences uit 1881 als volgt
verwoord: ‘The first principle of economics is that every agent is actuated only by
self-interest. The workings of this principle may be viewed under two aspects,
according as the agent acts without, or with, the consent of others affected by his
actions. In wide senses, the first species of action may be called war; the second,
contract.’
Anders gezegd: ruil is één manier waarop transacties kunnen plaatsvinden, oorlog
is de andere. Vooral in zijn column ‘Yasha’ (zijn tweede voornaam) in de VPRO-gids
heeft Grunberg talrijke malen deze zienswijze onderschreven. Bij hem klinkt dat dan
zo: ‘Oorlog is niet alleen de logische voortzetting van competitie, hij is het natuurlijke
gevolg ervan. De mededeling dat oorlog onbeschaafd is, betekent niet meer dan
dat het onbeschaafd is dat er naast Albert Heijn nog andere supermarkten bestaan.’
Kortom: oorlog is niet het tegendeel van de vrije markt, maar is er de voortzetting
van. De VPRO-column Yasha van Grunberg begon in 1994 als een verzameling
literaire beginselverklaringen en polemieken maar is in de loop van de tijd steeds
meer maatschappelijk commentaar gaan bevatten, of preciezer gezegd commentaar
op dat commentaar.
Grunberg beseft uiteraard dat Yasha's stelling natuurlijk niet de officiële verklaring
is voor welke oorlog dan ook, maar officiële verklaringen zijn in de eerste plaats
officieel en pas in de laatste plaats een verklaring. Derhalve concludeert Yasha
onomwonden: ‘Oorlogen worden gevoerd om strategische redenen; de moraal is
marketing.’ Anders gezegd; de kost gaat voor de baat uit, en de baat gaat voor alles
uit.
Dit is een standpunt waarin ook economen zich soms wel kunnen vinden. Neem
de woorden die de oud-president van de Amerikaanse centrale bank Alan Greenspan
opschreef in zijn memoires The Age of Turbulence uit 2007: ‘I am saddened that it
is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows: the Iraq war is
largely about oil.’
Weliswaar nam Greenspan deze uitspraak later deels terug, maar dit kwam
misschien alleen omdat politiek opportunisme het bij nader inzien toch won van zijn
droefheid. Dat zou dan weer naadloos in het economisch wereldbeeld van Grunberg
passen, waar opportunisme het altijd wint.
De opvatting dat opportunisme altijd wint, zien we bij Grunberg dan ook terugkeren
op vrijwel elk gebied waarover hij zich uitlaat. Neem ontwikkelingshulp. Hier blijkt
Grunberg zijn oor te luisteren te hebben gelegd bij sceptici zoals William Easterly.
Al jarenlang hekelt deze Amerikaanse ontwikkelingseconoom al die goedbedoelde
inspanningen, die hij in zijn spraakmakende The White Man's Burden: Why the
West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much III and So Little Good (2006)
benoemde als ‘een dubbele tragedie’. De eerste tragedie is dat de Derde Wereld
arm is, de tweede is dat de elk decennium verdubbelde ontwikkelingshulp hier vrijwel
niets aan verandert, vooral omdat het gedoneerde geld niet aankomt op de plekken
waarvoor het bedoeld is. Steeds weer blijkt de wens geld aan goede doelen te geven
groter dan het verlangen te controleren of het ook zinvol wordt gebruikt.
Grunberg stelt zich bij monde van Yasha achter deze visie wanneer hij betoogt
dat armoedebestrijding vooral goed is voor de armoedebestrijders: ‘Van elke tien
dollar uitgegeven aan armoedebestrijding, gaan er negen dollars naar de
armoedebestrijders, één dollar gaat naar de arme zelf.’ En in bredere zin is in zijn
ogen engagement niets anders dan een vorm van ijdelheid, waarvan het symptoom
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is, zo stelt Yasha, dat ‘min of meer bekende personen naar gebieden reizen waar
ze met een gerust geweten kunnen verklaren “vreselijk, vreselijk, vreselijk”.’
In het universum van Grunberg is armoedebestrijding dus de voortzetting van
eigenbelang met andere middelen. Een en ander gaat weliswaar steevast vergezeld
van vrome verklaringen, doch dat maakt het eigenbelang er niet minder om. Alleen
maar groter, eigenlijk.
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Een ander voorbeeld van Grunbergs economisch wereldbeeld is te vinden in Yasha's
visie op verkiezingen. Het heeft veel economen altijd verbaasd dat mensen bij
verkiezingen daadwerkelijk gaan stemmen. De moeite van het stemmen is weliswaar
een kleine kostenpost, maar toch niet verwaarloosbaar, terwijl de kans dat juist deze
ene stem de doorslag zal geven dat wel is. Rationele stemmers stemmen niet, luidt
dan ook de bekende ‘stem-paradox’. In Grunbergs Yasha-column vinden we deze
paradox als volgt terug: ‘In een klein hokje een vakje rood maken en dan denken
dat je macht uitoefent, is een vorm van bijgeloof.’
Overigens volgt uit de paradox niet noodzakelijkerwijs dat democratie
afkeurenswaardig is, want de schijn van invloed valt volgens Grunberg ‘te verkiezen
boven een staat die niet meer de moeite neemt dergelijke schijn uit te delen’. Alle
pogingen van barricadelopers, pamflettisten, pennenklimmers, actievoerders om
de schijn van invloed om te zetten in daadwerkelijke invloed is in Grunbergs ogen
bovendien ook maar weer slechts nieuwe schijn, want ‘systeembestrijders zijn er
voornamelijk op uit om onder gunstigere voorwaarden deel te nemen aan dat
systeem’.
Deze zienswijze doet denken aan de democratiseringsthese van de economen
Daron Acemoglu en James A. Robinson die onder meer in hun befaamde en met
prijzen overladen Economic Origins of Dictatorship and Democracy (2006) betoogden
dat democratisering het middel van de elite is om revolutie af
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te kopen wanneer repressie te kostbaar geworden is. Een definitie van democratie
is dan, nu weer in Grunbergs woorden bij monde van Yasha, ‘een systeem waarbij
de leiders niet al te veel last hebben van het volk en het volk niet al te veel last van
de leiders’.
De schrijfstijl van Arnon Grunberg onderscheidt zich door talrijke staccato achter
elkaar geplaatste aforismen en oneliners. Hem wordt dan ook wel verweten dat hij
te weinig verschil maakt tussen poneren en betogen. Grunberg beweert veel, zo
heet het dan, maar hij doet geen moeite zijn beweringen te onderbouwen met een
uitgewerkte argumentatie of theorie, die moet de lezer er zelf maar bij bedenken.
En hier reikt niet zozeer de zingevingskunde of de neerlandistiek maar wel de
economie de helpende hand aan de lezer van Grunbergs werk. In zekere zin is
staathuishoudkunde immers de verzwegen theorie die ten grondslag ligt aan zijn
oeuvre. Maar dit is pas de eerste stap, het vertrekpunt de lanceerbasis van de talrijke
boeken, columns en andere schrijverij. Beter is het wellicht te constateren dat
Grunbergs werk weliswaar wortelt in de economie, maar ook verder gaat waar de
economie ophoudt. Zo nonchalant Grunberg aforismen debiteert, zo zorgvuldig en
onontkoombaar is zijn wereldbeeld opgebouwd en reikt hij vanuit een economisch
wereldbeeld voorbij dat economisch wereldbeeld.
Zo leest men in Grunbergs roman Figuranten uit 1997: ‘Economie valt in vier
woorden samen te vatten: geluk is te koop. En iets dat te koop is, daar ga je niet op
zitten wachten aan de kant van de weg. Daar ga je op af. Met je portemonnee. En
als je geen portemonnee hebt met je creditcard. En als je ook geen creditcard hebt
met de portemonnee van iemand anders.’
Zie daar, geluk is te koop. Maar indien dit inderdaad zo zou zijn, althans als de
auteur hier werkelijk van overtuigd was, dan zou zijn boek geen functie hebben, ja
dan zou alle literatuur futiel zijn. Toch heeft Grunberg gekozen voor het onzekere
schrijverschap, en niet voor een betrekking als bankier, actuaris dan wel advocaat
of een ander beroep met een zeker bovenmodaal inkomen. Hij is er blijkbaar toch
niet geheel zeker van dat geluk te koop is met een creditcard alleen.
En op dit punt wordt de verhouding tussen economie en literatuur relevant.
Grunberg schrijft in hetzelfde Figuranten: ‘Alles wat je met geld kon kopen, moest
je met geld kopen, en woorden moest je gebruiken voor dat wat niet met geld kan
worden gekocht. Gemist worden bijvoorbeeld.’ Uit alles in dit boek en in Grunbergs
gehele oeuvre blijkt dat het uiteindelijk om dit punt gaat, om gemist worden, dat wil
zeggen: om menselijk contact. Dan is geld toch niet genoeg, daar is meer voor
nodig, daar zijn woorden voor nodig, daar is literatuur voor nodig.
Grunbergs literaire universum wordt overigens bevolkt door mensen die ogenschijnlijk
gemist willen worden. Om dit te bereiken, zetten ze alle middelen in die ze tot hun
beschikking hebben, en uiteindelijk blijken dat alleen woorden te zijn. Voordat zijn
officiële romandebuut Blauwe maandagen in 1994 uitkwam, publiceerde Grunberg
in eigen beheer onder meer Brief aan M. Van zijn vroege publicaties is dit epistel
(na meer dan tweehonderd eerdere) van de toen twintigjarige onbekende schrijver
aan Mariette, serveerster in het Amsterdamse etablissement Panini, een sleutelwerk.
Niet alleen schrijft Grunberg over zijn onbeantwoorde liefde en over zijn wanhoop
daaromtrent, maar tevens over het schrijven zelf. Woorden moeten doen wat de
schrijver zelf niet kan: de begeerde, genaamd M., veroveren. De brief mist evenwel
doel, en was ook eigenlijk nooit meer dan een wanhoopsoffensief van een jongeling
wiens behoefte tot contact slechts overtroffen werd door de angst daarvoor. Vandaar
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de zin: ‘Ik weet weinig van de dingen waar het werkelijk om gaat. Veel tijd besteed
ik aan vluchtwegen.’
Worden de personages in Grunbergs vroege werk vooral beheerst door angst,
in de roman Fantoompijn uit 2000 heeft de hoofdpersoon de vrees overwonnen. De
angst heeft plaatsgemaakt voor de overtuiging dat alles spel is en dat woorden een
middel zijn om dat spel te winnen. In het bijzonder is een relatie
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een spel om te kijken wie er als eerste kapot gaat aan het spel. Er is in deze roman
nog wel behoefte aan contact, maar er is ook de zekerheid dat dit contact vroeg of
laat op de klippen zal lopen. En om de onvermijdelijke pijn daarover te ontlopen,
om onkwetsbaar te worden, om de angst niet meer te voelen, moet de relatie opgevat
worden als een spel.
Het spel dat leven heet dient overigens met ernst gespeeld te worden, dat wel.
In Fantoompijn is de hoofdpersoon Robert Mehlman bezig zijn relatie voor zich te
winnen door een permanente staat van eloquentie. Hij wil de ander altijd kunnen
aftroeven, nooit zonder woorden zijn. De hoofdpersoon meent eindelijk te doorzien
hoe zijn verlangen gemist te worden kan worden ingelost. Woorden inzetten zoals
een generaal zijn soldaten inzet: de ander moet omsingeld worden en overwonnen,
waarna afhankelijkheid volgt.
Oog in oog met zulke relaties is de vraag op zijn plaats of datgene wat de winnaar
hier wint het winnen wel waard is. Wat dit betreft biedt Fantoompijn zowel een
interessante proloog als een belangwekkende epiloog. In deze stukken neemt de
zoon van de hoofdpersoon afstand van zijn vader. De zoon kan en wil niet in de
werkelijkheid van zijn vader leven, omdat die werkelijkheid onleefbaar is. Die
werkelijkheid is failliet; zijn vader eindigt niet voor niets als een eenzame, fabulerende
mythomaan. Contact is niet dichterbij gekomen, ook literatuur en woorden zijn uitstel
van het onvermijdelijke gebleken. Men kan nauwelijks ontkomen aan de
gevolgtrekking dat het in feite Grunberg is die hier afstand doet van zijn jongere
ik-van-vroeger, en dit vermoeden groeit met elk boek dat na Fantoompijn is
verschenen steeds meer uit tot een zekerheid.
Grunbergs recentste romans (zoals De asielzoeker, De joodse messias, Tirza, Onze
oom) tonen immers mensen die uitgespeeld zijn, mensen die nog maar één rol
hebben, hun laatste, en daar dan ook aan vasthouden. Het gaat niet meer om
mensen die niet meer gemist willen worden, maar om mensen die gewoon niet meer
gemist worden. Woorden kunnen daaraan niets veranderen, die kunnen deze
tragische conditie hoogstens formuleren. Wat rest iemand nog die niet meer gemist
wordt, die verlaten is en overtollig verklaard? Tegen beter weten in kan er dan alleen
nog een daad gesteld worden - zoals een aanslag in De asielzoeker, een moord in
Tirza, een militaire operatie in Onze oom.
In de laatste roman Huid en haar onderneemt de hoofdpersoon definitief geen
poging meer om contact te leggen met anderen. Voor de hoofdpersoon econoom
Roland Oberstein is menselijk contact een noodzakelijk kwaad (‘ik ben niet
zelfvoorzienend’) dat tussen hem en zijn werk staat. Relaties verschaffen niet eens
meer de illusie van verlossing. Ze maken de onmogelijkheid daarvan duidelijk, een
relatie is de ‘binnenplaats van de gevangenis’. De pijnstillende verdoving die
Oberstein zichzelf toedient door zich op zijn werk te storten, blijkt aan het einde
uitgewerkt. Hij zal alles verliezen. Het spel is uit.
Daarmee wordt antwoord gegeven op de door de jonge Grunberg in Brief aan M.
opgeworpen vraag: ‘Ik dacht na over wat er met hoop gebeurt als zij door niets meer
wordt gevoed.’ Precies dit maakt Grunbergs oeuvre zo interessant: het beantwoordt
de vragen die het zelf opwerpt.
Uiteindelijk blijkt de relatie tussen het economische wereldbeeld van Grunberg en
de economische wetenschap dan ook complexer dan soms lijkt in zijn columns als
‘Yasha’ en in artikelen die overlopen met aforismen vol ‘economische’ stelligheid.
Alles is doortrokken van ruil en waarde, maar toch heeft de economie niet het laatste
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woord bij Grunberg. Literatuur begint bij hem waar economie ophoudt; de romans
verkennen gebied waar de columns niet kunnen komen.
In de eerste romans zijn er woorden voor alles wat niet met geld te koop is: ze
bieden een oplossing voor de angst gemist te worden. Zijn laatste romans
verwoorden de teleurstelling over de valse munt die ook woorden blijken te zijn.
Menselijk contact is een transactie die niet werkelijk tot stand komt. Alle woorden
ten spijt. Deze laatste teleurstelling, alleen daarover gaat literatuur dan nog maar.
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O daar bent U - ironie op uw tronie
Hugo Brandt Corstius
Alom geniet men van een Blom.
Aantal Fransen eet graag Cantal.
Aankliederen gebeurt bij Dankliederen.
Achter zijn rug lijkt Adam in Edam echter Echter.
Aantasten van de waarheid zie je bij Fantasten.
Aap: ‘Aas en Gas is wat ik Gap.’
Aandelen, daar moet je niet in Handelen.
Allusie is als geloven in een Illusie.
Bel je echt nooit meer uit een Cel?
Borst geeft een baby minder Dorst.
Bedgenoot wordt al gauw Eedgenoot.
Beestje vloog in mijn oog op het Feestje.
Bajes is het paleis van het Gajes.
Boeren balen bitsig bij het halen van hitsige Hoeren
Brak Amerika echt alles af in Irak?
Boekel is een lok vals haar van een Joekel.
Candy at en vrat die dikke Dandy.
Clement sprak de dandy: ‘Ik ben in mijn Element.’
Curieus was dat hij ook zei: ‘Ik ben Furieus.’
Camel was ooit de kleur van een Gamel.
Cello hoor je vaak roepen: ‘Hello!’
Cel, daaruit klinkt alles Iel.
Cent is de fooi waarmee je iemand Jent.
Cargadoor riep: ‘Kar ga door!’
Dieren koken of bakken nooit hun Eieren.
Dophoed is zonder bovenkant een Fophoed.
Deurtje direct dichttrekken voor vies Geurtje!
Dol en deftig wordt heftig en Hol.
Deder is een Huttentut, dat weet niet Ieder.
Dacht de jonker in het donker aan de Jacht?
Draai je je bij voor-keur en -deur naar die Kraai?
Dicht gaan alle gordijnen bij het verdwijnen van Licht.
‘Eruit,’ riep eens Fens, ‘met dat rotte Fruit’.
Erasmus leerde Latijn van een Goudse Grasmus.
Een kip is of een haan of een Hen.
Emmer vol snot verzwijg je Immer.
‘Eet je bord leeg,’ zei Jet.
Eerst lach je je krom erom, met Kerst.
Eendenvlees lekkerder eten dan Lendenvlees.
Eieren eet men (een mens) eens met Mieren.
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Fier is het feest in de geest van een Gier.
Feilloos is de hel, fel en Heilloos.
Fris bloeit de Iris.
Fokken van Funky Junky is een soort Jokken.
Fleurig is de hemel en de hel is Kleurig.
Fijn is voor een hond om te trekken aan een Lijn.
Fonografie gaat vooraf aan Monografie.
Fiets fors en nors naar Nice, pardon: naar Niets.
Gier heeft heilig geld, geeft geiligheid dat Hier?
Gek is de naam van die platte vis: Bot of Iek.
Godendom is dom kind van Jodendom.
Gorter schreef liever langer dan Korter.
Geven gapen, gooien is het mooie van je Leven.
Gaan wij straks goedig of moedig naar de Maan?
Gauw zit je broek, rok, of geweten te Nauw.
Gok op het laatste woord, dat is: Ook.
Heren zijn niet vaak Ieren
Hou van ‘...’ Jou!
Halveren van gras dat doen de Kalveren.
Haag loog bij hoog en Laag.
Huis is, onder de vloer, eigendom van de Muis.
Haverbranden zwammen over Naverbranden.
Heros sloot ouwelijk huwelijk met een Oeros.
‘Hocus,’ sprak de goochelaar en hij vergat ‘Pocus’.
‘Ia,’ sprak de ezel en de beiaard zei bejaard: ‘Ja!’
Iers was de taal waarin Joyce vroeg om een Kers.
Ieder voetje houdt van zacht Leder.
Iep in de storm gaf mij een Mep.
Ieder slaat die iep graag Neder.
Ineens van íngelukkig naar ongelukkig, want Oneens.
Iets hard tegen je wang heet: een Pets.
Ieder redelijk schip haat zijn schippige Reder.
Jarig is je kat, maar hij jat gelukkig Karig.
Jammeren doen slachtbare Lammeren.
Jatten op jacht geeft macht bij het Matten.
Jeuken is een voorspelbaarheid van Neuken.
Jok jij Ook?
Jaar na jaar paart dat Paar.
Jeetje, ik voel een vinger in mijn Reetje.
Jan vliegt alsmaar achter Janneke Aan.
Keerdicht is wat u leest, ook een Leerdicht.
Koraal is zo krachtig en machtig als Moraal.
Ka, kraai of mauw mij niet Na.
Kostelijk staat 's ochtends de zon Oostelijk.
Kan je karpet of parkiet koken in een Pan?
Koebel kost in Kusland een Roebel.
Kantelde de aak toen je kak Aantelde?
Komen ze klaar met die blaar in de Bomen?
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Luizen zijn lekker gemekker voor Muizen.
Leen je mij je lazaret in Nazaret? Neen!
Lord Oelijk woonde in een lelijk Oord.
Leuk luik verborg puik een Peuk.
Lector is lusteloos weg, nu nog rusteloos de Rector.
Langrijpend fruit smaakt Aangrijpend.
Loontje komt om om zijn Boontje.
Lesuur claimt veel Cesuur.
Met macht in de nacht haal ik 't Net.
Mor jij als ik fluit in je Oor?
Matriarchaal paar wordt maar Patriarchaal.
Mottig weer wordt weer Rottig.
Manslag op een dame heet een Aanslag.
Miljoen × miljoen = Biljoen.
Mode houdt zich mooi aan de Code.
Mijn eigendomheid is beslist niet Dijn.
Nog een oor in de norm, of een Oog?
Neen, geen peuk maar een Peen.
Noem nationaal negeren rationaal regeren: Roem!
Nar sprong in het koren van Korea, en at een Aar.
Nestelen in haar arm is warm Bestelen.
Noach was voor ieder dier een reddende Coach.
Nood in de nacht dacht ik: Dood.
Net je servet omdoen als je Eet.
Ooft is wat men op hete as Poft.
Ooggetuigen zagen oogsten met Rogge-tuigen.
Of had je dit abjecte object al Af?
Oordeel: ‘Blijf o lijf’, in een Bordeel.
Oorpus geeft stilte aan je Corpus.
Oom Huug zat in het gevang van de Dom.
Ode aan etter van een otter in Ede.
Oranje fladdert flauw aan de vlag als Franje.
Pauw die poept roept: ‘Rauw!’
Plant die langs een rivier groeit heet Alant.
Pedel riep bij de deur: ‘Ik Bedel.’
Postuum draag je in je kist een Costuum.
Proef, pruil en druil vooral Droef.
Plastiek planden elanden als Elastiek.
Peilloos falen palen, echt niet Feilloos.
Poddomme, Pa, ga! Je plundert en glundert Goddomme.
Rangorden zeggen uniform: Aangorden!
Regeerde zij mij omdat ik dat Begeerde?
Ronduite rellen? Cellen Conduite!
Rood reclameren is declameren van de Dood.
Ruzie op het dak en je dondert van de Euzie.
Reeën springen mee en dansen als Feeën.
Rauw gaat rapen en gapen Gauw.
Reden van rijmslijm - Dat relaas las u helaas Heden.
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Bouterse, de museumdirecteur en ik
door Michael Tedja
Het plafond was bedekt met eierdozen. Bouterse, de museumdirecteur en ik zaten
op de grond. Een van ons was de boodschapper van het onbenoembare, de
gedisciplineerde die met de pijn van cultuur door het leven ging. Dat was ik. Ik heb
het over mijn meerstemmige hoofd. Ik, kunstenaar, schrijver, curator, academicus,
ik wist dingen, maar ik verveelde me.
‘Ik ben geen materialist,’ zei ik.
‘Heb je niet het idee dat je naar iets zit te luisteren wat al gebeurd is?’ vroeg
Bouterse. Hij strekte zijn armen en kraakte de knokkels van zijn worstenvingers.
‘Het komt terug,’ zei de museumdirecteur. Hij wreef over zijn gebleekte
spijkerbroek. ‘Alles wat ik doe, wil ik kunnen ordenen.’
We stonden op en gingen aan de grote tafel zitten. Er schenen spots op onze
gezichten, als in een ondervragingsruimte.
‘Het moet in stijl,’ zei Bouterse. Hij trok een zuur gezicht. Een stijlloze man die
zijn fouten zonder enig gevoel wist te verbergen.
‘Anders gaat alles langs je heen,’ zei ik.
De museumdirecteur zei: ‘Je duikt in de herinneringen.’
Ik wees naar het boek dat op tafel lag. Het boek dat mensen met elkaar moest
laten vergroeien. Het heette De Aquaholist. De titel was een samentrekking van de
woorden ‘aquarium’ en ‘holist’. Een taalschilderij. De schrijver wilde geen goed,
maar een briljant werk. Ik was die schrijver.
‘Het is een lullige beeldspraak,’ zei ik, ‘maar je hebt ieder moment een andere
bril op,’
‘Je kijkt steeds anders’, zei Bouterse. ‘Je zou aan één ding genoeg kunnen hebben.
Je moet de rode lijn zien.’
Ik moest lachen. Bouterse dacht dat hij uitgelachen werd.
‘Absoluut,’ zei de museumdirecteur. ‘Betrek het op de kunst.’
‘Dat hangt van je positie af,’ zei Bouterse.
‘Omdat je het relativeert en de banaliteit daarvan in gaat zien?’ vroeg ik.
Ik ging er niet vanuit dat hij een serieus antwoord kon geven.
‘Misschien ga je uit van een bepaalde missie die je hebt?’ vroeg de
museumdirecteur.
Bouterse kon geen antwoord geven.
‘Ik heb een tijdschrift bij me’, zei hij en reikte een exemplaar van National
Geographic Magazine aan de museumdirecteur. Die legde het tijdschrift naast het
boek. Op de voorkant was een portret van een Biafra-kindje te zien. Het had een
stuk meloen in zijn handen. Het grootse gedeelte van het rode vruchtvlees werd
bedekt door fruitvliegjes.
Ik was net in Afrika geweest. Als curator had ik een reis door Mali gemaakt, een
van de armste landen daar. Ik had atelierbezoeken afgelegd en in
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de hoofdstad Bamako ontmoetingen gehad met Malinese kunstenaars. Ik had
gesproken met een poppenmaker die theatervoorstellingen in Frankrijk maakte. Zijn
houten poppen waren expressief: veel kleur in de kleding en groeven in de houten
gezichten. Ik had gesproken met een zandschilder. Hij maakte monumentale beelden
van geverfd zand. Ik had gesproken met beeldhouwers die enorme boomstammen
uithakten tot totempalen. Terug in Amsterdam had ik nagedacht over een
samenwerking tussen de beeldhouwers, de poppenmaker, de schilders en
Nederlandse typografen. De tegenstelling tussen het persoonlijke handschrift van
de Afrikanen en de conceptuele benadering van de Nederlanders moest het
uitgangspunt zijn van het project. Maar nu zat ik hier.
‘We zijn hier voor een bepaald doel. Stel dat het niet zo zou zijn,’ zei Bouterse.
‘Dan heb ik zin om zelfmoord te plegen,’ zei de museumdirecteur.
‘Het gaat over identiteit,’ zei ik.
‘Als je het niet goed doet, ga je naar de hel. Als je het goed doet, ga je naar de
hemel,’ zei de politicus.
‘Benoem jezelf tot God,’ zei ik.
Ik had de armoede in Mali nauwelijks kunnen verdragen. Het was er snikheet.
Het stonk er naar benzine. De zon brandde alle leven kapot. Alles voelde verdord.
Langs de zandwegen stonden eindeloze rijen vrouwen gewikkeld in doeken mango's
te verkopen. Nou ja, ze probeerden het. Ze verkochten allemaal dezelfde mango's,
alsof ze fruithoeren waren. Niemand was ooit op het idee gekomen om mangosoep
of mangotaart te maken.
Ik zag het niet meer zitten in die godvergeten brandende armoede. Je kunt wel
zeggen dat het leven een doel heeft, maar daarmee plaats je alles buiten jezelf. Die
vorm van levenslust was ik snel kwijtgeraakt. Het enige wat me nog enig houvast
bood, was de vorm van de reis, hoewel die onzeker was. Door de chaos rondom in
te kaderen, ontstonden er beelden. Aanvankelijk zonder samenhang en te afstotend.
Het was noodzakelijk ze te ontdoen van hun diepe mislukt-zijn en ze daarna
minutieus aaneen te schakelen. Zo kreeg ik langzaam wat structuur in mijn
onderzoek, zonder dat de betekenis ervan me geheel duidelijk werd. Ik zocht tot ik
vond waar ik blijkbaar naar zocht. Een nieuwe kunst.
Ik herkende het, zonder het daarvoor ooit gezien te hebben. Toen ik opschreef
wat ik had gezien, was het een openbaring. De beelden maakten het verhaal
zichtbaar; of andersom. In elk geval kon ik mijn walging overwinnen. Ik zou een
tentoonstelling cureren met Malinese kunstenaars en Nederlandse kunstenaars.
Het enige wat mij toen nog te doen stond, was mijn koffers te pakken. Ik stapte op
het eerste het beste vliegtuig richting Amsterdam. Maar nu zat ik hier.
Vanochtend had ik iets gelezen over identiteit. Er stond: ‘Het verlangen naar identiteit
betekent het streven naar doelen in de toekomst.’ Hoe het verder ging, heb ik alleen
in flarden onthouden. Iets als ‘identiteit betekent altijd “nog niet”’ en ‘er bestaat een
discrepantie tussen de huidige en de nagestreefde toestand’ en ‘wie al een identiteit
heeft, hoeft er niet meer over na te denken’. De conclusie weet ik nog wel. Er stond:
‘Niemand gaat ervan uit dat hij in het jaar 2050 nog dezelfde persoon is als nu.
Identiteitsdoelen worden op de zeer nabije toekomst gericht.’
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Ik zei: ‘Vroeger lag je identiteit al vast bij je geboorte. Je werd met een identiteit
geboren.’
De museumdirecteur trok de knoop van zijn stropdas strak. ‘Communisme,
socialisme gaat over een beeld wat in de toekomst ligt en waar je naartoe werkt,’
zei hij. Daarna maakte hij de knoop meteen weer wat losser.
‘Toekomstleven is reëel. Ik moet zo naar de wc,’ zei ik.
Ik liep naar de wc-ruimte. Aan de binnenkant van de deur stond in stift geschreven
‘Niet schilderen zonder te schrijven. Niet schrijven zonder te schilderen.’ Toen ik
klaar was, deed ik het licht uit, de deur achter mij dicht en liep terug naar de tafel.
Het lamplicht scheen over vreemde mensen en vreemde dingen en een vreemde
situatie. We waren drie vreemden die vreemde verhalen vertelden.
‘Ik denk dat je een zekere wiskundigheid moet hebben om dingen efficiënt te
doen,’ zei de museumdirecteur.
‘Een constructieve basis?’ vroeg Bouterse.
‘Je moet weten hoe je dingen verschuift,’ zei de museumdirecteur. ‘Een constructief
model is een model waarvan je de uitkomst kunt voorspellen. Dat werkt volgens mij
niet.’
‘Schilderen gaat over dat je constant je doelen bijstelt,’ zei Bouterse.
‘Wat weet jij daar van?’ vroeg ik en ging weer zitten.
‘Je doet iets, je kijkt, en dan reageer je op wat je gedaan hebt, toch?’ vroeg
Bouterse.
Ik wist dat hij, de grote leider, nooit een schilderij had gemaakt. Schilderen ging
over de consequenties van pijn, over datgene waarin alles ontstaat, over hetgeen
waarmee fictie wordt gemaakt. Een web van verbanden die zich al schilderend
ontrafelden. Geboren uit noodzaak en toeval.
‘In de wiskunde moet je aannames doen die botsen met die vrijheid van het
maken,’ zei de museumdirecteur.
‘Als jij een appel wilt schilderen dan zal je een techniek moeten hebben om die
appel een appel te laten zijn,’ zei Bouterse.
‘Ik heb laatst iemand ontmoet die wiskunde heeft gestudeerd. Zij schildert en
maakt tekeningen. Ze heeft altijd die helderheid van de wiskunde. 1+1=2,’ zei de
museumdirecteur.
We zwegen even.
‘Wanneer je renaissanceschilderijen bekijkt, zie je dat die composities gebaseerd
zijn op metingen,’ zei ik.
‘Perfect perspectief,’ zei de museumdirecteur
‘Het is niet erg om vanuit een bepaalde structuur te werken. Je moet de kracht
hebben om daarover heen te kunnen komen,’ zei ik. ‘Je kijkt naar een tafel of een
appel. Het gaat uiteindelijk over die verf.’
Als ik schilder, beschrijf ik de ruimte door kleuren en vormen een positie te geven.
Ik doe in denkbewegingen binnen het verticaal en horizontaal georienteerde veld
van het doek. Wij lezen van links naar rechts en van boven naar beneden. Schilderen
is taalontwikkeling. Schilderen en schrijven is een mentaal proces. Een kunstwerk
legt verbanden tussen radicaal verschillende denkbeelden.
‘Ik heb zin in een kop koffie,’ zei ik.
‘Dan zal ik even wat maken,’ zei de museumdirecteur.
‘Waar zijn de biertjes?’ vroeg Bouterse.
‘Ik drink niet,’ zei ik. Ik vind dat de ruimte en de alledaagse ervaringen op elkaar
moeten lijken tot in de details. Zo nauw moesten je belevenissen zijn
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verbonden met de eigenschappen van het universum dat het onmogelijk is om je
voor te stellen dat die twee los van elkaar konden bestaan.
‘Jij hebt ooit een tentoonstelling gemaakt met een intrigerende titel,’ zei de
museumdirecteur.
‘Je bedoelt “Leider van de aardappelen en het vlees”?’ vroeg ik.
‘En dan leider...,’ zei Bouterse.
‘Met korte ei...,’ zei ik.
We waren even stil.
‘Het willen overstijgen van de menselijke maat,’ zei de museumdirecteur, ‘zit daar
een filosofie achter die je kunt benoemen?’
Ik zei: ‘Het is noodzakelijk om voor een schilderij te staan dat een verhaal verteld
dat groter is dan ikzelf ben. Hoe ik heette: Jan, Willem, Rob, Mbeki, Nelson, Brada
of Congo is voor het verhaal niet van belang. Ik ben een pijn-
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lijder en ben in staat om vaste kaders vloeibaar en transparant te maken. Ik ontdoe
begrippen van hun gangbare functies.’
‘Die voorliefde voor groot werk, had je die ook toen je voor het eerst grote
schilderijen zag?’ vroeg de museumdirecteur.
‘Toen ik op de academie zat, heb ik een documentaire gezien over een kunstenaar
die in een bunker van Hitler werkte. Met vorkheftrucks werden die schilderijen uit
het archief gehaald. De kunstenaar had een kwast van wel vijf meter, om in het
midden van het doek te kunnen schilderen. Het werd van bovenaf gefilmd.’
‘Zou je je kunnen voorstellen dat je ooit kleine schilderijen gaat maken?’ vroeg
Bouterse.
‘Ik maakte ooit een hele serie, die in zijn geheel in één grote lijst kwam te hangen.
Ik ga door totdat de natuurwetten het overnemen.’
‘Bij jou wordt alles groot,’ zei de museumdirecteur.
We zwegen.
Toen zei ik: ‘Kunst moet iets zijn waarin ik kan verdwijnen.’
‘Het is meteen een hele verbouwing bij jou!’ riep Bouterse.
‘Ik koloniseer de chaos,’ zei ik.
‘Je kunt nooit kunst maken en nadenken over de consequenties ervan,’ zei de
leider.
‘Volgens mij begin jij er iets van te begrijpen,’ zei ik.
Hij stelde vragen. Ik bleef antwoorden. Het diende ter ontwikkeling van de
gespletenheid die niets met dit alles te maken had. De grenzeloze ruimte is niet
kritiekloos.
Bouterse lachte. ‘Wat ik me kan voorstellen, is dat jij in tegenstellingen zou denken.
Ik snap dat klein bij jou een optelsom van delen wordt. Dan wordt het weer groot.’
De museumdirecteur maakte grote gebaren en vroeg: ‘Is er een moment waarop
je aan het werk bent en denkt: in dat werk moeten fietsen hangen? Het hoeft niet
een verklaring te zijn, maar het kunnen ook scooters worden...?’
‘Ik heb in een bootje over de Surinamerivier gevaren,’ zei ik, ‘ik was één met het
ding dat zich van plek naar plek kon verplaatsen en besefte toen dat je een tafel of
een fiets wiskundig kon berekenen.’
‘Wanneer zat jij in dat bootje?’ vroeg de museumdirecteur.
‘Vijf jaar geleden. De Surinamebrug is een brug die belangrijk is voor Suriname.
Er zijn niet veel bruggen. Toen had ik het idee dat ik een deel van de brug in een
schilderij wilde monteren.’
‘Dan zou je het schilderij naar de brug moeten brengen,’ zei Bouterse.
‘Ik wilde een deel van de brug afbreken en het in Nederland exposeren,’ zei ik.
‘Dat geeft logistieke problemen’, zei de museumdirecteur.
We zaten met z'n drieën in die studio met koffie en bier. Ik dacht aan mijn vriendin.
Dat haar opening een vleesgeworden gedicht leek. Dat ze er geen schuld aan had.
Dat de schuld die ze had niet afbetaald was. Het was geen spel geweest om die
mensen te laten wachten. De genezing kon er niet door plaatsvinden. Ze was
afhankelijk. Ze was gevallen, in het huis met de deur waarop drie kruizen geschilderd
waren.
Toen ze daar met haar benen gespreid op het bed lag, dat gapend gat open
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en bloot, keek ik naar haar oren, wangen en neus. Ze had een lichte snor. Ik liep
op mijn sportsokken de kamer uit en de trap af. En toen weer op. Daar lag ze te
luisteren naar het fluiten van het vogeltje in de kooi op de stoel naast de spiegel.
De museumdirecteur schraapte zijn keel. Hij had gezien dat ik er even niet met
mijn gedachten bij was. ‘Wat Bouterse zegt,’ zei hij, ‘vind ik geen gek idee. Op de
een of andere manier grijp jij anarchistisch in. Je haalt je een hoop narigheid op de
hals. Hoe groot is jouw atelier?’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Niet zo heel groot. Zestig vierkante meter. Mijn atelier is
een soort opslag.’
‘Wat jij doet, kun je ook naar buiten verplaatsen. Dan word je een soort Christo,
die alles inpakt. Alleen, jij pakt niet in, jij monteert.’
‘Christo is een slechte kunstenaar,’ zei ik bozig. Ik had een hekel aan zijn werk.
Zijn werk mist een artistieke opvatting, een techniek van registreren die zijn wortels
heeft in de taal van de meerstemmige literatuur. Ik boor diepere lagen aan, met mijn
zware hoofd. Het artistieke bewustzijn regeert. Ik schep cultuur uit chaos, zodat er
een verhaal ontstaat waarbinnen ik alles, opnieuw kon zien. Christo is bang voor
de werkelijkheid. Vandaar dat hij die aan het oog onttrekt.
‘Zou je dat willen, die brug inpakken?’ vroeg de museumdirecteur.
‘Nee,’ zei ik, ‘Ik vind het mooi om dingen van de straat in mijn schilderijen te
verwerken, maar wil niet mijn kunst deel van buiten laten zijn. Nee.’
‘Zonet zei je dat je die brug in je schilderij wilde monteren. Is dat dan iets wat je
overdenkt en dan verwerpt, of is dat een echt plan?’ vroeg Bouterse.
‘Dat is een echt plan,’ zei ik.
‘Hoever ga je?’ vroeg Bouterse
‘Als ik terug ben, begint het met fietsen,’ zei ik.
‘Die brug zit in je hoofd?’ vroeg de museumdirecteur.
‘Daar streef ik naar,’ zei ik.
‘Je kunt toch niet zomaar een brug afbreken?’ sneerde Bouterse.
Niet lang geleden was ik een aantal dagen een groot doek aan het schilderen in
mijn atelier. Toen ik op een gegeven moment naar huis ging en de trap opliep, stapte
ik met mijn rechtervoet op een ding. Mijn zoon had een autootje laten liggen. Ik viel.
Met donderend geraas. Mijn vriendin hoorde het en stapte kalm uit bed. Ik
schreeuwde het uit van de pijn. Zij lachte zacht, zodat ik het niet kon horen. Althans,
dat dacht ze.
‘Ik wil dat je nu naar beneden komt,’ riep ik. Ik crepeerde van de pijn. Ze liep de
trap af, naakt. Halverwege de trap wees ze met haar rechterhand naar de kunststof
kurkplaten en het loszittende piepschuim in de gang, waar ik lag te vloeken tussen
de houtsculpturen uit Mali.
Ik kon mijn hand voor mijn ogen houden om te verbergen dat ik huilde. Ik stond
op en probeerde te blijven staan. Dat lukte niet.
‘Wat nu?’ vroeg ze. ‘Heb je iets gebroken?’
Ik bleef stil en bewoog mijn benen en armen.
‘Hallo, heb je iets gebroken, vraag ik?’ zei ze, met een sarcastische ondertoon
volgens mij.
Ik bewoog traag naar rechts, duwde een houtsculptuur weg en reikte naar de
paraplu. Ik kon er net niet bij.
‘Hier,’ zei ze, en keek de andere kant op toen ze mij de paraplu gaf. ‘Ga je die
als kruk gebruiken?’

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

18
Mijn benen trilden, maar ik stond. Maar nu zat ik hier.
De koffie was op. Bouterse ging nieuwe zetten.
‘Haal je veel van straat dat je in je schilderijen monteert?’ vroeg de
museumdirecteur.
‘Het moet een eiland zijn,’ zei ik.
Mijn zwarte mobiele telefoon lag op tafel. Ernaast stond een viersporenrecorder
uit Amerika. Dat was te zien aan de gele USA-sticker. De tafel was van tropisch
hardhout. Mijn stift rolde over een A4-tje. Ik schreef dat er een mobieltje op de tafel
lag. De USB-sticks die voor de bandrecorder lagen, waren ook zwart. Ik hoorde een
apparaat dat de koffiebonen fijnmaalde. Alles was zwart. Volautomatisch.
‘Ik heb schilderijen met koffiekopjes gemaakt en met allerlei dingen die ik thuis
had. Met de verhuizing heb ik alles in dozen gedaan. Alle inhoud is in schilderijen
terechtgekomen,’ zei ik.
Bouterse kwam met koppen koffie aangelopen.
‘Zodat je zonder servies zat?’ vroeg hij.
‘Ik had teveel,’ zei ik.
‘Je bent ook dichter,’ zei hij.
‘Ja.’
Ik haalde een van de witte vellen onder mijn mobieltje vandaan. Er stonden drie
gedichten op. Ik las ze voor. Er zaten strofen tussen zoals:
Het universum zegt: ‘Niets.’
Het is een bal van glas. Een spiegelpaleis
boven een tafel. De schragen. Ik veeg
Karel Appel uit de krant en plak mezelf.
Het verband. Nog wat? Niets!
Het universum zegt: ‘Niets.’

En
Hier stopt het spreken een auto mijn vriendin is er ook
ik brandde het gebouw de balken geblakerd met mijn vinger
kleur ik rood ‘sterf maar’, riep ik spring op vriendin en
maak haar een auto die kleeft

en
De schaduw, het bier
schaduw het schip
is blauwe lucht wit.
Haar. Neus. Neushaar.
Nagel. Eikel. Huid.

‘Wat is de betekenis van deze gedichten?’ vroeg Bouterse met een zuur gezicht.
Het was even stil. Toen zei Bouterse: ‘De ik-persoon in deze gedichten trekt de
vergelijking: schrijven is de moeder van alle kunsten. Waarom vindt die Ik dat?’
‘Het immateriële is een wezenlijk onderdeel van de kunst,’ zei ik. Maar het klonk
hol.
We zaten in de studio. Drie mannen in een ruimte. Ik wilde eruit en dacht aan
mijn vriendin, aan de keer dat ik met mijn betekende gezicht in de kamer stond. Zij
lag op bed. In de doka waren de afdrukken aan het drogen. Ze gebruikte een
Hasselblad. Ze maakte foto's van gezichten. Ook de mijne. Somber, maar
geconcentreerd keek ik het beeld uit. Het ging haar om de lyriek, het
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vertekende. Een foto was een ding waar vlekken op te zien waren. Het bleef
ongrijpbaar. Een fictief beeld.
De museumdirecteur en Bouterse waren het geld aan het verdelen dat ze met
corruptie hadden verkregen. Er bleef welgeteld twee eurocent over, die ze in de pot
voor het behoud van de kunst stopten. De museumdirecteur leunde op zijn stok
toen Bouterse de deur uitliep. I am going back to my roots, had hij gezegd. Uit zijn
neus kwam sigarettenrook. Hij verdween in een groep alcoholisten.
Ik had toegekeken hoe ze zich hadden vastgeklampt aan het idee dat ze rebellen
waren. Wat er werkelijk aan de hand was, durfden ze niet onder ogen te zien.
Ik was er toen ze de poet verdeelden. Op de vloer van de studio lagen vertrapte
peuken.

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

20

Eigen schuld
Anton Korteweg
Als ik een bosje ranonkels
bij Kulk op het Levendaal
ondanks hun slappe stelen
fier in een emmer zie staan,
dan denk ik hoe gretig en snel
als ze bij mij in een vaas staan
ze hun vrolijke, blozende knoppen
laten hangen, om mij te pesten.
Dus koop ik ze toch
en knak thuis voor straf
hun koppen eraf.
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Gloeiend aaneengesmeed
Na nogal wat zelfmutilatie
vindt inderdaad elk potje
een dekseltje dat er desnoods
na enig wrikken en draaien
op passend te schroeven is.
Pakt het goed uit, zijn ze
na dertig jaar ongeveer
zo vastgeroest aan elkaar
dat het deksel het potje is
en omgekeerd natuurlijk.
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Pijn
Pijn is strikt verticaal:
een spijker, een waterstraal.
Verberg je diep in het hout,
spoel je ver weg het riool in,
en begin daar wat moois voor jezelf.
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De lakens zijn ijskoud
door Nina Roos
DAG

9 - Ik moet haar ouders ontmoeten, om te zien of ze mooi oud wordt.

DAG

10 - Ze neemt niet op. Ik sms: heb je zin om te wandelen?

11 - Ze zei dat ze wel wilde wandelen. Per se geen bos. Ze kan zondag, na
drieën.
DAG

12 - Ik heb een roman gevonden van haar favoriete schrijfster. Ik hoop dat ze
hem nog niet heeft gelezen. Ik schrijf niets binnenin, zodat ze hem kan ruilen.
DAG

DAG

13 - Ze heeft gebeld: er zit geen schot in haar scheiding.

14 - Ze leek op haar gemak aan zee, we liepen hand in hand terug. Het boek
deed haar ogen glanzen zag ik. Mijn vrouw liet een bord vallen, meer expres dan
per ongeluk. Ze zei dat ze weer last van hoofdpijn had.
DAG

DAG

15 - Er zit een rode vlek op mijn hand, de hand die zij heeft aangeraakt.

DAG

16 - Het wordt erger, mijn rechterhand.

17 - Ze belde: ze vertelde dat ze van de zee houdt, dat ze van mij houdt. Ze
klonk gehaast.
DAG

18 - Niets verneem ik van haar. Ik wil haar huis zien, om te weten wat zij niet
kan vertellen.
DAG

19 - Mijn vrouw heeft mijn mobiel aangenomen terwijl ik groenvuil naar de
container in de tuin bracht. Ik vertelde over mijn collega met kanker. Mijn vrouw
knikte. Ik belde, ze zei: morgen, half acht.
DAG

20 - Ik heb de helft van haar borsten gezien toen ze een krukje aanschoof. Ze
dronk snel en rook anders.
DAG

21 - Ze belt en vertelt: mijn man is ziek, ik moet hem verzorgen. Ik heb gezegd
dat ik het begrijp.
DAG

22 - Mijn vrouw doet druk, ze zei: ik wil onze huwelijksreis overdoen. Ik wil dat
ze haar ondergoed weer eens uittrekt.
DAG

DAG

23 - Ze sms't: ik kan voorlopig niet meer bellen. Ik zoek de kroeg op.

DAG

24 - Ik heb een kleine vrouw ontmoet. Ik mocht zo mee, maar dat wilde ik niet.
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DAG

25 - Mijn hand blijft branden.

DAG

26 - Mijn vrouw wil meer praten.

27 - Ze belde, ze sprak over eenzaamheid binnen haar huwelijk en vroeg naar
mijn gevoel. Ze vertelde over haar nieuwe gele jas. Ik heb geluisterd en zo min
mogelijk gezegd.
DAG

DAG

28 - De kleine vrouw belt, ik heb niet opgenomen.

29 - Ik koop een nieuw pak en ga naar de kapper. Thuis is mijn vrouw één
geworden met haar joggingbroek. Ik zie haar alleen nog naakt achter het plastic
van onze douchecabine.
DAG

DAG

30 - Ze belt: ze heeft twijfels over haar man en twijfels over mij.

DAG

31 - Ik wil alleen op vakantie.

DAG

32 - Mijn vrouw heeft een nieuw apparaat gekocht voor de sier.

DAG 33 - De kleine vrouw sms't een tijdstip en een plek. Ik sms terug dat ik daar niet

wil komen. Ze sms't: waar dan wel? Ik heb niet gereageerd. Ik werd rillerig na het
eten en ging vroeger naar bed dan mijn vrouw.
DAG 34 - Ik sms dat ik weer samen op het strand wil wandelen. En dat het leven van

twijfel woekert wanneer je elkaar niet ziet.
35 - Ze sms't: ik wil met je zijn, maar de praktische obstakels overheersen. Ik
sms terug: zover zijn we nog niet. Ze belt, ik kan niet opnemen.
DAG

DAG

36 - Mijn vrouw heeft een nieuw zelfhulpboek. Alles wat er in staat is waar.

DAG

37 - Ze belt: morgen de zeelucht, ik heb een verrassing voor je.

DAG

38 - Ze droeg bijna niets.

39 - Ik krijg mijn afwezigheid niet verstopt. Het aantal vriendinnenavonden van
mijn vrouw lijkt toe te nemen. We hebben de afgelopen dagen niet één keer naast
elkaar gezeten. We kussen niet.
DAG

DAG

40 - Ze sms't: ik moet meer thuis zijn.

DAG 41 - Mijn vrouw gaat een weekeind weg met haar zus. Ik voel weer lucht in mijn

hoofd.
42 - Ik sms: ik heb het hele weekeinde voor jou alleen. Ze sms't: ik zaterdag
en zondag.
DAG

DAG

43 - Mijn vrouw scheert haar schaamhaar weer.
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DAG

44 - Ik neem een abonnement op een extra krant.

DAG

45 - De kleine vrouw sms't: wat wil je nou? Ik sms: ik heb het een beetje druk

nu.
46 - Mijn buik krampt vrolijk. Ik koop nieuwe schoenen. Mijn vrouw wil vrijen.
Ik deed mijn best. Ze liep weg met een moeilijk hoofd.
DAG

DAG 47 - Ze sms't: zaterdagavond? Met een naam van een restaurant in een andere

stad. Ik sms: ja.
DAG

48 - Ik ben verkouden geworden.

DAG

49 - Ik heb koorts.

50 - Ik mis het gevraag van mijn vrouw. Ze was eerder alleen als ze ziek was
zo stil. De beschuitjes waren slordig gesmeerd.
DAG
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51 - De kleine vrouw sms't: ik zou graag met je afspreken, heb je het al iets
minder druk? Mijn hoofdpijn duwt een reactie weg.
DAG

52 - Mijn vrouw pakt haar koffer in. Ze zegt: wat vind je van mijn haar? Ik heb
haar nieuwe kapsel opnieuw gemist. Ze vroeg naar mijn collega, ik vertelde over
de goede vooruitzichten.
DAG

DAG 53 - Ik zie ons plastic speeltje op de rand van het bad liggen. Het rook gebruikt.

Ik kus haar aan de keukentafel, maar ze wilde net de melk pakken. Ze glimlachte
op haar mooist dit jaar.
DAG

54 - Ik sms de kleine vrouw: ik ben geveld door een heftige griep.

55 - Ze belt, maar ik heb het gemist. Op mijn voicemail hoor ik: mijn man laat
alles lopen, zo ontzettend klaar ben ik er mee. Ik kijk er naar uit, naar jou. Naar ons.
Haar stem ging van luid naar zacht.
DAG

56 - Mijn vrouw is vertrokken. Ze heeft de rode jurk meegenomen. Er zit een
briefje in mijn agenda, met een hartje op de i van mijn naam.
DAG

DAG

57 - De griep trekt weg.

DAG 58 - De kleine vrouw sms't: ik heb geduld. Kus! Nergens kan ik een adres vinden

waar mijn vrouw verblijft. Ik las de krant en zag de onaangestoken kaarsen. De
kussens in bed roken lekker.
DAG

59 - Ik scheer me grondig. De onrust maakt me moe. Ik rij te hard.

60 - We hebben gegeten. Ze heeft een hotelkamer geboekt en staat nu onder
de douche.
DAG

61 - De spanning werd me wat teveel. Ik ben voor het ontbijt vertrokken. De
verwarming doet er waanzinnig lang over om de huiskamer op te warmen. Ik bel
mijn vrouw, ze neemt niet op.
DAG

DAG

62 - Ik bel mijn vrouw, ze is er rond vieren.

DAG 63 - Mijn vrouw was vrolijk, ze omhelsde me, met haar jas nog aan. We hebben

gevreeën zonder gedoe.
64 - De kleine vrouw sms't: ik mis je. Ik sms: het is een beetje lastig. Ze smst
terug: goed, laat het. Liefs.
DAG

DAG

65 - Onze ogen zoeken elkaar niet op. Mijn vrouw drinkt weer droge witte wijn.

DAG 66 - Ze sms't: wat een mooie avond. Je bent zo bijzonder. Ik hou van je. Ik sms

niet terug. Ik moest erover nadenken. Mijn vrouw belt in de tuin, ze rookt erg veel.
Ze heeft een superlekkere rollade voor me gemaakt.
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67 - Ik sms: het was fantastisch. Ze sms't: morgen dineren? Ik sms: nee, kan
ik niet. Ze smst: jammer, maar ik snap het wel.
DAG

68 - Ik heb een bos bloemen gekocht. Mijn vrouw deed enthousiast, maar ik
weet niet of ik het kan geloven.
DAG

69 - Ze sms't: mijn man wil door, ik weet niet wat ik moet doen. Ik sms: ik ook
niet. Ze sms't: wanneer kun jij? Ik sms: zo snel mogelijk. Ze sms't: over drie nachtjes?
Ik sms: goed.
DAG

DAG

70 - Mijn vrouw slaapt weer bloot.
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71 - Ik vertel over het komende diner met mijn collega's. Ze zegt: natuurlijk
schat, ik ga met Ilse naar het theater. Ze had een zachte blik in haar ogen. Ik ben
een beetje misselijk.
DAG

72 - Het restaurant zat stampvol. Ik zag haar slikken, haar lippen aflikken. Ze
streelde mijn vingers. Ik dacht aan mijn vrouw, lopend op haar blauwe hakken. Ze
zei: je bent hier helemaal niet. Ik speelde hoezo? Ze schudde haar hoofd en zuchtte.
DAG

DAG

73 - Ik maak een sms voor de kleine vrouw, maar wis de tekst.

DAG 74 - Mijn vrouw bezoekt haar broer in Limburg. Ik heb een ei gebakken. Ik belde:

ze vertelde dat ze wel wil scheiden, dat ze deze maand de knoop wil doorhakken.
De lakens zijn ijskoud.
DAG

75 - Mijn vrouw is bizar opgewonden. We vrijen buiten ons bed.

76 - Ze sms't: ik heb het gevoel dat je afstand neemt. Ik sms: nee, dat zie je
verkeerd. Het is wat overrompelend. Later sms ik dat ik wat tijd nodig heb.
DAG

77 - Ze sms't: wat wil je nou? Wil je me? Ik sms: ja, de thuissituatie is wat
complex. Ze sms't: wat bedoel je? Ik kon geen antwoord verzinnen.
DAG

78 - De kleine vrouw sms't: hoe zit het? Kom op, alsjeblieft. Ik sms: sorry. Ze
sms't: oké. Ik ben er wel klaar mee. Dag. Ik voel me opgelucht en onaardig.
DAG

DAG

79 - Ik ben met mijn broer wat gaan drinken.

DAG 80 - Mijn vrouw is op een andere planeet. Ik geniet van haar vrolijkheid. Ze gaat

dit weekend naar Rome. Onweerstaanbaar aanbod zei ze.
DAG

81 - Ik wil mee.

DAG

82 - Ik verzin een verrassing.

83 - Ze sms't: waar ben je nu? Ik wist niet dat we een afspraak hadden. Ik sms
twee keer sorry. Ze belt en huilt echt. Ze zei dat ze haar verwachtingen moet loslaten.
Ik vertelde haar dat ze die mag koesteren. Ze hing op met een teleurstellingtoon in
haar laatste zinnen. Ik kan de slaap niet vatten.
DAG

DAG

84 - Mijn vrouw zoent mij.

DAG

85 - Mijn vrouw pakt haar koffer in. Ze is bruiner dan ooit.

86 - Ik wil haar naar het vliegveld brengen, maar ze gaat met de trein. We
kregen ruzie maar vreeën de pannen van het dak.
DAG

87 - Ze sms't: en? Ik sms: ik zit in de problemen. Mijn vrouw sms't dat ze veilig
is aangekomen. De krant is droog zonder gekwebbel om me heen.
DAG
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DAG

88 - Ze sms't: wat wil je nou, bel me alsjeblieft!

89 - Zeg dat mijn haar niet net zit, dat ik te luid spreek, dat er nog een papiertje
in het toilet ligt, dat ik je niet hoor. Mijn vrouw neemt niet op, ik weet niet wat ik moet
inspreken op haar voicemail.
DAG

DAG 90 - Ze belt, ik neem niet op. Ze sms't: de scheiding is rond. Ik wil een toekomst

opbouwen met jou, met jou alleen. Ik hou van je.
DAG 91 - Mijn benen blijven wiebelen. Ik walg van de woorden toekomst opbouwen.

Ik sms: ik hou van je.
92 - Mijn vrouw heeft een das meegebracht. Ze kuste me en trok mijn broek
omlaag. Ik zei: ik miste je.
DAG

93 - Ze sms't: vrijdagavond? Ik sms: ik heb een pauze nodig. Mijn vrouw zegt:
sorry. En met de blik in haar ogen deed het er niet toe waarvoor. Ik moet een
verrassing voor haar verzinnen.
DAG
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lichtland
Antoine de Kom
op de valreep groet etienne zichzelf en zijn
verschrompelend hawaï waar taxi's schuilen voor regens
die het wettig gezag voor gezien hield.
de presidentiële stoet ontweek uit voorzorg salvo's.
de zon zonk en het woei rond steiger en veerpont.
etienne zingt iets over gemberbier en daarna vrij luid
van palm & vitrage: dat veiligheid raambekleding is
en later een website van verontruste moeders.
vandaag viel er zeer veel regen in de binnenstad. woordvoerders
trokken op in de richting van het paleis waar onze vlag ontbrak.
de vlag verplaatste zich met de hoogste gezagsdrager
en bereikte niet lang geleden de omstreden fortpoort ouderdom.
etienne zei: pres - je telt wat weg voordat je gaat je denkt
aan magische praktijken rond het hof aan broers en inkt die wacht
je broers zijn stil net nog niet vrij hun onderbroeken
wit als sneeuw ze staan te werken langs de trens
ze groeten nu je naar je zwembad stapt
waar trimmen tijdelijk niet kan.
stofzuigdag.

(paramaribo, 2010)
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etienne
terwijl hij weer het huis van de meest omstreden 65-jarige passeert
bedenkt hij zich groetend: het is middag in den haag.
en het noordeinde kil en nat.
etienne's dossier: glinsterend licht dat van groene bladzijden druipt
terwijl op de achtergrond het gekraak van mobiele draagbare
nu er steeds donkerder wolken samenpakken boven
het klaarstaand toestel en deuren openstaan en etienne
wachtenden ziet schaatsen over betegelde vloeren in de hangar.
er is een kleine foto van de nieuwe zeer bescheiden president
in vol ornaat. iemand grinnikt om de new yorker.
in de lounge zijn wij in afwachting van de minister van koddige zaken.
vannacht zijn er weer magische praktijken
rond het kabinet en dat tot woede van menig spreker in het parlement.
etienne staat op - jij neemt het woord en in je exposé komt bijna alles
wat verloren is weer goed. jij hoort jezelf aan
jij bent er morgen weer jij zult blijven
ook als de klok in de toren van het ministerie manshoog
het einde der dagen uitluidt en dan zoals vaker
weer verkeerd afgesteld blijkt te zijn en ongelijk te lopen

(etienne ho len fat, 1944-2010)
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leegland
een korte tocht door de kille herfst voerde ons
naar park en paleistuin
waar een maserati te lang over zwarte billen sprak.
onder manen van marmer hielden lakeien de wacht.
er waren spruitjes duif een montrachet en het strijkje peetvader.
toen begon het debat over eenzaamheden in grote consternatie. het politieke
klimaat was volatiel en vormde een dubbele bedreiging voor ons aller nationaliteit.
we hadden willen spreken van koningin en prins
van goudbrokaat groene zalen spiegel hardhout jogja
er was veel dat we vergaten.
we zeiden ‘Majesteit’ hoopten op begrip
van de thesaurier vernamen dat de opleiding tot lakei
begint met de vaststelling deze:
een gedicht is een spons die veel opzuigt
en ditmaal het instortend bouwwerk de gebroken zuilen
omgevallen resten nu snedige frases.
we zijn nog even samen in grote zalen en herschrijven wet
op wet lazen zopas de drie daartoe noodzakelijke
maar waarschijnlijk niet zo beleefde gedichten

(den haag, 2010)
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Mijn strafblad
door Florus Wijsenbeek
Nu zo veel politici in justitiële zin met de billen bloot gaan, is het een goed moment
om ook mijn eigen strafblad op te biechten. Daar is niets geheim aan, trouwens. De
eerste keer dat ik met de politie in aanraking kwam, was dit meteen voor iedereen
op de landelijke televisie te zien. Tegenwoordig probeer ik deze openbare botsing
met de wet te beschouwen als een goed voorteken voor mijn latere politieke carrière,
alhoewel ik mij er eigenlijk ook wel een beetje voor schaam.
Het kwam allemaal zo. In de vroege jaren zestig had de Haagse Liberale
Jongerenvereniging onder leiding van Diederik Dettmeijer, de zoon van de toenmalige
VVD-wethouder, een demonstratie georganiseerd voor de indertijd gloednieuwe
ambassade van de Verenigde Staten aan het Haagse Voorhout. Nee, het was geen
protest tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam, maar vanwege het feit dat de
VS extra landingsrechten aan de KLM had geweigerd, zodat die niet kon vliegen op
bijvoorbeeld Californië. Tegenwoordig zijn demonstraties ter plekke niet alleen
frequenter dan in februari 1960, maar beslist ook voor belangrijker zaken dan
dergelijke commerciële belangen. Nu ja, ook liberale jongeren voelden de wind der
verandering alsmede de behoefte de wereld te verbeteren, al was het maar door
een rechtstreekse vlucht naar San Francisco mogelijk te maken.
Tegenwoordig is de Amerikaanse ambassade een streng bewaakte vesting, van
waaruit het onmogelijk is - al zou men dat willen - om ook maar iets waar te nemen
van demonstraties nabij het pand. Destijds kon je nog gewoon op de stoep gaan
staan, hetgeen we dan ook opzichtig deden. ‘We’, dat waren wel zeker drie
demonstranten en één spandoek, gemaakt uit wethouderlijke beddenlakens.
Desondanks moeten we grote indruk hebben gemaakt, want twee toevallig
langslopende dienders aarzelden geen moment en sloegen er op los met de lange
lat, die toen nog tot de standaarduitrusting behoorde. Dat was niet erg verstandig,
want het gebouw van de Nederlandse Televisie Stichting (de toenmalige NOS) stond
in die jaren recht tegenover de ambassade, en voordat de bakkeleiende drie
demonstranten en twee agenten het wisten, waren ze omringd door camera's en
journalisten.
Aldus kwam het dat 's avonds op het journaal voor de gehele natie te zien was
hoe ondergetekende op de drempel van zijn parlementaire loopbaan kort maar niet
minder welgemeend stond te knokken met de prinsemarij. Uiteindelijk hielpen de
camera's wel, want hoewel we behoorlijk bont en blauw waren geslagen, werden
we niet gearresteerd. Nu ja, de landingsrechten voor de KLM kwamen er, en zo'n
direct politiek succes heb ik sindsdien nooit meer behaald, hoewel ik af en toe nog
wel eens aan een demonstratie deelneem. Zo loop ik uit hoofde van mijn
bestuurslidmaatschap van het Iran Comité met enige regelmaat uit protest tegen
de mensenrechtensituatie daar op gepaste afstand langs de Iraanse ambassade.
Omdat die naast mijn huis gelegen is, loop ik er trouwens ook dikwijls met mijn
hondje langs, en al haar plasjes beschouw ik uit naam van de wereldvrede ook een
beetje als demonstratie.
Ik weet niet of de politie mij na de knokpartij bij de Amerikaanse ambassade extra
in de gaten hield, maar het duurde niet lang voordat me het voorrecht van een echte
arrestatie wel ten deel viel. Ik was net zestien en de trotse bezitter van een Solex
om naar school te rijden. Mijn oudere broer keek nogal neer op dat in zijn ogen
suffige brommertje, want hij reed als echte Haagse kakker natuurlijk op een Puch
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en dan was zo'n brulmachine taboe. Een Solex was
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veel gedistingeerder, hoewel die het lang niet altijd deed.
Op een dag tufte ik nietsvermoedend en braaf over de Bezuidenhoutseweg richting
school toen ter hoogte van het destijds nog onbewoonde Huis ten Bosch ineens
een diender voor mijn Solex sprong en mij staande hield. Nadat hij het apparaat
aan een uitgebreid onderzoek had onderworpen, bleek hij van mening dat mijn
remblokjes niet goed genoeg waren om door te mogen rijden. Die opvatting deelde
ik geenszins met hem. Bovendien vond ik dat de kwestie hoe ik aan het
vervoermiddel kwam hem geen barst aanging. Hij beweerde evenwel dat ik, indien
ik zijn vraag niet naar behoren kon beantwoorden, die Solex wel eens gestolen kon
hebben.
En hoe gaat zoiets als je zestien bent en tegenover een wetshandhaver staat die
zich opmaakt je kostbaarste bezit in beslag te nemen. U begrijpt, de gemoederen
raakten alras verhit en het twistgesprek ging zelfs een politieke richting uit. Dat
kwam wellicht omdat ik de diender snerend vroeg of ik er nu echt uitzag als iemand
die de brommer had gestolen, waarop hij riposteerde dat de mensen die er het minst
naar uitzagen het meeste stalen. Ik riep dat zulks een wel heel oud-linkse mening
was, en begon uitgebreid sociaal commentaar op zijn stelling te geven.
Het draaide erop uit dat ik werd gearresteerd wegens belediging van een
ambtenaar in functie. Ik werd letterlijk in de kraag gevat en door het gehele
Bezuidenhout heen opgebracht naar het bureau op het Stuyvesantplein om aldaar
ingesloten te worden. Mijn ouders werden gebeld dat ik op het politiebureau was,
maar zij gaven te kennen dat ze me daar maar rustig moesten houden en dat ze
niet van zins waren mij te komen bevrijden. Ik heb wel iets geleerd van die eenzame
uren in de arrestantencel, want het is de enige keer in mijn gehele schoolloopbaan
en studiecarrière geweest dat ik al mijn huiswerk heb gedaan, al was het uit louter
verveling.
Na enige tijd werd ik heengezonden met een boete wegens de belediging. Die
geldstraf werd door mijn vader op de maandelijkse lunch van gemeentelijke
diensthoofden rechtstreeks betaald aan de hoofdcommissaris, de befaamde en
enigszins beruchte Gualthérie van Weezel, de vader van het latere kamerlid Hans.
Commissaris Gualthérie van Weezel was verzetsstrijder geweest en militair, en
stond niet bepaald bekend om zijn vooruitstrevende denkbeelden. Als hoofd der
politie was hij echter geliefd bij de Haagse burgemeesters, hoewel de burgerij hem
doorgaans ‘Jan Hak’ noemde, naar zijn voorletters J.H.A.K. maar vooral omdat hij
- vooral op oudejaarsnacht - ook graag de lange lat hanteerde.
Sinds mijn arrestatie heb ik de politie zo veel mogelijk gemeden, hoewel dit niet
altijd lukte. Toen ik in Luxemburg woonde in mijn tijd bij het Europees Parlement
raakte ik zelfs op goede voet met de twee gendarmes van mijn dorp. Het hielp
wellicht dat ik een huis huurde van hun chef. Die twee dienders hadden op een
vaste plek op de weg van Luxemburgstad naar Echternach een val voor
snelheidsovertreders, maar elke keer als ze mij met gierende banden naderbij zagen
komen, werd het stopteken omgebogen in een vriendelijk saluut, want de huurder
van je baas kon je niet bekeuren.
De goede verstandhouding liep uit in een farce toen aan het begin van de oliecrisis
ineens mijn benzinetank leeg bleek te zijn. Ik was niet van zins aangifte te doen van
brandstofdiefstal, want in Luxemburg was en is de benzine het goedkoopst van heel
Europa. Wel vertelde ik het voorval aan het hoofd van de veiligheidsdienst van het
Europarlement, een Vlaming, die nochtans luisterde naar de naam Wallon. Die vond
dat ik het er niet bij mocht laten zitten en waarschuwde op eigen initiatief de
gendarmerie van het Groothertogdom. Reeds binnen enkele uren rukte de gehele
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mobiele eenheid van Luxemburg in hun twee jeeps uit naar mijn huis, alwaar ze
langs mijn nergens iets vanaf wetende echtgenote binnenstormden onder het slaken
van de kreet: ‘Le president du Parlement doit être protegé!’ Inmiddels zat ik echter
hoog en droog in Brussel, zodat ze onverrichterzake weer moesten inrukken. Nadien
moest de chef van de lokale gendarmes rapport opmaken over wat de op één na
spannendste operatie onder zijn
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bewind was geweest. Dat rapport schreef hij op basis van een gezellig gesprek dat
hij met mijn echtgenote voerde, waarin hij bekende dat de allerspannendste actie
de inval was geweest in het huis pal tegenover ons, want daar had ooit een
wapensmokkelaar gewoond. Ze hadden geen wapens gevonden, maar wel een
verzameling pornografie. Die hadden ze met het hele corps van drie man sterk voor
een mooie prijs in het nabijgelegen Franse Thionville kunnen verkopen.
Mijn andere recente ontmoetingen met de politie waren minder goedmoedig. Een
keer betrof het de nasleep van een achtervolging die mijn brave hondje had ingezet
op een snorfiets. Zij (mijn hondje) was van het ras der Friese Stabij en had behoorlijk
de pest aan lang scheurende brommers en motoren en mocht daar graag blaffend
achteraan lopen. Nooit kreeg ze er een te pakken, totdat er een keer een oudere
Scheveninger op een snorfiets met een luid knallende uitlaat voorbijkwam. Die kon
ze hebben. De desbetreffende Scheveninger meldde zich luid vloekend bij mij aan
de deur met de klacht dat hij ernstig letsel had opgelopen. Ik bekeek zijn
ongeschonden uiterlijk en meldde dat ik voor dergelijk euvel verzekerd was. Hij
moest zich maar, zei ik hem bemoedigend, onder behandeling van een arts stellen
en mij de rekening sturen.
Blijkbaar waren mijn woorden niet bemoedigend genoeg, want diezelfde avond
meldden twee massieve en tot de tanden met wapenstokken, pepperspray en andere
afschrikwek-
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kende parafernalia uitgeruste agenten van de hondenbrigade zich aan de deur. Bij
mij zou een bijtgrage, gevaarlijke hond huizen, die terstond gemuilkorfd zo niet
afgemaakt diende te worden. Omdat ik zag dat hun handen nerveus over hun
holsters dwaalden heb ik mijn hondje uit haar mand gehaald en aan de twee bullen
getoond. Toen ze de mannen zag, ging ze direct met haar pootjes in de lucht op
haar rug liggen in de hoop op een aaitje over haar buik. De agenten konden hun
lachen niet houden en namen afscheid met de quasi-ernstige waarschuwing dat als
het nog een keer zou gebeuren zij beslist terug zouden komen.
Mijn laatste botsing met de wet was nog iets minder goedgemutst. Het gebeurde
op een zeer regenachtige dag toen mijn vier kleinkinderen tijdens hun wekelijks
verblijf in het grootouderlijk huis allemaal in hun bedjes voor een middagslaapje
lagen. Ondertussen was ik, gekleed in een vies jagersjasje en een mal hoedje, bezig
in mijn tuin met een knijptang op jacht naar naaktslakken die mijn dahliacollectie
bedreigden. Opeens werd de goddelijke rust ruw verstoord toen een Mercedes met
zwaailicht door mijn hek heen de tuin in scheurde. Twee forse agenten sprongen
uit de auto en op mij af onder het uiten van de kreet: ‘En wat zijn wij aan het doen,
mijnheer?’
Danig geschrokken overwoog ik een kort moment of het vangen van naaktslakken
ter bescherming van mijn toekomstige tuinvreugde inmiddels door toedoen van De
Telegraaf dan wel het Dierenbevrijdingsfront verboden was. Om tijd te winnen, vroeg
ik wat de heren agenten eigenlijk onuitgenodigd op mijn terrein deden. Misschien
was dat niet gelukkig, want toen ik mijn hoedje afgezet en mijn bril opgezet had,
bleek het om twee vrouwelijke agentes te gaan, die mij steeds strenger aankeken.
Zonder te antwoorden, posteerde een hunner zich naast mij, klaarblijkelijk in
gereedheid mij tegen de grond te werken, terwijl de ander naar de voordeur holde
en lang aanbelde. Mijn echtgenote en de kinderoppas kwamen verschrikt naar de
deur. Hun werd op indringende toon gevraagd of het wel goed met ze ging. Mijn
ega antwoordde dat haar kleinkinderen, voor zover zij wist, rustig sliepen en er geen
enkele kwijt was. Dat overtuigde de agentes nauwelijks. Of die vreemd uitgedoste
man in de tuin haar echt niets had gedaan, wilden ze weten. Zulks werd met klem
ontkend, te meer omdat ik inderdaad niets had gedaan, althans wat betreft het in
bed stoppen van de kinderen, terwijl dit wel van mij was verwacht. Daar bleek het
de agentes niet om te gaan. Zij hadden een melding van huiselijk geweld gekregen.
Dat werd door mijn echtgenote en door de kinderoppas lachend ontkend. De
dienaressen van de heilige Hermandad dropen enigszins teleurgesteld af en wij
hebben hen nooit meer teruggezien.
Wat leren deze diverse confrontaties met de wetsdienaren ons nu? Misschien
wel dat dit land dermate onveilig is voor grootvaders en naaktslakken dat men het
nieuwe kabinet - en in het bijzonder mijn vriend en jaargenoot minister van Veiligheid
Ivo Opstelten - wel gelijk moet geven in hun overtuiging dat we op zijn minst
drieduizend extra politiemensen en vijfhonderd animal cops hard nodig hebben.
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Nog zo veel woorden
Leo Vroman
1
Het is niet de wind
die het haar doet waaien
en het laken laaien
van het stervende kind,
maar de vrees naar vrede
stijgende treden
van de galgentrap
in het hijgende
walgende
endelsap.

2
Zo kraak ik gretig eens per uur
de knarsend kale werkelijkheden
door hulpelozen half bestreden
maar opgezogen op den duur.
En wie ben ik, wat voor vlees
hangt nog stuipend aan mijn botten
om in wanhoop te verrotten
tot zetelpap en touwtjes pees?
Krassend op dit dood papier
zijn mijn vingers al zo kaal
als de pen die zij omknijpen.
Moet dat allemaal nog hier?
Kan ik mijn teksten allemaal
nog wel begrijpen
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3
Denk niet dat ik bevlogen ben
of door iets hoogs geïnspireerd;
het is de beweging van mijn pen
die ik nog niets heb afgeleerd,
het is de opstand van mijn hand
vol spartelende vingerkoten
tegen de stilte van de dood en
de zogenaamde overkant.
En dan die grijsaards om ons heen!
dat blijft maar borrelen en bidden
om verbastering van het zijnde.
Even vaag en traag ter been
houd ik hun heiltocht in het midden
en mijzelf bij het einde.

4
Als mijn handschrift binnenkort
zo ruig en zo gerafeld raakt
dat mijn taal mij duister wordt
wordt er iets anders van gemaakt,
enkelen in mijn Moederland
mogen zich best af gaan vragen
of ik in mijn laatste dagen
gek geworden doorschreef, want
waarom nog zoveel woorden
zoals: Het is niet de wind
die het hooi doet maaien,
en zoiets als door de
taken braaien
van het sturende kind?

Fort Worth, 24 november 2010
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Zwerversbier
door Fredie Beckmans
- Een snoekgrijze deken lag over het water. We waren uitgevaren om
een nog drijvende container midden op zee te lichten. Sam en ik hadden een sleper
en verdienden wat bij. Ploegen door het schetterende en spetterende water. Via de
marifoon had Sam gehoord dat vaten in de container misschien waren gaan lekken.
Als we iets zouden ruiken, zou dat meteen het laatste zijn wat we ooit hadden
geroken. Ik vroeg me af hoe we ons dood konden ruiken. Wat zou die geur zijn?
Ooit moest iemand die toch hebben opgesnoven. Iemand heeft het geroken en er
iets over gezegd. Het ruikt naar... Hallo hallo, ben je daar nog? Waar ruikt het naar,
zei je?
Er is nooit meer iets vernomen en wij waren op weg onder een zware hemel die
op ons drukte en wilden kijken of we de gifcontainer konden lichten met een
wasknijper op onze neus. Sam moest lachen toen ik vroeg of we wasknijpers aan
boord hadden.
Een paar dagen geleden had ik gelezen hoe een boekenverzamelaar thuis dood
was gevonden op een berg onbetaalde tweedehands boeken. Het antiquariaat wilde
de onbetaalde boeken graag terug. Doordrenkt met de lichaamssappen van de
verzamelaar. Hij was gemummificeerd omdat al zijn vocht in de onbetaalde boeken
was getrokken. Antiek heeft een toegevoegde waarde. Er kleeft geschiedenis aan.
Maar of klevende lichaamsgeuren een gewild verzamelobject waren? Misschien
alleen als in de bibliotheek van de volgende verzamelaar waslijnen waren gespannen
met hier en daar een knijper om op je neus te schuiven wanneer het te warm en te
geurig werd. Ja dan was het wel uit te houden.
Sammie had een slepertje waar ik graag op mee voer. Als jochie van twaalf al
was ik geabonneerd op het vaktijdschrift Slepers. Ik wilde ze in alle maten. De
grootste, de sterkste en ze voeren als Neerlands trots over de zeven wereldzeeën
om te slepen en te redden wat er maar binnen te halen was. Want een schip dat op
volle zee werd gered zonder bemanning was bezit van de sleper. Ze voeren jaren
lang over de oceanen zonder thuis te komen. Ik woonde toen in de Achterhoek en
was nog nooit op zee geweest, maar dit jochie droomde ervan nooit meer thuis te
komen. Zwerven door de leegte van onmetelijke wateren. Als wat? Koksmaat was
mijn ideaal. Op de oceaansleper ‘Zwarte Zee IV’. Lijntje overboord en haaien vangen,
slachten en bakken. Met Hollandse bintjes. Lekker.
NOORDZEE

- Jaren later zat ik als zwerver op een bankje in Berlijn met vrienden. Dag
en nacht zaten we op dat bankje in een drukke straat waar de toeristen voorbij
dreven en letterlijk op ons neerkeken. Ze beschouwden ons als lokale werkschuwe
kunstenaars en trokken misprijzend verder om hun geld uit te geven aan hotels en
cultuur. Wij dronken flessen zwerversbier en ik overdacht de preken van Nietzsche
die beweerde dat er een taai volkje was dat liever stierf van honger dan te werken
voor een hongerloon. Werken met collega's. Met z'n allen werken voor geld. Never.
Het taaie volkje zat te wachten op een Berlijns bankje tot er zich iets voordeed
waarvoor het waard was te werken. Zelfs als je tijdens dat werk het loodje zou
leggen. Jongens en meisjes die iets willen maBERLIJN
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ken en beleven, maar alleen als dat het waard is. Als er een diepte voelbaar is.
Kunstenaars waren we, en gestoorde wetenschappers. We zaten op het bankje te
wachten op wat komen zou.
Als de lokale keukenfilosoof op dat bankje met een fles zwerversbier in mijn hand
stelde ik voor de straat als een rivier te beschouwen. Op die rivier dreven Japanse
en Amerikaanse toeristen voorbij in bootjes. Waar wij op moesten letten, was of er
midden in de straat een draaikolk zou ontstaan en dan zouden wij er in een wilde
woeste vaart er met ons reddingsbootje recht op af varen. Een draaikolk ahoy. Een
jongen begon pallets te slepen en timmerde een vlot naast ons bankje. We keken
toe en wachtten op wat er komen zou. Achter het huis in de straat werd een
wietplantage gerooid en er dreef een wolk bedwelmende geuren door de straat.
- Op een dag ben ik vertrokken en naar Zwitserland gegaan. Een
vriend vroeg of ik zin had om een tijdje midden in de bergen die grensden aan
Oostenrijk in een container te wonen en te werken. De deal was dat ik er in
eenzaamheid zou schilderen en daar verslag van zou doen in een Zwitserse galerie.
Zonder een cent op zak trok ik de Zwitserse bergen in. Onderweg stak een vrouw
waar ik een onderkomen had gevonden me nog een biljet van 50 Zwitserse franken
toe en zei: Pas goed op jezelf, vagebond. Onderweg naar het volgende dorp waar
ik iemand kende om te overnachten biggelden tranen over mijn wangen. Zomaar
betaald worden omdat ik geen geld had! De mensheid is goed, maar dat is iets wat
ik nooit zomaar tegen mensen zeg.
In Berlijn op het bankje had een Duitse zwerver tegen me gezegd dat het in
Oostenrijk goed toeven was als je in een klooster vroeg of er nog wat te schilderen
was. Maar het bleek dat je voor brood en wijn de keuken moest schilderen en niet
een eigentijdse muurschildering in de kapel. Voor minder doe ik het niet. Het laatste
avondmaal in een hedendaagse versie in ruil voor de flessen wijn uit de kelder, oké.
Maar de keuken, daar wilde ik voor betaald worden. Ik ben geen armoedzaaier!
Niet ver van de Zwitserse container was ik al eens uitgenodigd in het Oostenrijkse
Bregenz om een avond in een restaurant zelfgezochte paddenstoelen te bereiden
voor 1000 euro. Kassa. Twee dagen van te voren en met twee tassen vol zelfgezocht
eekhoorntjesbrood - dat ze in Oostenrijk Herrenpilz noemen - werd ik gebeld,
afgebeld, afgenodigd. Als ik niet zou komen, wilden ze me 500 euro betalen. Heb
me nooit zo klote gevoeld vanwege dat ik geld zou verdienen door niet te komen.
Het was dus in die buurt dat ik in het Zwitserse tegen betaling helemaal in mijn
eentje hoog in de bergen kon gaan wonen. Niets liever dan dat.
Zwervend door de bergen langs de afgronden van mijn gedachten spookte het
idee dat wanneer ik tussen de kale rotsen mijn benen zou breken ik jammerlijk zou
moeten sterven terwijl de wilde wolven, beren of bergadelaars me zouden
oppeuzelen. Daar kwam ik ver voorbij het bergdorpje St. Antonien bij een
bergmeertje. Heel, heel hoog en heel raar. Daar in het bergmeertje lag een roeiboot.
Hoe was die daar gekomen? Met een helikopter? Met ezels? De bergtoppen
spiegelden diep in de gladde waterspiegel. Zo hoog als de toppen waren, zo diep
doken ze gespiegeld in het water.
Ik nam het bootje en roeide in onhoorbare stilte over het water. Meende ik daar
in de verte en de diepte de haven van Amsterdam te zien liggen? Het slepertje van
Sam op weg naar een klus? De hoogte van de berg afgezet tegen
ZWITSERLAND
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de kromming van de aarde, het moet kunnen. Ik miste Amsterdam, maar er was
werk aan de winkel. In eenzaamheid roeide ik terug naar de aanlegsteiger en zag
tot mijn verbazing dat er bij het steigertje een soort uitgehouwen rots was met een
kluisje. Kon je twee franken in deponeren voor het gebruik van de roeiboot. Ik keek
rond en zag geen bewakingscamera's. Lachen.
Deed me denken aan het Zwitserse Bern. Daar weet ik een antiquariaat, mijn
lievelingsboekwinkel. Geen personeel. De gescoorde boeken moet je afrekenen
door in een zware eikenhoutenschatkist twee franken per gekocht boek te laten
kletteren. Nergens bewakingscamera's. Ik koop liever dan dat ik geld uitgeef. Mooie
boeken en lelijke boeken, saaie boeken en taaie boeken, dode en ingenaaide boeken
heb ik er op die manier gekocht.
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In het bootje op de berg kreeg ik een ingeving. Tijdmachinemonteur, ik schreef het
woord op een papiertje en stopte het in mijn broekzak. Voor later, want ik was op
uitnodiging in de bergen en moest met iets substantieels komen. Als ik ergens in
de bergen dood zou worden gevonden, was het een aanwijzing. Op mijn zwerfreis
van Berlijn naar Zwitserland bedacht ik dat ik in de bergen paddenstoelen zou
naschilderen en dan zou beweren dat ik tussen de toppen een UFO had gezien. Het
eerste deel van het plan was gemakkelijk en wonderbaarlijk. De eerste paddenstoelen
die ik zag, waren van een soort die je als gewoon mens niet kent. Maar ik wel! In
de bergen van het Zwitserse zag ik ze als paarse knopjes op een rotte zwam naar
me kijken. Ze wilden graag, heel graag gezien worden. Maar dan moet je er wel
oog voor hebben. Slikschimmels, myxomyceten.
Myxomyceten mogen dan bestudeerd worden door mycologen, ze behoren in
wetenschappelijke zin al een tijdje niet meer tot het rijk der schimmels maar zijn nu
onderdanen van het rijk der protisten. Mijn eerste kennismaking met deze
wonderbaarlijke wezens was een onooglijk berichtje dat er inhakte. Als
paddenstoelenkenner las ik dat jaren geleden in China een gelatineuze schimmel
met een diameter van 35 centimeter was gezien die van de ene kant van een rivier
naar de andere was gezwommen. Zwemmende en kruipende schimmels. Nadien
heb ik er eens een in mijn keukenkastje gehad. Een pot zelfingemaakte augurken
met een stuk plasticfolie, het was niet genoeg. Na een poos lag er een laag schimmel
op de zure augurken. De laag schimmel veranderde in een plak gelatine en op een
dag zag ik hoe die plak uit het glazen potje probeerde te kruipen. Griezelig en
aangedaan kieperde ik het in één keer in het toilet. Gadver. Pas veel later begreep
ik een kruipende paddenstoel te hebben weggegooid.
In de Zwitserse bergen bleken de lilapaarse knoppen iets te zijn dat ik niet meer
kon ignoreren: kruipende paddenstoelen. In Nederland ben ik ze al vaak
tegengekomen. Heksenboter. Je denkt in het bos een gele rups te zien met een
slijmspoor achter zich. Nee, het is een paddenstoel die kruipt. Hoe dat kan? Een
korte uitleg. Wij hebben onze levende wereld in tweeën gedeeld. Beesten zijn fauna.
Planten zijn flora. Het wezenlijke verschil. Wij beesten hebben een celwand die we
chitine noemen. Chitine is iets dat we als kroepoek lekker vinden. Planten hebben
geen celwand van chitine. En de paddenstoel? Een plant? Zijn celwand is van
chitine! Dat hebben alleen beesten. Maar dan zijn we er nog niet. Een cel een kern?
Ha ha, daar komen de marcherende slikschimmels. Een vel chitine met heel veel
kernen. Een cel, duizend kernen. We kennen de mens, we kennen het beest en we
houden van planten. Maar kruipende paddenstoelen? Hoe? Deze zak vol kernen
kan kruipen omdat de kernen met zijn allen naar een kant drukken en zo het zaakje
op gang brengen. Een wilde woeste tocht door de natuur en als het moet over brede
rivieren gaan zij op zoek naar een gunstige plek om zich neer te laten. En ergens
voelen ze zich thuis, laten zich neer en opeens ontstaat er om elke kern een celwand.
Het beest verandert in een plant.
De lilapaarse knoppen die ik op de Zwitserse berg zag, waren tot stilstand
gekomen. Ik schilderde ze. Mooi plaatje, maar alleen de schilderijen die ik maakte
van aardsterren, eekhoorntjesbrood en geschubde inktzwam verkochten een maand
later als warme broodjes. De paarse slikschimmelknopjes waren te gewoon. Paarslila
knopjes, parelen. Matroze matrozen die over bergen kropen en door rivieren
zwommen. Meer niet. Aan de straatstenen niet te slijten.
Nadat ik in de bergen een paar knopjes had geschilderd klom ik wat hoger
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de berg op. Het was erg koud en het uitzicht onmetelijk en ik wist in mijn ransel een
busje zeepbellensap. Ik trok het busje zeepsap tevoorschijn en begon zeepbellen
te blazen. Gewoon leuk. Maar de zeepbellen bevroren in de kou en vielen naar
beneden. Op de grond barstten ze uiteen.
Daar stond ik, tussen kruipende paddenstoelen en barstende zeepbellen. Ik wilde
sleepbootkapitein worden en nooit meer thuis komen. In mijn broekzak had ik een
papiertje met het woord Tijdmachinemonteur. Ik raakte steeds verder van huis en
dacht dat ik het kon redden met de mededeling dat ik een UFO in de bergen had
gezien omdat dit opzien zou baren. Maar hoe dit omzetten in een kleine omzet? Ik
koop liever dan dat ik geld uitgeef, was niet zo'n goeie spreuk. Daarom bij deze: ik
verkoop liever dan dat ik geld verdien. Makkelijk zat.
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In mijn ransel een potje verf op de berg steentjes, meer dan genoeg. De steentjes
beschilderde ik met kleine cirkeltjes en ik liet de helft op de berg achter. De helft
van de beschilderde steentjes nam ik mee naar het dorp onder in het dal en ik vroeg
naar de plaatselijke journalist. Daar vertelde ik wetenschapper uit Nederland te zijn
en op de berg versteende resten van een neergestorte UFO te hebben gevonden.
Stukje in de krant. Mensen op zoek naar de aangegeven plaats en ik had een klein
voorraadje dat via de plaatselijke kiosk in een plastic zakje met echtheidcertificaat
werd verkocht. Een half jaar later heeft de kioskhouder me een brief geschreven en
een paar mooie flappen Zwitsers geld bijgevoegd. De poet zou eerlijk verdeeld
worden. Slimme mensen die bergbewoners.
- Op mijn weg terug naar Nederland passeerde ik Frankfurt. Genoeg
vrienden. Heb er meer dan tien jaar radioprogramma's gemaakt. Even een
adempauze. Op het marktplein stond een grote groep agenten rondom een fietser.
Hij was aangehouden met een matras achter op zijn fiets. Je moet toch ergens op
slapen. Aan zijn fiets ontbrak het een en ander. Toevallig kwam ik voorbij en hoorde
een agent zeggen dat zijn achterlicht het niet deed. Wel raar. Het was midden op
de dag, maar zoiets komt voor in Duitsland. Heb in Nederland nog nooit overdag
agenten achterlichtjes van fietsers zien controleren. Ik denk dat die Hollandse agent
zijn leven niet zeker zou zijn.
Ik, in al mijn onschuld en Hollandse woede, eropaf. Dat kun je niet maken! De
agente die de leiding had, vroeg me wat ik met de situatie van doen had.
Opsodemieteren. Maar je kunt toch niet iemand met een matras achter op zijn fiets
midden op de dag een bekeuring geven omdat zijn achterlicht het niet doet? Ze was
mooi en aardig, maar ze verzocht me toch de ‘plaats delict’ te verlaten. Aber Ich.
Kein Ich und aber.
Ineens keek ze me indringend aan en vroeg wat ik met die koffer van plan was
die ik bij me had. Ik laat hem hier echt niet staan hoor. Achtergelaten koffers zijn
tegenwoordig iets dat hysterie veroorzaakt. Ze wees op mijn koffer en zei dat die
leeg was. Dat had ze goed gezien. De koffer was niet alleen leeg, de buitenkanten
waren er ook uitgesneden. Een doorzichtige koffer. In die koffer transporteer ik mijn
ideeën, zei ik. Ik wees met mijn vinger naar mijn voorhoofd. Hierboven is niet genoeg
plaats, daarvoor heb ik die koffer.
Ik vroeg haar of we niet ergens in de buurt wat konden drinken, ze zag er mooi
uit, de dame in uniform. Daar deed ze niet aan, zeker niet tijdens haar dienst. Maar
wat moet je met die koffer? Een nieuwsgierige agente, dat is een goede eigenschap.
Ik ben op weg, zei ik, naar het Museum van Niets. Bitte sehr? Wat voor museum?
Het Museum van Niets daar had ze nog nooit van gehoord. In Frankfurt? Ik heb wel
vaker last van mijn gewoonte om iemand een verhaal op te dissen en dan zo lang
mogelijk volhouden. Het Museum van Niets, hier om de hoek, daar waar ze vooral
niets laten zien. En omdat er niets in mijn koffer zit, behalve mijn ideeën, ben ik
gevraagd die daar te laten zien.
Ze vroeg of ik soms drugs had genomen. Je bent zeker een kunstenaar, die
nemen allemaal drugs als ze niet dronken zijn. Ooh, mijn drugs. Nee, die heb ik niet
genomen, die zitten in mijn jaszak. Ik klopte op mijn jaszak en lachte. Zij lachte ook.
Zo'n lach werkt als een bevrijding. Een teken. Laten we hier maar afscheid nemen.
De dag is nog lang en er rijden in Frankfurt heel wat mensen rond met matrassen
op hun krakkemikkige fietsen. Ze had me echt te grazen kunnen nemen door me
mee naar het bureau te nemen en mijn jaszakken leeg
FRANKFURT
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te halen. Dat deed ze niet, want dan had ze zich een groot probleem op de hals
gehaald. Ze had een vooruitziende blik. Haar collega's zouden haar niet serieus
hebben genomen. Grote drugsvangst. Helaas een koerier met lege doorzichtige
koffer. Ze wenste me nog een prettige dag en wilde graag het adres van het Museum
van Niets. Die zit in mijn koffer. Groette haar vriendelijk en liep verder. Wie had er
hier nu wie bij de neus genomen?
Gelukkig had ik me kunnen inhouden en haar niet verteld dat ik eigenlijk in
Frankfurt was om nieuwe onderdelen te zoeken voor een van mijn machines, die
kapot was. Die kapotte machine van me was een tijdmachine en ik was
tijdmachinemonteur. Kreeg hem niet meer op gang. Ik had opdracht gekregen om
van 2042 terug te reizen naar het jaar 1910 en in Londen een goede buur te
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vermoorden. Nu werd het me daar te heet onder de voeten want ik had iemand om
zeep gebracht. Op de terugweg vooruit van 1910 naar 2042 was mijn tijdmachine
gaan haperen en was ik op 2010 blijven steken, hier in Frankfurt. Als ik die machine
niet aan de praat kreeg, moest ik verdorie vanaf nu verder terwijl ik wist wat er in
de toekomst allemaal zou gebeuren. Daar moet ik hier nu dus hartstikke over zwijgen.
- Berooid kwam ik terug in Amsterdam en reed op mijn eigen fiets door
een rivier van toeristen op weg naar Sam. Misschien had hij een klus. Mijn bel klinkt
als een scheepsklok en zo verjoeg ik de toeristen, Japanners en Amerikanen die
op de fietsrivier maar niet wilden wijken. Ze waren vanuit Japan en Amerika gekomen
om het onderduikadres van Anne Frank te bezoeken en om daarna het slechtste
pannenkoekhuis van Amsterdam een stukje verderop te bezoeken. Maar ik was op
weg naar Sam om een gifcontainer te lichten en haatte deze oorlogstoeristen als
de pest. Je hebt mensen die op het slagveld vallen, helden en je hebt mensen die
begrafenissen bezoeken, toeristen.
Terwijl ik door deze doetjes raas, denk ik hoe Anne Frank is verraden en gestorven.
Pijn. Mijn vader heeft in de Tweede Wereldoorlog in de onderduik mijn moeder leren
kennen en daaruit ben ik geboren. Wilde ik daarom voor altijd op de grote vaart en
nooit meer thuis komen? Toch niet in een roeibootje over de Prinsengracht dwars
door onderduiktoeristen roeien. Liever in een roestbak recht op een draaikolk af. Zij
herdenken iets fataals, iets onomkeerbaars. Ik wilde leven en sterven als de draaikolk
zijn ongekende diepte maar aan mij wilde prijsgeven. Na een vorige klus samen
met Sam ben ik achtergebleven toen we in Engeland afmeerden.
AMSTERDAM

LONDEN - Het was nog vroeg in de ochtend. In de tuin van de buren stond een beeld

dat leek op een hond. Met een veel te dikke stenen staart. Het beest bewoog na
een tijdje en toen zag ik dat het een vos was. Met een bijna katachtige beweging
zette het een stap vooruit. Langs de dichtstbijzijnde boom schoot een grijze eekhoorn
omhoog. De tuin zag er hetzelfde uit als de tuin die bij het huis hoorde waar ik pal
onder het dak woonde. Een victoriaans woonhuis. Het huis van de buren was veel
nieuwer. Een vreemde eend in de rij. Het vorige huis was afgebroken nadat de
laatste eigenaar was opgehangen. In zijn kelder was een homp vlees gevonden dat
zo uit een slagerij had kunnen komen. Als het vers was geweest. Een hoop vlees
zonder botten. Een mens. Zonder handen en voeten, zonder hoofd. Meest bizar,
zonder botten. Vlees.
De klomp vlees die in de kelder van mijn buren werd gevonden moet van de vrouw
van dokter Crippen zijn geweest. Een Amerikaanse arts die gespecialiseerd was in
homeopathie. Met een diploma op zak was hij naar Londen gekomen en daar
hoefden ze zijn diploma niet en kwam hij niet aan de slag. Crippen hield van
bijzondere vrouwen. Hij was met een nachtclubdanseres getrouwd die ook op een
andere manier aan geld wist te komen. En als je eenmaal hebt gesnoept van het
zoete bedwelmende van wat eigenlijk niet mag, heb je er zo nog een danseres bij.
Zijn vrouw vertrok naar Amerika omdat er een familielid aan de andere kant van
de oceaan was overleden, zei hij. En plotsklaps had hij een vriendje. Een danseres
die zich even makkelijk in de kleren van zijn vrouw hulde als in jongenskleren en
dan als zijn zoon met hem over straat liep. Af en toe liep hij
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wat te innig met zijn jochie over straat en de buurt hier sprak er schande van en zij
begonnen zich af te vragen wat er met zijn vrouw was gebeurd.
Gelukkig woon ik op de bovenste etage en kunnen mijn buren niet naar binnen
kijken. Dat is het voordeel als je als arm kunstenaar het niet voor het uitzoeken hebt
in Londen en pal onder een dak woont. Op een heuvel met uitzicht over een groot
deel van Londen. Dat wel. Geniet iedere dag van het uitzicht zonder dat er naar mij
teruggekeken kan worden.
Door het geroddel in de straat kwam na een jaar of wat de politie toch maar eens
even kijken bij dokter Crippen. Zijn vrouw was naar Amerika. Waar? Tja, hij had ook
al een tijdje niets van haar gehoord. Ze was ten slotte een dame die in nachtclubs
haar geld verdiende. Een relatie wil dan wel eens niet zo vast zijn als je denkt. Ze
zouden de laatste adressen die hij van haar had natrekken. De buurt bleef zeiken.
Je kent die Britten, zeurpieten. Briefjes met vervelende details naar de politie sturen.
Jaloers op een dokter met zijn jongetje. Die politie kwam nog maar een keer langs.
Crippen had er genoeg van en vertrok met zijn meisje in mannenkleren ook naar
Amerika. De buurt stuiterde: hij was gevlucht!
De politie kwam weer en vond in de kelder een formidabele homp vlees. Waar
was Crippen? Een opsporingbevel. En een kapitein van een cruiseschip zag het
bericht van Scotland Yard terwijl hij op het voordek een volwassen man met een
jongen zag flikflooien die aan de beschrijving voldeden. Een bericht was snel
verstuurd en toen de boot in Canada in plaats van Amerika aankwam, werden de
twee al opgewacht. Dom van Crippen, was hij maar naar Amerika gegaan in plaats
van Canada. Canada en Engeland hebben als Gemenebest Staten een
uitleveringsverdrag. Terug in Engeland werd zijn meisje vrijgesproken en hij na een
zitting van welgeteld 29 minuten schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw.
Niet lang daarna werd hij opgehangen maar hij staat nog steeds als wassenbeeld
in Madame Tussauds. De eerste moordenaar die door radiotelegrafie te pakken is
genomen.
In de tussentijd zit iets verder van hier zijn hele onstoffelijke leven al, Jeremy
Bentham in een kast. Bij de ingang van de universiteit van Londen loopt er af en
toe een student zonder op of om te kijken aan de kast voorbij. Mooie inkijk maar bij
Madame Tussauds zien de beelden er frisser uit. Jeremy zit daar in de kast als een
goed gevulde zak botten. Ooit propageerde hij hetzelfde geluk voor iedereen. Het
lijkt een communistische gedachte, maar hetzelfde geluk voor iedereen is iets anders.
Arm en rijk zouden hetzelfde recht op evenveel geluk moeten hebben. Dat is moeilijk.
Als je rijk bent, heb je vooral last van verveling en als je arm bent, heb je vooral
honger of pijn. Had hij Schopenhauer maar beter moeten lezen. Bentham bedacht
ook dat je gevangenissen moest bouwen in de vorm van een koepel. Die hebben
we dankzij hem ook in Nederland. Die koepel komt ook voort uit de gelukgedachte:
iedere gevangene kon zien dat hij er een van velen is. Allemaal keken ze op elkaar
uit en werd het dan niet eens tijd daar iets aan te doen en hun leven te beteren?
Dat er mensen als Crippen waren met een andere levenswijze, daar had Bentham
geen boodschap aan. Geluk voor iedereen en hetzelfde geluk. Zelf heb ik vaak
gedacht dat iedereen, rijk of arm, binnen een bepaalde tijd dezelfde momenten van
geluk, plezier en pijn beleeft. Of je nu arm of rijk bent. Maar Crippen moest dood
omdat hij graag met een meisje rondliep dat zich als een jongen verkleedde. De
homp vlees is in een pathologisch instituut bewaard en is pas nog eens met de
modernste forensische kennis wetenschappelijk onderzocht. Het vlees bleek van
een man te zijn geweest.
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Ik keek uit het raam. De zon ging onder en de vos struinde in hartje Londen weer
door de tuin. Op het platteland in Engeland wordt er te veel op hem gejaagd en zo
heeft hij langzaam in de stad een nieuw bestaan gevonden. Mijn vriendin ziet de
vos ook en vraagt of ik nog mee ga naar een pub om de hoek, de Unicorn. Die pub
waar ze laatst iemand hebben doodgeschoten? Ja, het is daar nog steeds heel
gezellig hoor.
Er werd aangebeld en ik schakelde de intercom aan. Een krakerige stem, of ik
naar beneden wilde komen. Hij wilde iets vragen maar niet zonder mij te zien. Heel
vreemd. Ik ging op blauwe sokken en zonder bril naar beneden. Deed open en
voelde een lichte verbazing. Daar stond dokter Crippen in levenden lijve voor mij
hoewel hij al honderd jaar geleden was opgehangen. De wat sjofele man met een
plastic tas in zijn handen vertelde me dat hij acteur was en Simon heette. Of ik wist
wat er met het huis van de buren was gebeurd. Hij haalde uit zijn plastic tas een
boekje tevoorschijn waar een foto van het huis van dokter Crippen was te zien.
Beste dokter Crippen, zei ik tegen Simon. U moet weten dat nadat het lijk in de
kelder werd gevonden en u bent opgehangen er zo veel commotie in de buurt was
dat ze uw huis maar hebben afgebroken. Maar ik ben helemaal niet Crippen, ik ben
een acteur. Ja sorry, ik heb mijn bril niet op, u lijkt verdomd veel op hem. Hij vertelde
dat er over twee maanden een film zou worden gedraaid en hij zou de rol van Crippen
spelen. Ik wist het! Dokter Crippen gaf me het telefoonnummer van zijn vrouw
Rosalind. Die moest ik maar eens bellen voor een afspraak. Ze was psychiater en
draaide films.
Ik was nog geen week in Londen en had kennelijk mijn eerste vriend al gevonden.
Hij had gewoon aangebeld. Een week later hadden we een nieuwe afspraak. Hij
had zijn haar aubergine geverfd en zei dat zijn date met Amy Winehouse niet was
doorgegaan. Pas toen durfde ik hem te vertellen dat het huis niet vanwege Crippen
was afgebroken, maar onder een zwaar Duits bommentapijt was ingestort.
Later ben ik Crippen uit het oog verloren. Was bezig met overleven. Het
goedkoopste zwerversbier in Londen was twee keer zo duur als op het vasteland
van Europa.
- Uiteindelijk hebben we de container aan land gebracht. We hebben
de deuren voorzichtig opengemaakt en vonden een lading dozen en kisten schots
en scheef op elkaar. Ze hadden vele verschillende opschriften. Een doos kwam me
bekend voor. Scopolamine. Bellen gingen rinkelen. Was dat niet een vergif? En in
lage dosering een medicijn tegen reisziekte. Van reizen ben ik nog nooit ziek
geworden. De bellen rinkelden nog steeds in mijn hoofd. Ting. Scopolamine heeft
nog een tweede naam, het staat ook bekend als hyocine. Hyocine! Giftig als de hel.
Toen moest ik grinniken. Dat goedje zat ook in het vlees gevonden onder het huis
van mijn buurman Crippen in Londen.
Ik vertelde Sam niets van de opdracht die ik in 1910 heb uitgevoerd. Ik vertelde
Sam dat we rijk konden worden want het goedje dat daar in de container lag, het
hyocine komt uit de alruin en wordt ook wel gebruikt als waarheidsserum. Goeie
partydrug, wapen van de geheime dienst, vele mogelijkheden. We zouden
binnenlopen met deze handel. Was natuurlijk behoorlijk stom van me dat aan Sam
te vertellen. Hij wilde bewijs. Ik heb toen wat van dat spul genomen en als test dit
verhaal geschreven.
AMSTERDAM

Hollands Maandblad. Jaargang 2010 (746-757)

49

Een kerstvertelling (in proza)

DAAN SCHRIJVERS

Waarin de cultuursubsidie voor de laatste held van het vrije woord andermaal
een negatief saldo oplevert
Kerst naakte, en de zaken stonden er weinig florissant voor. Net als de euro was
mijn inspiratie dood, om mee te beginnen. Mijn inspiratie was zo dood als een
deurnagel. Hoewel ik geenszins uit eigen ervaring wist hoe dood een deurnagel is,
moest ik bekennen dat deze wijsheid geheel van toepassing was op de manier
waarop mijn leven op de zandbanken van de moderne tijd was gelopen. Ruim veertig
jaar journalistieke pensioenopbouw, en dan dit!
Door het redactielokaal had 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
nieuwe eigenaar van Boek in Beeld de kerstpakketten zou gaan uitdelen aan de
trouwe voorvechters van het vrije woord, nu de oude eigenaars niet meer onder ons
waren, deze advent, was er niemand te zien, daar vrijwel al mijn collegae het
hazenpad had gekozen via De Regeling.
Hola, wat was dat nu? Terwijl ik mijzelve sleepte naar de koffieautomaat 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 tulband mijn eeuwige hoofdredacteur Walter Decheiver herkende. Naast hem
stonden twee mannen in Vlaamse feestgewaden en zij keken niet erg opgewekt de
kribbe in.
‘Lacht-ie al?’ vroeg ik, terwijl zachte gevoelens in mij opwelden.
‘Hij is dood, Daan. Net als de euro en jouw inspiratie,’ riep Walter, terwijl hij zijn
mirre, wierook ende klatergoud op de grond smeet.
‘Dood?! Hoe bedoel je? Kerstmis moet nog beginnen,’ stamelde ik snedig.
‘Kerstmis, kerstmis... waar heb je het over?’ snauwde de Tweede Wijze, in wie
ik Eddy Vanderbelch herkende, het intellectuele brein van ons wankelende merk.
‘Hier ligt ons eigen glansblad voor de movers and shakers van de 21ste eeuw.
Zoeven straalde hij ons nog tegemoet, maar nu blijkt hij het doodgeboren kindje,
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 het hele journalistieke metier geen ziel meer zit!’
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
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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. ‘Jij moet
ons helpen, Daan,’ fluisterde hij. ‘Jij bent de aangewezen man om de rigor mortis
uit dit blad te schudden, Daan.’
‘Euhhh....’ mompelde ik, terwijl ik mijn een beduimelde regenjas - dat attribuut bij
uitstek van elke ware journalist pur sang! - plots zwaar op mijn schouders voelde
drukken.
‘Dat is dan geregeld,’ riepen de Wijzen even welgemeend als unisono, ‘Alles wat
je hoeft te doen, is de krant populistischer te maken en alles van Walter-Leaks over
te nemen! Dan kunnen wij nu 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
culturele karkas in mijn armen achterbleef in het koude redactielokaal. ‘Ja,’ fluisterde
ik het kadaver toe, ‘voor de aarde zelf is de zaak simpel genoeg. Die draait maar
om z'n as en heeft er geen weet van. Maar de gedrukte bladen erop tobben met
zorg en veel verdriet door de rijstebrijberg van de werkelijkheid en misverstanden
dienaangaande, en dat geldt helemaal voor jou, kleine Boek in Beeld.’
Donnerwetter, wat was dat nu? Buiten klonk helemaal 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 limousine 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 meute aan schuldeisers, bankiers,
aandeelhouders, adverteerder, alsmede gewone lezers die zich bekocht voelden
en nu de rekening kwamen vereffenen. Even was ik stil. ‘Gelukkig kerstfeest,’
mompelde ik toen, terwijl ik mijn andere wang toekeerde aan de bloeddorstige
meute, ‘God zegene ons, Daan. God zegene een ieder van ons.’
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