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Deze maand
De zijlijn bleek deze maand wederom de aangewezen plek om te voorkomen dat de
werkelijkheid zo dicht onder je neus kwam dat je wel haar slechte adem rook, maar
het zicht op de banale details verloor. Het voordeel van de dug-out is dat die een
grappig perspectief biedt op de chaos van het bestaan, maar het nadeel blijft dat je
steevast zelf de enige wisselspeler bent om de bordjes na rust te verhangen. Toch
viel er genoeg te genieten deze maand. Zo konden we als gebruikelijk straffeloos
onze goede voornemens vergeten voordat we ze hadden uitgesproken. En tevens
konden we zonder fatale consequenties voorbijgaan aan de vragen die werden
opgeworpen door onze eigen lichtgelovigheid.
Ik doel hier op de lichtgelovigheid die als een soort permanent beeldschermbehang
ons digitale tijdperk illustreert. Het is allang geen geheim meer dat de meeste
scholieren en studenten de eerste tien treffers op hun internetzoekmachine voetstoots
aannemen als ‘de waarheid’. En het is evenmin een geheim dat de Volkskrant haar
gratis weblog-service heeft opgedoekt omdat die helemaal niet de gehoopte
‘burgerjournalistiek’ voortbracht (hoe lichtgelovig kan men zijn), maar een digitale
woekering aan onderbuikpraat, samenzweringstheorieën en pathologisch egotisme.
Juist deze maand werd tevens bekend dat diezelfde ziekelijke ik-zucht, die
pandemische manie om over zichzelf te spreken, die lichtgelovigheid dat men zelf
het centrum van het universum is, ook het ooit zo hoopvol verwelkomde
‘Twitter-nieuws’ in de weg zit. In het wereldwijde gekwek van berichten die bestaan
uit maximaal 140 tekens overleeft het allergrootste deel van het ‘nieuws’ helemaal
niet. Terwijl een nieuwtje in de geschreven pers vijftig procent kans heeft om na een
week nog te ‘leven’ in vervolgberichten, is die kans op Twitter minder dan vier
procent. De tsunami aan berichten over ‘ik’ hebben de echte wereld dan allang weer
weggedrongen.
Dit wil niet zeggen dat de traditionele media niets kunnen leren van de digitalisering
van ons wereldbeeld. Zo was er in de dug-out van het bestaan genoeg te piekeren
over het probleem wat nu het interessantst was aan de WikiLeaks over Nederland.
Was dat de volkomen accurate berichtgeving van de Amerikaanse ambassade aan
Washington (‘Wilders is extreem-rechts’; ‘Wouter Bos is tegen voortzetting van de
Afghanistan-missie’; ‘Balkenende wil o zo graag aanzitten bij de G20’)? Of was dat
het feit dat de media zich geschokt toonden over de onthulling dat de Verenigde
Staten de Nederlandse politiek dichter op de huid blijken te zitten dan zijzelf?
In dit verband stelde The Guardian oog in oog met WikiLeaks al eerder de cruciale
vraag, die elke Nederlandse journalist ook onder ogen dient te zien: waarom wisten
wij dit niet; waarom wilden wij dit niet weten; waarom deden we geen moeite dit te
weten? Als WikiLeaks iets aan het licht brengt, is dat immers niet een samenzwering
van de machtigen der aarde, maar de collectieve waan dat wij de wereld doorhebben.
Zulks is een zonderling abuis. Het digitale tijdperk heeft ons immers afgeleerd te
geloven in niets, maar geleerd te geloven in alles, bovenal in het misverstand dat
wijzelf geenszins lichtgelovig zijn. - BB
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Don't remember the Alamo!
Moedwil, misverstand & cultuurbotsing in Amerika
door Thomas Bersee
Hij zou er zijn, de gepensioneerde Britse popster Phil Collins. Net als de
oogverblindende Beyoncé, de bebaarde rockgroep ZZ Top en veel andere Bekende
Wereldburgers zou hij acte de présence geven op 6 maart aanstaande. En hij zou bij
die gelegenheid zijn oude hits ‘Against All Odds’ en ‘True Colors’ ten gehore te
brengen voor een publiek van talloos veel miljoenen. Collins was bedoeld als
hoofdgast tijdens een openluchtconcert dat op de televisie in alle uithoeken van de
Verenigde Staten te zien zou zijn. Tijdens zijn entree op het podium zouden
straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht laag over scheren om dan bij het
optrekken een rookspoor achter te laten in rood, wit en blauw. En dat onder de tonen
van patriottische liederen gespeeld door het San Antonio Symfonie Orkest.
Niet gering, kortom, maar het ging dan ook om iets. En nu gaat het niet door. Dat
is niet minder dan een ramp, een Amerikaanse tragedie - en nog wel een tragedie
over een tragedie.
Op 6 maart is het 175 jaar geleden dat de Alamo viel. En de Alamo mag dan een
kleine missiekapel zijn geweest in het stadscentrum van San Antonio, Texas, maar
de historische betekenis ervan is groot, en de historische mythe erover is nog groter.
‘Remember the Alamo!’ is een kreet die bij elke Amerikaan een rilling over de
ruggengraat doet gaan (of verondersteld wordt zulks te doen) en de herdenking van
de ondergang van de missiepost en allen die haar verdedigden tegen de Mexicanen
zou een grote plechtigheid moeten worden - echt groot, minstens zo groot als de
herdenking later dit jaar van 9/11 in New York.
Maar ja, nu wordt roet in het eten gegooid door een slepend onderzoek van het
Texaanse openbaar ministerie naar de ‘Dochters van de Republiek Texas’, de officiële
hoeders en uitbaters van de Alamo. De beoogde sponsors zijn huiverig geworden en
hielden de hand op de knip, zodat Phil Collins (alsmede Beyoncé, ZZ Top en de US
Air Force Hurricanes) afgebeld diende te worden.
Het is een zonderlinge en voor Amerikanen schokkende deconfiture. De Alamo
is immers de heilige graal in de Amerikaanse geschiedenis. En geen volk ter wereld
is zo bezig met zijn eigen verleden als de Amerikanen. Dat geldt zeker voor de
Texanen. Sterker nog: Texas is Amerika, maar dan erger, zoals het gezegde luidt.
De val van de Alamo, dat is weinig minder dan de Gründungsmythe van de Verenigde
Staten. Nu ja, het is een van de vier, want het lijkt er op dat de VS een ontstaansmythe
hebben voor elk van de vier windstreken. In het oosten gaat het om de Mayflower
en de Pelgrimfathers die het nieuwe Jeruzalem gingen stichten aan de oever van de
Hudson, in het westen gaat het om de Wild West en de Frontier die de beschaving
zou brengen voorbij de horizon van de bekende wereld, terwijl het in het noorden
gaat om de Eskimo's als oudste bewoners van het continent die nog stammen van
voor de precolumbiaanse beschavingen. Maar in het zuiden gaat het om de Alamo,
en wel speciaal om de heroïsche maar vergeefse verdediging ervan.
De bloedige slag om de missiepost op 6 maart 1836, waarbij de blanke helden
(onder wie Davy Crockett en James Bowie - van het Bowie-mes) hun missiepost tot
de laatste man verdedigden tegen de Mexicaanse aanvallers, is uitgegroeid tot het
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symbool van de vechtlust en standvastigheid van de Verenigde Staten. En meer in
het bijzonder is het wellicht een symbool geworden van de Ameri-
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kaanse houding jegens de altoos dreigende apocalyptische botsing aldaar tussen
vrijheid en tirannie, tussen democratie en onderdrukking, tussen protestantisme en
rooms-katholicisme, tussen de maagdelijke nieuwe wereld en de oude corrupte wereld,
tussen het superieure blanke Angelsaksische ras en de inferieure mestiezen, de
halfbloeden. In haar beste gedaante staat Alamo voor de strijd van de beschaving
tegen de barbarij, van goed tegen kwaad, van licht tegen duisternis. In haar politieke
gedaante staat de Alamo voor het concept van the clash of civilizations die zo
diepgeworteld is in het Amerikaanse wereldbeeld. De Alamo is van ons allemaal,
wil ik maar zeggen.
Ook van Phil Collins, die zijn optrekje in Zwitserland heeft versierd met de grootste
particuliere Alamo-verzameling van memorabilia buiten de VS, waaronder de
patroontas van Crockett. Een nog kostbaarder bezit is echter het door kolonel William
Barrett Travis, de bevelhebber van de missiepost, gesigneerde ontvangstbewijs voor
de aankoop van 32 stuks vee ter bevoorrading van de Alamo. Soms lijkt het er op
dat de voormalige drummer van de popgroep Genesis het adagium ‘Remember the
Alamo!’ wat al te letterlijk neemt, zoals toen hij onlangs zei dat hij sterke aanwijzingen
had dat hij in een vorig leven bij de slag om de missiepost was gesneuveld.
Tegenwoordig staat de Alamo in het stadscentrum van San Antonio, nogal ingeklemd
tussen moderne hoogbouw en McDonalds, hoewel men claimt in de tuin de
oervegetatie van Texas te cultiveren. Feit is dat de Spaanse missiekapel uit het begin
van de negentiende eeuw jaarlijks bijna net zoveel bezoekers trekt als de Sixtijnse
kapel in Rome. Bij de ingang van de ‘Shrine of Texas Liberty’, zoals de Alamo in
de grootste staat van de VS ook wel wordt genoemd, staat een bord met de tekst: ‘Be
Silent, Friend, Here Heroes Died to Blaze a Trail for Other Men.’1
Het gaat hier, met andere woorden, om een heiligdom. Camera's zijn dan ook niet
toegestaan, mannen dienen hun hoofddeksel af te nemen en er mag niet hardop
gepraat worden. Aan het plafond hangen de zes nationale vlaggen die ooit in Texas
hebben gewapperd: die van Frankrijk, Spanje, Mexico, Texas, de zuidelijke
Confederatie en de Verenigde Staten. Op een bronzen plaquette is de laatste brief
gegraveerd van kolonel William Travis: ‘I am besieged by a thousand or more of
the Mexicans under Santa Anna. [...] I shall never surrender nor retreat... Victory
or Death.’2
Alsof dat niet genoeg is voor een brok in de keel, worden in vitrines kanonskogels
en bajonetten tentoongesteld die dood en verderf zaaiden onder de heroïsche
verdedigers. Pronkstukken zijn echter het lange geweer van David Crockett en een
paar van de befaamde vechtmessen van James Bowie. Op een verlicht paneel midden
in de kapel zijn de namen geschreven van alle 189 mannen die hun leven gaven voor
de vrijheid van Texas. Buiten op Alamo Plaza ligt in het plaveisel een bronzen strip
waar Travis met zijn zwaard een streep in het zand zou hebben getrokken, waarachter
allen die met hem de kansloze verdediging op zich wilden nemen zich dienden te
verzamelen.3
Dat de Alamo een bijzondere plaats inneemt in het culturele geheugen van de VS,
blijkt uit het feit dat er talloos veel boeken, gedichten, liederen, schilderijen en films
over zijn gemaakt.4 Zo zijn Travis en zijn mannen in country-songs en popliedjes
bezongen door grootheden als Tennessee Ernie Ford, Marty Robbins, Tex Ritter, het
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Kingston Trio, Donovan en Johnny Cash.5 En de aankomende popster David Robert
Jones noemde zichzelf naar zijn jeugdheld James Bowie om vervolgens als David
Bowie door het leven te gaan (eerlijk gezegd ook om verwarring te voorkomen met
Davy Jones van The Monkees).
Phil Collins vertelde ooit dat hij als vijfjarige op de televisie de Disney-serie ‘Davy
Crockett: King of the Wild Frontier’ had gezien. Sindsdien zou de Alamo hem nooit
meer hebben losgelaten.
Deze tv-serie trok al in de jaren vijftig in de VS en Engeland meer dan 120 miljoen
kijkers. Voor het eerst openbaarde zich de culturele macht van het toen nog prille
medium televisie. Er brak een Crockett-rage uit waarvan de omvang en impact zelfs
niet door de mer-
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chandising van ‘Star Trek’ en ‘Star Wars’ zou worden overtroffen. Eind 1955 berichtte
de New York Times dat er meer dan 3000 verschillende Crockett-speeltjes in omloop
waren, variërend van lunchtrommels tot pyjama's, en van poppen tot bordspelen,
puzzels, ruilkaartjes en zo meer. Elke zichzelf respecterende kleuter in de VS droeg
een Crockett-muts met wasbeerstaart. Dit resulteerde zelfs in een aanzienlijke
bontschaarste, hoewel veel minderbedeelde kleuters het moesten stellen met een
synthetische muts.
De onlangs overleden hoofdrolspeler van de tv-serie, Fess Parker, was zo populair
dat hij in de jaren zestig nog de Amerikaanse soldaten in Vietnam bezocht. Later
zou hij in een
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interview zeggen dat hij zich toen met een schok realiseerde dat dit de oorlog was
van de Davy Crockett-generatie. ‘Het was voor mij pijnlijk om te zien,’ zei hij, ‘dat
de jongens die als kind met een Crockett-muts op hun hoofd hadden gespeeld, daar
in die verschrikkelijke rotzooi waren beland. Een jongen vertelde mij zelfs dat hij
wist hoe hij moest vechten in de rimboe, omdat hij dat op tv had geleerd van Davy.’
Fess Parker was overigens een goede vriend van Ronald Reagan, net zoals John
Wayne. Die speelde ook Davy Crockett, en wel in de film The Alamo die hijzelf
regisseerde en produceerde. Wayne werkte meer dan tien jaar aan zijn rolprent en
voor de financiering nam hij een driedubbele hypotheek op al zijn bezittingen. In de
omgeving van San Antonio liet hij een replica van de Alamo bouwen en met een
budget van meer dan 14 miljoen dollar zou de film de duurste Hollywood-productie
tot dan toe worden. Wayne verklaarde: ‘De Alamo is niet alleen van Texas. Hij
behoort toe aan alle mensen op aarde die weten dat vrijheid - het hoogste goed ter
wereld - altijd met bloed moet worden betaald.’
Wayne's dochter Assia was er overigens van overtuigd dat haar vader bij dit project
werd gedreven door schuldgevoelens, omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
veilig in Hollywood was gebleven. ‘De film was,’ schreef ze, ‘zijn eigen oorlog. Dit
was meer dan een obsessie, het was het meest intense en meest persoonlijke project
dat mijn vader ooit heeft volbracht.’ Zijn verpletterend mooie Argentijnse
tegenspeelster Linda Cristal beaamde dit: ‘John hield van de Alamo zoals een man
slechts eens in zijn leven een vrouw kan liefhebben - met ongetemde hartstocht en
met onvoorwaardelijke overgave.’6
Over de Alamo zijn sinds de eerste in 1911 (The Immortal Alamo van Gaston
Melies) bijna veertig films gemaakt, en de rolprent van John Wayne is daarvan
misschien wel de bekendste, maar zeker niet de meest waarheidsgetrouwe.7 The
Alamo kwam uit in 1960 tijdens de verkiezingscampagne voor het presidentschap.
Wayne betoonde zich een felle tegenstander van John F. Kennedy, die hij betitelde
als ‘een verwende snotaap die zijn pik niet in zijn broek kon houden’. Toen JFK de
prestigieuze Pulitzer Prize ontving voor zijn boek Profiles in Courage, waarvan het
toen al een publiek geheim was dat hij het niet zelf geschreven had, liet Wayne grote
filmadvertenties plaatsen met de tekst: ‘There were no ghostwriters at the Alamo.
Only Men.’
Het hielp niet. Kennedy werd president en de film van Wayne had minder succes
dan gehoopt. Hij kreeg slechts een enkele Oscar, en dan nog voor de geluidstechniek.
De kritieken waren niet mals. Een historicus merkte op dat geen enkel woord, geen
enkel beeld en geen enkel voorval in de film correspondeerde met de historische
werkelijkheid, en dat als er soms gelijkenis was, die volstrekt op toeval berustte. Een
andere recensent sneerde: ‘Als Wayne een monument voor de eeuwigheid heeft
willen oprichten, dan is hij in zoverre geslaagd dat de film (3 uur en 13 min.) een
eeuwigheid lijkt te duren.’ Alleen onsterfelijk werd de filmmuziek ‘The Green Leaves
of Summer’, waarmee in Nederland het even onsterfelijke radioprogramma Candlelight
van Jan van Veen tot op de dag van vandaag wordt omlijst.
De flop van Wayne doet niets af aan het feit dat de symboliek van de Alamo de plek
altijd tot een geliefd podium voor manifestaties heeft gemaakt. In 1951 liet ex-generaal
Douglas McArthur zich op Alamo Plaza door een grote menigte toejuichen kort nadat
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hij door president Truman was ontslagen. Dit was een openlijk affront, nee, bijna
een rebellie, tegen het federale gezag. De in Texas opgegroeide McArthur had de
Korea-oorlog willen beslechten met een paar goed gemikte tactische atoombommen,
en nadat Truman hem mede daarom terzijde had geschoven, betoogde de generaal
dat de president met zijn ‘knieval voor het Kremlin’ de ‘the spirit of the Alamo’ had
verraden.
Van een heel andere toonsoort was de foto die de Rolling Stones in 1975 van
zichzelf lieten maken voor de kapeldeuren van de Alamo. Mick Jagger had zich in
de Union Jack gewikkeld terwijl de andere bandleden losjes een Crockett-muts op
hun hoofd hadden. Vanwege de heiligschennis gaf de foto zoveel
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heisa dat Jagger beduusd verklaarde: ‘Ik weet niet wie of wat de Alamo is, en waar
het ligt, maar we komen er in ieder geval nooit meer terug om te spelen.’
In 1981 werd de Alamo opnieuw een slagveld, nu tussen Maoïstische jongeren en
de Ku Klux Klan. De jongeren behingen de muren van de Alamo met rode vlaggen
onder het motto: ‘De Alamo is kwetsend, niet alleen voor Chicano's maar voor alle
onderdrukte volkeren in de gehele wereld. Het is een oud achterhaald monument.
Het is geen symbool van vrijheid, maar van repressie en slavernij.’ Kort daarop was
de Ku Klux Klan in hun smetteloos wit lakenpakken ter plekke om de Alamo ‘te
vrijwaren van het rode gevaar’. Dat verhinderde niet dat de Britse travestiet en
shock-rocker Ozzy Osbourne nog in hetzelfde jaar (gehuld in dameskledij) ook
langskwam, zijn jurk omhoog tilde en urineerde tegen de Alamo-gedenknaald. (Hij
werd onmiddellijk gearresteerd en gaf bij wijze van boetedoening het jaar daarop
een gratis concert op het plein voor de missiepost.)
In het voorjaar van 2009 hield de Tea Party op Alamo Plaza haar eerste grote
massabijeenkomst. Tijdens de rechtstreekse uitzending op Fox News verklaarde de
rechtse televisiepresentator Glenn Beck dat er geen betere plaats was om ‘de
socialistische tirannie’ van Obama een halt toe te roepen: ‘Dit is de plek waar het
allemaal gebeurde. Zij trokken een streep in het zand en zeiden: genoeg is genoeg!’
U begrijpt: de Alamo is meer nog dan geschiedenis een mythe. Die mythe gaat in
een notendop als volgt. De Amerikaanse kolonisten in de Mexicaanse deelstaat Texas
komen in opstand tegen het schrikbewind van de Mexicaanse president Generaal
Antonio López de Santa Anna (die zichzelf betitelde als ‘de Napoleon van het
Westen’). Die trekt in 1836 in hoogst eigen persoon met 6000 soldaten Texas binnen,
waar men op het punt stond de vrije Republiek van Texas uit te roepen. Een groep
gewapende vrijwilligers heeft zich onder leiding van het driemanschap Travis (26
jaar), Bowie (39) en Crockett (50) verschanst in de Alamo. In een brief aan ‘the
People of Texas and all Americans in the world’ doet Travis een laatste dramatische
oproep om hulp, en zweert dat hij zijn soldatenplicht zal doen en zich dood zal vechten
voor eer en vaderland.
Als versterking uitblijft, trekt Travis met zijn zwaard een streep in het zand, en
vraagt hij de mannen die bereid zijn om met hem de Alamo tot het bittere eind te
verdedigen, om over die streep te stappen. Allemaal gaan zij over de streep, op slechts
één man na - de enige Fransman in het gezelschap, die nog dezelfde nacht er tussenuit
knijpt. De overgebleven verdedigers houden nog dertien dagen stand, totdat zij
uiteindelijk allemaal in de vroege ochtend van 6 maart worden afgeslacht.
De vreugde voor president Santa Anna is echter van korte duur. Enkele weken
later voert de Texaanse generaal Sam Houston een verrassingsaanval uit, waarbij de
strijdkreet ‘Remember the Alamo!’ voor het eerst klinkt. Hij spaart het leven van
Santa Anna, maar wel in ruil voor de onafhankelijkheid van Texas. Negen jaar later
treedt Texas als deelstaat toe tot de Verenigde Staten. Kort daarop breekt de
Mexicaans-Amerikaanse oorlog uit waarbij Mexico nog eens bijna de helft van zijn
grondgebied verliest (de huidige Amerikaanse staten: Californië, Nevada, Utah,
Colorado, New Mexico en Arizona).
Voor de staat Texas is de ‘Victory or Death’-brief van Travis van grotere betekenis
dan de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van Jefferson of dan The
Gettysburg's Address van Lincoln.8 In 1965 liet president Lyndon B. Johnson, die
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uit Texas afkomstig was, de brief van Travis dan ook plechtig voordragen tijdens
zijn inauguratie, waarna de marinekapel ook nog de melodie ‘Remember the Alamo!’
speelde. Critici klaagden niet voor niets dat Johnson sprak over Vietnam alsof het
een oorlogsgebied in Texas betrof. Tijdens zijn rondreis langs de gevechtstroepen
in Azië pochte hij zelfs dat zijn eigen betovergrootvader bij de Alamo was
omgekomen (hetgeen niet waar was). Uiteindelijk werd de New York Times Johnsons
praat over de Alamo zo beu, dat de krant met een duidelijke verwijzing naar Vietnam
schreef: ‘Als Amerikanen zich
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dan zo nodig de Alamo moeten herinneren, laat ze zich dan herinneren dat dappere
mannen een zinloze dood stierven in die oude missiepost en dat hun zelfopoffering
tot een oorlog leidde die ons tot weinig eer strekte... het volharden in waanzin is geen
deugd. Het durven erkennen van een vergissing kan juist de hoogste vorm van moed
zijn.’
In de jaren tachtig kwam er met Ronald Reagan weer een president die het woord
Alamo menigmaal in de mond nam. Tijdens zijn tweede inaugurele rede in 1985,
waarin hij zijn Star Wars-initiatief aankondigde, sprak hij met ontzag over de mannen
van de Alamo die elkaar moed inspraken terwijl ze oog in oog stonden met een
vijandige overmacht. Reagan kwam niet uit Texas, maar zijn opvolger George Bush
Sr. wel, en heel Amerika begreep hem toen hij in 1991 na de Irakese inval in Koeweit
stelde dat er ‘een streep in het zand’ moest worden getrokken. Zijn zoon George W.
Bush liet later zelfs een schilderij van de Alamo in de Oval Office ophangen, zodat
hij zich als president elke dag de fatale slag kon herinneren.
Dat moet goed gelukt zijn, want zowel in Irak als Afghanistan werden Amerikaanse
legerkampen vernoemd naar de Alamo. In een enkel geval werd zelfs de
karakteristieke voorgevel van de Alamo provisorisch nagebouwd. En nog onlangs
kreeg Bush na een lezing aan een Amerikaanse universiteit een handgemaakte replica
van een Bowie-mes aangeboden. Op het lemmet waren de woorden gegraveerd die
hij op 9/11 had gesproken: ‘Freedom will be defended.’9
Maar na de mythe komt onherroepelijk de geschiedenis langs om af te rekenen. In
de Verenigde Staten kwam de geschiedenis op bezoek in 1975. Dat mag met recht
een traumatisch jaar worden genoemd voor de Amerikanen. Niet alleen was er de
chaotische aftocht uit Vietnam, maar ook ging nog eens de mythe van Davy Crockett
als ‘the last man standing’ van de Alamo aan diggelen. Uit het opgedoken dagboek
van een Mexicaanse legerofficier die aanwezig was bij de slag, bleek dat Crockett
zich helemaal niet had doodgevochten, maar dat hij zich (met een paar anderen) had
overgegeven waarna hij (en de anderen) werd geëxecuteerd. Het idee dat Crockett
zich mogelijk onder een bed had verstopt, en dat hij vervolgens met knikkende knieën
en hangende pootjes had gecapituleerd, kwam hard aan in de VS, en zeker bij de
babyboomgeneratie die was opgegroeid met de Davy Crockett van de tv-serie. De
Davy dus wiens bontmuts zij allemaal hadden gedragen, de Davy die, toen zijn kogels
op waren, met zijn geweer wild om zich heen maaiend, strijdend ten onder ging in
een mêlee van Mexicaanse speerdragers en bajonetvechters.10
‘De wasbeerkroon is van Crocketts hoofd gestoten,’ meldde een dagblad
ontgoocheld na de publicatie van het dagboek. Anderen meenden echter dat het ging
om een Mexicaanse versie van het vervalste dagboek van Hitler en repten van ‘a
commieplot to trash down our heroes’. De vertaalster van het dagboek en de historici
die haar hadden begeleid, werden bestookt met vijandige telefoontjes, haat-post en
doodsbedreigingen. Een van de geschiedschrijvers verklaarde later dat het demasqué
van zijn jeugdidool voor hem de meest pijnlijke fase was geweest in zijn intellectuele
leven als wetenschapper.
Het betreffende dagboek is lange tijd in bezit geweest van een Texaanse antiquaar
maar werd onlangs geveild. De grote angst bestond dat het manuscript in Mexicaanse
handen zou vallen, en tevens ging het gerucht dat fanatieke Crockett-vereerders het

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

dagboek zouden willen aankopen om het onmiddellijk daarna te verbranden.
Uiteindelijk ging het document voor 387.500 dollar naar een vriendenclub van
‘verlichte’ Texanen, die het vervolgens schonken aan de Universiteit van Texas.
Dit alles neemt niet weg dat na 175 jaar de Alamo nog altijd een bron van frictie
vormt tussen Mexico en de Verenigde Staten. Een belangrijk strijdpunt is de vlag
van de First Company of Texan Volunteers from New Orleans, ook wel de ‘New
Orleans Greys’ genoemd. Deze banier van blauwe zijde met daarop een adelaar met
in zijn snavel een ba-
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nier met het motto ‘GOD & LIBERTY’ was de enig gehesen vlag op de Alamo toen
deze werd ingenomen. President Santa Anna zond de vlag als oorlogstrofee naar
Mexico City, alwaar hij zoek raakte. Pas in 1933 werd de vlag weer gevonden in een
vergeten archiefkast.
In 1965 nam het Congres een resolutie aan van de Texaanse senator John Tower,
waarin het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken werd opgedragen om
Mexico te bewegen de vlag eindelijk terug te geven. In 1986, bij het
honderdvijftig-jarig bestaan van Texas, vloog de Texaanse senator Phil Gramm naar
Mexico City met de bedoeling om de vlag eigenhandig op te halen. Dat lukte niet.
Daarna is nog tevergeefs getracht de teruggave van de vlag als voorwaarde op te
nemen in het NAFTA-verdrag tussen de VS, Canada
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en Mexico. Het was slechts een schrale troost dat het verdrag in Alamo City (de
bijnaam van San Antonio) werd ondertekend, maar de stille hoop dat de Mexicaanse
president Salinas als teken van goede wil de vlag alsnog zou meebrengen, bleek ijdel.
Dat deze kwestie blijft knagen, bleek ook in 1995 toen Georg W. Bush bij zijn
aantreden als gouverneur van Texas vol goede moed zei: ‘I hope I'm the Governor
that is able to hold up the flag.’ Met zijn goedkeuring werd aan Mexico het voorstel
gedaan om de vlag te ruilen voor het houten been van Santa Anna. De vlag hing
inmiddels in het Paleis van Chapultapec, het Nationaal Historisch Museum van
Mexico, maar na het ruilvoorstel bleek het doek plotsklaps uit de expositie verdwenen.
De Texaanse onderhandelaars werden naar huis gestuurd met het bericht dat spijtig
genoeg de vlag opnieuw was zoekgeraakt en dat van ruil dus geen sprake kon zijn.
Niet veel later weigerde Mexico om in de Veiligheidsraad de Amerikaanse invasie
van Irak te ondersteunen. Mogelijk was het toeval, maar kort daarop hing de vlag
weer triomfantelijk op zijn oude plek in het museum, maar uit voorzorg nu wel achter
kogelvrij glas. De Mexicanen zijn zich maar al te goed bewust van het hardnekkige
gerucht dat een gefortuneerde Texaanse zakenman een bedrag van vele tienduizenden
dollars zou hebben uitgeloofd aan degene die de vlag over de Rio Grande weet te
brengen. Het laatste bericht is dat Texaanse separatisten het plan hebben om via het
Internationale Gerechtshof in Den Haag, Mexico te dwingen tot teruggave van de
vlag.11
Men zegt wel dat de geschiedenis altijd wordt geschreven vanuit het standpunt van
de overwinnaars, maar in het geval van de Alamo is dat allang niet meer zo. Vanaf
de jaren zeventig is er in de VS sprake van onverbloemd revisionistische
geschiedschrijving over de slag om de missiepost. Sindsdien is de Alamo van een
stoer wildwestverhaal vol ‘gunsmoke and horseshit’ veranderd in een treurig relaas
van imperialistische agressie en genocidaal geweld. Na de Alamo werd Mexico
immers vernederd en in stukken gesneden. Onder het mom van ‘God, Freedom and
Liberty’ vond de grootste landroof aller tijden plaats.12
De historicus, journalist en schrijver Jeff Long gaat in zijn boek Duel of Eagles;
the Mexican and U.S. fight for the Alamo (1990) het verst in het debunken van de
Alamo-helden. Hij beschrijft ze als leden van een soort doodseskaders die moord en
doodslag hulden in de Amerikaanse ideologie van ‘Manifest Destiny’. Bowie was
in de ogen van Long weinig meer dan een sadistische messentrekker die zijn gewin
maakte met slavensmokkel (in Mexico was de slavernij al verboden). Travis was een
met heroïsche nonsens opgeblazen ijdeltuit die zich zelfs tijdens het beleg van de
Alamo nog een nieuw strak uniform liet aanmeten, en die al bij het begin van de
Mexicaanse bestorming zichzelf door het hoofd schoot. Crockett wordt door Long
neergezet als een overjarige frontiersman, belachelijk uitgedost met een dode wasbeer
op zijn kop, die na een mislukt politiek avontuur in het Amerikaanse congres zijn
fortuin zocht in Texas. Houston zou een cocaïnesnuiver zijn geweest die ervan
droomde om tot keizer van Texas te worden gekroond.
Voor Texas heeft Long weinig vleiende woorden over. De stichting van de vrije
republiek was in zijn ogen op leugens gebaseerd. ‘De Texanen fabriceerden een
verleden waarin roofzucht als heldendom werd voorgesteld, fout als goed, en agressie
als zelfverdediging. Door de kleuren van de Amerikaanse vlag te kopiëren en er een
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ster in te plakken, probeerde deze piratenstaat zichzelf aan de buitenwereld te
presenteren als een fatsoenlijke natie.’
Het is misschien geen toeval dat Long (die vooral bekend is vanwege zijn thrillers
over bergbeklimmen) bijval kreeg van de historicus Rudy Acuña die zichzelf trots
afficheert als ‘Chicano’, ofwel Amerikaan van Mexicaans-Indiaanse afkomst. Over
de Alamo-helden en hun nazaten schamperde hij: ‘Zij zogen het bloed uit de aderen
van de Chicano's, stampten hen in de grond, vernietigden hun taal en cultuur, en
dwongen hen om op hun knieën te leven.’
Lang niet alle Chicano's zien de Alamo als een symbool van racisme en
imperialisme, maar op zijn minst zijn de gevoelens toch am-
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bivalent en soms zelfs vervuld van trauma. Zo herinnerde de Chicano antropoloog
Richard R. Flores van de Universiteit van Texas zich hoe hij vroeger na een
schoolreisje naar de Alamo achterna werd gezeten door zijn klasgenootjes die hem
sissend toeriepen: ‘You killed them! You and the other “mes” kins!’
Halverwege de jaren tachtig, ten tijde van de zogeheten culture wars, werd vanuit
Chicano gelederen het perspectief op de Alamo op een verrassende manier
omgedraaid. Men begon zelf een deel van het glorieuze heldendom op te eisen. De
Alamo, dat zijn ook wij, klonk het nu uit de mond van sommige Chicano historici,
want ook onze kinderen hebben het recht ‘to grow up with the pride that they were
part of the fight for freedom’. En deze geschiedschrijvers hebben niet helemaal
ongelijk. De strijd tegen de Mexicaanse dictator Santa Anna was immers een
gezamenlijke zaak geweest van Anglo's en Tejano's (de in Texas woonachtige
Mexicanen), en bovendien waren in de Alamo ook acht Tejano's gesneuveld.13
Dit nieuwe perspectief leidde ertoe dat bij de première in het Alamo-museum van
de Imax film The Price of Freedom het Hispanic stadsbestuur van San Antonio
woedend wegliep. Zij meenden dat de heldenrol van de Tejano's volkomen
onderbelicht bleef. Allengs werd ook de roep steeds luider om The Daughters of the
Republic of Texas (DRT) het beheer van de Alamo te ontnemen, en dit over te dragen
aan The League of United Latin American Citizens (LULAC). Maar het nieuwe
zelfbewustzijn van de Mexicaanse Amerikanen kwam ook zelf onder vuur. Ineens
verschenen aan de horizon Native-Americans, indianen dus, die ook medezeggenschap
eisten over de Alamo. De missiepost stond immers op heilige grond waarin vanaf
de zeventiende eeuw hun voorvaderen waren begraven.
Tot in de eenentwintigste eeuw hebben The Daughters of the Republic of Texas met
de steun van gouverneur Bush nog stand weten te houden in de Alamo, hoewel zij
als multiculturele handreiking de filmposter van een grijzende John Wayne met een
Crockett-muts bij de ingang weghaalden. In het tijdperk na Bush raakten de dochters
steeds meer in het nauw door kritiek op hun beheer en op hun financiën. En nu - oh
ironie der geschiedenis - zijn zij de oorzaak van het afgelasten der festiviteiten van
hun heiligdom. Hun dagen lijken geteld nu Bush ambteloos burger is geworden.14
Het schilderij van de Alamo dat Bush in de Oval Office had opgehangen, was
trouwens van de Texaanse impressionistische schilder Julian Onderdonk (1862-1922).
Op het doek is de Alamo te zien, met op de voorgrond een volkstafereel met zogeheten
‘Chili Queens’, ofwel Texaanse dames die kommetjes hete chili verkopen (het
nationale gerecht van Texas). Bush zelf prefereerde de cheeseburger boven deze
Texaanse lekkernij, terwijl zijn opvolger Barack Obama juist wel een liefhebber is
van chili (maar wel van de laffe variant waarbij de beef en de hete pepers verdund
zijn met tomaten en kidneybonen).
Obama herinnert zich trouwens ook de Alamo, maar dan op zijn eigen manier.
Tijdens zijn presidentscampagne reisde hij speciaal af naar de Tex-Mex hoofdstad
van Amerika, in de verwachting dat hij zich daar kon presenteren als de officiële
winnaar van de Democratische voorverkiezingen. Die dag consolideerde hij weliswaar
zijn riante voorsprong op Hillary Clinton, maar zij bleef halsstarrig weigeren om de
handdoek in de ring te gooien.
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Op een steenworp afstand van de Alamo gaf Obama toen toch maar een soort
overwinningsspeech, waarbij hij zijn Hispanic aanhang onder luid gejuich toeriep:
‘Sí, Se Puede!’, hetgeen Spaans is voor ‘Yes, We Can!’. Voor de wat oudere Hispanics
klonken die woorden waarschijnlijk niet onbekend. De slogan was in 1972 de
strijdkreet geweest van de Mexicaans-Amerikaanse vakbondsman en
burgerrechtenactivist César Chávez. En in 2006 werd de leuze opnieuw gebruikt
tijdens het landelijke massaprotest van Hispanics tegen de immigratiebeperking.
En hier raken we wellicht aan de kern van de hedendaagse betekenis van de Alamo.
In de
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Verenigde Staten heeft thans 16 procent van de bevolking een Latijns-Amerikaanse
achtergrond. In absolute getallen gaat het om 50 miljoen Hispanics waarvan ruim de
helft van Mexicaanse afkomst is. Zij vormen de snelst groeiende minderheid in de
VS en officiële tweetaligheid is in de zuidelijke staten nauwelijks te stuiten.
Over het aantal illegale Mexicanen lopen de schattingen uiteen van 12 tot 29
miljoen. Ondanks de militarisering van de grens en de bouw van een meer dan 3000
kilometer lang hekwerk, kan de toestroom niet tot staan worden gebracht. Vanwege
de huidige impasse rondom de federale immigratiewetgeving, heeft de staat Arizona
onlangs een eigen vreemdelingenwet aangenomen. Volgens critici staat die op
gespannen voet met de Amerikaanse grondwet. Vooral vanuit de
Hispanic-gemeenschap is er grote woede omdat de wet vrij baan zou geven aan
‘racial profiling’ door politie en grenswachten. De verwachting is echter dat veel
andere staten het voorbeeld van Arizona zullen volgen.15
Dat verandert evenwel niets aan de voorzichtige prognose dat in 2050 een kwart
van de Amerikaanse bevolking Latino zal zijn. De Harvard professor Samuel
Huntington, die bekend werd met zijn boek The Clash of Civilizations (1996),
waarschuwde met zijn gebruikelijke hang naar doemscenario's enkele jaren terug:
‘Mexican immigration is a unique, disturbing and looming challenge to our cultural
integrity, our national identity, and potentially to our future as a country.’
In zijn voetsporen klinkt tegenwoordig her en der wel de ‘vrees’ dat binnen niet
al te lang Mexico, de Verenigde Staten en Canada zullen samensmelten tot een
Amerikaanse superstaat waarin de Hispanics het voor het zeggen hebben. Vanuit de
Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap is laconiek gereageerd op Huntington en de
door hem opgeroepen blanke angsten. Amerika was immers in feite altijd al ‘hun’
land: ‘Remember the Alamo! We didn't cross the border, the border crossed us.’16
Het zal de feestelijke viering van de 175-ste verjaardag niet meer kunnen redden,
maar een ding staat vast: de strijd om de Alamo is nog lang niet gestreden.
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Eindnoten:
1 Zie de museumsite www.thealamo.org en de permanente webcam
www.visitsanantonio.com/film/locations/alamo-webcam/index.aspx; vgl. ook Judith Dupré,
Monuments; America's History in Art and Memory (New York 2007).
2 Elders in zijn brief schrijft Travis o.m.: ‘I have sustained a considerable bombardment and
cannonade for 24 hours and have not lost a man. The enemy has demanded a surrender at
discretion, otherwise the garrison is to be put to the sword, if the fort is taken. I have answered
the demand with a cannon shot, and our flag still waves proudly from the wall. [...] Then, I call
on you in the name of Liberty, of patriotism and everything dear to the American character, to
come to our aid with all dispatch. [...] If this call is neglected, I am determined to sustain myself
as long as possible and die like a soldier who never forgets what is due to his own honor and
that of his country.’
3 Zie over de verdedigers van de Alamo: Ron Jackson, Alamo Legacy; Alamo Descendants
Remember the Alamo (Austin 1997); de verdedigers van de Alamo waren overwegend blanke
Noord-Amerikanen; verder waren er een aantal Engelsen, Ieren. Schotten en Mexicanen, alsmede
een Duitser, een Deen en een Fransman (die laatste zocht een veilig heenkomen en zou de
Alamo overleven).
4 Over het ‘Nachleben’ van de Alamo: Holly Beachley Brear, Inherit the Alamo; Myth and Ritual
at an American Shrine (Austin 1984); Susan Prendergast Schoelwer (with Tom W. Gläser),
Alamo Images; Changing Perceptions of a Texas Experience (Dallas 1985); Randy Roberts &
James S. Olson, A Line in the Sand; the Alamo in Blood and Memory (New York 2002); Leigh
Clemons, Branding Texas; Performing Culture in the Lone Star State (Austin 2008).
5 William R. Chemerka & Allen R. Wiener [met een inleiding van Phil Collins], The Music of
the Alamo; From 19th Century Ballads to Big-Screen Soundtracks (Houston 2008).
6 Donald Clark & Christopher P. Andersen, John Wayne's the Alamo; the Making of the Epic
Film (New York 1995); Michael Munn, John Wayne; the Man behind the Myth (New York
2003) en ook www.johnwayne-thealamo.com.
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7 Voor films over de Alamo zie: Frank Thompson, Alamo Movies (East Berlin PA 1991); de
recentste film is The Alamo (2004) van de Texaanse regisseur John Lee Hancock die zo getrouw
mogelijk ‘de historische werkelijkheid’ wilde nabootsen (tot op de knopen van de Mexicaanse
legeruniformen aan toe). De film werd door recensenten gekraakt als een politiek correcte
navertelling en werd al op de dag van de première volledig overschaduwd door de precies
gelijktijdig uitgekomen The Passion of the Christ van Mel Gibson.
8 Zie H.W. Brands, Lone Star Nation; the Epic Story of the Battle for Texas (New York 2004);
in 1821 werd Mexico onafhankelijk van Spanje; in 1834 kwam Santa Anna aan de macht, hij
schafte de grondwet af en voerde een centralistisch bestuur in waarbij de Mexicaanse deelstaat
Texas haar autonomie verloor. Texas telde in die tijd naar schatting 30.000 blanke kolonisten,
met 5000 slaven, 6000 Tejano's en 14.500 Indianen (tegenwoordig telt de staat ongeveer 25
miljoen inwoners, van wie 39 procent Hispanic is, 12 procent Afro-Amerikaan en minder dan
1 procent Native American). Santa Anna wilde de slavernij bestrijden en de ‘Anglo's’ verplichten
Spaans te leren en rooms-katholiek te worden.
9 Vgl. Michael Lind, Made in Texas; George W. Bush and the Southern Takeover of American
Politics (New York 2003) en James McEnteer, Deep in the Heart; the Texas Tendency in
American Politics (Westport CT 2004), waarin wordt betoogd dat de VS tijdens de Bush-jaren
in de greep raakten van ‘de Texaanse oorlogscultuur’.
10 Het dagboek: José Enrique de la Peña [vert. door Carmen Perry], With Santa Anna in Texas; a
Personal Narrative of the Revolution (Austin TX 1975); de controverse: James E. Crisp, Sleuthing
the Alamo; Davy Crockett's Last Stand and Other Mysteries of the Texas Revolution (New York
2005); Dan Kilgore & James E. Crisp, How did Davy Die? And Why Do We Care So Much?
(College Station TX 2010); en een poging tot eerherstel: Phillip Thomas Tucker, Exodus from
the Alamo: the Anatomy of the Last Stand Myth (Havertown PA 2010).
11 Over de vlag van de Alamo: Charles A. Spain, Jr., ‘Flags of the Texas Revolution’, in: Handbook
of Texas Online (www.tshaonline.org/handbook/online/articles/msfo2 - geraadpleegd op
01-01-2011.
12 Voor de revisionistische geschiedschrijving zie: Jeff Long, Duel of Eagles: the Mexican and
U.S. Fight for the Alamo (New York 1990); Gary C. Anderson, The Conquest of Texas; Ethnic
Cleansing in the Promised Land, 1820-1875 (Norman Okla. 2005); Laura E. Gomez, Manifest
Destinies; the Making of the Mexican American Race (New York 2007); Rodolfo Acuña,
Occupied America: a History of Chicanos (New York 2010); en nieuw licht op Davy Crockett:
James R. Boylston & Allen J. Wiener, David Crockett in Congress; the Rise and Fall of the
Poor Man's Friend (Houston 2009)
13 Vgl. David Montejano, Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836-1986 (Austin 1987);
Timothy M. Matovina, The Alamo Remembered; Tejano Accounts and Perspectives (Austin
1995); Jesus F. de la Teja, Tejano Leadership in Mexican and Revolutionary Texas (Austin
2010); overigens weigerde de Texas Board of Education onlangs nog om de namen van de acht
bij de Alamo gesneuvelde Tejano's als ‘leerdoel’ in het geschiedenisonderwijs op te nemen.
14 De staat Texas gaf in 1905 de Alamo in beheer aan de ‘Daughters of the Republic of Texas’
(DRT) een genootschap vrouwen die slechts lid kunnen worden als ze kunnen aantonen dat hun
voorouders ‘loyale en constructieve’ ingezetenen waren van de onafhankelijke Republiek Texas.
De DRT telt ongeveer 7000 leden, van wie 7 procent van Tejano-komaf is. Sinds 1987 staat het
lidmaatschap ook open voor Afro-Amerikaanse vrouwen. Zie: www.drtl.org en www.drt-inc.org;.
Het overheidsonderzoek van de DRT komt voort uit het omstreden voornemen van de DRT om
de Alamo als beschermd handelsmerk te deponeren.
15 Vgl. The New York Times (January 1, 2011): ‘The Immigration Debate goes to the States’; het
federale Ministerie van Justitie heeft Arizona aangeklaagd in een poging de wet van tafel te
krijgen en het federale Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de wet opgenomen in de
jaarlijkse rapportage aan de Verenigde Naties over mensenrechtenschendingen.
16 Samuel P. Huntington, Who we are? The challenges to America's national identity (New York
2004).
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Olga Kortz
Het is de drank
en ook:
het eten
maar altijd
nog het
meest
nog steeds
mijn lijf
dat hem
vanavond
doet vergeten
dat hij
een moeder heeft
Hij pakt mijn hand
en ook:
mijn polsen
en kijkt
mij zo
indringend aan
We gaan
hier samen
blijven
we gaan hier
samen
ooit heel ver
vandaan
Het is een droom
vanavond
zo had ik
de liefde
voorgesteld
het is een droom
van nu al
vijf lentes
die mij
door niemand
was voorspeld
Er komen
nog
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cadeaus ter tafel
de ober sleept
wat bubbels
aan
ik voel
zijn schoenen
de mijne
raken
mooie schoenen
hij heeft
zijn best
erop
gedaan
Ik drink
en drink
en bijna zelfs
verslik
ik mij
Het is
niet erg
het is feest
als het moet
zal hij me
dragen
Het wordt laat
Ik drink
omdat ik
nooit
verander
Ik drink
omdat mijn
hoofd is
bij een ander.
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Op 17 maart
door Philip Huff
Dat mijn vader nog leefde bij mijn geboorte, hoorde ik voor het eerst op de verjaardag
van mijn oom. Ik was zestien. Ik wist niet beter of mijn vader was overleden toen
mijn moeder van mij in verwachting was.
Die oom was de broer van mijn moeder. Hij woonde in Amersfoort, met zijn
vrouw, mijn tante. Ze hadden geen kinderen. Twee keer per jaar gingen we bij hen
eten: met kerstmis en op 17 maart, de verjaardag van mijn oom. Op eerste kerstdag
waren we meestal met z'n vieren - mijn oom, mijn tante, mijn moeder en ik. Mijn
grootouders waren dan altijd met vakantie in Wengen, Zwitserland. Op 17 maart
waren ze er doorgaans wel bij.
Het huis van mijn oom lag aan een smalle, wat opbollende straat met klinkers. Het
was een krap, hoog huis, met vier verdiepingen en een souterrain met raar veel licht.
Daar was ook de keuken. Op de begane grond was een nauwe woonkamer met een
aangrenzend terras aan de achterkant dat uitkeek over het water van de slotgracht
naar de kleine arbeiderswoningen aan de overkant.
Voordat we op zijn verjaardagen aan tafel gingen, had mijn oom vaak al enkele
glaasjes jenever op. Aan tafel dronk hij rustig door van de oude klare, terwijl hij
steeds enthousiaster vertelde. Volgens mij vond mijn oom het fijn iemand aan tafel
te hebben die als een soort van zoon naar zijn verhalen luisterde. Ik begreep dat wel;
ik vond het ook fijn dat er een man was die naar mij luisterde.
In de tijd dat ik voor het eerst hoorde dat mijn vader nog leefde bij mijn geboorte,
had ik voor het eerst een vriendinnetje. Ze heette Claire. En hoewel we allebei zestien
waren, was Claire in de week dat mijn oom jarig was begonnen over de namen van
onze kinderen. En nog voordat ik met mijn moeder naar de verjaardag van mijn oom
ging, hadden we al namen uitgekozen. Namen, waar ik me nu voor schaam: Wolf
voor een jongen en Zilver voor een meisje.
Op de verjaardag vroeg ik mijn tante waarom zij en mijn oom geen kinderen
hadden. Mijn moeder was met haar ouders in gesprek en mijn oom was in de keuken
om zichzelf bij te schenken.
‘Dat wilde je oom niet,’ zei mijn tante. ‘Ik wel. Maar liever nog wilde ik bij je
oom zijn. Dus besloot ik bij hem te blijven en te wachten tot hij op een dag van
gedachten zou veranderen.’
Ze glimlachte minzaam terwijl ze opkeek naar mijn oom die inmiddels weer was
binnengekomen.
‘En -’
Mijn oom onderbrak haar: ‘En op die dag wacht ze nog steeds.’
Hij keek me aan en nam een slok van zijn jenever. ‘Maar ik begin er niet aan. Ik
wil geen verantwoordelijkheden scheppen waarvan ik vervolgens weer kan weglopen,
zoals jouw vader t -’
‘Rick, niet doen, je bent dronken,’ zei mijn tante toen zachtjes. ‘Alweer.’
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‘Dat kan wel zijn,’ zei mijn oom. ‘Maar ik ben geen leugenaar.’
Zijn wangen waren donkerrood, paars haast, en zijn ogen loensten licht.
‘Nee,’ fluisterde mijn tante. ‘Je bent een dronkenlap.’
Mijn moeder was nu gestopt met praten. Ze leunde op haar ellebogen op het
tafelblad en keek onze kant op. Ze had iets van een jachthond met gespitste oren.
Het was niet duidelijk of ze haar aandacht had gericht op de ontluikende ruzie tussen
mijn oom en tante of op wat mijn oom tegen mij had gezegd.
Mijn oom keek me aan. Zijn ogen waren nu heel waterig. ‘Je kunt beter niet tegen
de wind in pissen,’ zei hij. ‘Je kunt beter niet tegen de wind in pissen, jong, want je
komt helemaal onder te zitten.’
Mijn oom hield er van om elektronica te repareren: oude wereldontvangers,
platenspelers, wekkerradio's. Dus dat deed ik met hem, op zaterdagochtend, in de
schuur van mijn oom en tante in Amersfoort, terwijl mijn moeder met mijn tante aan
het winkelen was. Mijn grootouders waren de avond daarvoor vaak al vertrokken.
Als mijn oom in mijn jeugd al een soort surrogaatvader was, dan was hij van het
type dat gescheiden is en opnieuw getrouwd en dus weinig meer omkijkt naar de
eerste leg. Hij vergat zelfs af en toe mijn verjaardag. Toch: als er ouderavonden
waren op mijn school en mijn moeder niet kon, kwam hij uit Amersfoort naar Haarlem
gereden. En toen ik op mijn veertiende geopereerd moest worden aan mijn sinussen,
zat hij in het ziekenhuis naast mijn bed toen ik wakker werd.
Mijn oom werkte voor een groot chemisch bedrijf uit Duitsland. Toen ik ouder
werd vertelde hij over de popconcerten die hij vroeger in Berlijn had bezocht, op
zakenreis: David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop. En The Stones in Grünewald. Mijn
oom had in een jazzclub in de Bleibtreustraße nog een keer aan de bar gehangen met
Mick Taylor, zei hij.
In de tijd dat ik voor het eerst hoorde dat mijn vader nog leefde bij mijn geboorte,
luisterde ik ook naar die muziek: The Stooges, The Velvet Underground, The Rolling
Stones; door hem, mijn oom. Tot verdriet van mijn moeder natuurlijk, die een
abonnement had op de donderdagavondserie van het Concertgebouw. Maar toen ik
in die tijd wilde stoppen met voetbal - ik was zestien en speelde in de AI van HFC
Haarlem - moest ik dat van mijn moeder met mijn oom bespreken, niet met haar.
Mijn oom was, kort gezegd, de belangrijkste man in ons leven.
Want nieuwe vrienden had mijn moeder niet. Wel vriendinnen.
Het jaar daarop, bij zijn volgende verjaardag, versprak mijn oom zich opnieuw.
Hoewel, verspreken is niet het juiste woord. Mijn oom hintte op iets. Het was alsof
hij wilde dat ik iets wist, dat ik ergens achter zou komen, op eigen kracht. Maar hij
vond ook dat het te lang duurde. Zijn stem was luid. Hij zei: ‘Ik ben dronken, ja. Ik
wel. Maar ik ben een dronken zoon. Op mijn verjaardag. Ik ben nooit een dronken
vader geweest, op iemand anders verjaardag, zoals de vader van die knaap
bijvoorbeeld daar.’
Hij hief zijn glaasje. ‘Op 17 maart!’
De volgende dag, in de auto naar huis, vroeg ik mijn moeder wat mijn oom had
bedoeld, die vorige avond. Mijn moeder zei niets. Ze keek naar de weg voor ons en
kneep in het stuur. De huid van haar vingers werd wit.
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‘Wat bedoel je?’ vroeg ze toen.
‘Over pappa,’ zei ik. ‘Wat oom Rick zei.’
Mijn moeder keek opzij. ‘Oom Rick was dronken. Zoals altijd, tegenwoordig. Ik
weet het niet.’
Ik zat in de auto en keek naar het wegdek van de snelweg voor ons en luisterde
naar de muziek op de radio. Af en toe keek ik opzij, met de auto mee, naar een
hectometerpaaltje, dat een of twee seconden scherp op mijn netvlies stond en dan
weer voorbij was. Ik dacht aan oom Rick, die de hele ochtend in zijn bed was blijven
liggen en niet reageerde toen ik op zijn deur klopte.
Die ochtend is nu bijna tien jaar geleden. Morgen gaan we weer naar mijn oom en
tante toe. Of ik moet eigenlijk zeggen: naar mijn tante. We gaan mijn oom begraven.
Toen ik achttien was en mijn rijbewijs had gehaald, heb ik mijn oom gebeld. Ik
ben naar Breukelen gereden, om met hem te gaan lunchen in een Chinees restaurant.
‘Ik weet het,’ zei ik toen. ‘Ik heb de foto's gevonden.’ Ik loog niet: ik had ze ook
gevonden. Mijn moeder had ze goed verstopt, maar ik had ze ontdekt.
We hebben de hele middag in die Chinees gezeten, toen. Mijn oom had in die tijd
al de hele de dag een opgezwollen rode neus, en gloeiende wangen. Zijn dikke buik
bolde over zijn broekriem heen toen hij opstond om mij te begroeten. Weer dikker
dan de vorige keer, dacht ik nog.
Hij begon met het bestellen van een biertje, maar daarna volgde al snel een karafje
rijstwijn en na niet al te lang bestelde mijn oom een hele fles van het spul. Hij keek
me aan. ‘Dat krijgen we wel op.’ En vragend voegde hij daar aan toe: ‘Toch?’
Die dag had hij de drank nodig om mij iets te vertellen. De drank die hem zo veel
deed vergeten, de laatste jaren, had hij toen nodig om iets te herinneren. Een gevoel.
Een verachting. Een woede.
‘Hij dronk,’ zei mijn oom. ‘Net als ik.’
Hij keek kort op. ‘Ik nu dan, hè? Maar hij met jonge kinderen. Met jou. Er was
geen beginnen aan.’
Hij schudde zijn hoofd.
Ik nam nog een slok van de rijstwijn. Een hulpeloos gebaar om de stilte te vullen.
Ik voelde ongeveer wat er ging komen, maar wilde hem de gelegenheid geven te
spreken.
‘Je vader,’ zei hij, terwijl zijn zure adem in mijn gezicht uitwasemde, ‘was niet
goed voor jou. En niet voor je moeder. Hij moest weg, besloten wij. Want iemand
die weg is, kan niet teleurstellen. Hij liet zich afkopen, het ging vrij gemakkelijk nog.
Dat gaf voor mij eigenlijk de doorslag. Ik dacht: als hij zich verzet, doe ik het niet.
Dan geef ik hem geen geld om op te hoepelen.’
Mijn oom keek me aan. Ik zweeg. Maakte zelfs geen hulpeloos gebaar.
‘Of ik daar verkeerd aan deed?’ zei hij. ‘Het zou kunnen. Maar ik moet denken
dat ik toen dacht dat ik het goede deed. Begrijp je dat? Een jaar of acht later was hij
dood. Drugs. Waarschijnlijk gekocht met het geld dat ik hem betaalde. Wie zal het
zeggen?’
Hij keek nu waterig langs me heen.
‘Maakt mij dat een moordenaar? Wie zal het zeggen? Hij moest weg, en hij was
weg. Ik deed het voor jou, jong.’
Zijn stem was zacht, toen.
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Vanavond kwam ik laat thuis van mijn werk. Mijn vrouw Saar stond in de keuken
te koken. Het huis rook naar gekruid vlees. Ik zette mijn koffertje neer bij de bank
en hing mijn jas over een stoel aan het hoofd van de tafel. Ik liep de keuken in en
ging achter Saar staan en trok haar dicht tegen me aan en gaf haar een zoen in haar
warme, zachte nek.
‘Lief,’ zei ik, ‘laten wij nooit tegen elkaar liegen.’
Saar keek opzij. Ik zag haar grote, rode appelwangen; haar gezonde, glanzende
huid. Ik wreef over haar bolle buik.
‘Of tegen onze kinderen,’ zei ik.
Soms zegt Saar nog wel eens dat het ongelofelijk hoe ik ben geworden, als je weet
wie mijn moeder is. En wat mijn vader heeft gedaan.
Soms zegt ze dat ze van me houdt, niet alleen om wie ik ben, maar vanwaar ik
ben gekomen.
Soms heb ik dat nodig.
Nu glimlachte ze alleen. Zwijgend.
‘Heel goed,’ zei ze toen. ‘En laat mij nou maar even in de keuken. Dek jij de tafel?’
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Ruim tijd
Leo Vroman
Al wat ik heb ondervonden
was gemiddelde werkelijkheid
en nooit eens 1 nanoseconde
of kwantum van ruimte en tijd
waaruit mijn organen bestonden.
Ik had beter willen verwachten
van de bezige elektronen
die mijn hersens nog bewonen
want nu noem ik ze mijn gedachten.
In mijn kleinste momenten gemeten
heb ik duizenden jaren bestaan.
Lang zullen mijn wonderen leven,
maar had ik dat eerder geweten,
had ik dan iets anders gedaan?
Misschien, even

Fort Worth, 3 januari 2011
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De kleinste vrede (tweestemmig)
KOMT EEN DUIF VAN HONDERD POND,

Als een musje van achttien gram
EEN OLIJFBOOM IN ZIJN KLAUWEN,

met wat olijfdrab aan een teentje
BIJ MIJN OREN MET ZIJN MOND

op een ochtend bij ons kwam,
en nog eentje, en nog eentje,
VOL VAN KOREN ZOETE VROUWEN.

dan na onderling beramen
keken zij mij even aan
VOL VAN KIRRENDE VERHALEN

en tjilpten een verhaaltje samen,
ik zou er geen tjilp van verstaan,
HOE DE OORLOG IS VERDWENEN

maar zou een vrede ondergaan en
EN HERHAALT ZE HONDERD MALEN:

dan voelde ik alle haat en
pijn dit land verlaten.
ALLE MALEN ZOU IK WENEN.

En o mijn tranen.
O mijn tranen
Fort Worth, 11 januari 2011
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Feestje
door A.H.J. Dautzenberg
Hilda kijkt naar de jassen op het witte dekbed. De stapel bomberjacks doet haar
denken aan een gesmolten walvis.
Ze draait zich weer om, kantelt haar stoel naar voren en leunt op de twee voorste
poten. Haar hoofd steekt zo net buiten de slaapkamerdeur uit.
Op de gang is niemand te zien. De deur van de woonkamer staat op een flinke
kier. Hilda knijpt haar ogen samen om beter te zien. Ze heeft haar bril thuisgelaten
- op verzoek van haar moeder. Ze vangt een glimp op van het gedoe in de woonkamer.
De muziek dreunt en schimmen schieten heen en weer. Het geschuifel is dus nog
niet begonnen.
Jamy had haar uitgenodigd. De meeste meisjes wilden haar er liever niet bij hebben.
En de jongens zien haar sowieso niet staan. Jamy koos voor een middenweg. Haar
ouders zitten immers op dezelfde tennisclub. Uiteindelijk mocht Hilda op Jamy's
‘party’ komen, om de ‘garderobe’ te beheren.
Hilda wilde helemaal niet naar het feestje gaan, maar haar moeder bleef aandringen.
Eens moest de eerste keer zijn, een meisje op jouw leeftijd, et cetera. Mopperend
stemde het meisje in. Ze verheugde zich er allerminst op.
Tussen haar oogharen door ziet ze mistige kleuren voorbijtrekken. Een optocht
van onbekende dingen. Zo te horen, hebben de anderen veel plezier. Jamy's lach
tettert boven de muziek uit. Zoals altijd geniet ze van de aandacht. Hilda kent niemand
die zo graag in de belangstelling staat als Jamy. Zelf haat ze aandacht. Ze probeert
zo onzichtbaar mogelijk door het leven te gaan, en dat lukt haar behoorlijk goed.
Ondanks de spierziekte, die haar bonkige pas behoorlijk in de schijnwerpers probeert
te zetten. Met onopvallende kleding en een meer dan neutrale blik weet ze het licht
te doven. Ze strompelt altijd in de schaduw, aan de andere kant van de weg.
Onzichtbaarheid is voor Hilda de maat der dingen.
Ondanks de pijn houdt het meisje van haar ziekte. Sterker nog, ze stoffeert er haar
eenzaamheid mee. Ook die pijn blijft voor haar omgeving onzichtbaar. Een pose
wordt het nooit, dat vieren van de pijn. Daarvoor is die bovendien te intens. Hilda's
spieren zijn keihard, voortdurend gespannen. De knopen zijn niet wakker te schudden,
niet weg te masseren.
Op haar negende is het begonnen. Daarna is de verzuring alleen maar toegenomen.
Contractieoefeningen was destijds het advies van de behandelend arts. Elke ochtend,
middag en avond: losmaken die spieren... Helaas, Hilda's lijf wilde maar niet
ontspannen, hoe fanatiek ze haar armen en benen ook in de meest vreemde bochten
wrong.
Haar lichaam bestaat sindsdien uit strakke kabels. Ongenaakbare geleiders van
brandende pijn. Alsof er touwen om haar lichaamsdelen worden gedraaid - en daarna
hard aangetrokken.
Behandelingen wil Hilda niet meer. Zo rond haar twaalfde accepteerde ze de pijn
- en bouwde die al snel uit, in een ongezond tempo. Na een paar maanden kende ze
elke spiergroep van haar lichaam en wist ze precies hoe ze die kan belasten tot die
bijna scheurt. Op het randje van. Een flinke verrekking, zeg maar. Hilda's eenzaamheid
is daarmee draaglijk geworden.
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Het slowen is begonnen. Ze hoort de trage muziek uit de woonkamer ontsnappen,
even ronddansen in de lege gang en vervolgens naar de keuken sluipen. Ze spant
haar linkerkuit aan, tot haar toch al keiharde kuitspieren bijna knappen. De pijn schiet
als een steekvlam door haar lijf. Door de kramp trilt haar hele been - met een tempo
dat ver boven dat van de slepende beat ligt.
Weggestorven zijn de stemmen. Ook die van Jamy. Zij hangt vast en zeker aan
een of ander jongenslijf, met haar zoekende tong tussen zijn lippen. Bah... Hilda
spant nu ook haar andere kuit aan. De steken worden ondraaglijk. Ze haalt de spanning
eraf door met haar voet te draaien.
Uitgeput kijkt ze om zich heen. De foto van Audrey Hepburn boven het bed irriteert
haar - de sigarettenhouder, de handschoenen, de juwelen, de prinsessenblik. En wat
hangen er veel spiegels in Jamy's slaapkamer! Belachelijk.
Hilda besluit om even op bed te gaan liggen - naast de berg jassen is nog wel
plaats. Moeizaam staat ze op, zet twee passen en laat zich vallen. De grote spiegel
vangt haar bewegingen. Het meisje ziet hoe haar hoofd op de bomberjacks ploft en
even op en neer veert... Wat is de stof lekker koud en zacht...
Ze ziet zichzelf liggen. Nee, mooi is ze niet. Eerder lelijk. Haar te kleine hoofd
verdwijnt bijna in de zee van jassen. De gesmolten walvis probeert haar op te eten...
Voorzichtig drukt ze haar gezicht onhandig tegen de oranje binnenvoering van
een jas en sluit haar ogen. Wat ruikt dat lekker. Een jongensgeur?
Een vriend is voor haar niet weggelegd. Met haar spierziekte is ze bij voorbaat
kansloos. En zou er per ongeluk iemand interesse in haar hebben, dan is stap twee
de eindhalte. Al haar spieren zijn verkrampt, dus ook...
Met haar handen streelt ze het zachte polyamide. Ze voelt hoe het jongenslijf
aangenaam tegen haar aan drukt. De borstkas, de schouders. Weg is de pijn in haar
benen. Langzaam droomt ze weg op de lome muziek in de verte...
‘Hilda?!’
Ze schrikt wakker.
In de deuropening staat Jamy, met een blikje cola in haar hand. Haar blik is
spottend.
‘Ik kom je iets te drinken brengen, maar misschien wil je liever verder slapen?’
‘Sorry, ik moest even rusten... Mijn spieren... Ik ben in slaap gevallen. Is het
gezellig?’
‘Best wel. Gewoon een feestje, niks bijzonders, wel chill... Amuseer jij je een
beetje?’
‘Maak je om mij maar geen zorgen, ik ben graag alleen.’
‘Nou, dan ga ik maar weer. Ik wip straks nog wel een keertje langs.’
Hilda kijkt haar na. Jamy draait met haar kont. De billen puilen boven de lage
broekrand uit.
Ze is een beetje een olé-meisje: oppervlakkig, luidruchtig en egoïstisch. Precies
zoals de meeste andere meisjes op school.
Olé-meisje, Hilda bedacht de term nog niet zo lang geleden. Ze heeft een hekel
aan die fuifnummers, die pretmakers - het leven is helemaal geen feest... Met een
flukse beweging verrekt ze een nekspiertje. De pijn straalt uit naar haar schouders.
Een pompende hoofdpijn komt opzetten.
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dat stoer doen in de klas - nee, ze begrijpt er geen snars van. En waarom
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willen ze er toch allemaal hetzelfde uitzien? De jongens een spijkerbroek en een
bomberjack, de meisjes een glinsterend naveltruitje en een zichtbare string. Vooral
dat laatste irriteert Hilda - ondergoed als modeverschijnsel?
‘Amuseer je,’ had haar moeder gezegd toen ze Hilda met de auto af zette, voor de
protserige bungalow. Dat haar dochter als garderobepersoneel was uitgenodigd, wist
zij uiteraard niet. Ook de ouders van Jamy ontging dat. Zij hadden een weekendje
zee geboekt. ‘Om de kust vrij te maken’ voor hun dochter.
Hilda probeert overeind te komen. Een hele klus nog met een stijve nek. Ze pakt
het blikje cola van de zitting en laat zich op de stoel zakken. Ze trekt het lipje omhoog.
De sis overstemt even de muziek. Ze neemt een slokje, maar het slikken gaat
moeizaam. Haar keel begint te schokken. Ze heeft een zware dag. Haar lichaam voelt
aan alsof het gevierendeeld wordt.
‘En doe geen gekke dingen,’ voegde Hilda's moeder er nog aan toe, gevolgd door
een onprettige knipoog. Hilda voelde meteen haar spieren spannen. Onder het lopen
verdraaide ze haar onderbeen - een kwestie van even tegen draaien. Ze voelde een
spiertje in haar dijbeen scheuren. Jamy, die in de deuropening stond te wachten,
merkte daar niks van.
Behoedzaam zet Hilda het blikje cola neer en probeert zich te ontspannen. De
schaamte is nog niet helemaal verdwenen. Ze is in slaap gevallen tussen de jassen!
Dat nieuwtje zal snel rondgaan op het school... en natuurlijk op het feestje! Hoort ze
daar al iemand lachen? Uit de woonkamer klinkt inderdaad gegiechel, even later
gevolgd door geschater. Jamy's harde lach ontsnapt door de halfopenstaande deur
en stuitert door de gang.
Hilda staart naar de grond. Zo te zien een duur tapijt. Voorzichtig draait ze haar
lichaam, het hele bovenlijf lijkt wel verlamd door de uitstralende pijn in haar nek.
Met haar ogen volgt ze het deurkozijn tot aan de grond. De plinten zijn opvallend
slordig geverfd. Dat ziet ze ook zonder bril. Haastwerk. Ze moet lachen, al weet ze
niet goed waarom.
De deur van de woonkamer zwaait open en twee jongens stappen op haar af. Zo te
zien zijn ze dronken. Ze duikt ineen.
‘Jij bent toch Hilda?’ vraagt de stoerste van de twee. Hij gaat pal voor haar staan.
De ander kijkt over zijn schouder mee.
Ze knikt angstig.
‘Dan zijn we aan het goede adres... We hoorden van Jamy dat je graag op bed ligt
en toen dachten wij: kom, we gaan erbij liggen!’
De twee grijnzen. De kleinste laat een boer. Hilda voelt zich bedreigd. Verlamd
kijkt ze naar de grond. Die lijkt te draaien. Cirkels die over elkaar heen schuiven...
Waarom stuurt Jamy die jongens naar haar toe? Om haar te pesten natuurlijk.
‘Volgens mij durft ze niet,’ zegt de achterste jongen. Hij strijkt nonchalant een
lok vettig haar achter zijn oor. ‘Misschien moeten we haar een beetje helpen?’
Hilda schudt van nee. Ze moeten weggaan. Haar met rust laten.
‘Inderdaad,’ zegt de stoere, ‘laten we haar een beetje helpen!’
‘Ik wil niet,’ fluistert Hilda.
‘Kom, kom, niet zo bescheiden.’
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De twee jongens pakken haar elk bij een arm en proberen haar overeind te trekken.
Haar hele lijf staat op knappen. Ze heeft nauwelijks nog controle over haar spieren.
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‘Je moet wel een beetje meewerken, meisje.’
Ze slepen haar naar het bed, gooien de jassen op de grond en draaien haar op de
rug. Hilda is panisch. Tranen springen in haar ogen. Wat moet ze doen? Schreeuwen?
Nee, dan komt straks iedereen kijken en dan is ze helemaal verloren.
De stoerste van de twee knoopt haar ribfluwelen broek los en stroopt die naar
beneden, samen met haar onderbroek.
‘Zo, een harige poes! Dat is behoorlijk ouderwets, meisje. Daar trek je geen volle
zalen meer mee.’
Hij laat nu ook zijn eigen jeans zakken en laat zich op haar vallen. Hij ruikt naar
alcohol en sigaretten.
In de spiegel kan ze de gebeurtenissen volgen. Het beeld klopt niet. Die blote benen
zijn niet van haar... Ze kan haar lichaam haast niet meer bewegen. Ook haar tong is
verlamd.
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‘Zo meisje, dan gaan we het eens gezellig maken.’
De stoere probeert zijn piemel in haar te stoppen, maar ze zit op slot. Wat hij ook
probeert, Hilda gaat niet open.
‘Houtem kalm, meisje, een beetje ontspannen...’
Het meisje trilt van de spanning. Haar stalen kabels zijn overbelast.
De tweede jongen wordt ongeduldig. Hij kijkt achterom of er niemand de
slaapkamer binnenkomt. ‘Komt er nog wat van, ik wil ook nog!’
‘Het lukt niet. Ze zit dicht.’
De jongen staat op, maakt zijn vinger nat en probeert daarmee bij haar binnen te
dringen.
‘Potdicht! Dat heb ik nog nooit meegemaakt.’
De andere jongen duwt zijn vriend opzij. ‘Laat mij eens proberen.’
Maar ook hem lukt het niet.
Hilda kijkt angstig in de spiegel. Nee, daar ligt iemand anders... Op de achtergrond
staart Audrey Hepburn haar spottend aan. De blinkende honingogen proberen haar
aan te moedigen.
De jongens zijn nu zo opgefokt dat ze proberen haar benen met geweld te spreiden.
Allebei pakken ze er een vast aan de enkel en drukken die naar buiten. Geen beweging.
Hilda houdt het niet meer. Ze laat al haar spieren knappen, de een na de ander.
Benen, armen, rug, nek, allemaal scheuren ze los... Een niet te beschrijven pijn vlamt
door haar lichaam... Nog een paar wilde schokken en dan verliest ze haar bewustzijn.
De jongens schrikken en beginnen in paniek te schreeuwen.
Al snel staat de ‘garderobe’ vol met nieuwsgierige feestgangers. Jamy legt een jas
over het blote onderlijf en haalt een glas water. Ze gooit het met een smak leeg over
Hilda's gezicht.
‘Klootzakken,’ roept ze tegen de jongens, die schaapachtig de kamer uit sluipen.
Het meisje komt langzaam bij en ziet tientallen ogen naar haar staren. Ze weet
weer waar ze is en wat ze is. Het lukt haar nog net om ook de laatste spier te laten
knappen.

Naschrift
De volgende dialogen kunt U desgewenst zelf in het verhaal onderbrengen, al dan
niet chronologisch:
1 - Jacqueline, je dochter maakt op mij een ongelukkige indruk. Komt dat
door haar ziekte?
- ‘Hilda ongelukkig? Nee hoor! Ze zit gewoon in de pubertijd. Hilda is een beetje
onzeker en verlegen. Zo gaat dat toch op die leeftijd. Ze moet zich niet zo afsluiten
en leuke dingen gaan doen met vriendinnen.’
- Maar die spierziekte is voor haar toch een handicap?
- ‘Volgens mij valt dat wel mee. Die ziekte zit voor een deel tussen haar oren.
Iedereen heeft op die leeftijd wel wat. Zo erg is dat helemaal niet. De een vindt haar
borsten te klein, de ander baalt van haar pukkels... en Hilda heeft stijve spieren.’
- Je vertelde net dat Hilda vanavond een feestje heeft. Leuk voor haar...
DIALOOG
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- ‘Ik hoop het. Ze blijft liever thuis hoor, ze is een echte huismus... Mijn dochter
is het tegenovergestelde van mij. Ik denk dat ik haar erheen moet slepen...
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Het is goed dat ze naar feestjes gaat. Misschien doet een eerste kus wonderen en
verdwijnt haar onzekerheid.’
- Ze gaat kussen?
- ‘Hallo zeg, tieners op een feestje, geen vader of moeder in de buurt...’
2 - Meneer Daniëls, uw dochter gaat naar een feestje. Bent u ongerust?
- ‘Een feestje, daar weet ik niks van. Mijn vrouw gaat daarover.’
- Sorry dat ik het zeg, maar het is volgens mij belangrijk dat u als vader zich
daarmee bemoeit...
- ‘Met vrouwenzaken bemoei ik me liever niet. Ik heb daar slechte ervaringen
mee.’ (lacht)
- Bemoeit u zich dan wel met Hilda's spierziekte?
- ‘Volgens mijn vrouw valt het wel mee met die ziekte.’ (maakt bij het woord
ziekte aanhalingstekens in de lucht)
- Ik heb er natuurlijk niks mee te maken, maar ik denk dat u de problemen van uw
dochter onderschat.
- ‘Nee hoor, mijn vrouw weet precies hoe laat het is. Ze is niet van de straat. Ik
ben niet zomaar met een of andere bimbo getrouwd. (lacht)
DIALOOG

3 - Je hebt haar dus toch maar uitgenodigd?
- ‘Mijn moeder blééf zeuren... Bovendien hadden we iemand nodig voor de
garderobe.’
- Zo'n garderobe is toch flauwekul; de jassen liggen gewoon op bed?
- ‘Hoezo flauwekul? Het is cool om op je party een garderobe te hebben. Dan hoor
je erbij. Zonder garderobemedewerker is een feest niet compleet.’
- Stel dat Hilda niet wilde...
- ‘Er zijn genoeg Hilda's op school. Voor hen is dat de enige manier om naar een
hip feestje te komen. Ik doe Hilda hier een groot plezier mee hoor.’
- Zeker weten?
- ‘Natuurlijk. Voor Hilda is mijn feestje de gebeurtenis van het jaar.’
DIALOOG
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4 - Is Hilda een fijne leerling?
- ‘Niks op aan te merken. Ze is vlijtig en aandachtig. Een voorbeeldige leerling.’
- Ondanks haar handicap?
- ‘Mevrouw, ik let niet op handicaps. Dat zijn vooroordelen waar ik niet aan
meedoe. Ik beoordeel mijn leerlingen op gedrag en prestaties.’
- Maar misschien belemmert het de prestaties?
- ‘Nee hoor.’
- Of het gedrag?
- ‘Geen sprake van.’
- Misschien wordt Hilda gepest of niet geaccepteerd?
- ‘Dat weet ik niet. Ik heb ook geen tijd om me daarin te verdiepen. Waarom zou
Hilda trouwens niet geaccepteerd worden? Het is een keurig kind!’
DIALOOG

5 - Niet bepaald strak gedaan, zeg, dat schilderwerk van je...
- ‘Vind je het gek? Die rijke klojo's knijpen je uit! Te gierig om een beetje
fatsoenlijk over de brug te komen voor zo'n klus. Nou, dan krijgen ze ook de kwaliteit
die daarbij hoort. Ik ga me hier een beetje uitsloven voor zo'n fooi. Mooi niet!’
- Het zal ze vandaag of morgen toch wel opvallen dat je die plinten alleen een
beetje nat hebt gemaakt. En dan komt het roddelcircuit op gang. Einde klussen!
- ‘Ben je gek! Wanneer kijken die kakkers nu naar de plinten. De enige die dat
ziet, is de werkster en die durft er natuurlijk niks over te zeggen. Bang dat ze dan
ook kritisch gaan kijken naar haar poetswerk.’
- Je kent je klanten goed.
- ‘Ik ken ze in elk geval beter dan dat ze mij kennen.’
DIALOOG

6 - Kennen jullie Hilda van school?
- ‘Ik ken haar helemaal niet.’
- ‘Ik ook niet.’
- Vind je haar aantrekkelijk?
- ‘Dat weet ik niet. Ik zie haar vanavond voor het eerst.’
- En jij?
- ‘Ach, aantrekkelijk... Zolang er maar een gat in zit.’ (lacht)
- ‘Op dit soort feestjes wordt er altijd geneukt. En een nieuw meisje is weer eens
wat anders. Dat wil je dan wel eens even uitproberen. (lacht ook)
- Misschien kent Hilda ‘dit soort feestjes’ helemaal niet...
- ‘Na vanavond dus wel!’ (lacht nog harder)
DIALOOG

DIALOOG 7 - Mevrouw Hepburn. Wat vindt u ervan dat u in al die meisjesslaapkamers

hangt?
- ‘Het is denk ik belangrijk dat meisjes een rolmodel hebben. Iemand waaraan ze
zich kunnen spiegelen. Zo'n ijkpunt helpt ze om te leren omgaan met hun onzekerheid.
In de pubertijd hebben meisjes een houvast nodig.’
- Had u vroeger ook zo'n rolmodel?
- ‘Maureen O' Sullivan. Ze speelde de vrouw van Tarzan, Jane. Een krachtige
vrouw die niet bang was voor avontuur. Als jonge meid was dat voor mij de ultieme
vrouw.’
- Een totaal ander persoon dan de escort=girl Holly Golightly...
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- ‘Tijden veranderen - en ook weer niet.’
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Ja Ze Is Op Nu
Hugo Brandt Corstius
Op het lycée Voltaire zou ik een lezing houden. Ik stond voor het grote
gebouw en las de namen van de straten links en rechts van de school: Rue
Spinoza en Rue Condillac. Net als Voltaire kritiseerden die twee de
heersende religie. Vast expres gekozen die straatnamen. Maar niemand
van de Voltaireclub zag hoe de klinkers van die straten gekozen waren.
Arbeidsonrust leidt tot judotienkamp.
Karweiduo's zetten zich in voor gouddiefstal.
Pandemonium barst los in het struisvogelpark.
Achtergrondruis klinkt uit de circusorkestbak.
Platenstudio leidt herhaaldelijk tot jodiumgeval.
Acteurswoning geniet van silhouetpracht.
Fabrieksfout werd gevonden in Utopeia.
Adviseursrol gaat naar de oud-bewindsman.
Raisonneur in de Rue Florian kletst over nucleonica.
Grandiloquent is die kakelende neurotica.
Maximumverlof verleent de onderluitnant.
Balvirtuozen zijn buitengewoon enthousiast.
Watoessirund vreet de hele duinenflora.
Bamboefluit begeleidt de minutenpolka.
Harmonieus klinkt de tekst van het bulletinboard.
Chaoswiskunde levert je alleen een zeurdiploma.
Jacobuspenning won terecht Miss Europa.
Avonturier is hoofdpersoon in de nep-bildungsroman.
Stadsguerilla vermoordt morgen een woningspeculant.
Afsnuffelwoning ruikt smerig naar linoleumwas.
Laurierdrop geef je voor de grap aan een hongersimulant.
Hallucinose kwam door de inhoud van de verzorgingsrugzak.
Cactusbloei is onverwacht mooi op een wilgenhoutwal.
Dauwvormingen zijn vaak zichtbaar op weiwoudsgras.
Détailfout is vaak de schuld van Ludolfianen.
Beatrixlusthof is ideaal voor alle concubinaten.
Melancholicus weent zachtjes in zijn uniformjasje.
Rechtbankomruil is werkelijk totaal insupportabel.
Ex-gasthuisnon behoort nu tot de prostituanten.
Zwerfautogids helpt die verdomde stinkdouane.
Kermisafbouw vindt plaats bij de humorfabriek.
Reisauto is onmisbare luxe voor journalisten.
Pensiondatum wordt vastgesteld voor de hulpkanonniers.
Geitouwlap wordt stevig bevestigd aan de accu-lorrie.
Semibungalow is echt geschikt voor koran-studie.
Beginquota bepalen vaak de dagproductie.
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Kerkdogmaticus is idioot gek op luilakbollen.
Tenorbazuin bleek geschikt voor simulatoren.
Verlovingsdatum staat vast van de clubkampioen.
Verzorgingsrugtas zit nu vol blauwbilgorgels.
Nepjournalist slaakt op de televisie een miauwroep.
Verbouwingsplan vereist nu maximumlonen.
Februarizon verdampt een honingdauwtje.
Regulatorisch verhandelen ze de lithogravures.
Keuringsrapport geeft cijfers aan cocktailjurken.
Keuringsopdracht voor alle hart-long-chirurgen.
Zenuwontlading is hevig na gidsavonturen.
Sequoia heeft de takken vol met championmuggen.
Migrantenvrouw wordt gered door tumorbestraling.
Piratenduo gedraagt zich weer eens ouwezakkig.
Picassokleur is in dit schilderij superromantisch.
Pianoduet klinkt overtuigend kleurvocalisch.
Pilatusgemor is natuurlijk erg ongelukzalig.
Divasupporter acteert overtuigend neovulkanisch.
Fietsparcours is vastgesteld voor judoka-meid.
Dienstauto wordt beschikbaar voor bouwarbeid.
Videoaccu is in het bezit van een ultramodernist.
Nieuwbouwplan is bedacht voor nieuw model autotrein.
Bridgeclubavond is een kwestie van loyauteit.
Zilverquota komen voor in de avonturenfilm.
Informateur woont nog in een burgermanswoning.
Infonauten gebruiken liefst een resusfactorgids.
Invoerdatum komt er aan, van de vruchtwaterlozing.
Invoertuba wordt bespeeld door de hamburgerkoning.
Inbouwpakket voor snelle wenkbrauwfronsing.
Pirouetdans is helaas onvermijdbaar dwangneurotisch.
Figurantenrol is belangrijk voor een operahuis.
Illustratoren krijgen licht van hun neongasbuis.
Minutenchaos verstoort uren het contactgeluid.
Wiskundeopdracht is nodig voor transportvergunning.
Indrukcontacten verbeteren de verstandhouding.
Virusoverdracht bedreigt het watertorkruid.
Monasterium moet weggezet op een ruimteplatform.
Donateursgift is bestemd voor het mispuntensaldo.
Oraniënburg wordt straks een gezellig guerilladorp.
Mozambique heeft last van een stembusfiasco.
Confabulering is een kwestie van sine qua non.
Zondagspubliek voor patiënten met meniscuschaos.
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Oerstadium beleeft zij van de muzikantentrots.
Overschaduwing dreigt van de Christus-achtergrond.
Protesilaüs was helaas dol en mutatievol.
Loeituba verschrok de vredige naturistenbond.
Moleculair moet je oppassen met de dipsausjespot.
Ongeluksmiddag ten gevolge van een valiumtekort.
Olifantenslurf lijdt al jaren aan ernstige ulceratio.
Propria Cures schrijft over de Venus van Milo.
Oiseau vloog in de luchtkarteringstocht.
Dorpsnieuwsblad ontbreekt in de hamburgerkiosk.
Opiumjager werd neergepaft in zijn Texas-uniform.
Opiumverdrag dat ik van harte achteruitschop.
Zoutwatervis is lievelingsgerecht van wildemansduo.
Copulatie gaat ongemakkelijk in een kermisauto.
Oudkerkslavisch kletsen is migrantenhumor.
Goudeiland bezit voor goudzoekers een trainersduo.
Popmuzikanten spelen in een geraniumbos.
Stofzuigerzak krijgt als-ie vol is een trapeziumvorm.
Supraregio staat trots op topniveau.
Brugwachterswoning komt in de gifbomenschaduw.
Punaisekop is waarachtig comme-il-faut.
Ultraviolet schilderen we het ecoviaduct.
Quattrocentrist is geschikt voor een ideogramtruc.
Ultrasonischer is die nieuwe Edison-accu.
Rue Washington, daar ruik ik graag een gorillageur.
Rue Lacroix, daar werkt op nummer 8 een chiropracteur.
Rue Pisarro is contramineus vanwege de Voltaireclub.
Rue Spinoza blijft naast Voltaire steeds harmonieus.
Rue Forain, daar dronk ik vruchtencocktail onder een pianodeun.
Rue Condillac, genoemd naar een priester, maar een raisonneur.
Huiskamerlol is hier voor een Opperlandicus.
Bruidsjaponnen verbergen het ebolavirus.
Urinetransport is geen feilloos contraceptivum.
Stuiversroman wordt weggegooid in een afvloeiput.
Vuilophaler heeft zwaar werk in crematorium.
Juniorenbal vindt plaats op het bajespodium.
Humorpaleis serveert heerlijke nierragoût.
Suffocatie overviel een predikantsvrouw.
Stukgoedtariff is eigenlijk een dialectfout.
Humorfestival ging tenonder door een fabrieksfout.
Urokinase schenkt je uitstekende fellatiohulp.
Hugo is er af, van deze karweibouw - Alles in Ordnung.
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Geen gezeik, iedereen rijk
De dreigende tweede brutering in de volkshuisvesting
door Wim Sterkenburg & Arno van der Valk
Nederland telt 418 woningcorporaties en het merendeel daarvan lijkt op papier
steenrijk. De gezamenlijke woningcorporaties maakten in 2009 ongeveer 294 miljoen
euro winst. Ondanks het feit dat de projectontwikkeling die door een aantal corporaties
wordt ondernomen erg verliesgevend was, is dat al met al 125 euro winst per woning
uit omzet (huur en verkoop). Dan gaat het om klinkende munt dus, en dat terwijl de
echte rijkdom van de corporaties voornamelijk bestaat uit hun stille reserves. Die
worden geschat op meer dan 200 miljard euro, en dan gaat het om voorzichtige
schattingen. Steenrijk is dan het goede woord.
Gezien de noodzaak om te bezuinigen zou het Ministerie van Financiën dus wel
gek zijn als ze de sector van de woningcorporaties ongemoeid laat. De vraag voor
Financiën is alleen hoe je dit in de huizen opgesloten vermogen uit de corporaties
krijgt en in de schatkist kunt laten lopen. En zulks tegen de achtergrond van nieuwe
Europese regelgeving die de woningcorporaties in Nederland danig aan banden legt.
Zo mag voortaan bijvoorbeeld slechts tien procent van de corporatiewoningen met
een huur van maximaal 652,52 euro verhuurd worden aan mensen met een inkomen
van boven de 33.614 euro. Hoewel hieromtrent in Nederland nog relatief weinig
publiciteit is geweest, lijkt deze regelgeving met name Nederlandse corporaties in
een akelige positie te brengen en lijkt in één keer een hele categorie huurders van de
corporatiekaart te vegen.
Los daarvan ruikt de overheid geld, en zij bereidt daarom een aantal maatregelen
voor om Nederland (lees: de schatkist) te laten ‘profiteren’ van de vermeende rijkdom
der woningcorporaties. Die maatregelen zijn complex, zo complex dat ook de Tweede
Kamer ze maar half schijnt te begrijpen. Hieronder zullen wij trachten ze te ontrafelen,
maar op voorhand delen wij alvast mee dat deze maatregelen volgens ons bovenal
neerkomen op twee kernpunten: 1) de overheid laat de huurders de rekening betalen
en 2) de overheid consumeert het geld voor de volkshuisvesting in plaats van dat ze
die centen investeert.
Voordat we duiken in de gouden bergen van de corporaties is het van belang eerst
de feiten op een rij te krijgen, en dat valt niet mee als het over woningcorporaties
gaat. Beelden winnen het ook hier al te gemakkelijk van de werkelijkheid. Afgezien
van enkele (nu ja, te veel) deplorabele bestuurlijke incidenten, is de beeldvorming
in de politiek en in de media over woningcorporaties vaak simpelweg onjuist. Het
klopt dat de corporaties rijk zijn, maar dat zijn ze alleen op papier en alleen als je
bepaalde rekenmethodes hanteert. De totale marktwaarde van het corporatiebezit is
volgens De Nederlandse Bank 291 miljard euro, en dat is inderdaad een aanzienlijk
bedrag. Maar dit geld hebben de corporaties alleen in hun zak als ze vandaag hun
2,4 miljoen huurwoningen leeg verkopen tegen de taxatiewaarde.
Onlangs nog waarschuwde Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan
de Universiteit van Amsterdam, voor de volgens hem ‘achterhaalde gedachte’ bij de
overheid dat de woningcorporaties rijk zijn. Volgens hem is dit een misverstand dat
zeer schadelijke gevolgen heeft voor de sector.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

Conijn becijfert dat de financiële situatie van corporaties de afgelopen jaren sterk
is verslechterd als gevolg van de forse en niet rendabele investeringen in meer
leefbaarheid,
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een sterke toename van bedrijfslasten en de tegenvallende verkoop van huurwoningen.
Er is volgens hem zelfs sprake van een neerwaartse spiraal en alleen doorbreking
van het traditionele inflatievolgend huurbeleid kan soelaas bieden. Dat beleid is, zo
meent hij, onhoudbaar omdat de kosten van het wonen structureel meer stijgen dan
de gemiddelde inflatie. Conijn is ervan overtuigd dat in het huidige regeerakkoord
te weinig oog is voor de ‘beroerde financiële situatie’ van de corporaties en dat de
vastgeroeste gedachte dat corporaties rijk zijn desastreuze gevolgen zal hebben voor
de woningmarkt in Nederland.
Wij denken dat deze hoogleraar gelijk heeft. De werkelijkheid is dat de corporaties
enerzijds steenrijk zijn (wat betreft vermogen) en tegelijkertijd anderzijds straatarm
(wat betreft geen cash).
Anders gezegd: de rijkdom van de corporaties schuilt vooral in de enorme autonome
waardestijging in de afgelopen jaren van hun vastgoedbezit. Politiek Den Haag schetst
niet helemaal voor niets vaak het beeld dat de corporaties in de jaren negentig bij de
grote verzelfstandigingsoperatie die bekend staat als ‘De Brutering’ in feite te veel
geld hebben gekregen, althans op een onvoorziene wijze op staatskosten hebben
geprofiteerd van de lage rente en stijgende huizenprijzen. In de ogen van veel politici
is het derhalve gerechtvaardigd dat dit geld door de overheid weer wordt teruggehaald.
Het is immers geld van ons allemaal.
Dit is een mooi en aanlokkelijk beeld, maar of het spoort met de feiten is de vraag.
De brutering verliep als volgt. In 1995 losten volgens de Wet Balansverkorting
Geldelijke Steun Volkshuisvesting de woningcorporaties de rijksleningen af. Deze
leningen werden op de kapitaalmarkt geherfinancierd en met de opbrengsten werden
de contant gemaakte ‘woninggebonden subsidies’ afgekocht. Het rijk was op deze
wijze in één keer verlost van een molensteen op de rijksbegroting. Er werd per
corporatie afgerekend. Iedere corporatie kreeg waar zij recht op had en kon zo het
geld dat van het rijk was geleend terugbetalen. Er werd geen (subsidie)geld meer
rondgepompt en in één klap waren de corporaties pijnloos en zonder mediaophef
geprivatiseerd.
Niet alle corporaties liepen overigens warm voor deze regeling. De voorgangers
van brancheorganisatie Aedes waren geen voorstander van deze brutering. Het klinkt
nu onwaarschijnlijk, maar zij vreesden dat de brutering beroerd zou kunnen aflopen.
Voor de verrekening van de subsidies en leningen was het rentepercentage
(disconteringsvoet van 6,75 procent) namelijk van groot belang. Dat de brutering
voor veel corporaties uiteindelijk zeer gunstig uitpakte, komt vooral door de sterk
dalende rente in de jaren na de brutering. Indien de rente was gestegen, dan had de
brutering even zo gemakkelijk inderdaad slecht kunnen afgelopen.
Dankzij de (onvoorziene) rentedaling, de (sterker dan voorziene) stijgende
huizenprijzen en (toegegeven) goed ondernemerschap pakte de brutering dus bijzonder
positief uit voor de meeste corporaties. Zo kon het beeld ontstaan dat corporaties bij
de uitruil te veel geld hadden gekregen en dat de overheid zich de kaas van het brood
had laten eten.
Dit beeld is echter even wijd verbreid als onjuist. De brutering heeft immers ook
voor het rijk, de staatskas en dus de burger bijzonder positief uitgepakt. Het rijk had
indertijd zelf grote belangen bij de brutering. De toegezegde subsidies aan corporaties
en de woningwetleningen telden namelijk mee bij het zogenoemde EMU-saldo, het
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saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid dat moest voldoen aan de criteria
van de Europese Monetaire Unie. De hoogte van de staatsschuld diende vanwege de
monetaire eenwording aan de Europese normen (en die van de komende euro) te
voldoen. Het scheelde plots een flinke slok op een borrel toen de subsidies en leningen
aan corporaties van de staatsbalans verdwenen. De volkshuisvesting was vanouds
immers een van de grootste begrotingsposten in Nederland, en op deze budgettair
neutrale wijze kon ons land opeens moeiteloos voldoen aan de Euro-verplichtingen.
Geprivatiseerd of niet, de woningcorporaties bleven ook na 1995 onder toezicht
van de overheid. De werkzaamheden van de corporaties zijn geregeld in het Besluit
Beheer Sociale
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Huursector (BBSH), de toegestane huurverhoging wordt jaarlijks vanuit Den Haag
verordonneerd en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) houdt de financiële
vinger aan de pols in naam van het verantwoordelijke ministerie. Dit zelfstandige
bestuursorgaan adviseert over het rechtmatigheidstoezicht en het volkshuisvestelijk
toezicht en ze mag de sector heffingen opleggen om noodlijdende corporaties te
saneren of bijzondere projecten (zoals de wijkenaanpak) te financieren.
Sinds 1995 heeft de gehele vastgoedsector zonder twijfel gouden tijden gekend, en
dat geldt dus ook voor de woningcorporaties. Na het doorsnijden van de koorden
met het rijk kende de sector een spectaculaire stijging van de waarde van haar
bezittingen. Nu de economische wind tegenzit, kijkt de overheid jaloers: plots lijkt
de sector een kip met gouden eieren, die slechts hoeft te worden geslacht om in één
keer tweehonderd miljard stille reserve vrij te maken voor begrotingsdoeleinden.
Jammer alleen dat de kip zelfstandig is, dat de gouden eieren langs de straat staan
en er mensen in wonen.
Het heeft er evenwel alles van dat de overheid deze details als overkomelijk
beschouwt en min of meer in stilte een ‘tweede brutering’ voorbereidt. Zeker is dat
momenteel bij regering en Tweede Kamer het volkshuisvestings-verstand op nul
staat en men het oog slechts gericht heeft op het overheidstekort. Voor wie de
Nederlandse traditie van woningvoorziening een goed hart toedraagt zijn de tekenen
niet gunstig. Alles wijst er immers op dat de brutering dit keer niet tussen het rijk en
de sector woningcorporaties zal gaan, maar rechtstreeks tussen de woningcorporaties
en de huurders. Het rijk hoopt daarbij de lachende derde te worden. Geen gezeik,
iedereen rijk - de politiek denkt blijkbaar dat het mogelijk is.
Wie het niet gelooft dat alle panelen in de volkshuisvesting aan het schuiven zijn,
dient zich het volgende af te vragen. Wat moet je nu als overheid doen om zo'n
‘tweede brutering’ op gang te brengen? Het antwoord luidt dat het in principe gaat
om drie fundamentele stappen. En wie scherp kijkt, ziet dat een aanzienlijk deel van
die stappen al is genomen of in voorbereiding is.
De eerste stap van zo'n ‘brutering’ is dat de traditionele ‘brede doelgroep’-benadering
van de woningcorporaties wordt versmald. Zoals gezegd vindt Europa - overigens
ingefluisterd door Nederland - het blijkbaar vanzelfsprekend dat in de zestiende
economie van de wereld mensen met een belastbaar huishoudinkomen van meer dan
33.614 euro per jaar in hun eigen huisvesting voorzien. Die hebben daarvoor de
woningcorporatie helemaal niet nodig, luidt de opvatting in Brussel. Tegenwoordig
worden deze huurders in de politiek aangeduid als ‘scheefwoners’. Een aardige
pejoratieve term met onverbloemd beschuldigende ondertoon, maar in feite gaat het
natuurlijk om ‘scheefbetalers’. Deze huurders wonen immers prima, maar betalen
in verhouding tot hun inkomen relatief weinig huur.
Zeker is dat de verhouding tussen deze huurders en de corporaties thans onder
druk staat. Flink geholpen door rommelig politiek haastwerk van de toenmalig
minister Van der Laan heeft de Europese Commissie beschikt dat vanwege vermeende
‘staatssteun’ woningcorporaties nog maar tien procent van hun woningen met een
huur onder de 652,52 euro aan deze scheefbetalers mogen toewijzen, als ze tenminste
dringend een woning nodig hebben vanwege hun gezondheid of veiligheid. Anders
volgen er sancties.
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Nu de politieke geesten onder invloed van Europa rijp zijn voor het einde van de
brede sociale volkshuisvesting, is het tijd voor de tweede stap op weg naar brutering:
de overheid moet de koopbereidheid van de scheefbetalers daadwerkelijk bevorderen.
In een tweede bruteringsoperatie is het immers van cruciaal belang dat potentiële
kopers van huurwoningen vertrouwen hebben in de economische ontwikkelingen en
in hun eigen economische toekomst. Zonder dat vertrouwen zijn ze niet te bewegen
tot de aankoop van hun huurwoning, en blijft de schatkist leeg.
In dit perspectief is het dus van het grootste belang rust te houden op het front van
de hypotheekrenteaftrek. Precies dat is minister-
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president Rutte en zijn coalitie wel toevertrouwd. En het is waar: net als dit kabinet
zullen aspirant-kopers van hun eigen huurwoning niet warmlopen voor de afschaffing
van de hypotheekrenteaftrek, hoewel dat om een groot aantal redenen wel heilzaam
zou zijn voor de Nederlandse woningmarkt in bredere zin.
Nu blijkt overigens plots dat stap één danig in de weg zit van stap twee. Door het
invoeren van een inkomensgrens van 33.614 euro per jaar voor huurwoningen van
corporaties gaan huishoudens met een middeninkomen tot ongeveer 45.000 euro
onherroepelijk tussen wal en schip vallen. Voor hen zijn te weinig huurwoningen
beschikbaar terwijl een reguliere koopwoning in veel gevallen financieel onhaalbaar
is.
Zo staat het er vandaag daadwerkelijk voor: er zijn twee stappen in de
bruteringsoperatie uitgevoerd, maar helaas zonder een goed doordacht plan. Wat nu
in elk geval moet volgen als derde stap is een formaliteit, maar wel noodzakelijk: er
moet worden geregeld dat de grens wordt verlaagd waarbij de woningcorporaties
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming krijgen om woningen
beneden de marktwaarde in bewoonde staat te verkopen. Hieromtrent is officieel
niets be-
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kend, maar geluiden binnen het oerwoud van de volkshuisvesting wijzen er op dat
de overheid zich maar al te goed bewust is van het feit dat deze stap noodzakelijk is
om van stenen centen te maken.
Indien iemand ons zou vragen mee te denken over deze kwestie (wat niet het geval
is), zouden wij ons kunnen voorstellen dat het in de rede ligt de grens voor verkoop
te verlagen van de huidige negentig naar zestig procent van de marktwaarde. Bij een
gemiddelde verkoopprijs van pakweg 120.000 euro (60 procent van de gemiddelde
marktwaarde op basis van de fiscale waarde in bewoonde staat) is het voor de
categorie scheefbetalers dan de moeite waard om de aankoop van hun huurwoning
te overwegen. De hypotheekadviseur op internet rekent hen bij een volledige
hypotheek zonder aflossingsvrij gedeelte een netto maandlast van bijna vijfhonderd
euro voor.
Op dit punt zullen de rekenmeesters van lands schatkist enthousiast worden. De
gemiddelde boekwaarde van een corporatiewoning bedraagt - schatten wij uit de
losse pols - ongeveer 50.000 euro. Dus de corporatie maakt bij een verkoop tegen
de hierboven genoemde gemiddelde verkoopprijs circa 70.000 euro aan stille reserves
vrij en het rijk pakt bij elke verkochte woning al direct ook nog een bedrag van 7.200
euro aan overdrachtsbelasting.
Hoe krijg je nu als rijk meer van die 70.000 euro te pakken? In het regeerakkoord
sorteert Rutte al goed voor door huurders het recht te geven hun woning tegen een
‘redelijke prijs’ te kopen. Het regelrecht onteigenen van corporatiewoningen is
uiteraard geen optie en het is voor de rijksoverheid ‘uncharted territory’ om ook maar
te overwegen de regels voor corporaties zo aan te passen dat die gedwongen kunnen
worden tot het verkopen van woningen. Wij hoeven evenwel geen moeite te doen
uit te zoeken of dat wettelijk überhaupt mogelijk is, want er is een veel eenvoudiger
oplossing denkbaar. Het rijk legt de corporatiesector via het Centraal Fonds
Volkshuisvesting gewoon een ‘Heffing in het Belang van de Volkshuisvesting’ op.
Op die wijze kun je de huurtoeslag gewoon op de rijksbegroting laten staan. Het
verschil is echter dat niet de rijksbelastingen maar de corporatieheffing zo het grootste
deel van de huurtoeslag opbrengt. Politiek is dit een aantrekkelijke optie want de
hypotheekrente blijft ook aftrekbaar. Deze worst voor de huurders reduceert weliswaar
de opbrengst voor het rijk, maar dat kan desgewenst verrekend worden in de hoogte
van de op te leggen heffing.
Hoeveel zo'n ‘Heffing in het Belang van de Volkshuisvesting’ moet bedragen?
Een heffing van 250 euro per woning per jaar levert bij de huidige omvang van de
corporatiesector ruim 0,6 miljard euro per jaar op. In 2008 kregen ongeveer 1,1
miljoen huishoudens (een derde van de huurders) voor ongeveer 2 miljard euro aan
huurtoeslag. Dus als op dat bedrag flink wordt gekort, dan is het acceptabel voor het
Ministerie van Financiën. De corporaties zullen constateren dat ze per woning €250
euro betalen, terwijl ze in 2009 niet meer dan €125 per woning winst maakten.
In werkelijkheid zal vrijwel geen enkele corporatie overigens zo'n
‘Volkshuisvestingsheffing’ uit de huuropbrengst kunnen betalen, en dus komt daarmee
vanzelf de ‘gedwongen’ verkoop van woningen in beeld. Vanwege de eerder
genoemde verlaging van de toestemmingsgrens bij verkoop naar zestig procent van
de marktwaarde doet het rijk daar natuurlijk niet moeilijk over. Dat is niets anders
dan de ‘redelijke prijs’ zoals genoemd in het regeerakkoord.
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De gehoopte uitkomst van dit slagveld is dat minder huurders ‘scheef’ betalen,
want die hebben inmiddels naar tevredenheid van zichzelf en van de overheid hun
huurwoning gekocht. Tel uit de winst.
Zoals gezegd: een ‘tweede brutering’ lijkt zich op ongeveer deze wijze in stilte te
ontvouwen. Lijkt, want hoewel twee van de drie stappen al zijn genomen, schijnt het
nog maar bij weinig mensen te zijn doorgedrongen wat er dreigt te gebeuren. In
essentie gaat het erom dat met door de kopers van corporatiewoningen geleend geld
(via een hypotheek op de kapitaalmarkt) en via een afroming van de vermogens van
de corporaties (een ‘volkshuisvestings-
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heffing’ of iets dergelijks) een aanzienlijke bezuiniging op de rijksbegroting wordt
gerealiseerd. De huurtoeslag blijft in stand, maar deels gefinancierd uit de opbrengst
van verkochte corporatiewoningen. De stille reserves van de corporaties zijn op deze
manier liquide gemaakt, maar worden wel louter consumptief ingezet.
Anderzijds kan men aanvoeren dat de huurtoeslag voor een deel ook weer bij de
corporaties terugkomt en dat daarbij de cirkel rond is. Maar dat is schijn.
De consequentie van deze aanpak is dat de investeringscapaciteit van de corporaties
wordt uitgehold, dat daarmee de werkgelegenheid in de bouwnijverheid een forse
knauw krijgt en dat er na verloop van tijd meer achterstandswijken zullen ontstaan
door gebrek aan investeringskapitaal voor renovatie, onderhoud en activiteiten die
de leefbaarheid bevorderen.
Anders gezegd: indien deze plannen inderdaad rijksbeleid worden, betekent dit
dat we binnen afzienbare tijd de volkshuisvesting in Nederland weer kunnen typeren
als louter ‘wonen voor de armen’. Dit is precies de situatie waar andere Europese
landen juist vanaf willen. Sterker nog: het buitenland kijkt met jaloer-
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se ogen naar het huidige Nederlandse volkshuisvestingsstelsel dat is gebaseerd op
huurwoningen voor brede doelgroepen met brede investeringen in woningen en
leefbaarheid.
Als het hier geschetste onzalige plan daadwerkelijk door de Tweede en Eerste Kamer
geloodst wordt (en zoals gezegd zijn de eerste twee stappen hiertoe reeds gezet), zal
het kabinet twee principiële problemen onder tafel moeten moffelen. Het eerste heeft
te maken met het gegeven dat woningcorporaties als toegelaten instelling alleen
uitkeringen mogen doen ‘in het belang van de volkshuisvesting’. De vraag rijst dan
of het in het belang van de volkshuisvesting is als het kapitaal dat in meer dan honderd
jaar door private organisaties met een maatschappelijke functie vooral uit
huurpenningen en waardestijging werd opgebouwd, plots wordt benut om het
begrotingstekort van het rijk te bekostigen. Strikt volgens de regels die de
rijksoverheid zelf aan de corporaties stelt, mag dit niet. In statuten van corporaties
staat klip en klaar dat het geld van de corporaties alleen voor de volkshuisvesting is
bestemd.
Het tweede probleem heeft te maken met de verhoudingen op de woningmarkt als
geheel. De jaarlijkse rijksuitgaven voor mensen met een koopwoning via de
hypotheekrenteaftrek belopen per saldo 10 miljard euro (uitgaven
hypotheekrenteaftrek verrekend met de opbrengsten eigenwoningforfait). Is het te
rechtvaardigen dat de twee miljard aan huurtoeslag opgebracht wordt door de sector
waarvoor die juist is bestemd (en die nota bene ook meebetaalt aan subsidiëring van
de woningbezitters)? Of gaan in ons generieke belastingstelsel de woningkopers
voortaan ook meebetalen aan de hypotheekrenteaftrek?
Bij het aantreden van de huidige regering is er geen aparte minister meer voor Wonen,
Wijken en Integratie maar is dit beleidsterrein als ‘portefeuille’ ondergebracht bij
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is voor het eerst sedert de Tweede
Wereldoorlog, en het lijkt erop dat het kabinet Rutte de volkshuisvesting net zo goed
kan overdoen aan het Ministerie van Financiën, want het beleid lijkt meer te draaien
om geld dan om huizen, hun bewoners en de woningzoekenden. Breken met het
verleden kan heilzaam zijn, en de jaren van de wederopbouw liggen inderdaad achter
ons, maar de wijze waarop de verworvenheden van meer dan honderd jaar
volkshuisvesting thans ondergeschikt worden gemaakt aan de budgettaire behoeftes
en modes van dit moment zijn op z'n minst weinig intelligent en op z'n ergst volkomen
destructief voor de woningmarkt.
Voordat het eindspel van een ‘tweede brutering’ daadwerkelijk wordt ingezet, zou
het goed zijn - voor de Tweede Kamer en voor alle burgers - die verworvenheden
nog eens rustig in kaart te brengen. Dan zou ook blijken dat het weinig zinvol is
huurders die wat meer zijn gaan verdienen in de loop der jaren te stigmatiseren als
scheefhuurders in plaats van ze reële doorstromingsmogelijkheden op de woningmarkt
te bieden. Dan zou meteen ook blijken dat het door het kabinet voorgenomen recht
op koop voor heel veel huurders al lang bestaat, de laatste jaren in koopconcepten
als Koopgarant, Te Woon en de Vrijekeuswoning.
Het idee de corporatieve volkshuisvesting om te vormen tot een soort
‘rijkswoningbedrijf’ ter wille van de schatkist is heilloos. Dit betekent niet dat de
overheid de corporaties maar hun gang moet laten gaan. Een intelligent

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

volkshuisvestingsbeleid betekent dat rijk en corporaties oplossingen dienen te zoeken
voor de stimulering van de Nederlandse economie in het algemeen en van de lokale
woningmarkt in het bijzonder. Daarbij dient niet alleen de kwestie van de
doorstroming centraal te staan, maar tevens die van de verbetering van de woonlasten
van de kwetsbaarste groep huurders.
Opkomen voor de verworvenheden van meer dan honderd jaar volkshuisvesting
betekent kortom ook vernieuwing van de verhoudingen tussen alle partijen teneinde
de maatschappelijke legitimatie van de corporaties te herbevestigen. De corporaties
en de overheid moeten elkaar kunnen vinden in het feit dat in de volkshuisvesting
de lange termijn altijd veel belangrijker is dan de budgettaire waan van de dag.
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Jasper Mikkers
je zegt dat je naar zin zoekt
en dat je die niet vindt
toch als iemand aan je vraagt een nestkastje te timmeren
de luier van je kleinzoon te verschonen
spreek je al je kunde aan en kijk je trots naar
de glans van net gedroogde verf
de glinstering in ogen
later komt de droefheid opzetten
en zit je, voel je, weer met lege handen
leger naarmate de nacht
niets heb je voor elkaar gebracht in dit massaal verdwijnen
de werkelijkheid is je thuishaven als de leegte om je oren stormt
de bevrediging van tastzin en de geur van vers brood
vullen je hart en trekken je borst tot tegen het leven
op dit zinkend vlot, te wankel om op voort te varen, rust je uit
je bent alweer bereid, ook nu, 20 mei 2009 18.20 uur
om wat het goedig, oppervlakkig lijf meer dan aanvaardt
naar snakt, dankbaar omhelst, om zeep te helpen
om het niet weten op te pakken als machete en
de halsslagader door te hakken van wat is, je pijn doet, jij bent

(het goedig lijf)
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de eeuw als kamer aangekleed
een doos vol messen, landschappen en hamers
een museum dat is ingericht met verdwenen licht
daar zul je het mee moeten doen, zei mijn moeder
hier mocht ik rondlopen, door een periode in de tijd
zoveel eeuwen na Hippocrates
in een waas van dampende was, zeeplucht als behang
het wolkendek weerspiegeld in een zinken bad
gelukkig ben je op tijd, zei ze
daarmee bedoelde ze: ga niet te laat weg weer
want op het laatst herken je het behang niet meer
hier dus hoor ik, tussen de eerste tonen van jazz & rock-'n-roll
en wat ik nog niet weet omdat ik er te oud voor ben
hier neem ik afscheid, zwaar van tijd en aangetaste foto's
ik steek een schop in de grond, deze, (pak beet)
sla op de achterkant aarde van een bloembol
en laat de zon ondergaan zoals hij nog nooit deed

(mijn tijd)
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Het litteken
of hoe ik besloot mijn kop kaal te scheren
door Gamal Eldin Fouad
‘Het is zeker geen metafoor of hyperbool, maar de doodsaaie, letterlijke
waarheid’
- A. SCHOPENHAUER
Het litteken is groter dan ik dacht. Vijfentwintig jaar lang heb ik er niet meer aan
gedacht, het was simpelweg uit mijn geheugen verbannen. Maar wanneer ik in de
spiegel mijn hoofd iets naar voren kantel, verschijnt het wit en naakt op de kruin van
mijn kale schedel. Onontkoombaar, als het slijmspoor van het weekdier waarvan ik
nu zeker weet dat het 's nachts over mijn kop kruipt. Walgelijk en laf, want vlak voor
mijn ontwaken verschuilt het zich weer snel ergens in een gezichtsholte. Het litteken
is groter dan ik dacht.
Het is de eerste keer dat ik hem zie. Ik zie de banneling met mijn eigen ogen. Hij
is heelhuids teruggekeerd. Maar ik geloof ze niet, mijn eigen blote ogen niet. De
persoon daar in de spiegel gaat mij helemaal niet aan. Hij is een vreemdeling. Een
soort vergissing. Een misplaatste grap. Ik kijk naar iemand anders. Naar iemand
anders met een kaalgeschoren hoofd. Hij kijkt pijnlijk.
Dat litteken is niet van mij. In al zijn koude glans daar in de spiegel kan het mij
gewoon niet toebehoren. Dat is wat ik denk, weet, besef. Het is van iemand anders.
Van iemand van wie ik misschien lang geleden eens heb horen vertellen, van
gefluisterd horen vertellen dan, onbestemde scherven geluid die onverstaanbaar
waren door het geroezemoes op de achtergrond. Ik kan geen woord ervan verstaan.
Hij is wellicht een figurant uit een van de verhalen van mijn grootmoeder.
Vertellingen van vroeger, die in loop der tijd verward zijn geraakt en in elkaar
verstrikt. De woorden sponnen weer nieuwe fantomen die door mijn hoofd zijn gaan
dwalen. Of misschien is hij...
De stemmen worden luider.
Een flard van een herinnering daagt. Niet mijn herinnering. De herinnering van
iemand anders.
Ik zie een grasheuvel bezaaid met rode bakstenen. Ik zie oogstekend zonlicht, en
ik proef iets. Bloed. Maar niet mijn bloed. Het bloed van iemand anders.
Iemand. Anders.
Dat litteken kruipt met een lichte kronkel dwars over mijn hersenpan. Het al die
jaren vergeten, en al die tijd overwoekerd gebleven paadje is weer voor iedereen
zichtbaar gemaakt door een tondeuse op de laagste stand.
En langzaam dringt het tot mij door. Dringt het zich op. Groter. Almaar groter.
Het was bij de gieren. Daar besloot ik het te doen. Mijn haar afscheren, bedoel ik.
Niet dat ik iets met gieren heb, helemaal niet zelfs. De kooi met roofvogels

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

42
was toevallig het eerste waar ik tegenaan liep toen ik bij de ingang van de dierentuin
een pad linksaf koos. Ik ga overal linksaf waar ik de weg niet weet. Van een afstand
kon ik al enkele beesten zien. In zichzelf weggezonken en roerloos in de zon.
Standbeelden met een lome trots.
De immense kooi die de gieren gevangen hield, stamde uit een tijd waarin men
wist om te gaan met zwaar ijzer. Dikke, roestige spijlen rondom. De massieve geur
van het ijzer leek de lucht om de kooi dikker te maken tot een zuurstofloze pap waarin
geluiden bleven hangen, verzwaard en misvormd door de vette vogelstank die door
het roestige geraamte naar buiten sijpelde. Na een tijdje rook je het niet meer en kon
je weer ademen.
Ik stond alleen voor de kooi en luisterde. Betoverende echo's en dissonanten
galmden rondom. Oerkreten die van alle kanten samenkwamen, vasthaakten aan het
ijzeren gehemelte waarachter de gieren mij zwijgend aanstaarden.
De afgebladderde spijlen pasten goed bij de aaseters, net als de rotspartijen op de
achtergrond, en drie, aan roestige kettingen opgehangen boomstammen die op oude
marteltuigen leken. Of totempalen van een uitgeroeid volk. De schors van de dode
stammen was van onderen kaalgevreten. Misschien door een kooigenoot die nu om
een of andere, vast en zeker walgelijke reden uit het zicht bleef. Ik ken dat soort
redenen.
Op de vloer van smerig beton lagen vijf witte ratten levenloos naast elkaar en
ongeschonden nog. Dood wit tegen het morsige grijs. Het dagelijkse offerbrood voor
de heilige beschermgeesten van de totempalen. De kadavers waren daar kennelijk
zorgvuldig neergelegd door een verzorger die had geleerd hoe hij moest omgaan met
de doden. Symmetrisch, als de dood zelf.
Het heilige rattenmaal werd vooralsnog genegeerd door de zwarte monsters die
het oergewicht van de prehistorie nog onder hun vleugels meedroegen. Zij bewogen
niet, hautain en in zichzelf gekeerd. Vijf mediterende gieren. Elk onwrikbaar op zijn
troon in de zon en op een gepaste afstand van elkaar, volgens de wetten van te kleine
ruimtes die je onvrijwillig delen moet. Ik ken dat soort ruimtes.
Helemaal in de nok van de kooi, bovenop de hoogste totempaal zat een reusachtig
exemplaar - een Grote geelkopgier, zei het bordje. Zijn kale kop en gemene ogen
waren schuin naar de zon gekeerd. Hij zat daar in diepe trance, één met de paal,
waarin hij zijn scherpe klauwen had vastgeklonken.
Nog meer dan de andere kale zenmeesters concentreerde hij zich op zijn eigen
binnenste. Hij straalde totale kalmte en zelfbeheersing uit, alsof hij de oplossing voor
het kosmische raadsel nu bij de hand had. - Of zag ik het verkeerd en was hij juist
gecapituleerd voor de ijzeren werkelijkheid rondom, had hij zich neergelegd bij de
omstandigheden? Toonde hij wijsheid of de berusting van een gevangene die
levenslang uitzit?
Ik ken dat soort berusting.
Plotseling kwam de totempaal traag tot leven, en spreidden de machtige vleugels
zich met een langzame, vloeiende beweging uit tot een spanne van enkele meters.
In deze kruisigingpose bleef het beest roerloos zitten, alsof het zoveel mogelijk
zonlicht wilde vangen. Na een korte eeuwigheid trok de gier zijn enorme vleugels
weer beheerst langszij. Alsof hij even ergens hoog boven de aarde had gezweefd,
een genetische herinnering misschien, een vervlogen reminiscentie.
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De trance werkte aanstekelijk. Geleidelijk steeg ik ook op in mijn loomheid,
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liet mij door het beest meevoeren in de gierende wind, op duizelingwekkende hoogte.
Ver beneden ons schoven aardse kleurvlakken voorbij, waardoorheen donkere rivieren
kronkelden en zich als aderen vertakten.
Totdat een kind vlakbij hard begon te huilen. Ik stortte neer. Naast mij stond een
jong paar met hun dochtertje. Dat dochtertje, van top tot teen in het roze gekleed,
wilde de buggy uit, maar mocht dat niet van haar ouders, beide gekleed in de laatste
lijn trainingspak voor hem en haar. Het meisje zette een nog luidere keel op, en
maakte heftige, stuiptrekkende bewegingen, alsof haar laatste uur geslagen had.
De ouders gaven toe, zoals waarschijnlijk alle ouders hadden gedaan. De moeder
tilde het meisje hardhandig uit de buggy en gaf haar op de koop toe een snauw. Het
kind begon hierop nog harder te krijsen en probeerde zich los te wurmen uit haar
armen. De moeder moest wel loslaten. De kleuter maakte zich schreeuwend uit de
voeten.
De vrouw keek verwijtend naar haar man. Hij had zich tot dan toe overal buiten
gehouden, en stond schouderophalend achter de lege buggy. Ze zei iets tegen hem,
en dat moet vernietigend zijn geweest, want daarna holde hij toch maar achter het
kind aan.
De gier verroerde intussen geen spier. Ondanks de commotie bleef het beest als
versteend naar de zon staren. Ik probeerde mij ook niet te bewegen. Ik probeerde het
niet te zien.
De man had zijn dochtertje gevangen en sleurde haar mee terug naar de kooi. Hij
kwam naast mij staan, het meisje nog steeds grienend aan zijn klauw van een hand.
Zijn vrouw was met de kinderwagen op een bankje verderop neergeploft, en begon
in haar tas te wroeten. Ze haalde een spiegeltje tevoorschijn en begon haar lippen bij
te werken. Ik wilde het allemaal niet zien.
‘In het echt zijn ze veel groter...,’ begon de man plotseling.
Hij sprak tegen zijn dochtertje, toch zeker.
‘Vééél groter.’
Ik had het mis, hij keek naar mij.
‘Op safari... vorig jaar... naar Zuid-Afrika...’
Hij grijnsde en ik zag een lange rij stevige tanden.
‘Met het hele gezin all-in. Hartstikke mooi.’ Hij had het laatste met een
vastberadenheid uitgesproken die alle twijfel uitsloot.
Ik knikte, hield mij op de gier gericht. Het hielp niet.
‘Daar waren heel veel van die beesten. Veel groter dan deze... Bloedheet dat het
was, en tuurlijk was het eten niet te vreten..., de godganse dag rijst... dan weer rijst
met dit, dan weer rijst met dat... ik hou niet van rijst...’
Ik wilde het niet te horen, maar er stond niemand anders.
Zijn dochter begon weer te dreinen. Ze had een sandaal van haar voet getrokken
en smeet die van zich af. De man merkte het niet, hij praatte rustig door.
‘En die zwartjes de hele dag maar bedelen om geld, overal moest je dokken... hier
met de poen... en weg waren ze...’
Het meisje was aan haar andere sandaal begonnen.
‘Maar ik had ze wel door hoor... ben niet van gisteren... gewoon hand op de knip.’
Hij klopte met zijn hand op zijn portefeuille die zijn broekzak bolde, en knikte in
de richting van zijn vrouw op het bankje.
‘Dat zeg ik ook altijd tegen haar... als ze begint te zeuren.’
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Jezus, ik geloof dat hij er een knipoog bij gaf. Ik knikte weer. Vaag en als teken aan
mezelf dat ik in de vluchthouding moest.
De gier bewoog zich nog steeds niet, liet zich door niets en niemand afleiden. Als
een sfinx heerste hij over zijn domein. Ik bewonderde dat beest op zijn totempaal.
De man kreeg eindelijk door waar zijn dochtertje mee bezig was en knielde
zuchtend neer om de sandaal weer aan te krijgen. Hij zocht om zich heen voor de
andere schoen.
‘Waar is je sandaal, Annabel?’ Het meisje gaf nu opeens geen kik meer en keek
schuldbewust naar de grond.
‘Potverdorie, Annabel! Waar is je sandaal?’
Stilte.
De man, nog steeds op een knie, keek geërgerd om zich heen, maar vond niets.
Hij keek hulpzoekend naar mij omhoog. Ik hield even mijn adem in.
‘Daar,’ zei ik toen.
Hij zag het nu ook.
De sandaal lag met het zooltje omhoog aan de voet van de totempaal, niet ver van
het rijtje levenloze ratten. Een laatste, roze toevoeging aan het stilleven. De hand
van de meester.
Langzaam, zonder zijn ogen af te wenden, kwam de man overeind. Met een blik
vol ongeloof bleef hij naar het sandaaltje staren, onbewust van de hand die zijn
dochtertje in de zijne had gelegd. Zo bleef hij vastgenageld staan. Zo bleven wij allen
genageld staan, zes paar ogen op hetzelfde punt gericht. In eerbiedige stilte.
Ik keek op naar de gier. Hij had zijn vleugels weer wijd uitgeslagen. Borstveren
in de zon. Alsof hij op elk moment nu uit zijn sluimer zou ontwaken, de sprong zou
wagen, om de betovering te verbreken. Om zich tegen de spijlen te pletter te slaan.
Elk moment nu...
De man zag het nu ook. Hij wees zijn dochtertje de gier. Ze maakte een kirrend
geluid.
Zonder een woord te zeggen draaide hij zich toen om, wenkte naar zijn vrouw dat
ze moest meekomen, en liep met het meisje aan zijn hand, huppend op één roze kous
weg.
Het toneel was plots leeg en stil.
Ik was weer alleen met de gier die zijn vleugels had ingetrokken, schijnbaar zonder
te bewegen. Diep in zichzelf weggezonken warmde hij zijn kale kop aan de mateloze
zon.
Toen besloot ik het te doen.
Mijn kop kaalscheren, bedoel ik.
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Grand Hotel Afgrond en wij
Over tijd en engagement in ‘Der Zauberberg’
door Maarten Doorman
Dat het Amsterdams Historisch Museum onlangs het middendeel van zijn naam heeft
geschrapt, is een symptoom van verlies aan historisch bewustzijn. Dat het Nationaal
Historisch Museum nog voor het is opgericht, wordt wegbezuinigd, is dat wellicht
ook. Ik ga niet klagen dat er geen belangstelling voor geschiedenis meer is, want
zo'n dooddoener wordt gelogenstraft door de talloze prachtige boeken en historische
tv-programma's van de afgelopen jaren. Maar het besef dat onze geschiedenis een
bepaald verloop heeft, is na enkele decennia postmodernisme en een eeuw van
vooruitgangskritiek ontegenzeglijk wel verschrompeld.
Dat bracht opluchting bij velen, niet in de laatste plaats bij de vroegere marxisten
onder ons. En het bracht onverschilligheid. En soms, als bij mij, bracht het een licht
onbehagen.
Ondanks de opkomst van een vak als ‘wereldgeschiedenis’ weten we dat het een
illusie is om wat er allemaal gebeurt als een samenhangend proces te kunnen
begrijpen. Maar het gemak waarmee scholen en universiteiten voorbijgaan aan het
interpreteren van gebeurtenissen in de samenhang van grotere ontwikkelingen, is
teleurstellend, om van kranten met hun naar eigen zeggen zo geprononceerde hang
naar ‘duiding’ nog maar te zwijgen.
De opkomst van China, de veranderingen in het klimaat, de digitale revolutie, de
worstelingen op het Afrikaanse continent, de War on Terror, de medische technologie,
de rol van de kunst, ze worden uitvoerig besproken en bediscussieerd. Tegelijk
zweven al dit nieuws en al die analyses en gesprekken in het vacuum van een
tijdsbesef dat ze stuurloos maakt, en daardoor iets vrijblijvends geeft.
Onlangs herlas ik Der Zauberberg (‘De Toverberg’) van Thomas Mann en ik was
verbluft over de actualiteit van deze roman van bijna een eeuw oud. Wat een
meeslepende schets van een tijdsbeleving zonder ontwikkeling, en van hoe die
feestelijke tijdloze tijd ten slotte wordt ingehaald door de meedogenloze, ja zelfs
moorddadige vooruitgang van de geschiedenis...
Zoals je bij romantische landschapsschilderijen door het ontbreken van een
voorgrond direct het doek in tuimelt en, als op vleugels, in een andere wereld wordt
binnen gevoerd, zo ben je in Der Zauberberg al na luttele bladzijden in vreemde
regionen. De hoofdpersoon, Hans Castorp, komt met een boemeltreintje in een
bergdorp aan om zijn neef te bezoeken, die in een kuuroord verblijft vanwege
tuberculose. Hij is een beetje duizelig, en onpasselijk door het hoogteverschil, het
andere klimaat, de lange reis. Het landschap is zonderling, de geluiden nieuw. Zowat
het eerste dat Castorp in het sanatorium hoort, is een ijselijke hoest die ‘klonk als
een lugubere krachteloze woeling in een brij van organische ontbinding’.
Anders dan bij een schilderij van Caspar David Friedrich, John Constable of
William Turner kun je de blik na die eerste bladzijden evenwel niet meer afwenden.
Een kleine duizend pagina's houdt de schrijver je gevangen in een vaag misselijk
makende en tegelijk sprookjesachtige wereld. En net als bij die schilderijen kun je
je afvragen, of ze een geconcentreerde, misschien zelfs zuiverder vorm van de
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werkelijkheid afbeelden, of eerder een andere, ervan afgeleide realiteit beschrijven,
een droomwereld, die ons laat ontsnappen aan de zorgen en het stompzinnig geblaat
van alledag.
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De duizeligheid van het begin van de roman gaat al snel over in de koorts waaraan
iedereen in het sanatorium wel meer of minder lijdt. Die koorts zorgt voor een
nauwelijks merkbare betovering, of lichte hysterie, als je het nuchter zou bezien.
Maar zulke nuchterheid is op deze hoogte en in deze omstandigheden niet zo
makkelijk vol te houden, niet door de welgestelde teringlijders, niet door de prozaïsche
Hans Castorp zelf, en dankzij Thomas Manns weergaloze stijl al snel niet meer door
de lezer, die zich moeiteloos in de sympathieke, wat naïeve hoofdpersoon verplaatst.
Castorp bezoekt er voor drie weken zijn neef met de gedachte vervolgens samen
huiswaarts te keren; hij wordt echter onmiddellijk zelf tot patiënt gemaakt. Hij zal
er zeven jaar blijven.
Het sanatoriumpubliek is een naar binnen gekeerde gemeenschap. De individuen
komen van alle kanten. Door het strenge regime in het kuuroord zitten ze dagelijks
een aantal keer bij elkaar aan tafel, ze zijn ongewild intiem met elkaar door hun
gezamenlijke ziekte en de telkens dreigende, zij het altijd verzwegen dood. De
buitenwereld wordt nooit ter sprake gebracht, kranten lijken er niet te bestaan en
zodra iemand al dan niet tijdelijk verdwijnt, wordt er niet meer over hem of haar
gesproken. Er heerst een vage minachting voor het ‘laagland’.
Die afzijdigheid mag begrijpelijk zijn in het nog televisie- en radioloze tijdperk
van de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog, maar de ontkenning van de wereld
daar beneden is wel erg radicaal. Hoe diepgaand de bergbewoners van het laagland
verschillen, blijkt vooral uit de geheel andere tijdsbeleving van de patiënten.
Dat Der Zauberberg onder veel meer een verhandeling over de tijd is, mag een open
deur heten. Wie filosofische belangstelling heeft voor het ervaren van de tijd, kan
zich niet tot Schopenhauer, Nietzsche, Bergson en Heidegger beperken. De Toverberg
is een onmisbare aanvulling op de analyses van deze denkers, misschien zelfs meer
nog dan Prousts À la recherche du temps perdu.
Niet dat Mann er voortdurend enorm wijsgerig over doet, integendeel. Zo hangt
een van de gasten aan tafel, ‘het ivoorkleurige meisje Levi’, tegen de stoelleuning
en ze zou op een dode lijken ‘als haar boezem niet zo heftig en metrisch op en neer
gegaan was’. Dat woord metrisch is grappig: de mechanische kloktijd wordt hier
gemeten door de tuberculeuze ritmiek van de ademhaling, die voortkomt uit een
duistere binnenkant vol organische ontbinding.
In de droomwereld van het kuuroord valt een woord als ‘metrisch’ meteen op,
want elk normaal tijdsbesef lijkt hier afwezig. Al zijn de bewoners aan een militair
strakke dagindeling van kuren en maaltijden onderworpen, die hen voortdurend op
de klok moet doen kijken, tegelijk bestaat voor hen buiten die dagelijkse cyclus - en
die van de week en de jaarlijkse feestdagen - nauwelijks tijd. Of beter: de tijd is
meedogenloos aanwezig, maar cyclisch, als een carrousel, terwijl zij lineair vrijwel
ontbreekt.
Behalve Hans Castorp vertoont niemand in Der Zauberberg ook maar enige
psychologische ontwikkeling. Ze mogen een, vaak fataal, ziekteverloop vertonen,
verder blijven het zetstukken, als de paarden op een draaimolen. Er gebeurt veel in
het sanatorium, maar er is geen geschiedenis. Wat is dat (na bijna honderd jaar) een
mooie metafoor voor het tijdsbesef van het laatste decennium...
Het ontbreken van een lineaire tijd is op deze grote hoogte merkbaar aan de
sneeuwbuien in augustus en de warmte op zonnige dagen in de winter. Van de
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opeenvolging van seizoenen kun je hier niet goed op aan. En als je wel op de
seizoenen let, keren natuurlijk steeds dezelfde terug en gaat de tijd zo bekeken ook
niet verder... De inmiddels geacclimatiseerde Hans Castorp legt aan zijn minder
beschouwelijk aangelegde neef uit, dat er geen sprake is ‘van richtingsduur, en de
eeuwigheid betekent niet “rechtdoor”, maar “in de rondte”’.
Waar steeds hetzelfde gebeurt, zo had Thomas Mann bij Schopenhauer gelezen,
houdt de tijd eigenlijk op te bestaan. Een schitterend beeld hiervoor is de
omstandigheid, dat de gasten boven de loofboomgrens zitten: het eeuwige groen van
de naaldbomen
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onderstreept nog eens dat op deze hoogte van tijd in de gewone zin geen sprake meer
is.
Welnu, het is deze tijdloosheid, die de bewoners van het sanatorium zo vergaand
van mensen in de gewone wereld onderscheidt. Hoewel Thomas Mann (in een brief
aan de literatuurwetenschapper Richard Thieberger) ontkende dat hij ooit iets van
Henri Bergson had gelezen, zien we in Der Zauberberg zeer duidelijk het verschil
tussen Bergsons mechanische tijd, de wetenschappelijk gemeten objectieve kloktijd,
de voortschrijdende geschiedenis, kortom, de tijd van het laagland, en anderzijds de
durée vecue, de geleefde tijd, zoals die subjectief ervaren wordt. De mensen op de
berg leven in een droom, in een subjectieve wereld, binnen de lijst van een romantisch
schilderij, zou je kunnen zeggen, al ervaren zij zelf de wereld daar beneden juist als
oppervlakkig, als schijn.
Het leven op de Toverberg is decadent, althans wanneer we het als Hans Castorp
beleven. Ergens noemt hij de ziekte iets feestelijks, geheel in de lijn van een zijner
mentoren, de twistzieke jezuïet Naphta, die mens-zijn aan ziek-zijn gelijk probeert
te stellen. Vestdijk schrijft, in De zieke mens in de romanliteratuur, dat op de
Toverberg de ziekte niet alleen het leven beheerst, maar het leven zelfs schept. In
deze koortsachtige toestand wordt Castorp gevoelig voor de grote paradoxen van het
leven, voor het ongezonde, voor een wereld die
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hij als rechtlijnig ingenieur in het laagland nooit ontdekt zou hebben.
Der Zauberberg is daarmee tegelijk een echte Bildungsroman; Castorp wordt
steeds onafhankelijker te midden van zijn leermeesters en de door hem aanvankelijk
met zoveel ontzag bejegende autoriteiten, hij gaat, zo suggereert het boek, behoren
tot een hogere beschaving. Hij vertegenwoordigt zo de esthetisch-melancholieke
levenshouding van de toch al niet meer zo jonge Thomas Mann, die afzijdigheid van
de politiek en het actuele maatschappelijke debat propageerde, zelfs nog na de
slachtpartijen van de Eerste Wereldoorlog; Betrachtungen eines Unpolitischen
verscheen in 1918. En die in Der Tod in Venedig (1912) dood en erotiek, bederf en
leven zo verleidelijk ineen had weten te vlechten.
Het is dit leven dat de filosoof en literatuurwetenschapper Georg Lukács trefzeker
veroordeelde bij een van Thomas Manns filosofische leermeesters, Arthur
Schopenhauer, die immers dagelijks in Frankfurt vorstelijk dineerde en het theater
bezocht onder verkondiging van een pessimisme dat uitliep op een pleidooi voor
ascetisme. ‘Grand Hotel Afgrond’ noemde Lukács het polemisch in Die Zerstörung
der Vernunft (1954); je boven de massa verheven voelen en koketteren met lijden
en dood om op die wijze zo nog extra genot te kunnen puren uit een verfijnde,
decadente levenswijze.
Het dertig jaar daarvoor verschenen Der Zauberberg is evenwel zo omvattend dat
de kritiek op een dergelijke levenswijze er reeds in is opgenomen - en misschien
zelfs wel het merg van dit meesterwerk is. Niet omdat Lukács zelf tot zijn verbazing
model had gestaan voor de zojuist genoemde radicaal Naphta, maar omdat het boek
tegelijk een beschrijving en een afrekening is met die esthetische, decadente
levensopvatting.
Weliswaar is het verblijf boven voor Castorp niet louter een decadente vlucht voor
de verantwoordelijkheden is die hij in het laagland als burger heeft, want hij leert er
veel en hij leert intens, zoals wij lezers er ook veel opsteken, over de tijd, de liefde,
het sterven en wat niet al. Maar Thomas Mann pepert zijn hoofdpersoon - en daarmee
zijn vroegere onpolitieke zelf - genadeloos in dat de tijd elders lineair doortikt en
keihard terugslaat.
Onopvallend kondigt de onvermijdelijke vooruitgang van de geschiedenis daar
beneden zich aan in een nieuwe verworvenheid: het sanatorium schaft namelijk een
grammofoon aan. ‘Laatste triomf der techniek,’ roept de geneesheer-directeur uit
wanneer hij het ding presenteert. Het resultaat ervan lijkt tot het rijk hierboven te
horen, want wat past beter bij deze subjectieve, broeierige, feestelijke wereld waar
de tijd nauwelijks vat op heeft dan muziek? En reken maar dat Mann hier weer uitpakt
met Schubert en Offenbach en de Aïda.
Wat een mooi symbool is deze grammofoon voor het cyclische tijdsbesef van de
luisteraars, met zijn steeds maar ronddraaiende zwarte schijf waar men gebiologeerd
naar kijkt! De platenspeler is bovendien een goed symbool, omdat het zo dubbelzinnig
is, want precies deze voortgang van techniek zal zich binnen luttele maanden in een
andere gedaante in het laagland doen gelden. Daar zal een goed ontwikkeld
spoorwegnet miljoenen soldaten tot elkaar brengen onder wolken van dodelijk gas
en explosies op een nog nooit eerder vertoonde schaal.
Aan het eind van het boek breekt de Eerste Wereldoorlog uit en pakt iedereen
plots zijn biezen. Ook Hans Castorp, die geen horloge meer draagt en al jaren geen
kalender meer onder ogen heeft gekregen, verwisselt nu hals over kop het
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schimmenrijk van het hooggebergte voor het echte leven in het laagland. Al zorgt
Manns superieure ironie ervoor dat dit echte leven bij Castorp waarschijnlijk binnen
de kortste keer op de dood uitloopt, aangezien hij op de laatste bladzijden soldaat
blijkt te zijn geworden en oprukt naar het front, waar hem fluitende granaatscherven
om de oren zullen vliegen.
Hoe dan ook: we donderen het schilderij uit, een paar illusies rijker en een paar
illusies armer. In de echte wereld is het namelijk oorlog en daar konden weinigen
zich aan onttrekken. De betovering van een circulaire, subjectieve tijd is verbroken
en bleek niet houdbaar. De lineaire tijd, de vooruitgang, die zo subtiel hoorbaar werd
in de mechanisch piepende ademhaling van het ivoor-
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kleurige meisje Levi, en in de muziek van de grammofoon, lijkt onontkoombaar.
Zo bezien is Der Zauberberg ook het slot van een tijdperk, van een
negentiende-eeuwse beschaving die nooit meer terug zal keren, een afscheid dat
Mann op een andere manier al in zijn debuutroman Buddenbrooks (1901) had
beschreven, om niet te zeggen: gevierd, een werk waarin een ooit bloeiende familie
generatie-gewijs afsterft. Op die manier is het een pendant van À la recherche du
temps perdu en, als we het boek naast deze giganten noemen mogen, de fin de
siècle-roman Rood Paleis van Bordewijk. Maar we kunnen De Toverberg ook lezen
als een aanmaning voor nu, voor de zielloze beleving van geschiedenis die het
Amsterdams Historisch Museum tot een Amsterdams Museum reduceert uit angst
voor diepgang en voor besef van het verleden. Wacht maar, de geschiedenis slaat
terug.
Waar schuilt nu volgens Thomas Mann in onze wereld de cultuur, de beschaving,
de kunst? In het isolement, op de hoogte van het sanatorium, die inspirerende
broedplaats, waar zo volop gestorven wordt, waar de tijd feestelijk ronddraait als
was het leven een carrousel, zolang tenminste de koorts niet oploopt en die carrousel
een tredmolen blijkt te zijn waarin elke stap zwaarder wordt tot de dood erop volgt?
Of is de cultuur toch geworteld in die verachte laagvlakte van de samenleving, waar
eigenlijk niet minder gestorven wordt terwijl je er wordt opgenomen in een
voortdenderende geschiedenis?
We zitten met Der Zauberberg op een keerpunt in Thomas Manns oeuvre, waar
hij zijn estheticisme en onmaatschappelijkheid herroept en inwisselt voor een soort
elitair humanisme, dat inmiddels overigens ook een behoorlijke gedateerde indruk
maakt. (Gelukkig steekt hij er in dit boek tegelijkertijd weer de draak mee door de
slepende manier, waarop de door Castorp aanbeden Kaukasische Madame Chauchat
het woord menselijk uitspreekt, als ‘mèènselijk’.) Een keerpunt waarop hij zich
verzoent met zijn geëngageerde broer Heinrich Mann, en een keerpunt waarop hij
zich afkeert van een estheticisme dat enkele jaren later met verve werd bestreden
door de Engelse schrijver en criticus Edmund Wilson in zijn nog altijd prachtige
essaybundel Axel's Castle (1931). Wilson tekent in dit boek bezwaar aan tegen grote
modernistische schrijvers die zich in zijn ogen als erflaters van het symbolisme
evenzeer van de wereld hadden afgewend, waaronder Valérie, Proust, Joyce en Yeats.
Wat zou het een prachtig geschenk zijn, wanneer de deelnemers aan het in ons land
elke zeven jaar terugkerende debat over de dood, de noodzaak dan wel de
maatschappelijke relevantie van de roman eerst Der Zauberberg zouden lezen, en
daar eens een weekje, al kurend, over na zouden denken. Zulks zouden zij dienen te
doen alvorens weer opgewonden op hun toetsenbord los te gaan en een column af
te scheiden zonder zich veel aan de geschiedenis en dit meesterwerk gelegen te laten
liggen. Manns boek verdisconteert moeiteloos het journalistieke gesoebat over
engagement in de kunst, het van argumenten en een wereldbeeld voorziet en het op
een niveau zou kunnen brengen van op zijn minst halverwege het laagland en de
besneeuwde bergen in hun betoverend licht!
De worsteling van Thomas Mann, eerder dan de uitkomst van die worsteling, zou
een goede leidraad zijn voor iedereen die van zins is wat te berde te brengen over
engagement en literatuur. Als iets van het meesterschap in zijn stijl, de verbluffende
eruditie, het filosofische raffinement, de meedogenloze karaktertekening en zijn
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superieure en allerminst goedkope ironie in de volgende ronde van dat debat zou
kunnen doorwerken, dan heeft Mann de betoverde patiënten daarboven niet voor
niets laten sterven.
En dat geldt evenzeer voor ons decennium in het algemeen, voor onze
onderwijsvernieuwers, onze opiniemakers en onze cultuurduiders. Aangestoken als
wij zijn door de verleidelijke droomwereld van de Toverberg, waarin geen verandering
bestaat, zullen wij door dit hypnotiserende boek ten slotte ruw wakker worden geschud
uit de ontkenning van een geschiedenis die ongetwijfeld terug zal slaan zonder weerga.
Want in die zin kun je altijd van de geschiedenis op aan.
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aan de Universiteit Utrecht. Won de Hollands Maandblad Schrijversbeurs
2009/2010 (poëzie) voor haar gedichten in HM.
IRIS BRUNIA

- geboren in 1928. Was hoogleraar econometrie aan de
Universiteit van Amsterdam.
MARS CRAMER

EVA GERLACH (1948) - Ontving de Lucy B. & C.W. van der Hoogt-prijs (1981),

de Jan Campertprijs (1995) en de P.C. Hooftprijs (2000). In 2010 verscheen
Het gedicht gebeurt nu. Gedichten 1979-2009.
- (1971). Schrijver en columnist. Zijn recentste roman is
Huid en haar (2010). 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 de Frans Kellendonk-prijs.
ARNON GRUNBERG

(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
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(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

(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

(1959) - Beeldend kunstenaar. Studeerde aan de Hogeschool
voor de Kunsten te Amsterdam. Woont en werkt te Haarlem. Publiceert met
enige regelmaat tekeningen in Hollands Maandblad.
STANCE OONK

(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

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (20083 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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Deze maand
Natuurlijk, we hadden gewaarschuwd kunnen zijn. We hadden het kunnen weten.
We hadden de reddingsvesten op tijd kunnen aantrekken. Indien we goed hadden
opgelet. Maar dat deden we niet. We zaten in ons huisje in Frankrijk (u), of we zaten
in de kroeg (jullie), of we hoopten op een literaire carrière (1 miljoen Nederlanders),
of we waren aan het werk (sukkels zoals ik). In elk geval lieten we ons weer links
en rechts inhalen door de werkelijkheid. Stom, ja, dat zegt u nu het te laat is, maar
een beetje oog voor de donkere wolken die zich samenpakten aan de horizon, ho
maar.
Hadden we de tekens aan de wand maar gezien. Afgelopen najaar maakte NRC
Handelsblad bij monde van Elsbeth Etty al gewag van ‘een keerpunt in de
Nederlandse literatuur’. Hadden we daar toen maar acht op geslagen. Dat keerpunt
kwam, zo stipuleerde zij, door een debutant wiens boek De ontdekking van de hemel
van Harry Mulisch ‘naar de kroon steekt’. Destijds haalden we onze schouders op.
Grote literaire ontdekkingen maken ze bij die krant immers elke zes maanden, zodat
men geneigd is deze droeve regelmaat toe te schrijven aan concentratieverlies door
het donderend geraas van het instortende niveau ten burelen. Sneu, maar niet iets om
wakker van te liggen.
Etty zelf had immers al eerder met de stelligheid die een cultuurcommissaris een
slechte naam zou geven, gediagnosticeerd dat Slaap! van de Vlaamse schrijfster
Annelies Verbeke ‘het belangrijkste debuut sinds Arnon Grunberg’ was en dat Lange
dagen van Pia de Jong ‘beter’ was dan Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Maar
ja, dit is de krant die op de voorpagina jubelt ‘Verkoop e-book verdrievoudigd’, maar
vergeet te melden dat deze ‘doorbraak van het digitale lezen’ een vermenigvuldiging
van 0,2 naar 0,6 procent van de boekenverkoop behelst.
U begrijpt mijn punt. Het gaat om literaire journalistiek in Nederland, en dan is
men al snel even vergevingsgezind als onoplettend. En nu zitten we er maar mee.
Want in dit geval had Etty gelijk. Er was wel degelijk sprake van ‘een keerpunt in
de Nederlandse literatuur’. Niet helemaal zoals zij bedoelde, maar de Rubicon is
overgestoken, de teerling is geworpen. Nee, nee, ik bedoel niet dat Arjan Peters in
de Volkskrant lyrisch schreef over Haantjes, het nieuwe boek van Kluun: ‘De
atmosfeer is helemaal Elschottiaans.’ En nee, ik bedoel ook niet dat Arjen Fortuin
in NRC Handelsblad de boekenbijlage opende met een beschouwing over ‘het K-2
duel’ tussen de bestsellers van Herman Koch en die van Kluun, en concludeerde dat
de laatste toch ‘niet Elschottiaans’ bleek. En nee, het gaat mij er evenmin om dat
dezelfde Peters tijdens de publiciteitstoernee van Kluun hem gezellig interviewde
ter bevordering van de verkoop.
Nee, het gaat mij om iets dat werkelijk verontrustend is. Ik bedoel het feit dat ik
mij blijkens het bovenstaande nu en op deze plek, waar elke maand slechts beschaafde
stilte heerst, even heb laten afleiden door de literaire niksigheid rondom. En dat,
terwijl ik als gewaarschuwd mens allang dekking had moeten zoeken. Nu ja, dit komt
wellicht omdat van het ‘keerpunt in de Nederlandse literatuur’ dat woord keerpunt
toch nog even valse hoop deed opflakkeren. - BB
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Dames en heren
door Arnon Grunberg
Over literaire prijzen - of men ze nu krijgt of niet - kan een auteur eigenlijk het beste
zwijgen.
Een van de eerste prijzen die ik ontving, was de Anton Wachterprijs, die in de
herfst van 1994 in Harlingen aan mij werd uitgereikt door de weduwe Vestdijk. Toen
ze het beeldje van Anton Wachter in mijn handen had gedrukt, fluisterde de weduwe
in mijn oor dat ze het boek waarvoor ik de prijs had gekregen, mijn debuutroman
Blauwe maandagen, met grote moeite had uitgelezen. Dat ik de prijs niet had
gekregen, als het aan haar had gelegen, maar dat ze toch hoopte dat het nog iets met
me zou worden. Ik geloof dat ze deze korte speech, die voor de aanwezigen niet te
horen was, afsloot met de woorden: ‘Groei snel.’
Ik vertel deze anekdote hier niet om de weduwe Vestdijk te ridiculiseren of haar
ongelijk te willen benadrukken. Integendeel, mijn bewondering voor haar kordate
optreden is in de loop der jaren toegenomen.
Maar sinds die plechtigheid in Harlingen meen ik in ieder jurylid altijd iets van
de weduwe Vestdijk te zien. Een man of vrouw die met lichte tegenzin de prijs
uitreikt; het liefst had de jury besloten maar geen prijs uit te reiken omdat er geen
fatsoenlijke laureaat kon worden gevonden, en een juryrapport geschreven waarin
staat: ‘Het was allemaal prutswerk, slechts X onsteeg het ternauwernood.’
Hiermee wil ik geen van de aanwezige juryleden beledigen. De werkelijkheid
dringt tot ons door via diverse filters. Mijn associaties zeggen wellicht meer over
mij dan over die werkelijkheid.
De uitreiking in Harlingen werd gevolgd door een feestelijk diner. Een van de
aanwezigen was vegetariër, maar het restaurant had daar geen rekening mee gehouden.
Een bestuurslid richtte zich op hoge toon tot de serveerster: ‘Waar blijft de
vleesvervanging? Wij wachten al een kwartier op vleesvervanging.’
Zoals ik bij juryleden altijd weer moet denken aan de weduwe Vestdijk, zo brengen
literaire prijzen en de daarbij behorende festiviteiten mij onvermijdelijk de
vleesvervanging in herinnering.
Vleesvervanging is wellicht nu meer dan ooit een accurate metafoor voor het
fenomeen literaire prijs. De criticus Arjen Fortuin schreef onlangs in NRC
Handelsblad dat er met een Nederlandse roman nog wel een prijs valt te winnen.
Daaraan voegde hij de retorische vraag toe: ‘Maar boeken verkopen?’
Literaire prijzen: vleesvervanging voor auteurs die in de ogen van recensenten,
boekverkopers en uitgevers te weinig boeken verkopen.
Mocht dit niet al afdoende reden zijn om te zwijgen over literaire prijzen kan ik
er nog dit aan toevoegen: zoals een soldaat die levend uit de oorlog komt zich niet
zou mogen laten voorstaan op het feit dat hij die oorlog heeft overleefd, zo moet een
schrijver niet opdraven om zich in het bijzijn van vrienden en familie te laten
complimenteren met de smaak van de jury.
Hierbij zou ik het kunnen laten, ware het niet dat ik het sympathiek vind als een prijs
is vernoemd naar een schrijver en ik van de gelegenheid gebruik wil
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maken om iets over Frans Kellendonk te zeggen. Meer in het bijzonder over die twee
woorden van hem die het meest geciteerd worden, vaak ook door mensen die verder
niets van hem gelezen lijken te hebben: ‘Oprecht veinzen.’
Een toepasselijk thema vanmiddag, want de beleefdheid schrijft voor dat de laureaat
zich dankbaar betoont, en wat is beleefdheid anders dan oprecht veinzen?
Dat idee van oprecht veinzen komt uit een lezing van Kellendonk uit 1986 getiteld
‘Idolen’, met de ondertitel ‘Over het tweede gebod’. Dit betoog werd een jaar later
opgenomen in zijn essaybundel De veren van de zwaan en gaat, zoals die ondertitel
al aangeeft, over het tweede van de Tien Geboden: ‘Gij zult u geen godenbeeld
maken, noch enig beeld van wat in de hemel is daarboven, op de aarde beneden, of
in het water onder de aarde.’
Veel meer nog dan over dit tweede gebod gaat ‘Idolen’ over realisme en
werkelijkheid en de moeizame relatie tussen die twee. Realisme, zegt Kellendonk,
kan worden gekarakteriseerd met de slagzin: ‘We weten waar we het over hebben.’
Natuurlijk weten we dat niet. Dat ik bijvoorbeeld bij literaire prijzen aan
vleesvervanging moet denken, is een particuliere associatie. En als mijn vriendin
tijdens seks ligt te hijgen, meen ik met werkelijk genot te maken te hebben, met
hartstocht wellicht, maar misschien is dat gehijg een voorbeeld van vakkundig doen
alsof, van oprecht veinzen.
Het realisme gaat niet alleen uit van een gedeeld referentiekader, het realisme
begaat de fout, de zonde misschien, dat het doet alsof er maar één referentiekader is.
Deze zonde van het realisme verleidt Kellendonk ertoe een aantal apodictische
uitspraken te doen. Bijvoorbeeld: ‘Alleen kunst die eerlijk uitkomt voor haar
kunstmatigheid is geoorloofd.’ En iets verderop: ‘Kunst moet nadrukkelijk onecht
zijn.’
Wij kunnen niet geheel doordringen tot de werkelijkheid, die Kellendonk dan ook
een mysterie noemt, we kunnen er nooit helemaal zeker van zijn of we met een
literaire prijs of met vleesvervanging te maken hebben, met genot of acteerkunst, en
daarom rest ons geen andere keus dan te doen alsof we weten waarover we het hebben.
Als we die werkelijkheid enigszins voor bewoning geschikt willen maken, kunnen
we niet volhouden dat we echt niet weten waarover we het hebben, dat we moeten
doen alsof, zonder te vergeten dat we doen alsof, dat we spelen. Dit is ook
Kellendonks definitie van ironie: oprecht veinzen. Een voorbehoud dus. Het
tegenovergestelde van ‘ik sta hier en ik kan niet anders’; we kunnen vrijwel altijd
anders, maar van alle houdingen die ik zou kunnen aannemen, kies ik deze, zonder
te vergeten dat ook een geheel andere houding mogelijk was geweest.
Dit voorbehoud laat Kellendonk los als het om kunst gaat.
In zijn voorschriften die ik net geciteerd heb, is van ironie weinig te merken.
In een ander essay, ‘Ons wilde Westen - Literatuur en publieke opinie’, verwijt
Kellendonk de journalistiek een galmende toon, menig krantenstuk doet hem aan het
Urker Mannenkoor denken.
Maar Kellendonks voorschriften voor de kunst ontkomen zelf ook niet helemaal
aan de galm van het Urker Mannenkoor.
Zijn diagnose is nog altijd haarscherp, maar zijn medicijn roept tegenspraak op.
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Er zijn situaties waarbij wij niet langer kunnen volhouden dat we niet weten waar
we het over hebben. Niet in de kunst, en zeker niet daarbuiten. Op het moment dat
het lichaam niets dan pijn is, als een mens op de pijnbank van de beul ligt, is het
alleen de beul die kan stellen dat we niet weten waarover wij het hebben, het is alleen
nog de beul die de werkelijkheid een mysterie kan noemen. En het lijkt me niet
onwaarschijnlijk dat de beul het martelen als zijn kunst beschouwt, die vooral
kunstmatig moet blijven.
Het Zuid-Vietnamese leger folterde met de slogan: ‘Als je onschuldig bent, slaan
we net zo lang tot je schuldig bent. En als je schuldig bent, slaan we net zo lang tot
je verlost bent.’
Zo'n uitspraak kun je alleen doen als het slaan geen relatie meer heeft met de
werkelijkheid. Ze is de uiterste consequentie van de gedachte dat we niet weten
waarover we het hebben.
Het oprechte veinzen, de kunst die zijn eigen kunstmatigheid viert, kan
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alleen bestaan in een wereld waarbij het geweld, en dat hoeft niet eens fysiek geweld
te zijn, buiten de deur is gehouden. Waar de mens wordt gereduceerd tot zijn lichaam
heeft het oprechte veinzen geen functie meer en verklaart de kunst die de eigen
kunstmatigheid boven alles stelt zichzelf failliet.
In het essay ‘Idolen’ citeert Kellendonk Aristoteles, die beweerde dat een goede
tragedie huiver en medeleven oproept. Dan schrijft Kellendonk: ‘Hoe moedig een
kunstwerk is, kun je altijd afmeten aan de spanning tussen die twee tegengestelde
bewegingen.’
Er bestaat een hogere vorm van mededogen die voorop stelt dat wij niet goed
kunnen weten waarover we het hebben, waarbij medeleven eerst en vooral de ander
met rust laten betekent, respect is voor de eenzaamheid van de ander.
Maar er is ook een andere vorm van mededogen die dit voorbehoud niet kan en
wil maken en die beweert te weten waarover wij het hebben.
In het verhaal ‘Glas’ van W.F. Hermans, dat verscheen in de bundel Paranoia uit
1953, zegt de verpleegster Elena dat er geen andere waarheid dan het lichaam bestaat.
Waar het lichaam de waarheid is geworden, kan het mededogen zich niet meer
beroepen op respect voor de eenzaamheid van de ander. Waar nagels worden
uitgetrokken, kunnen wij niet meer verwijzen naar het mysterie van de werkelijkheid.
Het is de uitspraak van Hermans' verpleegster Elena en de wet van Aristoteles die
ons steeds weer zullen manen tot realisme wanneer de werkelijkheid daarom vraagt.
Kellendonk stelt terecht dat kunst zich nooit kan beroepen op ‘het leven’ maar dat
betekent niet dat de weg niet wordt gewezen door het leven.
Het geeft wellicht geen pas om op een prijsuitreiking over beulen en beulswerk te
spreken. Ik kan u troosten door erop te wijzen dat het altijd nog erger kan.
Toen Thomas Bernhard in 1970 de Georg Büchner-prijs kreeg, een van de
belangrijkste Duitse prijzen, zei hij in een korte toespraak: ‘Wij hebben, zeggen we,
recht op het recht, maar wij hebben alleen recht op het onrecht...’
In een andere tekst, bij het aanvaarden van de Oostenrijkse Staatsprijs in 1968,
beklaagt Bernhard zich erover dat hij de Kleine Staatsprijs heeft gekregen, terwijl
hij meent dat hij de Grote Staatsprijs heeft verdiend. Hij noemt zijn prijs ‘een
ongelooflijke rotstreek’ en ook ‘een straf’.
Op de vraag waarom hij die prijs dan toch aanvaardt, antwoordt Bernhard: ‘Ik ben
niet van zins vijfentwintigduizend schilling te weigeren, [...] ik ben inhalig, ik ben
karakterloos, ik ben zelf een smeerlap.’
Ik dank de jury voor de prijs.
Ooit maakte ik bekend dat ik alle prijzen die ik zou winnen, zou schenken aan een
goed doel. Het prijzengeld van de Frans Kellendonkprijs geef ik aan de Stichting
Hermann en Hannelore Grünberg, die literaire vertalingen subsidieert.
Ik dank u voor uw aandacht.
(Dankwoord uitgesproken bij de aanvaarding van de Frans Kellendonkprijs
op 14 februari jl. te Nijmegen)
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Er is sprake
Eva Gerlach
1
Er is sprake van vertrek aan de rand
of dat een plan wordt weggesmeten. Iemand
spuugt echte wanhoop, iemand gooit chagrijn
van een balkon. Het rood smeult. Iemand zet zijn
hoofd van zijn schouders, flext wat. Geen verliezen,
als het balkon gecontroleerd is kunnen we
verder. Spandoek klappert Draagkracht,
Verwoesting als gewoonte, iemand haalt
zijn bril weer uit zijn jaszak, poetst de glazen.

2
Als ze je hebben maakt het nog niet uit.
Staan ze met drieën om je heen en gaan je
slaan, blijf rustig, geef alles.
Als die zijn mond maar niet zo zwoor en op
die daar zijn oog een spinnenweb van rood.
Er zit nog vijftig in je achterzak.
Niet je plas laten lopen.
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3
Van binnen zit iets scheef, je loopt verkeerd,
hand afslaan, oog uitsteken, valt door heggen.
De egel ruikt aan derrie in de schemer,
rolt zich op als je kijkt, kijkt
naar je uit zijn borstels. Hoe lang moet je hier.
Achter de ramen slaan wat buren door,
vlambrander, zaag, geflits, de egel krabt zich,
stampvoet. Donker likt. Wat kon
krimpt tot waar niks meer binnenin kan. Kom
gestekelde, hoofd in een klem, we gaan.
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Dolen in de parallelle wereld
De vele werkelijkheden van Haruki Murakami
door Margriet de Koning Gans
Haruki Murakami schreef op 2 december 2010 een opiniebijdrage aan The New York
Times die bij mijn weten in Nederland onopgemerkt bleef. De kern van het stuk is
dat hij het tragische contrast belicht tussen enerzijds de destructie van de Berlijnse
Muur waarmee de twintigste eeuw werd afgesloten en anderzijds de destructie van
de Twin Towers waarmee de eenentwintigste eeuw begon, en de consequenties
hiervan onder ogen ziet voor zijn eigen schrijverschap. Het opmerkelijkste van het
stuk is wellicht dat hij en passant dertig jaar westerse literatuurkritiek over zijn oeuvre
bedachtzaam maar tamelijk rigoureus opzij veegt.
In het Westen werden zijn romans en verhalen, schrijft Murakami, tot voor kort
steevast omschreven met de termen ‘postmodern’, ‘magisch realistisch’,
‘surrealistisch’ en ‘orientaals’. Pas in de chaotische eenentwintigste eeuw worden
deze etiketten volgens hem door westerse critici en lezers langzaam losgelaten. Als
Murakami gelijk heeft, is het misschien geen toeval dat hij ook pas in deze eeuw zijn
grote doorbraak in het Westen beleefde (in Japan was hij al een literaire superster
sinds de publicatie van zijn Norwegian Wood in 1987), en pas in deze eeuw van
verdampende zekerheden en verschuivende verhoudingen grote westerse literaire
prijzen ontving, zoals de Franz Kafka Prijs in 2005, de World Fantasy Award for
Novels in 2006 en de Jeruzalem Prijs in 2009.
Hoe anders was de receptie van zijn oeuvre in Azië, noteert de Japanse schrijver
die in 1949 in Kyoto werd geboren maar al jaren afwisselend in Tokyo en de
Verenigde Staten woont. In het Aziatische deel van de wereld (hij is ook bijzonder
populair in China en Zuid-Korea) zijn dit soort literatuur-theoretische etiketten nooit
op zijn werk geplakt. Hij gold weliswaar als sterk beïnvloed door westerse schrijvers
als Kurt Vonnegut en Richard Brautigan (Murakami vertaalde veel werk van F. Scott
Fitzgerald, Raymond Carver, Truman Capote, John Irving en Paul Theroux in het
Japans) maar de Aziatische lezers namen zijn verhalen vanaf het begin schijnbaar
voor wat ze waren, zonder literaire bijgedachten over vervormde of opgerekte
werkelijkheden.
Niet zonder verwondering - en wellicht met iets meer dan een schaduw van ironie
- noteert Murakami in The New York Times dat in het Westen blijkbaar de
literatuurtheorie eerst kwam en daarna de lezers, terwijl het in het Oosten precies
andersom was. Hij betoogt dat zijn werk niet wortelt in een ‘postmoderne’ kijk op
de werkelijkheid, of in ‘magisch realisme’, maar in het besef dat ‘een verhaal de
basis moet verstevigen van de brug tussen het verleden en de toekomst’ en dat het
doel van de schrijver dient te zijn in kaart te brengen ‘in hoeverre individuele verhalen
over de werkelijkheid verbonden zijn met de gemeenschappelijke verhalen over de
werkelijkheid’.
Kennelijk leidt dit perspectief bij westerse critici dus tot termen als ‘magisch
realisme’ en ‘surrealisme’ en ‘oriëntalisme’, terwijl het in de Aziatische wereld veel
vanzelfsprekender wordt gevonden. Hier stuit men echter op een paradox die
Murakami zelf onaangeroerd laat. Wie (als westerling) iets van hem heeft gelezen,
kan toch echt niet ontsnappen aan de gedachte dat die vanzelfsprekende acceptatie
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van zijn vaak bizarre verhalenwereld in Azië misschien toch wel kan duiden op de
juistheid van de waarneming dat zijn vertellingen ‘typisch oosters’ zijn.
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Murakami betoogt in The New York Times dat in de eenentwintigste eeuw zijn proza
onderhevig is aan een ‘evidente verandering’, en dat tegenwoordig ook westerse
lezers de ‘-is-men’ laten voor wat ze zijn en de ‘chaos in zijn verhalen’ en zijn
‘opnieuw gearrangeerde realiteit’ niet langer zien als ‘surrealistisch’ maar meer
opvatten als een wereld ‘zoals die is’. Dat moge zo zijn, maar vaststaat dat Murakami's
oeuvre vanaf het begin tot aan nu wordt gekenmerkt door een wisselende - maar
grosso mode toenemende - mate van het ‘opnieuw arrangeren’ van de werkelijkheid.
De roman Norwegian Wood (1987; Nederlandse vertaling 2007), waarmee hij een
tijd na het Japanse succes in het Westen doorbrak, is een traditionele roman. Het is
een nostalgisch verhaal vol verlies en seksualiteit over een ik-figuur wiens
ogenschijnlijk geprivilegieerde studievriend zelfmoord pleegt. De vriendin van die
jongen wordt in shock opgenomen in een landelijk retraitehuis. De ik-figuur hoopt
haar te redden door haar zijn liefde te geven. Maar het mag niet baten, ook zij pleegt
zelfmoord. Wat hen tot hun daad heeft bewogen, is weliswaar invoelbaar als de
eenzaamheid van jonge mensen die hun plaats in de wereld nog moeten vinden, maar
heeft geen enkele bovennatuurlijke oorsprong.
Ook in de korte roman South of the Border, West of the Sun (Kokkyō no minami,
taiyō no nishi 1992; Ten zuiden van de grens 2008) is het leidende beginsel een
persoonlijk levensgevoel. Het boek gaat over twee enige kinderen, die na hun
jeugdvriendschap ieder hun eigen levensweg volgen maar beide een fundamentele
eenzaamheid in zich meedragen. Als zij elkaar weer ontmoeten blijken zij nog innig
met elkaar verbonden, maar ook van elkaar vervreemd. De ik-figuur beseft dat hij
zijn vriendin op diverse momenten in zijn leven had kunnen volgen, maar daarvoor
telkens is ‘behoed’. Kennelijk moet hij aanvaarden dat zijn gevoel van eenzaamheid
een ondeelbaar bestanddeel van zijn persoonlijkheid is.
De verhalenbundel Na de aardbeving (Kami no kodomo-tachi wa mina odoru
2000; Nederlandse vertaling 2007) draait om een sfeer van algehele ontreddering
die ten tijde van de grote aardbeving in Kobe (1995) in heel Japan voelbaar moet
zijn geweest. Murakami heeft in verschillende interviews expliciet gewezen op het
gegeven dat bij een aardbeving niet alleen de aarde wordt opgeschud, maar ook
mensenlevens. Mensen zijn immers met onzichtbare draden verbonden aan de aarde
waarop zij leven, en weten niet door welke krachten zij eigenlijk worden gestuurd.
Hun levens blijken zomaar ineens in chaos te kunnen verkeren en zij veranderen van
de ene op de andere dag in personen die ze nooit eerder waren.
Voor zijn doorbraak in het Westen had Murakami met zijn trilogie over ‘De Rat’
en vooral zijn Hard-Boiled Wonderland and the End of the World (Sekai no owari
to hādoboirudo wandārando 1985; Hard-Boiled Wonderland en het einde van de
wereld 2003) het grensgebied tussen realisme en droom, tussen de vreemde
werkelijkheid en de bizarre ‘opnieuw gearrangeerde werkelijkheid’ al volop verkend,
en volgend op de bundel Na de aardbeving kiest hij dat perspectief opnieuw. Steeds
vaker worden de verhalenbundels en romans voortgestuwd door bovennatuurlijke
elementen, spel met de wetten van de logica en ogenschijnlijke chaos. Murakami
schrijft nu plots waarin dieren de mensen in mensentaal waarschuwen voor dreigingen
die op niets gebaseerd lijken, maar die wel degelijk bewaarheid worden. De
verhaallijnen verlopen zo grillig en bizar dat ze in geen enkel opzicht meer lijken op
traditionele romans over menselijke relaties en ervaringen. In de wereld van Murakami
blijken parallelle universums te bestaan waar mensen in en uit kunnen stappen zonder
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dat ze die andere werkelijkheid eerder kenden of erheen wilden. Zijn personages
accepteren dit alles echter als een vanzelfsprekendheid en zelfs als een oplossing en
een troost voor hun problemen.
Het verste is Murakami met deze aanpak gegaan in zijn magistrale roman Kafka
on the Shore (Umibe no Kafuka 2002; Kafka op het strand, 2006), en recentelijk in
het driedelige IQ84 (2009-2010; vertaling van de eerste twee delen 2010), waarvan
in Japan binnen een maand meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. De
titel IQ84 verwijst naar de roman 1984 van George Orwell, maar dan
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met een twist. In Japan wordt 1Q84 hetzelfde uitgesproken als 1984
(ichi-kyû-hachi-yon), maar tegelijk staat de ‘Q’ voor een onbekende factor. Murakami
gaat het gedachte-experiment aan hoe de wereld eruit zou hebben gezien als in een
parallel universum het in 1984 gegaan was zoals Orwell het heeft geschetst.
Eerlijk gezegd zijn termen als ‘magisch realisme’ en ‘surrealisme’ ondanks de
bezwaren van Murakami zelf niet eens erg onredelijk om althans enkele
hoofdkenmerken van zijn oeuvre te benoemen, als we dan toch vastzitten aan
twintigste-eeuwse westerse begrippen. Dat ligt anders met het etiket ‘oriëntaals’.
Wat kan daarmee in literaire zin worden bedoeld? De Oriënt is groot en kent een
behoorlijk breed palet van variaties. Bovendien doet de term ‘oriëntalisme’
ogenblikkelijk denken aan de (deels terechte) kritiek van Edward Saïd op de westerse
blik naar oosterse culturen.
Toch valt er wel iets over te zeggen. Een gemeenschappelijke noemer van het
Verre Oosten is in elk geval het boeddhisme, en het daarmee verbonden begrip
reïncarnatie. In Japan zit daar het veel oudere, animistische shintoïsme nog onder,
dat tot op de dag van vandaag springlevend is. Shinto is de religie die alle rites de
passage begeleidt, zoals het op-
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komen van de zon, geboorte, volwassenwording en huwelijk. De dood is ook een
overgang, maar door het geloof in reïncarnatie is dit een cyclische passage naar een
nieuwe vorm van leven. Hoewel de dood de moeilijkste overgang is die een mens
moet maken, is ook een gestorvene nooit echt weg. Alleen weten wij die nog moeten
sterven niet in welke parallelle wereld hij verder leeft, of in welke vorm.
In Japan is de idee algemeen verspreid dat de zielen van de gestorvenen in vlinders
huizen zolang ze nog geen volgende bestaansvorm hebben gevonden. Maar ook
andere dieren, bergen en bossen, rivieren en stenen kunnen bezielde wezens zijn, die
gelijk met ons bestaan. Zelfs medemensen kunnen zielen uit een parallelle wereld
zijn, die op ons pad worden gestuurd om ons te helpen een moeilijke overgang naar
een nieuwe fase of een nieuwe vorm van leven te maken. Bij elke transitie of rite de
passage zijn er zielen die de mens begeleiden of troost bieden. Deze zielen worden
in Japan kami genoemd (hetgeen niets te maken heeft met de naam Murakami, maar
een coïncidentie is waar de schrijver zich ongetwijfeld bewust van is). De
basisgedachte bij dit alles is dat geenszins vaststaat dat onze werkelijkheid de enige
werkelijke, juiste of hoogste is. De werkelijkheid is niet meer dan de enige realiteit
die wij mensen kennen, en derhalve past ons nederigheid.
Het is dit perspectief dat aan de romans en verhalen van Murakami een diepere
gelaagdheid geeft, die wij ‘magisch realisme’ noemen. In dit perspectief is het (ook
voor een westerling) acceptabel dat bijvoorbeeld het vermogen om een kat te begrijpen
als hij tegen ons praat, van de ene op de andere persoon kan worden overgedragen.
Het zijn personages zonder angst en vrees, personages met een open geest, die deze
vermogens kunnen ontwikkelen. Zoals de jongen Kafka, die de meest
onwaarschijnlijke avonturen beleeft om volwassen te worden en in het reine te komen
met zijn gestorven moeder en zijn dominante vader.
Vooral bij deze roman dringt zich de parallel op tussen het Japanse geloof in
parallelle werelden en de sinds Freud in de westerse geest gewortelde opvattingen
over de droom en het onderbewustzijn. Kafka op het strand kan in dit perspectief
ook gemakkelijk gelezen worden als een uitwerking van het Oedipuscomplex, en als
een verkenning van verschillende bewustzijnsniveaus tegelijk.
Murakami probeert in zijn stuk voor The New York Times de groeiende theorieloze
acceptatie van zijn werk in het Westen te duiden. Hij zoekt de verklaring in de gapende
kloof tussen de val van de Berlijnse Muur en de aanval op de Twin Towers. De eerste
schok gaf de mensen hoop op een betere wereld, de tweede ontnam de mensen hun
hoop weer. Door 9/11 is de wereld abrupt veranderd in een onherbergzaam en onveilig
oord. Liefst willen we terug naar de tijd van voor 2001, en tegelijkertijd weten we
dat dit uitgesloten is. Wij leven dus in een andere werkelijkheid dan die we kenden
en waarnaar we verlangen. Zo staan we in een spagaat tussen de echte werkelijkheid
(‘realiteit A’) en de verloren werkelijkheid (‘realiteit B’).
Realiteit A is een chaos, waar wij niet om hebben gevraagd. In deze chaos zijn
vertrouwde structuren en wetmatigheden, en ook termen als realisme en magisch
realisme, ons uit handen geslagen. Murakami gebruikt het beeld van een voorzitter
aan het hoofd van de tafel, die is weggelopen; zelfs de tafel waaromheen wij geschaard
zaten, is weg. In die toestand waar al het vertrouwde verdwenen is, kunnen schrijvers
alles doen wat ze vroeger nooit hebben gedaan, en staan de lezers open voor alles
wat hun wordt geboden, ook al lijkt het in niets meer op wat zij voorheen van romans
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en verhalen gewend waren. Ze herkennen de chaos in waar ze zelf door worden
omringd, en beseffen dat deze chaos de werkelijkheid is. Daarom hebben zij geen
enkele moeite de schrijver te volgen in zijn zoektocht naar een nieuwe ordening van
zijn eigen chaotische wereld. Dat biedt de hoop dat het misschien nog goed komt
met die nieuwe werkelijkheid.
Murakami stelt overigens dat precies dit altijd de functie van literatuur is geweest,
want mensen delen verhalen met elkaar, en
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verhalen bieden ons inzicht in de werkelijkheid die ons in alle denkbare tijden en op
alle mogelijke manieren heeft omringd. Dat geldt zeker voor 9/11. Zelfs als je
miljoenen keren achter elkaar kijkt naar de twee vliegtuigen die zich in de torenflats
boren, suggereert hij, kan deze werkelijkheid slechts worden bevat als fictie, en dus
alleen worden verwerkt door er fictie tegenover te stellen.
Voorbeelden daarvan zijn niet moeilijk te vinden. Het meest indringende is wellicht
de roman Extremely Loud and Incredibly Close (2005) van Jonathan Safran Foer.
Hierin gaat een jongetje op zoek naar zijn in de Twin Towers omgekomen vader; hij
probeert diens vermoedelijke sprong uit een van de bovenste etages ongedaan te
maken, door filmbeelden daarvan als stills van de computer te downloaden en
achterstevoren in zijn plakboek te plakken. Zo creëert hij de illusie dat zijn vader
omhoog zweeft en weer gewoon thuis zal komen. Hij staat zo met één been in een
parallelle wereld waarin de orde van voor de aanslag nooit is verstoord. Dit spel met
werkelijkheden had Kurt Vonnegut natuurlijk ook al toegepast in zijn roman
Slaughterhouse Five (1969). Hij laat het bombardement op Dresden door de
Amerikaanse piloot Billy Pilgrim ongedaan maken door hem steeds filmbeelden van
de aanvliegende bommenwerpers
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achterstevoren af te laten draaien. Telkens wanneer zich een niet te bevatten catastrofe
heeft voltrokken, probeert men dat in zijn fantasie ongedaan te maken. Om met
Murakami te spreken: tegenover het onwerkelijke kan alleen fictie worden gesteld.
Dit mechanisme is trouwens van alle tijden. Een meesterlijk voorbeeld is Mikhail
Bulgakows roman De meester en Margarita. Het gaat in dit boek over een wereld
waarin na de revolutie van 1917 niets meer lijkt op wat men kende en wist en
vertrouwde. Bulgakow vertelt een Faust-achtig verhaal van goed en kwaad, met als
leidraad de ‘sanering’ van de wereld van de literatuur en het theater. De voorzitter
van de schrijversclub krijgt een ‘ongeluk’, de schrijverssociëteit vliegt ‘op
onverklaarbare wijze’ in brand. De grote boosdoener zit verstopt in een roman binnen
de roman, en is Pontius Pilatus. Het verhaal van die roman speelt zich af in Jeruzalem
in het etmaal van Jezus' executie, en wordt als volkomen realistisch verslag van de
gebeurtenissen verteld. Het boek over Pilatus is dan ook bij voorbaat verboden, en
het manuscript is verbrand. Het andere verhaal speelt in de parallelle wereld van de
jaren dertig in Moskou en is allesbehalve realistisch. Deze werkelijkheid wordt
bevolkt door duivelskunstenaars, oplichters en sprekende katten, en dichters die gek
worden van angst over wat ze met eigen ogen hebben zien gebeuren, maar die door
niemand worden geloofd. Iedereen is verbijsterd over de onbevattelijke
gebeurtenissen.
Als Margarita uiteindelijk de Meester, de schrijver van de Pilatusroman, terugvindt
in een ziekenhuis, blijkt hij de tekst gelukkig nog uit zijn hoofd te kennen. Daardoor
kunnen wij verder lezen in het Pilatusverhaal en wordt zelfs de brandschade aan het
manuscript op onverklaarbare wijze hersteld. Het Moskouse deel zit vol dubbele
bodems, muren, ramen en schoorstenen waar van alles doorheen valt, wezens die
door de lucht komen aanvliegen, van gedaante veranderen of zich onzichtbaar kunnen
maken. Er schuiven diverse dimensies over elkaar, waardoor de personages tijden
en plaatsen in een handomdraai kunnen overbruggen. De werkelijkheid als
hallucinatie, terreur als een boos sprookje. Het is magisch realisme, een genre dat
juist na de Eerste Wereldoorlog tot bloei kwam, toen niets meer was wat het altijd
was geweest. Het is dan ook niet voor niets dat het magisch realisme vooral in België
tot bloei kwam, het land dat als slagveld voor die krankzinnige oorlog had gediend.
Daar is niets oriëntaals aan, maar het is menselijk - al te menselijk, en van alle tijden.
Het enorme succes van Murakami bij gewone Japanse lezers (het literaire
establishment volgde pas later) is waarschijnlijk te verklaren uit hun aloude
vertrouwdheid met de onzichtbare gelaagdheid van het bestaan. Zijn veel recentere
enorme succes in het Westen, en de acceptatie van zijn fantastische verwikkelingen
in allerlei gelijktijdige werelden, is waarschijnlijk inderdaad te verklaren uit ‘de
schok van het nieuwe’ die de chaos van de eenentwintigste eeuw met zich bracht.
Murakami beschrijft in feite dat in de geglobaliseerde wereld alles met alles te maken
heeft en niemand meer enig idee heeft hoe onwaarschijnlijk en onvoorstelbaar de
werkelijkheid van morgen zal zijn. Wij staan in een spagaat tussen angst en hoop,
net als kinderen die naar een sprookje luisteren. Waar zijn we aan toe? Wie gaat
winnen? Leven we in ‘realiteit B’ of sterven we in ‘werkelijkheid A’? En wat maakt
dat uit?
Murakami schrijft kortom literatuur over grote thema's en menselijke levensvragen,
en hij schrijft met een fantasie, een geestelijke rijpheid en een intellectuele gelaagdheid
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die universeel aanspreekt. In zekere zin werpt zijn wereldwijde succes als auteur ook
een schel licht op onze nationale literatuur, waar de romankunst steeds eenvormiger,
autobiografischer en eendimensionaler wordt. Het gaat er dan niet eens alleen om
dat ook thrillers en journalistiek tot ‘literatuur’ zijn verheven, maar dat men bij de
meeste hedendaagse Nederlandse schrijvers tevergeefs zoekt naar existentiële thema's
die verder reiken dan alledaags gebabbel. In tegenstelling tot de rest van de wereld
lijkt onze geestelijke horizon in de nieuwe eeuw niet verruimd te zijn maar verengd,
en daarom heeft buitenlandse literatuur deze dagen zoveel meer te bieden.
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Van KLeiNSTe naar uiTSNuRK
Hugo Brandt Corstius
De vijf klinkers aeiou worden in veel talen en landen op alfabetische
volgorde in 120 woorden gestopt. Zou je dat ook met vijf medekrinkels
kunnen doen? Ik probeer het hier met het vijftal KLNST. Woonden we maar
in Japan! Daar maken ze geen verschil tussen L en R. Wat bij ons knalst
en knelst knarst en knerst daar net zo goed. Ik zal er een keel gebluik van
maken. Heremaal niet elg rastig.
Klunst een kolonist niet het kleinst?
Kolentas bevat helaas veel kleintes.
Keelsnot heet in een mijn koolsnot, maar bij Kloos niet.
Kleisteen was dat spul waar we mee klosten.
Klotenas smeten de Kelten 's op het klotenijs.
Kletsen betekent: je bek laten klotsen.
Knalst staat als superlatief hoog op mijn kenlijst.
Kaneeltas wordt met lucifers erin soms een knaltas.
Knieslot verhindert dat het ene beest het andere knoeselt.
Kunstlei lei Rembrandt op zijn kniestoel.
Knoetels koken leerde ik op knoetles.
Knitsel hoor ik veel wanneer ik knutsel.
Katalaans heeft een mooi woord voor katlens.
Ketelsein klinkt bij het aanmaken van katalasen.
Ketenlas had ik nodig toen ik in een lange keten las.
Kotensla van Kees was nog lekkerder dan katoensla.
Katslaan deden ze laatst lachend in de Kaatslaan.
Kaatsenlui kotsten hun kut-senaal in de kotsenla.
Kaaslint zegt: ‘Soms vind je in een koesalon 't!’
Kaasloten zijn soms minder lekker dan kasloten.
Ook snelt de juf met de kousenlat en zegt: ‘Ik snel 't.’
‘Ik snij 't al,’ zei toen de dame in haar kousentaal.
Kastelen zijn mooi te zien aan de kustlijn.
Aksietoneel vereist een flinke kostenla.
Loeikunst wordt bij veel musici: IJlkunst.
Lakentas is in Japan: rekentas of rijknots.
Loksnot zit vlak na je dood in je lijksnoet.
Lokusten springen gratievol op een liksteen.
Loketneus zie je alleen achter het loket, lijkt ons.
Loketsein in de woestijn lokt Sion.
Linkst in de achtertuin staat de uilenkast.
Liniekoets, dacht de koetsier, lonkt os.
Lunskeet verwarde vaak de Lunskat.
Lijnstook meet je met een lijnstok.
Lijntaks betaalt een dame met een lontkus.
Lantisk is mastiek voor een lontsok.
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Loskant is de scheepszij waar je los kunt.
Losketen, daarmee lost men vaak loskatoen.
Al snikt hij, hij zwemt toch losnaakt.
Leasen-taak vervult de hond met een leisen-tak.
Leesteken lijkt op het elastieken aalsteken.
Oliestank verpest alles op de Aalstnok.
Lotkans kreeg ik om litekens met één t te schrijven.
IJltaksen blijken vaak loeitaksen.
Olietanks bevatten nooit lotion-kaas.
Lotensok is daarentegen vaak een lotion-sok.
Latskieën moet je doen met een lotus-kan.
Lotsnik liet de ezel na de lotusneuk in haar lotusnek.
Enkelst is de man moe als hij naklust.
Anklets heb ik niet aan als ik aanklots.
Nekslot droeg ik toen ik helaas niks liet.
‘Inkstel’, riep de Brit die ik in kist lei.
Naaktles kreeg ik en ik sprong naakt los.
Inkotsla is waar ik het beest naakt sla.
Nijlkust is waar ik vond mijn noëlkist.
Aanloktas maakt dat ik in de Nijl kots.
Nijlsekte werkt met een inlos-kat.
Nulstuk maakt de brug over de Nijl stuk.
Nultaks is eigenlijk mijn nalaat-kas
Nijltask krijg ik als ik nalaat: Sik!
'n Skelet is wat daar aansuk'lt.
Neusketel is Neskio-taal die ik las in de nos-ketel.
NS-loket heeft een bak die aanslijkt als-ie niet inslikt.
Insluitkoe staat vastgebonden op de Insluit-ka.
Insteekla was waarin ik wat ik aanstak lei.
Nestlé-kou is waarin ik op een vogeltje in z'n nest lijk.
‘Ontkluis niet Kloos!’ Dat riep ik net, klas!
‘Ont-oksel je!’ riep ze (ik had nat oksel).
Netelkas zat vol brandnetels die ik wel ontlik 's.
Nautilus-ka, zo heet de kade waar ik ontlos: Koe!
‘Niet skol!’ riep de Zweed, en ik zei niets, koel.
‘Antislik,’ zei de boerenknecht maar die ontsla 'k.
Skilint is zo fraai dat ik riep: ‘Skol? Net!’
Skeleton deed me schrikken: ‘Is kloten!’
Skieënlat, handig dat die lat je op één been skieën laat!
IJskanteel is een woord uit de skiëntaal.
Skate-lijn is zo mooi als vroeger de Skaatlaan.
Skitoneel hoort helaas tot de sektie nul.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

17
Sliknat verzuipt die slak net.
Slikten wij omdat zij zulke zuchten slaakten?
‘Slinkt!’ riep ze blij bij de spiegel toen ze slankte.
Sleeëntaak geeft haar sleeëntik.
Slotkan zit stevig vast onder zijn sluitknie.
Solotank met twintig liter zorgt voor de slotenkoe.
Sniklot treft iedereen die een snik laat.
Sniktaal hoor ik als ik een snik tel, zei Paul Snoek en snikt al.
Seinloket bezit een snelkit.
Sneltaak bevat een snertkoe.
Snotkeel is voor je gezondheid een seintakel.
Snuitlijk kost een sent elk snotlok.
Stukloon voor ijverig stakelen.
Stekenla voor die lastige stikneul.
Stalken is een loopwijze die ik heel stil kan.
Stalneuk maakt de as te link.
Steenkool ligt in Estland in de Estenkuil.
Steunlijk eindigt onder de steenluik.
Takelneus roept: Doe 't kluns!
Takelsein geeft het teken: ‘Haal de takels in!’
Tekenles ordonneert: ‘Maak de taken los!’
Tokensla riep: ‘Eet, ja eet kansel!’
Taksilijn rijdt snel naar de taaksalon.
Taaksnol vervult haar taak snel!
Telkens weer die telekinese!
Tolksein roept in het Engels: ‘Talk, son!’
Talenkeus antwoordde automatisch: ‘Eet links!’
Talensoek schreef met inkt van Talens: Ik!
Teleskieën is wat ik met een atlas kon.
Taalsnik laat ik horen als ik met de atlas nok.
Tenakels geven mij medeklinkende tinkels.
Teenoksel noem ik mij teen-kasla.
Toneelkeus verhoogt toneelkas.
Toneelsok scheurt stuk bij de toneelski.
‘Ton, skol!’ riep de Japanner, en hij hief een portie tuinsuiker.
Tuinslak stikte in het tuinslik.
Etskolen maken iets klein.
Tasknal maakt dat ik mijn arm om de tas knel.
Toeslijken deed men altijd achter de tasluiken.
Eetsalonke met kleine porties maakt haar té slank.
Etsenkuil maakt van haar een tisane-kol.
Etsenlak is zo mooi op haar haar dat ik uitsnurk.
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1 vrienden zijn jarig deze week
door Stephan ter Borg
MUZIEK: The Kinks, Rufus Wainwright, Bob Dylan, John Mayer, Ben Lee, Skin,
The National, Arcade Fire, Pete Doherty, The Libertines, Basement Jaxx, The Pigeon
Detectives, Jamie T. (Niet alfabetisch). FILMS (ook niet): American Beauty, Closer,
Jamón Jamón, The Hurt Locker, The Big Lebowski, Juno, Pulp Fiction, Falling
Down, Die Hard.
QUOTE: ‘That's what happens when you fuck a stranger in the ass.’ - Walter, in
The Big Lebowski.
Ik ben vriend van Merijn. Hij heeft er 422 maar ik ben zijn beste. Van die 422
vrienden kent hij pakweg de helft. Vriendjes, familie, studiegenoten, teammaatjes,
neukertjes; het gebruikelijke spul. De andere helft dankt hij aan mij. Ik ben zijn
waarnemer, ad-interim, invalkracht. Ik beheer zijn sociale leven. Daartoe is hij zelf
even niet meer in staat, vandaar. Elke dag bevestig ik zijn vriendschapsverzoeken,
update ik zijn profiel en vind ik vooral heel veel dingen leuk. Een filmpje van een
stel eenden bijvoorbeeld, over het ijs geblazen door de harde wind. En een vriend
die getagt is op een feestje van een andere vriend. Dat werk.
Er zijn ook dingen die Merijn niet leuk vindt. Hij vindt het niet leuk om onderweg
naar huis door een auto geschept te worden. Zeker niet omdat iedereen gezien heeft
dat het een Citroën Saxo was. Een kwartier op de ambulance wachten: ook niet leuk.
Omstanders, sirenes, inwendige bloedingen: evenmin. Nog minder leuk vindt hij het
als de mensen naast zijn bed al in verleden tijd over hem spreken. Of dat de zuster
nog steeds ‘eet smakelijk’ zegt als ze een slang met sondevoeding door zijn slokdarm
naar binnen schuift. Voor de rest is hij vrij gemakkelijk in de omgang. Hij is immers
hersendood.
De dag dat het verhaal van zijn ongeluk in de krant stond, stroomde zijn inbox vol.
Mensen wilden allemaal zijn vriend zijn, het hagelde verzoeken en berichten. Ze
wilden allemaal een stukje van het verdriet. In het bericht stond duidelijk vermeld
dat Merijn hersendood was. De nieuwe vrienden lieten zich er niet door tegenhouden.
Elke keer dat het ongeluk weer in het nieuws was - de veroordeling van de bestuurder,
het ontslag van de wethouder verkeer - kwamen de verzoeken binnen. In het begin
reageerde ik niet. Dat hielp niet, ze bleven komen. Jan, Piet, Klaas wil je vriend
worden: Bevestigen / Niet nu. Later berichtte ik: ‘Laat me met rust, ik ben
hersendood.’ Dan vonden ze me een arrogante lul. Uiteindelijk had je er het minste
last van als je gewoon bevestigde. Het ging er bij de meeste mensen nauwelijks in
dat een praatje er gewoonweg niet meer in zat. Ze geloofden hem niet, dus klikte ik
maar op Bevestigen en werd Merijn hun vriend.
Merijn had aan de lopende band doorligwonden. Hij hoefde daar vrijwel niets voor
te doen. Niet dat hij dat zou kunnen, maar het hoefde niet, want ze kwa-
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men vanzelf. Nu ik zijn leven beheerde, wilde ik hem begrijpen. Ik besloot twee
weken uit te trekken om ook in onverschoonde lakens te gaan liggen. Dat ging
voorspoedig, tot ik naar de wc moest. Later moest ik ook eten, drinken, een brief
wegbrengen en even naar het café. Na twee weken zat er op mijn onderrug maar één
klein, rood plekje. De dokter zei dat het eczeem was. Ik voelde het niet eens.
Mijn mislukte experiment stond in schril contrast met het gemak waarmee Merijn
die doorligwonden kweekte. Hij lag, ze ontstonden. C'est ça. Een verpleegster vertelde
me dat er niets aan te doen was. Ja, je kon hem omdraaien. Elke vier uur. Het probleem
was dat ze te weinig personeel hadden, weet je, en dat de invalkrachten hem dikwijls
vergaten. ‘Je kunt het zien als een verjaardag waar een van de gasten in een hoekje
zit en met niemand praat. In het begin bied je hem taart, chips en cola aan. Je probeert
hem erbij te betrekken. Later vergeet je dat hij er is.’ Ze zweeg even. ‘Hij had
misschien beter thuis kunnen blijven.’
Ik heb steeds meer plezier gekregen in het onderhouden van Merijns profiel. Ik heb
veel geleerd over hem, maar nog meer over de wereld. Zijn beste vrienden blijken
de mensen die hij nooit heeft gekend. Ze plaatsen updates, sturen foto's, zenden
berichten. Ik reageer. Als ze me voor een evenement uitnodigen dan meld
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ik: ‘Misschien een andere keer.’ Soms schrijf ik wat over mijn belevenissen in het
ziekenhuis. Ik zeg dat ik mijn benen weer kan voelen, dat ik snel weer naar huis mag.
Merijns echte vrienden beginnen er moeite mee te krijgen. In het begin vonden ze
het sympathiek of op z'n minst wel grappig dat ik de vergetelheid van onze vriend
te lijf ging met een muis en een toetsenbord. Nu vinden ze het ziek. Sommigen
worden boos, anderen smeken me om ermee te stoppen. Allemaal ontvrienden ze
me. Die 422 was een tussenstand. Gisteren kreeg ik een berichtje: ‘1 vrienden zijn
jarig deze week.’ Een waarschuwing van de website dat je in de gevarenzone verkeert.
Je bent nu in de buurt van de 52 vrienden, een voor elke week van het jaar. Een aantal
zo laag dat de website niet eens meer de moeite neemt om de wetten van de
grammatica erop aan te passen. Ze kunnen mijn rug op. 1 vrienden geeft niet zomaar
op.
‘Word wakker,’ zeg ik. ‘We moeten nieuwe vrienden maken.’ Het is lente en ik
duw Merijn door het park. Ik weet nu zo langzamerhand wel dat het strijdig is met
de regels van het verpleeghuis om uit wandelen te gaan met comateuze patiënten,
maar wat zal het ook. Morgen maken ze hem dood. De familie heeft toestemming
van de rechter om zijn leven te beëindigen. Een getuige-deskundige zei dat ze de
arts niet moeten vervolgen voor moord als hij de stekker eruit trekt, maar voor
mishandeling in de jaren waarin hij dat niet deed. De rechter vond het aannemelijk
dat de kans dat Merijn wordt getroffen door de bliksem groter is dan de kans dat hij
ontwaakt. Dat is een leugen, hij ligt altijd binnen.
Ze mogen hem niet doodmaken. Hij heeft nog zoveel om voor te leven. Er zijn
nog twee voorgestelde evenementen, drie vriendschapsverzoeken en iemand die een
nieuwsbericht deelt: Man swaffelt politieauto. ‘Word wakker,’ zeg ik nogmaals. ‘Je
vereenzaamt.’ Ik trek het dekentje van zijn schoot. Mijn pas versnelt, een paar vogels
op het pad hippen zich uit de voeten. Mensen kijken naar me of ik gek ben. Ik ren
harder en harder, tot de handvatten van zijn rolstoel me bijna ontglippen. ‘Je moeder
is een hoer,’ hijg ik. ‘Ze gaat je vermoorden. Hoor je me?’ Ik schud hem door elkaar.
Geen reactie.
We halen een ijsje. ‘Een extra bolletje voor de slaperige meneer in de rolstoel,’
zegt de verkoper. ‘Hij boft maar, met zo'n vriend.’
In oorlogsfilms sluiten ze de ogen van een dode soldaat met een vloeiende
handbeweging. Een kameraad plaatst zijn handen onderaan het voorhoofd, beweegt
die naar beneden en de oogleden vallen soepel dicht. Klaar. Vakwerk is het. Bij
Merijn werden zijn ogen al gesloten terwijl hij leefde. Toen ze hem binnenbrachten,
waren ze nog open. Als dat zo bleef, zeiden ze, zou het netvlies opdrogen. Die kon
je dan na verloop van tijd als een opgedroogde blaar van de oogbol trekken.
Bovendien: hij staarde zo. Invalkrachten hadden erover geklaagd. De laatste keer
dat ik diep in zijn ogen keek, kan ik me nog herinneren. Hij was dronken en zei:
‘Wist je dat sommige stammen in de Amazone nog nooit een sok hebben gezien?
Als je ze er eentje geeft dan spugen ze erin.’
Zijn ouders staan naast het bed. De dokter vraagt of iedereen afscheid heeft
genomen, of we er een beetje klaar voor zijn. De moeder huilt nu het zover is, de
vader bijt op zijn lip. Hij huilt de onmachtige tranen van iemand die de laatste bus
gemist heeft en nu vastzit op een plek waar hij niet zijn wil. Dan zet de dokter de
machines uit. Ze stoppen met zoemen. De dokter blijft naast het bed staan om de tijd
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van overlijden te noteren. Om de paar minuten kijkt hij op zijn horloge. In de hoek
van de kamer staat een bureau met daarop een computer en een modem. Vier lichtjes
branden, de vijfde knippert even.
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Kijk dan toch
Mark Boog
Kijk dan toch hoe mooi het is, alles!
En mooier nog met sneeuw
of op een foto. Zo mooi was het, toen,
en we wisten het, want we fotografeerden.
Wisten we het niet? We wisten het.
We hadden een griezelig inzicht in later.
En ook zelf waren wij mooi, zelfs wijzelf.
We waren mooier dan we dachten.

Men moet
Je kunt niet alles weten.
Je kunt niet niets weten.
Je kunt weinig weten, of veel.
Men moet zijn doelen aanpassen
aan het mogelijke,
dat bijna - net niet - kenbaar is.
Men moet zijn doelen voorbijschieten
en zalig als een vogel de lucht berijden,
brede weg, hemels asfalt,
zich nergens iets aan gelegen laten liggen.
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Gered
In de prullenbak?
Nee, naast de prullenbak.
Oprapen dan maar,
en toch maar niet weggooien.
Als toeval bestaat - bijna smekend, de spreker smeekt bestaat alles.
Alles! En meer: ook wat niet bestaat.
Dat bestaat ook.

Wat doe je eraan?
Wat doe je eraan?
Je er toch voor interesseren.
Omdat de tijd vliegt, altijd ontevreden.
Onge-, laat staan ver-, vuld, zo is de tijd.
Het is nooit goed.
Was het goed, het was voorbij.
Laat je niet bedotten.
‘Bedotten!’
Ik ben een [x] van deze tijd,
of van een andere. Whatever.
Komt goed.
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Weg
door Revka Bijl
Je ging maar niet weg. Eerst zou je zaterdag vertrekken, maar dat was ongezellig,
dus werd het zondag. Middag, maar toen bleek het de dag van ons laatste etentje
samen, dus werd het zondagavond. Ik kookte en deed de boodschappen die we samen
zouden doen. Maar jij had te veel werk en was bovendien ziek. Ziek, nou ja ziek zo noemde jij elke verkoudheid, en het betekende vooral veel gekerm en
onwaarschijnlijke cocktails van paracetamol en aanverwante rotzooi in de hoop dat
het snel over zou gaan. In bed lag je te klagen en te kreunen, je eigen naam vooral.
Je snoot je neus in een keukenrol. Die hield je tegen je aangeklemd als een teddybeer.
De vol gesnoten velletjes keukenrol lagen overal.
Ik vroeg wat je wilde eten en jij zei iets met soja. Je bedoelde tofu gemarineerd in
sojasaus. Ik verbeterde je nooit, want ik wist precies wat je bedoelde. Ik kocht het
eten, de tofu gemarineerd in sojasaus, de paksoi en de mie en kookte voor je. Je zei
dat je nog nooit eerder paksoi had gegeten, wat me verbaasde omdat ik al anderhalf
jaar voor je kookte.
De tofu gemarineerd in sojasaus was lekker maar de knoop in onze magen maakte
ons kleine eters. Je zou gaan. Maar na het eten besloot je toch te blijven. Je was
immers ziek. Zo ziek.
Ik ging naar bed om te huilen. Jij ging naar bed om beter te worden. Ik kon je wel
slaan in die blauwe pyjama van je.
Maandag moest ik werken om een uur. Ik vroeg je om vooral vroeg te vertrekken of
juist laat, maar niet net als ik rond enen. Je begon je spullen te pakken. Wilde de
foto's van onze reis op je externe harde schijf zetten, maar mijn computer herkende
jouw schijf niet. Onze computers hadden partij gekozen.
‘Het is maar tijdelijk,’ zeiden we met een onzekere lach. ‘Het is het beste wat we
kunnen doen,’ zeiden we daarna. We zeiden het allebei. Lachten weer een beetje.
Jij was langzaam, zoals altijd. Ditmaal met inpakken. Ik zat aan de eettafel naar
mijn beeldscherm te staren en probeerde te besluiten of ik een abonnement op een
tijdschrift zou bestellen.
Het werd twaalf uur. Je was er nog steeds. Ik smeerde nog wat boterhammen en
bood jou er geen aan. Ik had je al twee boterhammen gegeven bij het opstaan en
vond dat je weg moest zijn voor de lunch. Nu was je er nog, maar je zou in elk geval
vertrekken voor je eigen lunch. Tenzij je zelf brood zou smeren maar dat was een
zeldzaamheid. Zeker op een dag als deze, of beter: deze dag, want ze waren er niet
eerder geweest, dagen als deze. Op een dag als deze zou die zeldzaamheid niet
voorkomen.
Het werd half een. Je moeder belde hoe laat ze je kon ophalen van het station. De
druk in mijn maag en op mijn middenrif werd steeds erger. Ik moest de neiging tot
kokhalzen onderdrukken. Je mobiel ging opnieuw en ik ergerde me er
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weer aan hoe luid je praatte aan de telefoon. Zo luid dat ik mijn eigen gedachten niet
meer kon horen, maar het zou oneerlijk zijn te beweren dat het in stilte wel zou zijn
gelukt die te ordenen.
Ik keek naar buiten, naar de gracht. Ik keek naar binnen, om me heen. Het huis
was een verzameling stapels papier geworden. Mijn papier vooral, stapels
schuldgevoel, allemaal artikelen die ik zou moeten lezen en begrijpen en wat nog
meer nodig was voor de studie die zich ergens ver weg afspeelde.
‘Hier heb je d'r,’ zei je ineens. Je gaf de telefoon, het was niet je moeder maar je
broer. Je lieve held van een broer. Ik wilde niet praten met lieve mensen. Ik wilde
me ergeren aan je getreuzel, aan je harde stem, aan je gehoest, aan je troep.
Je broer sprak en na twee woorden huilde ik. Eerst zacht, toen met snikken. Het
was huilen met van die tranen die dunner zijn dan water, warm en zout. Ik gaf de
telefoon aan je terug en ging op zoek naar die verdomde keukenrol. Ik veegde de
mascara van mijn wangen en snoot mijn neus.
‘Hoe zie ik eruit?’ vroeg ik. Je zei dat ik mijn gezicht moest wassen met koud
water en mijn make-up opnieuw moest doen.
Het was tien over half een. Ik moest over tien minuten weg en jij trok je jas aan. Je
vertrek gierde door mijn lijf, ik probeerde me aan mezelf vast te houden door mijn
armen over elkaar te doen en in mijn buik te duwen. Het hielp niet.
‘Ik zal je broer zo even een smsje sturen om sorry te zeggen dat ik zo vreemd was
aan de telefoon,’ zei ik. Je knikte.
We gaven elkaar een kus op de mond met de ogen open, want nu, nu, nu was ons
laatste moment. Je draaide je om, pakte je tassen en ik sloot de deur achter je.
Ik had nog zeven minuten voor ik moest gaan. Ik liep naar het bed en schreeuwde
in jouw kussen. Maar terwijl ik het deed, besefte ik hoe pathetisch het was en
halverwege mijn tweede uithaal hield ik er al mee op. Ik voelde me betrapt op mijn
stomheid en keek om me heen. Er was niemand. Alleen stond op het kussen de afdruk
van mijn ogen, de laatste beetjes mascara bleven daar achter.
Nu was het echt tijd om me toonbaar te maken voor de buitenwereld. Bij de eerste
plens koud water in mijn gezicht hoorde ik de deur. Je stond weer in de kamer.
‘Ik zet het afval nog even buiten,’ zei je.
Jezus, was je nu onwaarschijnlijk lief of een vuile sadist? Ik hield de bak tegen
toen je de zak eruit haalde en leegde daarna het emmertje uit de badkamer, zoals
altijd. Met de vuilniszak vertrok je weer. Nu echt. Mijn gezicht was smal en bleek
met roodgezwollen ogen, zag ik in de spiegel. Er was niks aan te doen. Ik trok mijn
jas aan, greep mijn tas, sloot de deur en pakte mijn fiets.
De lucht was koud en mijn wangen tintelden na al dat zout. De zon scheen waterig
over de grachten. De wereld, dacht ik. De wereld is veel groter dan dit.
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Nacht (I)
Frans Pointl
Vannacht in een auto
‘ik wil naar de Scheveningse zee’
de chauffeur zette koers naar S.
daar was iemand die me liefhad
en ik had lief
mijn lichaam
dat me veelvuldig pijnstrafte achtergebleven als een onbruikbare oude jas
in dat uit zijn krachten gegroeide kinderledikant
(houten spijlen rondom)
mijn lichaam
als een verrafeld kostuum
in dat armzalige bed
in dat armzalige kamertje
in dat armzalige verzorgingshuis
waar niemand me ooit kende
terwijl ik zielsgelukkig
zomaar zonder pijn
op weg naar de Scheveningse zee
vannacht in een auto.
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Nacht (II)
moeder, vannacht bij ons oude Heemsteedse huisje
moeder, verdwenen in de klimop
moeder, mijn hand tegen de koele stenen
moeder, zoals een vrome jood de klaagmuur
moeder, dezelfde hand
moeder, bedekte mijn gezicht
moeder, ik huilde.

Geborgenheid
moeder die mij kent
neem mij op in uw beschermende schoot
vouw uw armen om me heen
leg uw zachte huid
tegen mijn ongeschoren gezicht
fluister één woord.
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Noem mij Eva Barzagli
door Roman Helinksi
Mooi was ze niet, maar haar gezicht had iets dat haar verschijning een woeste
aantrekkingskracht gaf. Ze heette Eva Bolzano maar stond erop dat de mensen haar
aanspraken met Eva Barzagli. Wie één blik op haar wierp, voelde geen neiging een
wens van haar te negeren. Maar dat leerden we pas later.
Aanvankelijk wisten we weinig tot niets van haar. Ze woonde in de hoge moderne
flat midden in onze wijk, op de onderste verdieping. Uit het raam aan de straatkant
hing een rekje waaraan kleding bungelde, zelfs in barre kou en bij hevige regen.
Misschien om te drogen maar misschien ook als een teken, voor iets of iemand. En
altijd stonden er bloemen op de vensterbank, al jaren dezelfde bloemen. Zo te zien
van plastic. Elke dag maakte zij een wandeling, langs steeds dezelfde route.
Ik moet toegeven dat we met ontzag opzagen tegen Eva Bolzano, en later nog
meer tegen Eva Barzagli. Misschien kwam dit omdat de mens verlangt naar mysterie
en zij, in de doodse buurt waarin we leefden en de doffe levens waartoe we waren
veroordeeld, onze beste kans daarop leek te zijn. Ze had donker haar, dat glansde
noch golfde. Juist omdat het er futloos uitzag, wekte het onze nieuwsgierigheid. De
dapperste onder ons had eens geprobeerd het aan te raken, toen zij haar dagelijkse
wandeling maakte. Het kwam hem op een felle berisping te staan, waarbij haar
plotseling zeer kille ogen hem nog veel harder raakten dan haar woorden. Het kan
een collectieve inbeelding zijn geweest, maar volgens ons was de betreffende jongen
sindsdien nooit meer dezelfde.
Ten tijde van het voorval noemden we haar allemaal nog Eva Bolzano - we wisten
niet beter en vonden dat al heel wat. Eva Bolzano was de naam was die ze op had
gegeven bij de gemeente. Daar waren we achter gekomen omdat een familielid van
een van ons daar werkte. En die persoon, laat ik geen namen noemen, bleek in ruil
voor een paar repen chocolade genegen deze informatie te delen.
De kennis dat de dame met het futloze zwarte haar de naam Eva Bolzano droeg,
voedde bij ons de speculaties, zozeer zelfs dat deze begonnen uit te dijen tot niet
langer te verdragen theorieën waarin vele levensvragen een rol speelden. Uiteindelijk
bleef ons geen andere keuze dan haar te volgen met de oplettendheid van roofdieren
- en steeds meer met de lust van roofdieren.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat onze geobsedeerdheid voornamelijk
kwam vanwege haar wonderlijke fysieke aantrekkingskracht, die bijna als een gif
bij ons binnendrong, en ons zowel van koorts het zweet deed uitbreken, als van een
ellendige verlamming deed jammeren.
Het was niet dat stugge, doodse haar en al evenmin waren het haar ogen, die niet
mooi maar ook niet lelijk waren, het was evenmin haar wat onbeholpen loopje, alsof
ze haar voeten nauwelijks optilde. Het was veeleer de optelsom van dat alles, die
ervoor zorgde dat Eva Bolzano rondwaarde in al onze dromen, zowel 's nachts als
overdag.
Het hielp wellicht dat ze 's winters altijd gehuld ging in een lange witte jas, die
haar eruit liet zien als een prinses van een sprookjesland. In de herfst droeg
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ze een zwarte korte jas die alleen al door de uitdagende vorm de regendruppels
afweerde en in de lente was er een licht felgroen jasje, dat haar niet zo goed stond
maar wel van verre zichtbaar was. Zomers liep ze buiten zonder jas.
Ik herinner me nog goed de zomer dat we haar voor het eerst zonder jas zagen. Zo
toonde ze ons haar vrouwelijke vormen, of eerder het gebrek daaraan. Teleurstelling
golfde door ons heen, leek ons zelfs even op te tillen van verbazing. Toch was het
onmogelijk niet naar haar te kijken wanneer ze voorbijliep en ondanks de lichte
deceptie van haar lichaam, groeide onze lust onverminderd.
Diezelfde zomer wisten we de eerste schillen van het raadsel te pellen. En dat ging
in een wonderbaarlijk snel tempo. Nog maar net hadden we van onze
vertrouwenspersoon bij de gemeente geleerd dat ze Eva Bolzano heette, of zij schonk
ons ook haar stem. Die stem bleek zacht en zoet en het accent was anders dan we
hadden verwacht. We raakten daardoor in verwarring, zoals wanneer de personages
uit een roman in een film plots volkomen anders zijn dan je verwacht. Nadat wij
hoorbaar en stoutmoedig haar naam hadden gefluisterd terwijl zij op haar dagelijkse
wandeling passeerde, sprak ze: ‘Noem mij Eva Barzagli.’
De beroering die dit teweegbracht, was diep en oprecht. Eén ding was duidelijk: haar
verzoek konden we niet naast ons neerleggen. Zij was een vrouw die het verdiende
te worden gehoorzaamd. Het voelde alsof ze ons in vertrouwen nam. De tevredenheid
die wij hierover voelden, duurde slechts tot de herfst. Toen trok ze haar korte zwarte
jas aan, die haar verschijning iets uitgesproken werelds schonk, hetgeen de afstand
die we beetje bij beetje hadden geslecht, juist weer vergrootte.
Uit razernij waren we maar wat graag haar huis binnengedrongen om met onze
eigen ogen te zien hoe ze leefde en met onze eigen vingers haar geheimen te
ontdekken die ze ongetwijfeld in kluisjes, oude schoenendozen of holle ruimten
achter schilderijen verborgen hield. Maar wat graag zouden we haar volle lippen
zoenen, haar futloze zwarte haren strelen. Niemand van ons begreep waarom die
drang zo machtig was, maar zeker is dat we al gelukkig zouden zijn geworden als
we alleen haar eeuwige was binnen hadden mogen halen.
‘Goedendag, Eva Barzagli,’ zeiden we steevast na die zomer wanneer we haar op
straat zagen en dan knikte ze en gleed er een waas van tevredenheid over haar gezicht.
Spreken deed ze niet meer, behoudens die ene uitval tegen onze vriend, die echt nooit
meer de oude werd.
Vier jaar slaagde Eva Bolzano erin de details van haar leven voor ons verborgen te
houden. We probeerden op vele manieren af te rekenen met haar harnas van
onweerstaanbare aantrekkelijkheid en kille afstandelijkheid. Meestal met kleine
pogingen, vol onschuld. Maar ook met pogingen die de grenzen van het goede fatsoen
overschreden, zoals wanneer we haar opbelden in de hoop haar stem te horen. Ze
nam de telefoon altijd op met een stilte en wij konden niet eens een woord uitbrengen.
Binnen vijf seconden verbrak Eva dan telkens de verbinding. Desondanks bleven
we bellen, zoals een gokker munten blijft werpen in de fruitautomaat.
Eva Bolzano verliet haar huis twee keer per dag. Eenmaal om boodschappen te
doen en de tweede keer om haar vaste wandeling door de buurt te maken, ongeacht
het weer. Heel nauwgezet was ze daarin, en ze liep altijd dezelfde
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route: langs het park met de vele bankjes, waar ze nooit ging zitten, naar het markplein
in het centrum met onze mooie, grote kerk. Van daar liep ze via de rivier terug naar
onze eigen wijk, met de grijze huizenblokken. Ook toen we allang doorhadden dat
we niets nieuws zouden zien op die wandelingen, bleven we haar volgen. We wilden
gewoon in haar buurt zijn, haar zien. Anders voelde het alsof we de dag niet ten volle
hadden benut.
Verder wisten we met zekerheid over haar dat eens per maand een oude man en
vrouw op bezoek kwamen, van wie we aannamen dat het haar ouders waren. Die
bezoeken vonden de derde zondag van de maand plaats, en ze duurden precies twee
uur. De oude man was uitermate slecht ter been en als de taxi voor de flat tot stilstand
was gekomen, strompelde hij als een zwaargewonde soldaat aan de arm van zijn
vrouw naar binnen. Zij had, zo meenden we te zien, hetzelfde loopje als Eva.
Het meest verontrustende vonden we dat er onregelmatig maar bijna wekelijks
mannen verschenen voor haar flat. Gespierde kerels, die zo te zien niet

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

30
uit onze eigen wijk afkomstig waren. We betwijfelden zelfs of ze uit onze stad
kwamen, zo anders zagen ze eruit. Ze hadden de kracht over zich van mannen die
nergens over aarzelden en geen mysteries kenden. Als ze een leger hadden gevormd,
hadden ze de wereld veroverd. Jong en oud waren ze, leeftijd leek er niet toe te doen.
Maar stuk voor stuk gewapend met perfectie en de glans van talenten, die bij onszelf
ver waren te zoeken. Dit maakte het vraagstuk des te prangender hoe Eva Barzagli
in hemelsnaam in onze buurt en voor onze talentloze ogen was beland. Welke wrange
grap werd er met ons uitgehaald om uitgerekend haar voor onze neus te laten
paraderen?
Zodra de mannen de flat betraden, liet Eva Barzagli de rolgordijnen omlaag en
bleven wij achter met onze eigen fantasieën. We werden steeds wanhopiger. Heel
vast groeide in deze tijd bij ons de overtuiging dat ze een hoer was. Een jongen uit
ons groepje trok hierop de wijde wereld in met de belofte aan zichzelf genoeg fortuin
te maken om haar te kunnen kopen.
Als de hoop verdwijnt, komt er wanhoop en als die wanhoop niet wordt bestreden,
volgt boosheid. Op een dag was deze boosheid zo sterk dat we hem niet meer in toom
konden houden. Het was koud, we waren stuk voor stuk slecht gehumeurd en hongerig
bovendien. Onderling hadden we al een kleine vechtpartij gehad, maar die was
gevolgd door verbroedering en in een café hadden we gedronken op onze
verbondenheid. Daarna hadden we opnieuw post gevat voor het huis van Eva Barzagli.
Drie uur nadat een man naar binnen was gegaan, gingen de rolgordijnen omhoog,
het teken dat de man, haar klant wisten we, haar appartement zou verlaten. Toen hij
naar kwam, gunde hij ons geen blik waardig en keek in plaats daarvan bezorgd naar
zijn auto - alsof het ons daarom te doen was. Zijn leeftijd liet zich lastig raden, maar
hij leek op de andere mannen en we twijfelden er niet aan of hij was succesvol in
het leven. Drie uur geleden was hij met gezwinde pas naar binnen gelopen, en daar
hadden we vieze grapjes over gemaakt, en nu was hij met dezelfde gezwindheid weer
naar buiten gelopen. De kracht in zijn verschijning stond me tegen en het stak me
dat hij in haar aanwezigheid zichzelf had weten te blijven. Verdoofd door mijn
kwaadheid, die me deed vergeten dat ik tot een groep behoorde, zette ik een pas in
zijn richting.
‘Jij daar,’ sprak ik fermer dan ik ooit was geweest. Mijn bedoelingen waren niet
helder en de man keek me aan met een mengeling van verbazing en minachting,
bijna alsof ik in zijn ogen geen mens was. Zijn blik maakte mij nog bozer.
‘Jij, ja!’ riep ik, maar ik stond al zeer dicht bij hem. Hij was kleiner van stuk dan
ik eerder had gedacht. En toch was ik, als ik niet zo boos was geweest, ongetwijfeld
teruggedeinsd vanwege de samengebalde kracht van zijn verschijning. Toen ik de
kraag van zijn jas vastpakte, rukte hij zich eenvoudig los. Maar daardoor kwam de
groep in beweging en we pakten hem met z'n allen vast. Hij riep verwensingen naar
ons in een taal die ik niet verstond.
‘Stil,’ suste ik. ‘Straks hoort ze ons.’ We keken allemaal omhoog, behalve de
vreemdeling die nog steeds stevig in onze greep was.
‘Naar de steeg,’ zeiden een paar jongens en zonder pardon sleurden we hem met
ons mee en duwden hem de steeg in. Terwijl de anderen hem vasthielden, ging ik
voor hem staan.
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‘Zeg op!’ zei ik, onder de invloed van de merkwaardige sensatie dat ik eindelijk
het lot in eigen hand nam. Hij antwoordde weer in allerlei verwensingen en ik riep:
‘Wat doen jullie daarbinnen?’
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Ik voelde me verlicht en bevrijd, ondanks mijn boosheid. Waarom waren we er niet
eerder opgekomen de mannen uit te horen? Het antwoord op mijn vraag kwam sneller
dan gepland. De man deelde twee rake tikken uit, dreigde met een derde en
ontworstelde zich definitief uit onze greep. Hij rende naar zijn wagen en reed weg.
Ik herinner me dat ik ontzettend hard moest lachen en hem nariep: ‘Hoerenloper!’
De derde zondag van die maand maakten we ons op voor de definitieve onthulling
van het grote raadsel van Eva Barzagli, of hoe ze ook heette. Onze vragen zouden
worden beantwoord, onze vermoedens bevestigd. We hadden een plan, een sluitend
plan, een plan dat de antwoorden zou opleveren op de vragen waarvan we gek werden.
Zelf was ik, waarom weet ik niet, naar de kapper geweest. Ik droeg een net pak, had
mijn tanden drie keer gepoetst en een geurtje opgedaan.
Na het onfortuinlijke gesprek dat we hadden gevoerd met de man die haar flat had
verlaten, was er iets veranderd aan Eva. De kilheid die zich soms meester had gemaakt
van haar, was er nu voortdurend. Het was de zwaarste denkbare straf voor ons. Altijd
hadden we gehunkerd naar de momenten dat ze zich buiten waagde, omdat er soms
sprake was van kort oogcontact of andersoortige tekenen dat ze onze aanwezigheid
erkende. Maar nu waren haar vaste wandelingen veranderd in kwellingen, die onze
wanhoop voedden en de boosheid opstuwden tot duizelingwekkende hoogte.
De bom barstte toen één van ons zich niet langer kon inhouden en zich op haar
stortte, dol van begeerte en wat al niet meer. Het werd een hele oploop. De politie
kwam met twee wagens; onze vriend werd afgevoerd en twee agenten gingen met
haar mee terug naar haar kamer en ze sloot de rolgordijnen.
Ik hield een aangenaam gevoel over aan deze gebeurtenissen. Ze bleek menselijk,
zoals wij allemaal; ze had heel angstig gekeken toen hij haar vol begeerte had
vastgegrepen en met zijn handen haar lichaam had betast. Haar kwetsbaarheid deed
me plezier en waste mijn verstand gedeeltelijk schoon, zodat ik helder kon nadenken;
het was waanzin geweest één van haar aanbidders op te wachten. Zij waren van een
andere orde, inwoners van een ander universum.
‘Misschien moeten we het toch niet doen,’ zei ik vlak voordat de twee oude mensen
de flat van Eva Barzagli verlieten. Maar in een groep telt de stem van de enkeling
niet, zeker niet als die stem onvast klinkt. Dus voerden we het plan uit zoals we het
hadden afgesproken. De oude mensjes liepen altijd meteen naar hun wagen, een oude
Ford. Daarbij moest de vrouw de man ondersteunen. Hij zag er erg zwak uit en de
indruk was bij ons ontstaan dat hij steeds zwakker werd. Het kostte ze elke keer meer
tijd om de wagen te bereiken. Toen ze naar buiten kwamen, stapten we met de hele
groep op ze af en omringden hen met onze overmacht. De oude mensen keken ons
geschrokken aan, en zwijgend.
‘Meekomen,’ zei eentje van ons. Ikzelf sprak niet - mijn stem zou mijn twijfel
verraden.
De oude man zei: ‘Nee! Wij gaan niet mee.’
Hij sprak onze taal zonder accent, zodat ik dacht te mogen concluderen dat Eva
niet uit het buitenland kwam.
Terwijl de oude man antwoordde, richtte hij zijn kwetsbare lichaam even op. Hij
rechtte zijn rug, die tot dan toe gebogen was geweest. Hij had steun gehad aan zijn
vrouw, maar nu hij zich boos maakte, viel hij bijna om. Zijn vrouw sloeg een kreet,
maar ik pakte de oude man bij zijn bovenarm vast. Door
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het stof van zijn jas voelde ik hoe dun zijn arm was. Ik duwde hem kalm maar ferm
naar de steeg naast de flat en de anderen begeleiden zijn vrouw erheen. Ik drukte de
oude man tegen de muur. Nogal ruw omdat dit van me werd verwacht, maar met een
blik in mijn ogen waarvan ik hoopte dat het hem een beetje gerust zou stellen.
‘Begin maar te vertellen,’ zei iemand.
‘Laat ons met rust,’ zei de vrouw. Zij was feller, maar ook aan haar was veel
krachteloos.
‘Vertel over Eva,’ zei iemand en ik keek naar haar vader, die nu zwaar hijgend
ademhaalde. Zijn vrouw keek verontrust naar hem.
‘Antonio,’ gaat het?’ vroeg ze.
‘Praat,’ zei iemand van ons. ‘Hou op met deze komedie.’
‘Doe even rustig,’ fluisterde ik. ‘Zie je niet dat...’
Ik kon mijn zin niet afmaken want de vader van Eva Barzagli zakte door zijn
knieën en zijn vrouw knielde moeizaam naast hem neer en gaf zachte klapjes op zijn
wang.
‘Antonio?’ vroeg ze.
Toen stoven we uiteen, allemaal een kant op. Slechts één iemand van ons bleef
staan. Ik. In een moment van opperste helderheid, nam ik het besluit te blijven.
‘Meneer Barzagli?’ vroeg ik op zachte toon, maar met vaste stem nu.
Hij reageerde niet.
‘Moet ik een dokter bellen?’ vroeg ik en ik pakte mijn telefoon uit mijn zak. De
oude vrouw schudde haar hoofd.
‘Nee,’ fluisterde ze. ‘Maar help me hem naar binnen te tillen. Hij moet rusten,
meer is het niet.’
Haar stem klonk bedeesd en ik keek om me heen.
‘Waar moet hij naar binnen?’ vroeg ik en ik hoopte dat ik de vraag niet al te
euforisch uitsprak.
Ze waren niet van plastic. Ik merkte het toen ik één van de groene blaadjes door mijn
vingers liet glijden. Ik voelde de nerven tegen mijn vingertoppen. Op de straat beneden
trok een wagen op.
‘Ze zijn weg,’ zei ze toen ze het appartement weer binnenstapte. Ik draaide me
om en nam haar in me op. De kou had haar wangen blosjes gegeven. Ze zei:
‘Dankjewel dat je zo lief was voor papa.’
Ik had hem ondersteund, meer had ik niet gedaan. Nu ja, ik had hem eerst nogal
ruw tegen de muur gekwakt, maar dat was iedereen kennenlijk vergeten toen ik hem
bij binnenkomst voorzichtig op de bank had gelegd. Hij was toen al aan de beterende
hand. Na een kop koffie en een glaasje cognac stond hij erop weer naar huis te gaan.
Al die tijd hadden Eva Barzagli en haar moeder naast hem op de bank gezeten, terwijl
ik er een beetje verloren bij had gestaan.
Het was ongelooflijk in welke situatie ik was beland dankzij mijn eigen helderheid
van geest, maar nu wist ik niet of ik me zo snel mogelijk uit de voeten moest maken,
of juist zo lang mogelijk moest blijven. Toen haar vader aan de cognac ging, kreeg
ik ook een glaasje. Eva's hand beroerde even de mijne toen ik het glas van haar
aannam. Hoe vaak had ik me niet afgevraagd hoe haar appartement eruit zou zien?
Nu ik er stond, had ik alleen oog voor haar.
Ik zweeg. Wat moest ik zeggen?
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‘Wat sta je te staren,’ zei ze en ze glimlachte erbij. Had ik haar ooit zien
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lachen? Haar lippen krulden volmaakt charmant, een beetje guitig omhoog. De lust
van weleer welde in me op. Wat was het geheim van haar aantrekkingskracht? Ze
kwam op me afgelopen en ik vreesde even dat ze alsnog boos zou worden. Dat ze
vanuit het raam had gezien dat ik haar vader had aangevallen. Maar ze duwde me
voorzichtig opzij zodat ze bij het raam kon en ze schoof het rolgordijn omlaag. Heel
handig deed ze dat, een zoevend geluid klonk, of misschien ruiste het eerder - ik
weet het niet meer zo goed. Ik begon over mijn hele lichaam te trillen.
Ik slikte toen ze dicht bij me kwam staan.
‘Eva Barzagli,’ zei ik een beetje onzinnig, maar ik had het gevoel dat ik iets moest
zeggen.
‘Ja?’ vroeg ze lachend en ze kwam nog dichterbij.
Toen zoende ze me. Zo onverwacht dat ik het eerst niet voelde.
De rest ging voorbij in een roes.
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Na afloop speelde ze met mijn haar. ‘Waarom had je eigenlijk zo'n mooi pak aan?’
vroeg ze.
‘Gewoon,’ loog ik. Ik keek haar kamer rond. Die was heel efficiënt ingericht. Een
grote boekenkast, een bank en een leren stoel. Aan de muur hing kunst die ik bij de
eerste blik niet begreep, een goed teken. Mijn mooie pak lag op de grond, op het
warmrode tapijt.
‘Eva?’ vroeg ik. Ik keek recht in haar ogen, die in niets leken op de kille ogen van
de vrouw die door onze wijk liep en op wie we hadden gejaagd als hyena's op een
hinkend hert.
‘Waarom komen hier altijd mannen boven?’
De vraag ontglipte me, zoals zoveel me vaak ontglipte. Was het te brutaal? Zou
ik haar afschrikken?
Ze draaide zich op haar buik. Ze was volkomen naakt. ‘Omdat ik ze help,’ zei ze.
‘Je helpt ze?’ vroeg ik.
Ze knikte heel sereen en zei: ‘Het was zo lief wat je voor mijn vader deed.’
‘Wat doe jij dan voor die mannen?’ vroeg ik.
Ze draaide zich een beetje naar me toe. ‘Voor elke keer dat je in mij komt,’ zei
ze. ‘Beantwoord ik één vraag.’ Wat een vrouw - haar zucht naar spel was
ongeëvenaard.
We bedreven de liefde nogmaals. Ik was ruw, want de nieuwsgierigheid maakte
me dol. De waarheid van Eva Barzagli lag voor het oprapen. En niemand anders dan
ik zou ermee aan de haal gaan.
‘Je mag nooit doorvertellen wat we hier doen,’ zei ze toen we uitgeput in elkaars
armen lagen.
‘Nooit,’ zei ik.
‘Dan is het over, begrijp je dat?’ vroeg ze.
Ik knikte. Mijn adem kwam terug en daarmee ook mijn verstand. Ik was zo
ontzettend dichtbij het geheim van haar naam dat ik een merkwaardige
gemoedsverandering onderging. Ik werd emotioneel.
‘Eva Barzagli,’ zei ik vlug, misschien om te verbergen dat ik was geroerd. ‘Waarom
wil je dat we je zo noemen?’
‘Ho stop,’ zei ze lachend. ‘Je stelde al een vraag.’
Ze moet aan mijn gezicht hebben gezien, dat ik er niets meer van begreep.
‘Je vroeg wat ik voor die mannen doe,’ zei ze ging rechtop zitten, nog steeds naakt.
‘Ik geef ze advies. Over de zaken waarin ze zich willen storten, over reizen die ze
willen maken. En over de liefde natuurlijk.’
Ik durfde niet door te vragen, bang als ik was dat ze de vraag mee zou rekenen en
ik vervolgens nog veel langer moest wachten op het geheim van haar naam.
Plagerig keek ze me aan. ‘Wat is er?’ vroeg ze.
‘Nu weet ik nog niets,’ zei ik en hoe langer ik naar haar keek, hoe merkwaardiger
ik me begon te voelen. Verliefdheid nam bezit van mij, maar ook een zonderlinge
mengeling van geilheid en twijfel. Kon dit wel waar zijn, dit moment tussen ons?
Wanneer zou het stoppen?
‘Waarom doe je dan het rolgordijn omlaag?’ vroeg ik, zonder door te hebben dat
het een vraag was.
Ze lachte nu hard en keek me aan met haar ogen die al hun kilheid definitief hadden
verloren.
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Ze boog zich voorover en sloot haar lippen om mijn geslacht. Heel kalm.
Ik kwam even later klaar in haar mond, met een verbazingwekkende kracht zocht
mijn zaad zijn weg. Ze verslikte zich erin en moest opnieuw lachen. Een deel vloog
uit haar mond en belandde op mijn arm. Ze likte het weg, stond op en begon zich
aan te kleden.
Toen zei ze: ‘Ik wil het zo donker mogelijk hebben als ik mensen de toekomst
voorspel. In het donker zie ik beter.’
Ik stond ook op. Mijn hoofd suisde. Zoveel vragen raasden als opgeschrokken
vogels door mijn gedachten, dat ik voor even vergat wat de belangrijkste was: waarom
wilde ze Eva Barzagli worden genoemd?
Inmiddels was ze helemaal aangekleed en mijn lust was tot rust gekomen.
‘Ik moet gaan,’ zei ze.
Ik keek op de klok aan de muur. Het was tijd voor haar wandeling.
‘Je was echt lief voor mijn vader,’ zei ze. ‘Maar ga nu, ik wil alleen naar buiten.’
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De eigenaardigheid van deze opmerking merkte ze zelf ook op. Weer lachte ze.
‘Ik ben trouwens geen voorspeller,’ zei ze. ‘Ik ben adviseur. De mannen die hier
komen zijn zakenmannen, succesvolle mannen die soms een klankbord nodig hebben.
We spreken over de stand van de beurs, dat soort zaken. Dat is de waarheid.’
Ze sprak met zoveel oprechtheid tegen mij! Wat een verschil bestond er tussen de
Eva die ik nu leerde kennen en de Eva Barzagli buiten. Ik wilde niet weggaan, maar
hier bij haar blijven. Buiten was het koud en uitzichtloos. Bovendien had ik nog geen
antwoord op mijn nijpendste vraag. Een vraag die me de laatste jaren had doen
vergeten wie ik werkelijk was. Een vraag die me in een ijzeren greep had gehouden
en bijna tot waanzin had gedreven. Wie was Eva Barzagli? En waarom? De doek
waaronder haar leven werd verborgen, was even opgelicht maar er was nog zoveel
voor mij om te weten!
Alsof ze dit onbeantwoorde verlangen in mijn ogen las, zei ze: ‘De volgende keer,
echt.’
Ze had haar winterjas al aangetrokken, de witte lange jas die haar iets
sprookjesachtigs gaf, en drukte een zoen op mijn lippen.
‘Praat hier met niemand over,’ zei ze. ‘Mijn leven is van mij en ik bepaal wie ik
toelaat, okay?’
Ze sloot de deur achter ons.
Buiten steeg de kou naar mijn hoofd. Ik dacht aan haar warme kamer, haar lichaam
onder de hoogspanning van genot. Zij was van mij! Ik stond op straat voor haar huis,
maar aan de overkant, waar we altijd hadden gestaan en omhoog hadden gekeken
naar haar appartement, stond niemand. De lafbekken waren nog altijd niet
teruggekeerd na het voorval met haar oude vader. Het moet de kou zijn geweest in
mijn hoofd, kou die mijn hersenen vergitigde, hersenen die toch allang waren
vergiftigd door Eva. Ik zocht mijn kameraden in de café's waar we ons verborgen
als het smachten ons teveel werd, maar ik vond ze niet. Ik zocht ze in hun huizen,
maar ze deden niet open of waren niet thuis. Ik zocht ze koortsachtig, zoals ik net
koortsachtig drie keer de liefde had bedreven en toen ik ze niet vond, toen ik ze
nergens zag, liep ik naar het marktplein van de stad en daar riep ik, zonder dat ik een
poging deed mezelf in te houden: ‘Ze is geen hoer! Ze is geen hoer!’
En ik weet zeker dat mijn stem ver reikte, gedragen door de koude wind, die er
zorg voor droeg dat iedereen deelgenoot werd van mijn onbeschrijflijke bevrijding.
Iedereen, behalve misschien Eva Barzagli, want sinds die dag zijn de rolgordijnen
nooit meer omhoog gegaan en heeft niemand haar ooit meer zien lopen.
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Wild Card
Iris Brunia
- Beweeg je
Het eindigde die ochtend
De mist dekte de ruimte af
Een houten pop baarde een kind
een soortgenoot?
We vonden een placenta op het strand
wat wrakhout, restanten van een oude man
Er dreef een alg waarin een vis gevangen zat
die al het zonlicht in zijn schubben droeg
Je haalde een spiegel uit je broekzak
Wat beweegt je vroeg ik
maar je hoorde me niet
begon over die duiker
die uit het water kwam
met die inktvis achter zich aan
Je vroeg steeds of hij al dood was
want hij bewoog nog zo
rustte pas nadat hij tegen de rots geslingerd was
voor de smaak, wordt hij zacht van
moet dat levend?
nee
gelukkig
dus hij is dood?
*
- Sneller, sneller
Ik hield een haan ondersteboven
dwong je zijn veren uit te trekken
om te laten zien dat daarna
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niets wezenlijks veranderd was
Je klemde een speeldoosje vast Hey Jude
zo klein dat je je nagels nodig had
Je draaide het
sneller, steeds sneller in het rond
Je zei dat de oceaan zich oprolt
omdat ze in foetus liggen wil
maar daarvan groter wordt
en boos het zand afbeult
tot haar draagkracht terugzakt
rugwaarts
een te groot oppervlak stuwt niet goed
*
- Waarom zou je
Vergeten wat zich voltrok
in dat veelbelovend zweet
door mijn lichaam bladerend
waar je bleef
kwam geen woord me bekend voor
In mijn gloednieuwe lijf
dat pijn deed
van alles wat nog niet vertrouwd was
verlangde ik het buitenste binnen mij
Ik lijfde je in en trok me terug
Jij, vreemde verstekeling, hield je adem in
Goed, ik kon er vergif op nemen
dat je niet zou wachten. Waarom
zou je ook. Ik gaf je niets
Alles veranderde. Was dat troost?
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*
- En rende weg
Je rukte de vis uit de alg
liet hem langs je kuit
in de schacht van je laars los
en rende weg. Ik rende je achterna
onder zeeniveau door winkelstraten
Het water gutste in onze laarzen
Ik wisselde sokken voor nylons
en zwaaide kortgerokt met majorettestok
En jij, mijn harlekijn, paradeerde met roffeltrom
gooide ritmisch je benen op
en zette je eerste joker in
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De hand
door Enne Koens
Toen hij het huis uitkwam, vond hij de hand. Het ding was rafelig aan de rand, en
leek gemaakt van een witte deegachtige substantie. Er zaten vijf vingers aan. Heel
even dacht hij dat het een plastic hand was uit de feestartikelenwinkel. Hij hoorde
een hond blaffen en boog zich voorover, om de hand beter te kunnen bekijken.
Net nog had hij achter zijn zusje aangerend in de achtertuin. De zon scheen op
zijn huid en zijn natte zwembroek had trekkerig om zijn billen gezeten.
Nu zette een vlieg zich op zijn bezwete neus. Hij kwam overeind en wapperde
met zijn arm om hem weg te jagen. Het was stil op straat, misschien wel stiller dan
anders. De hond blafte niet meer. Opeens werd verderop de motor van een auto
gestart. Hij keek op. De auto verdween om de hoek.
Toen keek de jongen opnieuw naar het witte ding op de grond. Hij strekte zijn
vingers om de hand aan te raken. Hij was nog maar op een paar centimeter afstand
toen iemand begon te schreeuwen. Heel even raakten zijn vingertoppen de muis van
de hand en toen kwam hij geschrokken overeind.
‘Ga daar weg jongen! Weg! Ga daar weg!’
Van de overkant van de straat kwam de buurman naar hem toe. Hij schreeuwde
tegen hem. ‘Weg daar! Weg!’ Verlegen draaide de jongen zich om en liep het pad
van de voortuin op, terug naar binnen, door het huis heen naar de achtertuin.
Zijn zusje zat in het opblaasbadje en riep hem. Hij veerde op en sprong naast haar
in het bad.
‘Niet spatten!’
Hij lachte en trok haar aan haar arm naar beneden zodat ze kopje onder ging.
‘Eten!’ riep zijn moeder uit de keuken.
Naar adem happend kwam ze weer boven. Ze ging staan en gooide water in zijn
gezicht. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes maar zag dat zijn moeder een schaal neerzette
op de tafel in de huiskamer en twee glazen. Hij veegde het water uit zijn ogen en
liep naar binnen. Zijn zusje volgde hem. In huis was het koeler.
Zijn moeder had haar gebloemde boodschappentas in haar hand.
‘Ik ben zo terug.’
Hij lachte naar haar. Als ze weg was, konden ze stiekem de televisie aanzetten en
met hun natte billen op de bank tv kijken, tot ze terugkwam en hun bestraffend toe
zou spreken.
Zijn moeder wuifde en verdween naar de gang. De voordeur sloot met een klap.
Hij nam een boterham met worst van de stapel en zijn zusje een met hagelslag.
Het geluid van een sirene sneed door de hitte van de namiddag. Er klonk
geschreeuw buiten. Een gil, hoog en scherp, bijna niet menselijk, van een dier eerder.
De jongen dacht aan de antilope die besprongen werd door de leeuw op
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Animal Planet. Als zijn moeder zag dat ze daarnaar keken, zette ze de tv altijd snel
op zeven, waar gekleurde poppetjes op en neersprongen en zongen. Zijn moeder
gruwde ervan wanneer de leeuw toesloeg en onder de geelgrijze vacht van de antilope
het bloed en het vlees zichtbaar werden. Hij niet. Hij vond het gewoner dan het
geschreeuw op net zeven.
De voordeur ging open. Ze was blijkbaar alweer terug en ze hadden hun boterham
nog niet eens voor de helft opgegeten. Hij hoorde dat ze de deur naar de wc opende
en daarna hoorde hij een geluid dat klonk als overgeven, maar zijn moeder gaf nooit
over.
Het geluid van de sirene viel weg toen zijn moeder de kamer binnenkwam.
‘Wat is er?’ vroeg zijn zusje.
‘Niks.’
‘Wel,’ constateerde zijn zusje.
Het gezicht van zijn moeder was wit en een beetje opgezet, verder niets.
‘Een ongeluk,’ zei zijn moeder, ‘maar het wordt geregeld. Niet naar buiten kijken.’
Buiten was nog net het geel van de ambulance zichtbaar achter de boom voor hun
huis. Zijn moeder schoof de gordijnen dicht.
Pas nu herinnerde hij zich de hand.
Hij lag in bed en het beeld liet hem niet meer los. Hij zag de hand voor zich als een
illustratie bij een kinderboek. Fel gekleurd en zwart omlijnd. Door het open raam
hoorde hij zijn ouders beneden in de tuin praten.
‘Hij moet gewoon doorgereden zijn.’
Zijn vader bromde iets.
‘Ze lag daar, niemand deed iets. En een eindje verder haar hand.’
Weer zag hij het voor zich, maar nu voor het eerst als een echte hand, geen plaatje,
of plastic uit de feestwinkel.
‘Er was niets meer dat we doen konden. Het zag er zo akelig uit.’
Hij voelde diep van binnen een besef tot stilstand komen, als een steen die in een
vijver zinkt en ten slotte plots zwaar op de bodem neerkomt.
Hij had het gezien voor alle anderen, toen het eigenlijk nog niet eens waar was,
omdat er niemand was geweest om te zeggen wat die hand op het asfalt betekende,
dat het een ongeluk betrof, iets gruwelijks. En hij had de auto gezien die doorreed.
Nu het ongeluk een feit was, omdat zijn ouders er zo ernstig over praatten, leek
het door de volgorde der dingen alsof de gebeurtenis bij hem was begonnen. Pas nu
begreep hij ook het bestraffende schreeuwen van de buurman. Hij had iets verkeerds
gedaan. Hij had de gruwel aangeraakt.
Hij draaide zich om, klikte het bedlampje aan en in het schijnsel bekeek hij zijn
vingertoppen.
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Lekker niet
Leo Vroman
Ach hoe verdacht lekker
languit in bed en
dat ik die wekker
niet hoef te zetten
vannacht
morgen niet met die pijpen van de
onder- en bovenbroek hoef te worstelen,
geen mensenvlees en tanden
meer hoef te borstelen,
geen griezelige roem en
geen angstig nieuw boek!
S.v.p. geen bezoek
en geen bloemen

Fort Worth, 3 februari 2011
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Geduld
Loop maar met groot geduld:
rechts, naast elke voetstap, heerst een afgrond gevuld
met wolken, bliksem en bloed,
en links gaapt er ook een,
en de twee afgronden
zijn met elkaar verbonden.
ieder is ijlstaps alleen
en mij daarom zo dierbaar
als een arend, een adelaar.
Wees maar niet bang
met die voeten voorlopig
lange ondervlerken
en o die mond
zo wanhopig
als er geen grond
meer is te merken

Fort Worth, 29 december 2010
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Mijn clubs
door Fredie Beckmans
Heb net bedacht waar ik over wil schrijven: Mijzelf, zei de narcist tegen de spiegel.
Nee, beter nog: over alle clubs die ik heb opgericht of die mede door mij in het leven
zijn geroepen. Het wordt een epische saga van lust en bedrog in honderd afleveringen.
Bij wijze van vingeroefening een proeve van wat komen gaat, als ik het ooit doe.
- De regenwormclub werd jaren geleden door mij opgericht.
Ik kwam op het idee toen ik het laatste door Charles Darwin zelf geschreven boek
las: De regenworm. Het werk is snel in vergetelheid geraakt omdat tegelijkertijd met
het verschijnen van dit boek in Duitsland de kunstmest werd uitgevonden. Darwin
had ontdekt dat een van de belangrijkste eigenschappen van de regenworm het
vermolmen van de bovenlaag van de door boeren zo gewaardeerde zwarte grond is.
De regenworm verdiende volgens hem een standbeeld. Door toedoen van de kunstmest
is het er nooit van gekomen. Maar door het boek raakte ik wel in de regenworm. Na
lezing van Darwin deed ik optredens met regenwormen, onder andere voor een lokale
Amsterdamse tv-zender. Daarna mocht ik nooit meer op de buis. Nu ja, volgens mij
was het een conceptueel eerbetoon aan Darwin: met een groot keukenmes sneed ik
de regenwormen klein en voerde de krioelende macaroni vervolgens aan jonge
kauwtjes. In die tijd was ik nog op zoek naar wat mag en net niet meer kan. Ik bedoel:
je mag jonge vogels wel voeren maar niet laten zien hoe hun eten eruit ziet. Ach, het
is alweer vijfentwintig jaar geleden, wie kan het zich nog herinneren?
Korte tijd later deed ik een belangrijke ontdekking. Wetenschappers hadden
verschillende afgezette percelen met regenwormen geobserveerd en een opmerkelijke
waarneming gedaan. Wanneer een regenworm normaal en genoeg te eten krijgt, stopt
hij op een gegeven moment met groeien. Hij wordt seksueel actief en sterft een tijdje
later. Net als de mens, au fond. Maar een regenworm die te weinig te eten krijgt,
blijft maar doorgroeien, wordt nooit seksueel actief en kan heel oud worden. Nachten
lang heb ik wakker gelegen van deze kwestie. Wat wil de natuur ons hiermee
vertellen? Opeens wist ik het. Heb toen geld bijeengeschraapt en de Regenwormclub
opgericht. Ik schreef een prijsvraag uit en stelde 250 euro beschikbaar aan de eerste
wetenschapper die deze regenworm-eigenschap kon isoleren, filteren en wellicht als
een drankje tegen de overbevolking op de markt kan brengen. Je wordt heel oud,
heel groot, en zult nooit kinderen produceren. En de seks dan? Ach, daarvoor is er
dan wel weer iets op te bedenken.
Niet lang geleden ontdekte ik dat mijn geliefde Duitse schrijver Hanns Heinz
Ewers (1871-1943) in de jaren dertig van de vorige eeuw een essay heeft geschreven
met de titel Der Regenwurmklub. Toen krabde ik wel even achter mijn oren. Hij zet
daarin de nazi's te kakken. Echter niet nadat hij uit de NSDAP was gestapt omdat ze
zijn boeken maar niet wilden toelaten. Hij die zo graag volbloed nazi had willen zijn
(sommigen beweren dat hij meeschreef aan het
DE REGENWORMCLUB
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Horst-Wessel-Lied), kon er niet over uit dat ze zijn expressionistische boeken als
entartete Kunst verboden. Hij had waarschijnlijk ook iets teveel homovrienden waar
hij tegenaan schurkte en teveel joodse vrienden die hij tegen de nazi's in bescherming
nam. Vandaag zouden we hem naast Oscar Wilde plaatsen. Maar een Duitse Oscar
Wilde, daar zat in de dertiger jaren niemand op te wachten. Het is vanwege Ewers
dat ik mijn Regenwormclub nooit heb willen opdoeken, al was het maar om de
schrijver van het heftige boek Alraune; Die Geschichte eines lebenden Wesens (bij
ons in beperkte kring bekend als De Alruin) te eren. En vanwege mijn streven de
overbevolking tegen te gaan, natuurlijk.
Volgende keer meer over De Worstclub - of misschien over Het
Spookschepengenootschap, dan wel over Het Aardappeloverleg, maar beter eerst
onthullingen over De Stichting Een Graf Voor Marinus van der Lubbe. Of moet ik
toch maar beginnen met het bieden van inzicht omtrent De Zeepbellenclub Homo
Bulla Est, Het Kabeljauw Genootschap en De Geheime Club voor Dubbelagenten?
Hoewel de vereniging die het meest om uitleg smeekt, wordt gevormd door de onder
mijn voorzitterschap florerende Club van Mensen die Niet Lid Willen Zijn van Mijn
Worstclub.
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Afscheid van de vaste lijn
Wim Brands
Onze eerste telefoon hing in de gang, naast de koffiemolen.
Ik herinner me dat mijn grootvader eerst zijn boodschap opschreef
voor hij belde en hem voorlas. Telefoneren deed men alleen als het echt
noodzakelijk was, in geval van nood;
Waarom ben ik mijn eerste gesprek kwijt?
Was het inderdaad ernstig? Een noodgeval?
Ik herinner me dat je soms andere gesprekken op de lijn
had, dat een vrouw zei ‘er luistert iemand mee, hoor je dat’
en dat ik probeerde een Groenlander te bereiken.
Of dat een Japanner vroeg: what are you doing?
In hoeveel huizen had ik hoeveel toestellen, hoeveel
verhalen heb ik verteld, hoeveel ruzies gemaakt,
hoe vaak troostende woorden gesproken?
Ik herinner me de stilte die viel toen mijn broer
meedeelde dat onze vader een einde aan zijn leven
had gemaakt en dat hij toen na minstens een minuut ik zag onze vader door de tuin lopen, met de hond achter
zich aan, zich afvroeg of er vorst in de grond zat dat hij zei ‘dat was het dan’ en ophing.
Ik herinner me dat oudere mensen bij voorkeur
alleen hun achternaam noemden, of wiedaar zeiden?
Dat ik soms op vakantie mijn eigen nummer belde,
hoe klonken ze, mijn telefoons, waarom
heb ik die geluiden niet opgenomen?
Het is vier uur in de nacht. Het toestel ging. Maar
waar ligt de losse vertegenwoordiger van de vaste lijn?
Er passeren in deze mobiele tijden dagen dat
hij niet een keer gaat, soms bel ik hem die bijna niet meer wordt gemist.
Binnenkort begeeft zijn batterij het, hij zal even geluid maken
en vergeten worden tijdens een lange vakantie.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

47

Meneer Klaassen plukt appels
Ze zeggen dat je na je zestigste niet meer
op een ladder moet gaan staan.
Ik herinner me dat als ik
hem in zijn boomgaard zie.
Zesenzeventig.
Als hij valt - moet ik dan zijn val
breken met mijn rug,
hem opvangen
in de kruiwagen?
Volgend jaar zouden de appels blijven liggen.
Gaan rotten - en niemand zou in de herfst
het kraken van de bomen horen.
Het kruiwagenwiel draait een slag.
Er wordt niet veel gezegd.

(vrij naar Tom Warner)
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Omkeerjaren
door Mars Cramer
Als ik oude bekenden tegenkom die mij lange tijd niet hebben gezien, komt er vaak
een moment in de conversatie dat zij mij aankijken met de blik van een boer die het
vee van een ander bekijkt, en dan vragen zij: ‘Zeg, hoe oud ben jij nu eigenlijk?’
Ik vind dat nogal een vervelende vraag, maar tot mijn volgende verjaardag kan ik
naar waarheid antwoorden: ‘Als je de twee cijfers van mijn leeftijd omdraait, krijg
je de laatste twee cijfers van mijn geboortejaar.’ Dat houdt ze een tijdje stil. De lezer
moet zelf maar uitmaken hoe oud ik ben; er zijn negen mogelijkheden, en als hij
weet hoe ik er uit zie, is de keuze niet moeilijk.
Ieder die niet ontijdig overlijdt, kan dit één keer een levensjaar lang zeggen. In
2010 hebben negen geboortejaren een omkeerjaar; en als ieder geboortejaar één
omkeerjaar heeft, en sommige kalenderjaren omkeerjaar zijn voor meerdere
geboortejaren, dan moeten er ook jaren zijn dat niemand een omkeerjaar heeft. Dat
is inderdaad het geval.
Om het wat preciezer uit te zoeken, heb ik vereenvoudigingen aangebracht. Kinderen
van 0 tot 9 krijgen een 0 voor hun leeftijd om aan de twee cijfers te komen; en bij
de leeftijd van 99 jaar houd ik op: wie nog ouder wordt moet het zelf maar uitzoeken.
Wij vieren alle verjaardagen op 1 januari, dan vallen levensjaren samen met
kalenderjaren.
Voor een volle eeuw gelden natuurlijk alleen de laatste twee cijfers van het jaartal.
Ik geef hieronder voor de 21ste eeuw de jaren van omkeer, met het aantal
geboortejaren dat een omkeerjaar kan vieren. Samen zijn het er (natuurlijk) precies
100. Zoals men ziet, geldt een cyclus van elf jaar: negen jaar niets, en dan twee
omkeerjaar voor samen elf geboortejaren. De verdeling tussen die twee verschuift
systematisch.

Aantal jaarklassen met een omkeerjaar, per jaar, in de 21ste eeuw
2000

1

2020

2040

2001

2021

8

2041

2002

2022

3

2042

2003

2023

2043

6

2004

2024

2044

5

2005

2025

2045

2006

2026

2046

2007

2027

2047

2008

2028

2048

2009

2029

2049
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2010

9

2030

2050

2011

2

2031

2051

2012

2032

7

2052

2013

2033

4

2053

2014

2034

2054

5

2015

2035

2055

6

2016

2036

2056

2017

2037

2057

2018

2038

2058

2019

2039

2059

2060

2080

2061

2081

2062

2082

2063

2083

2064

2084

2065

4

2085

2066

7

2086

2067

2087

2

2068

2088

9

2069

2089

2070

2090

2071

2091

2072

2092

2073

2093

2074

2094

2075

2095

2076

3

2096

2077

8

2097

2078

2098

1

2079

2099

10
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Bij de eeuwwisseling gebeurt er iets raars: dan zijn er opeens drie jaar achter elkaar
die omkeerjaar zijn, bijvoorbeeld
1997

0

1998

1

1999

10

2000

1

2001

0

Bovendien past het eerste tweetal (1, 10) precies als laatste in de reeks cyclussen
van de twintigste eeuw, maar net zo goed past het tweede tweetal (10,1) als het eerste
in de reeks van de 21ste eeuw.
Het is jammer dat ik dit niet eerder heb uitgezocht, want anders hadden we in 1999
kunnen vieren dat het voor tien geboortejaren een omkeerjaar was - dat komt maar
één keer in een eeuw voor.
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[Medewerkers]
M.C. BRANDS

(1934) - Emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en voormalig wetenschappelijk directeur van het
Duitsland Instituut Amsterdam.
HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

(1949) - Debuteerde in 2005 als Bob van der Burg met de
verhalenbundel Camera. Publiceerde in o.m. Bunker Hill en Kort Verhaal. Dit
voorjaar verschijnt bij Uitgeverij Podium de verhalenbundel Leo, de
vrouwenman.
BENJAMIN BURG

(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

(1946) - Debuteerde in 2001 de bundel Veerstraat, die
werd genomineerd voor de C. Buddinghprijs. In 2006 verscheen Proefsteen en
in 2010 als derde bundel Restruimte.
MARIJKE HANEGRAAF

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

HANS HOGENKAMP (1969) - Studeerde econometrie en volgde een deeltijdstudie

piano aan het conservatorium. In 2006 verscheen zijn debuutroman Excuses
voor het ongemak en in 2009 de roman Dingen die op liefde lijken. Ontving in
2009 de Hollands Maandblad Schrijversbeurs (essayistiek).
(1945) - Was werkzaam in de hulpverlening en als docent
aan de Hogeschool van Amsterdam. Publiceerde eerder in Hollands Maandblad.
Zij schrijft om niet te vergeten.
IEK HULSHOFF POL

(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

L.TH. LEHMANN

(1920) - Dichter, prozaïst, vertaler, jurist, archeoloog en dj op
Recente poëziebundels zijn Wat boven kwam (2006) en Laden
ledigen (2008). In 2010 verscheen ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag
de bloemlezing Schoon schip.
VPRO-radio.
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WILLEM VAN SPRONSEN (1945) - Schrijft en tekent. Was directeur van het Rosa

Spier Huis te Laren, Woon- & Werkcentrum voor oudere kunstenaars en
wetenschappers. Publiceerde in NRC Handelsblad en Tirade. Was de laatste
leerling van Marten Toonder. Zie: www.willemvanspronsen.carbonmade.com.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (20083 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
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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 10 maart 2011 de Hollands Maandblad
Schrijversbeurzen 2010/2011 zijn uitgereikt aan de laureaten.
Op voordracht van redactie & redactieraad werden de volgende medewerkers van
Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:
Categorie literair proza
PHILIP HUFF

*
Categorie poëzie
EMMA BURNS

*
Categorie essayistiek
KRIJN PETER HESSELINK

De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan jonge
c.q. debuterende auteurs die in de voorafgaande jaargang in Hollands Maandblad
hebben gepubliceerd. De beurzen zijn beschikbaar voor elk der drie terreinen waarop
Hollands Maandblad zich sedert de oprichting door K.L. Poll in 1959 (als toen nog
Hollands Weekblad) een vooraanstaande plek in het Nederlandse literaire landschap
heeft verworven: proza, poëzie en essayistiek.
De beurzen betreffen elk een bedrag van 2000 euro en zijn behalve als
aanmoediging bedoeld om ook in materiële zin het schrijverschap van de bekroonde
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auteurs te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan de bestendiging van de band
tussen de laureaten en het Hollands Maandblad.
*
De Hollands Maandblad Schrijversbeurzen worden mogelijk gemaakt door de
Stichting Hollands Maandblad en uitgeverij Nieuw Amsterdam.
***
Verdere informatie over de Hollands Maandblad Schrijversbeurzen is te vinden op
www.hollandsmaandblad.nl.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

3

Deze maand
Vanwege mijn opgeruimde karakter en zonnige natuur zult u het woord ‘ondergang’
zelden op deze pagina's aantreffen. Ook de bloei van dit blad - met alweer een handvol
getalenteerde winnaars van de Hollands Maandblad Schrijversbeurzen ten bewijze
daarvan - maakt dat ik als diagnose voor ons tijdsgewricht begrippen als
‘ineenstorting’, ‘cataclysme’, ‘debacle’, ‘teloorgang’, ‘verval’, ‘echec’, ‘deconfiture’,
‘aftakeling’, ‘neergang’ of ‘cultuurbederf’ ongaarne in de mond neem. U kent de
bezwaren tegen deze termen: elke tijd is een ondergangstijd - zo bijzonder is dat dus
niet - en bovendien is geweeklaag over achteruitgang een steevast en overal passende
gemeenplaats. Deze ondergangsplatitude bezit weliswaar een licht verslavende geur,
maar heeft zelden het eigen gelijk kunnen bewijzen zonder fatale zelfdestructie.
Natuurlijk, van een modern mens wordt een zeker incasseringsvermogen gevraagd.
Maar zo moeilijk is het niet om te blijven glimlachen wanneer men naar de
Nederlandse televisie kijkt en zich afvraagt of wat men ziet wel goed wordt bewaard
ten behoeve van beschavingsanalyse door latere generaties. En zo inspannend is het
niet om opgewekt te neuriën wanneer men de Nederlandse kranten doorbladert, die
nu allemaal op een toepasselijk miniformaat zijn, of wanneer de politiek vraagt om
een keurmerk voor de televisieprogramma's die u zo-even al hadden doen verlangen
naar palliatieve zorg. Men dient, wil ik zeggen, de Nederlandse werkelijkheid zonder
tandenknarsen te verteren, want elders op de wereld heeft men wel met andere
ongemakken te kampen.
Derhalve hoort u mij ook niet mekkeren als bij ons eerstejaars studenten Nederlands
steeds minder blijken te weten dat er zoiets als een ‘lijdend voorwerp’ bestaat, terwijl
een immer groeiend deel van hen gewag maakt van ‘leidend voorwerp’. Waarom
ook niet, denkt men al snel, wat is er immers tegen? Te meer daar docenten in het
hoger onderwijs spelfouten helemaal niet mogen meerekenen in de bepaling van het
cijfer voor wat waarschijnlijk toch al een groepsopdracht twitteren was.
Achteruitgang, bedoel ik te zeggen, is een relatief begrip, en wie het in de handen
pakt, brandt al snel zijn vingers eraan. Mijn nichtjes lachen meewarig naar mij omdat
mijn mobiele telefoon geen 3D-scherm heeft en ik de functie voor Bluetooth niet kan
vinden, terwijl mijn ouders meewarig naar mij lachen omdat ik op school de Ilias
niet meer uit m'n hoofd hoefde te leren en de universiteit alle Franse boeken van de
lijst schrapte op de dag dat ik ging studeren. Hoewel ik dus behoor tot wat men kan
omschrijven als ‘de beknelde generatie’ (namelijk tussen de hoogtijdagen van wat
voorbij ging en de bloei van wat nog moet komen), denk ik niet dat het tegenwoordig
allemaal minder is. Integendeel, er is van alles meer - dus ook van al het kleine
ongerief dat het leven kleur geeft.
Laat ik maar bekennen dat deze bepaald oppervlakkige gedachten mij overvielen
op het Boekenbal, waar ik was om uw belangen te behartigen door het schudden van
kleffe handjes met de machtigen in de wereld van literatuur, schone letteren en
subsidies. Wie een literair tijdschrift in de lucht wil houden, moet vuile handen
maken, piekerde ik weemoedig boven mijn uitgebluste glas

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

4
alcoholvrije prosecco. Aldus dwaalden mijn gedachten te midden van het literaire
gekout naar de uitdrukking manus manum lavat (‘de ene hand wast de andere’),
waarbij de ene hand ‘leidend voorwerp’ is en de andere hand ‘lijdend voorwerp’,
doch de menselijke waardigheid het meest lijdt van al. En zo kwam ik onherroepelijk
bij het eigenlijke onderwerp van deze maand vol chaos, bloedvergieten en
sociaalpolitieke desintegratie.
Niets nieuws onder de zon, zult u zeggen, maar dat zou Lucius Annaeus Seneca,
want over hem wil ik het hebben hier, niet met u eens zijn geweest. Ik bedoel dan
Seneca Maior (de Oudere), die leefde tussen 55 V.O.J. en ca. 39 N.O.J. Hij was de
vader van de gelijknamige en bekendere filosoof Seneca en was ook grootvader van
de eveneens bekendere dichter Lucanus, maar stond zelf als retor en publicist toch
ook z'n mannetje. Bovendien was Seneca de Oudere een deskundige op het gebied
van ondergang en verval. Dit had hij zelf zo bedacht, maar helemaal onterecht was
dat niet, wanneer men zijn tiendelige Controversiae ter hand neemt. Het betreft een
werk dat hij op hoge leeftijd samenstelde om aan zijn drie zonen voor te houden dat
vroeger alles beter was. Het grappige was dat zij alle drie in de rest van hun leven
op eigen wijze het ongelijk van hun vader bewezen, maar dat doet weinig af aan de
oprechte overtuiging waarmee hij zijn denkbeelden naar voren bracht.
De Controversiae zijn de moeite waard omdat Seneca de Oudere hierin een
wereldbeeld biedt in de vorm van 74 fictieve rechtszaken, waarbij de pro's en contra's
van juridische kwesties even welsprekend zijn verwoord. Maar ook is het werk
interessant omdat hij zonder met z'n ogen te knipperen claimt redevoeringen van
grote redenaars uit zijn jeugd nog woordelijk te kunnen herhalen (en toch klaagt dat
zijn geheugen achteruit is gegaan, want hij is niet meer in staat ‘een lijst van
tweeduizend namen zonder enige aarzeling exact te herhalen’). In het bijzonder was
Seneca Maior een fan van Cicero (106-43 V.O.J.), en hij blijkt er vast van overtuigd
dat na deze redenaar, filosoof, en politicus, die zijn verdediging van de Republiek
met de dood moest bekopen, ‘alles elke dag minder is geworden’.
Dit kan, mijmert de oude Seneca, louter komen door de universele wet van het
toeval, want er zijn nu eenmaal zaken die sneller zinken dan ze stijgen, en beschaving
is daar een van. Maar toch gelooft hij niet in coïncidentie als het op verval aankomt.
Veel waarschijnlijker is, zo schrijft hij, - en nu komt het inzicht dat mij daar op dat
boekenbal een brok in de keel bezorgde - ‘dat de teloorgang het gevolg is van de
luxe van onze tijd - niets is immers zo fataal voor talent als weelde en overvloed’.
Ik dacht aan het vaderland, en kon slechts toegeven dat de oude Seneca met zijn
inzicht dat door een somptueuze levensstijl de kunsten worden gesmoord in wedijver
om prestige en rijkdom de spijker op de kop had geslagen. Het was misschien jammer
dat ik juist op dat moment ruw opzij werd geduwd door de voltallige literaire redactie
van RTV Stadskanaal die achter mij een Bekende Nederlander ontwaarde, zodat ik
de diepere aspecten van Seneca's inzicht even moest laten voor wat die waren. Terwijl
ik als lijdend voorwerp van deze literaire geestdrift de alcoholvrije prosecco van
mijn overhemd veegde, besefte ik echter dat de oude vos niet alleen voor
ondergangsgedachten maar ook voor troost had gezorgd. Hij was het immers die had
geschreven: Nihil infinitum est.
Daar stond ik, kniediep in de literaire werkelijkheid, ik kon niet anders, maar toch
haalde ik dankzij Seneca opgelucht adem. Nihil infinitum est. Niets is oneindig.
Uiteindelijk zelfs het cultuurbederf niet, besloot ik opgewekt. - BB
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Geen iPhone, please, wij zijn schrijvers
door Hans Hogenkamp
Rudy Kousbroek heeft er ooit op gewezen dat kunstenaars steevast een afkeer hebben
van techniek, en dat deze aversie van alle tijden is. In zijn essay ‘Het licht van de
rede of het licht van de kerstboom’ dat werd gebundeld in Einsteins poppenhuis
(1990), betoogt hij dat in de beeldende kunst van de negentiende eeuw om die reden
vrijwel elk spoor van techniek ontbreekt, ondanks de zeer ingrijpende industriële
revolutie die zich in deze tijd voltrok. Vandaag de dag lijkt er iets vergelijkbaars aan
de hand: de ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn minstens zo ingrijpend
als de industriële revolutie, maar eigentijdse technische verschijnselen - zoals iPhones,
iPads, Facebook zelfs internet tout court - spelen slechts een zeer geringe rol in de
moderne literatuur.
In het nummer van februari 2005 van het door Dave Eggers opgerichte literaire
maandblad The Believer kwam dit onderwerp ter sprake in een lange discussie tussen
de Amerikaanse schrijvers Jonathan Lethem en Paul Auster.
‘Vind jij het moeilijk,’ vraagt Jonathan Lethem - bekend van bejubelde romans
als Motherless Brooklyn (1999) en Chronic City (2009) - ergens halverwege het
gesprek aan Auster, ‘om moderne technische middelen die nu volledig gemeengoed
zijn, zoals mobiele telefoons en e-mail, in je boeken te verwerken?’ Zonder het
antwoord van zijn collega af te wachten, geeft de in 1964 geboren Lethem lucht aan
zijn eigen afkeer van deze zaken. ‘Voor mijn gevoel,’ zegt hij, ‘passen de
ontdekkingen die na een bepaald jaartal zijn gedaan - voor mij is dat 1978, of 1984
- niet in het rijk der letteren. [...] Er is een soort lichte wrevel dat je in het echte leven
aan zulke dingen niet ontkomt. Ik maak vaak gebruik van e-mail. Maar zodra ik het
in mijn fictie gebruik, vind ik die fictie meteen ongeloofwaardig. Het komt op mij
over als een aanslag op het waarheidsgehalte van de pagina's.’
Auster is het hier niet helemaal mee eens, maar zijn verweer blijkt veelzeggend.
Hij merkt op dat hoewel hij zelf geen pc gebruikt om te schrijven en nooit e-mailt,
in het boek dat hij nu op zijn oude draagbare typemachine schrijft wel degelijk wordt
verwezen naar mobiele telefoons. Sterker nog, zegt de nu 64-jarige schrijver, in zijn
roman The Book of Illusions uit 2002 is ‘een belangrijke rol weggelegd voor een
faxapparaat’.
Goed, dit werk speelt in de late jaren tachtig, maar een faxapparaat als voorbeeld
van ‘moderne technische middelen’ in de literatuur? Lezers jonger dan dertig weten
nauwelijks meer hoe zo'n ding werkt. Als het gesprek tussen Lethem en Auster iets
voor het voetlicht brengt, dan is het wel dat moderne technologie inderdaad op een
opvallende manier afwezig is in de hedendaagse literatuur. Hoewel internet, sms'jes,
e-mail, mobiele telefoons, iPods en andere elektronische zegeningen voor de meeste
mensen een cruciale rol spelen in het dagelijks leven, komen ze in literaire verhalen
weinig voor. Veel schrijvers lijken dit soort zaken al dan niet bewust uit hun fictie
te weren.
De aversie waar Lethem zo openlijk blijk van geeft en waar Kousbroek over schreef,
is wellicht terug te voeren op de gangbare overtuiging, of toch ten minste het bijna
onbewuste gevoelen van veel ‘alfa's’, dat alles wat met techniek en exacte vakken
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te maken heeft, de natuurlijke vijand is van schoonheid en kunst. Op het gevaar af
onverantwoord te genera-
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liseren, herkent iedereen het verschijnsel dat cultuurminnaars bijna instinctief
machines, apparaten en computers zien als tegenpool, zo niet de regelrechte antagonist
van de mens en diens menselijke waarden. Niet voor niets spelen in talrijke boeken,
films en andere producten van de verbeelding technische contrapties de rol van vijand
van de mens, of zijn ze althans even gevoelloos als het metaal en plastic waarvan ze
zijn vervaardigd. Daartegenover staat dan de redding door empathie als de essentie
van kunst, ja van het mens-zijn zelf. En iedereen kent ook de tegenstelling tussen
wiskunde als steriel en formalistisch, en kunst als creatief en oneindig warm en
beweeglijk. Kort gezegd: cijfers zijn dood en letters leven. Ratio en intuïtie hebben
elk hun eigen hersenhelft en dat moet vooral zo blijven.
Het is precies deze schijntegenstelling waar Kousbroek zich regelmatig over
opwond. Hij zag de techniek juist als een belangrijke uiting van de menselijke
creativiteit met vaak een grote (maar zelden onderkende) esthetische en artistieke
waarde. De scheiding tussen techniek en kunst mag dan in het leven geroepen zijn
door de zelfbenoemde alfa's, volgens Kousbroek is het onderscheid tussen alfa's en
bèta's zelf al even kunstmatig en onzinnig. In zijn ogen bestaan er slechts slimme en
wat minder slimme mensen, en de laatsten claimen het alleenrecht op kunstzinnigheid
teneinde zich moreel superieur te voelen, of op zijn minst een gevoel van eigenwaarde
te behouden in een door techniek en techneuten gecontroleerde wereld.
En toch, ondanks de geneigdheid mee te gaan in de aanstekelijke bozigheid van
Kousbroek over de versleten gemeenplaatsen over kunst en techniek, moet er meer
aan de hand zijn dan alleen een of andere kortzichtige aversie van mensen die de
techniek boven de pet gaat. In zijn discussie met Auster spreekt Lethem immers niet
alleen van ‘wrevel’, maar betoogt hij bovendien dat moderne technologie ‘afbreuk
doet aan het waarheidsgehalte van zijn pagina's’. En geloofwaardigheid is uiteraard
een cruciale zaak voor een schrijver. Hier rijst de interessante maar zelden
geadresseerde vraag: wat is er ongeloofwaardig aan een mobiele telefoon in een
roman?
Misschien moeten we een heel ander perspectief kiezen om licht te kunnen werpen
op deze kwestie. Waar Lethem op doelt, zou wel eens veel minder met alfa-afkeer
te maken kunnen hebben dan met zoiets als ‘literaire wortels’. Als veertiger is hij
opgegroeid en cultureel gevormd met literatuur waarin zaken als mobiele telefoons
en iPods niet voorkwamen. Hij is een kind van gsm-loze boeken, en dan is het wellicht
logisch dat een mobiele telefoon voor hem een wezensvreemd element vormt in
fictie.
Hier is een algemener principe werkzaam. Schrijvers leren per definitie schrijven
door het lezen van schrijvers uit eerdere generaties. Hun literaire wortels voeden
zich met de letterkunde uit een ander tijdperk dan dat waarin zij leven. En dus zullen
we vanaf heden nog zo'n twintig jaar moeten wachten op schrijvers die al tijdens hun
literaire vorming de kans krijgen te wennen aan mobieltjes in de literatuur.
Aldus past de literatuur zich aan een veranderende wereld aan met een
Darwinistische traagheid. Lethem noemt in zijn gesprek met Auster niet voor niets
de jaartallen 1978 en 1984 (toen hij zelf veertien respectievelijk twintig jaar oud
was) - en zelfs in 2009 blijkt hij nog altijd niet gewend aan e-mails en sms'jes in
verhalen, al zijn ze, zoals hij zelf opmerkt, in zijn dagelijks leven niet meer weg te
denken.
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Dit evolutionaire mechanisme leidt tot een natuurlijke gehechtheid in de letterkunde
aan traditie en angst voor eigentijdse elementen. Deze verschijnselen zijn er uiteraard
in diverse vormen en gradaties. Bij de schrijvers die op dit gebied neigen naar
fundamentalisme - en die zijn er beslist - wordt alles wat modern en actueel is uit
hun werk geweerd. Bas Heijne gebruikte in dit verband al eens de term ‘literaire
smetvrees’. Het verklaart waarom zo ontzettend veel moderne verhalen en romans
een uitermate nostalgisch decor hebben. Als lezer zijn we niet eens verbaasd als we
een ‘schoenlapper’ in een eigentijdse roman tegenkomen, of iemand die een nummer
opzoekt in een telefoonboek, dan wel een man ‘in hemdsmouwen’, een personage
dat geld moet wisselen om te bellen, een pomp-
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bediende die de tank voor je volgooit, een straatventer die kranten verkoopt... Al
deze voorbeelden zijn afkomstig uit Nederlandse romans die niet bewust in een
historische setting gesitueerd zijn en die na 2001 voor het eerst zijn gepubliceerd.
Naast de aversie tegen techniek en de Darwinistische traagheid is er denk ik nog een
derde aspect in het spel, en wellicht het meest bepalende: de angst voor het alledaagse
in de literatuur. Fictie dient een eigen werkelijkheid te creëren, maar het probleem
is dat veel schrijvers - niet in de laatste plaats Nederlandse schrijvers - dit dermate
letterlijk nemen, dat ze instinctief hun nieuw gecreëerde werkelijkheid op respectabele
afstand plaatsen van de alledaagse werkelijkheid, uit angst dat het door henzelf
ontworpen universum niet als zodanig wordt herkend omdat het te weinig verschilt
van de echte wereld. Eigentijdse zaken vormen daarbij vervuilende verwijzingen
naar de werkelijkheid. Omdat serieuze fictie het alledaagse dient te ‘overstijgen’,
worden Google en TomTom te aards geacht. Zeker in de Nederlandse literatuur lijkt
de opvatting dominant dat schrijvers die te veel op de werkelijkheid leunen, inboeten
aan zeggingskracht.
Wellicht is dit ook de reden dat schrijvers niet zelden ook andere verwijzingen
naar de reëel bestaande wereld uit hun fictie weren, zoals plaatsnamen. Hun verhalen
spelen zich dan bijvoorbeeld af in ‘een middelgrote provinciestad aan de rand van
het bos’. Dat klinkt niet alleen een stuk literairder dan Purmerend of Emmen, maar
geeft de lezer bo-
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vendien de ruimte om de gebeurtenissen in de eigen leefwereld te projecteren. Het
verhaal breidt daarmee zijn territorium uit, wordt universeler en dus - althans in de
ogen van velen - literairder.
Dit soort schrijvers zullen nooit ‘Albert Heijn’ in hun boeken gebruiken, maar
altijd spreken van ‘een supermarkt’, of zelfs een ‘kruidenier’ waar bij voorkeur nog
in guldens wordt afgerekend, want nergens is de euro met grotere tegenzin ingevoerd
dan in de Nederlandse literatuur. Schrijvers laten een personage liever ‘een bankbiljet’
uit de portemonnee halen dan een briefje van twintig euro - laat staan dat er wordt
gepind of gechipt. De literaire smetvrees leidt tot archaische boeken, druipend van
heimwee naar de klassieke, vertrouwde verhaaldecors van grote voorgangers als
Gerard Reve en W.F. Hermans - de schrijvers waarmee de huidige generatie schrijvers
opgroeide.
Schrijvers die geen last hebben van de angst voor het alledaagse, worden vaak
aangeduid als ‘realistisch’. Zij doen immers geen moeite afstand te nemen van de
realiteit, al creëren ook zij onmiskenbaar hun eigen verhaalwereld. In Het sadistische
universum schrijft W.F. Hermans terecht: ‘Ook de realistische romancier is een
magiër, ook zijn verhaal is geen objectief relaas maar een sage. Zijn objectiviteit is
een werkwijze, meer niet. De werkelijkheidsbeschrijving die hij beoefent, is niet
objectief, maar hoogstens conventioneel.’
Realistische schrijvers kampen evenwel met het probleem dat niet al hun realistisch
schrijvende collega's magiërs zijn. Minder talentvolle auteurs klampen zich vaak
vast aan een realistische, actuele verteltrant omdat zij niet anders kunnen, omdat ze
niet beschikken over de verbeeldingskracht die het herscheppen vereist. ‘Lectuur’
is vrijwel altijd ‘realistisch’ als het geen science fiction, policier of een cowboyverhaal
betreft, en uit vrees voor dat stigma bewaren de ‘literaire’ schrijvers een hygiënische
afstand tot het alledaagse. In hun verhalen dus geen sms'jes, want voor je het weet
lijk je op Kluun. (Er zijn veel redenen aan te dragen waarom een schrijver als Kluun
als niet-literair of semi-literair wordt beschouwd, maar misschien speelt de enorme
hoeveelheid sms'jes in zijn boeken wel een heel belangrijke rol in het collectieve
letterkundige onderbewustzijn.)
Een andere ‘realistische’ schrijver noemde eens met naam en toenaam het
televisieprogramma waar zijn personages naar zaten te kijken. Voor een recensent
was dat aanleiding op te merken dat het boek wel geen ‘tijdloze klassieker’ zou
worden, omdat over twintig jaar niemand dat programma nog zou kennen. De
opmerkelijke logica achter deze constatering luidt dat een schrijver die de ambitie
heeft een tijdloze klassieker te schrijven, zich verre dient te houden van alles wat
actueel is, om zichzelf niet bij voorbaat te diskwalificeren. Een boek dat besmet is
met actuele details, heeft immers in de ogen van dit soort recensenten bij voorbaat
geen toegang tot de hemel van die tijdloze klassiekers. Het zal moeten branden in
het vagevuur van de wegwerpliteratuur, samen met het werk van Joyce, Orwell,
Hemingway, Sartre en Camus, om maar wat auteurs te noemen die de actuele details
niet schuwden - het is misschien nauwelijks toevallig dat dit allemaal buitenlandse
schrijvers zijn.
De lezer is tot nu toe buiten beschouwing gelaten, maar hij is medeschuldig aan dit
misverstand. Veel mensen lezen niet graag over hun eigen wereld en hun eigen tijd,
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omdat ze die te banaal vinden. In het al eerder geciteerde Het sadistische universum
merkt Hermans ook op dat de door veel lezers gewenste identificatie met een
hoofdpersoon gemakkelijker wordt naarmate de in fictie opgeroepen werkelijkheid
verder afstaat van de belevingswereld van de lezer. Lezers willen zich helemaal niet
identificeren met personages die op hen lijken, omdat ze zich daar ongemakkelijk
bij voelen. De lezer vindt het prettig als hij de verhaalwereld die hem wordt
voorgeschoteld meteen herkent als mythologisch. ‘De lezer erkent in de helden en
prinsen wezens van een andere orde dan hijzelf is, hij classificeert ze en maakt ze
onschadelijk, hij accepteert ze als fenomenen die hem geen kwaad kunnen doen,’
aldus Hermans.
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Als wij moderne Nederlanders al boeken lezen die zich afspelen in het hier en nu,
dan dienen deze bij voorkeur te gaan over subculturen die ons onbekend zijn, zoals
het archaïsche boerenleven, streng gereformeerde milieus, of losbandige allochtonen
in de Bijlmer. Romans over ICT'ers, beleidsambtenaren, communicatiemedewerkers
of accountmanagers - ze worden bij mijn weten niet of nauwelijks geschreven. Het
totale aanbod aan eigentijdse romanpersonages in Nederland is niet bepaald een
afspiegeling van de bevolking. Musici, beeldend kunstenaars, schrijvers (pfff,
schrijvers!) en fotografen (waarom toch altijd weer die fotografen?) zijn zwaar
oververtegenwoordigd.
Jonathan Lethem is een begenadigd schrijver en hij weert mobieltjes en e-mails uit
zijn verhalen om de eenvoudige reden dat ze hem doen denken aan zijn eigen leven.
En literatuur dient in zijn ogen los te staan van het leven, in ieder geval van het leven
van alledag; anders is het niet ‘tijdloos’.
Deze misvatting doet sterk denken aan de afgezaagde discussie over het al dan
niet ontbreken van straatrumoer in de literatuur, die vorig jaar zijn vijfentwintigjarig
jubileum mocht vieren. Waarschijnlijk is de literaire aversie tegen mobieltjes, iPhones
en e-mails een verschijningsvorm van die bredere weerzin tegen de weerklank van
actuele gebeurtenissen. Het bewijst de enorme maar nog altijd onderschatte
verkramping in de Nederlandse literatuur, waarin verhalen zich nog steeds dienen
af te spelen in een tijdloos vacuüm, op kunstmatig opgespoten eilanden van de
verbeelding.
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Verliefde momenten
Leo Vroman
Ik kan mij in ons noodlot schikken
als ik mij concentreer
op de liefde tussen de ogenblikken.
Neem die van het weer:
hoe zeg maar diep in de nacht
ieder ogenblik van de wind
getrouw het volgende verwacht,
en het baart haar volwassen kind,
ook al zwanger maar hoe zacht
en zoet is dat saamhorige,
die onverwoestbare samenhang
van het volgende met het vorige,
zo innig, en zo lang.
Ik zie ons heerlijk wijde
uitzicht, doorsneden
met wegen waar auto's reden
rijden en zullen rijden,
als het eten op reis in mijn darm
waarvan de cellen arm in arm
mijn momenten langs laten glijden.
Van alle dingen ben ik een deel,
want met alles en alle tijden
een ondeelbaar geheel
in deze stamboom van picoseconden,
eeuwig vertakkend en eeuwig verbonden,
uit pure leegte ontstaan.
Ik was van tevoren
in haar liefde geboren
en zal in haar liefde vergaan.

Fort Worth, 9 maart, 2011
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Moments in love
(a rough translation)
I may accept the toughest fate
if I simply concentrate
on the smallest parts of it:
how snugly, lovingly they all fit.
Take for example a thunderstorm.
Each nanosecond of its form
gives birth to the next one, fully grown
set to deliver her darling own.
From our windows I have seen
the landscape as it must have been,
crossed by many a road
massaged by cars and all of those
are parts of traffic that flows and flows
and will flow from how it flowed
as food flows in my gut as well
from kissing cell to kissing cell,
as I am part, for what I'm worth,
of everything upon this earth,
part of the ever branching tree
of moments, from void to destiny.
In this love I came to be
and its love will finish me.

Fort Worth, March 10, 2011
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NIOD op de verkeerde weg
Is ‘Genocidestudies’ wel een wetenschap?
door M.C. Brands
‘But the thinking in terms of “genocide” means using a framework that restricts the
analysis... The term is used arbitrarily.’ - ‘The biggest problem of genocide studies
is the lack of an empirical foundation. This emptiness is obvious at every genocide
conference.’ - CHRISTIAN GERLACH
‘L'une des erreurs les plus fréquentes revient à penser que les meurtres de masse
tendent à s'équivaloir, au regard notamment du décompte des morts. On a tendance
ainsi à mettre sur le même plan des exemples historiques très différents où les victimes
se comptent par centaines de milliers, voire millions.’ - ‘L'application de la notion
de “génocide” à ces situations historiques, très hétérogènes suscite de nombreuses
objections et entretient des débats passionnels.’ - JACQUES SÉMELIN
Er zijn ten minste twee actuele redenen om de ontwikkeling van de eigentijdse
discipline ‘Holocaust and Genocide Studies’ nader te bezien. Allereerst hield Hans
Blom in november 2010 een fraaie Cleveringa-rede waarin hij veel aandacht aan
deze ‘Studies’ besteedde. Kort daarna vond op 9 december de integratie of fusie
plaats van het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (CHGS) met het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) plaats.
Wat deze fusie betreft tussen het NIOD en het door die instelling zelf opgerichte
CHGS: die zou tot een ‘inhoudelijke verdieping aan het werkveld’ van het
oorlogsinstituut leiden, aldus de aankondiging van het NIOD. ‘De fusie maakt het [...]
mogelijk dit onderwerp te verbinden met nieuwe, veelal internationale
aandachtsvelden, waarin het onderzoek naar genociden een prominente rol zal
innemen,’ aldus de woordvoerder, en hij voegde daar aan toe: ‘Het onderzoek kende
steeds meer overlap [...] We denken dat we elkaar wezenlijk versterken’. Elders heet
het: ‘De directies van beide instituten hebben laten weten dat een fusie zal leiden tot
een inhoudelijk breder en sterker instituut.’
Dat klinkt geruststellend, maar hoe de gesignaleerde overlap zal worden opgeheven,
blijft voorlopig duister. Voor buitenstaanders zal al helemaal niet direct duidelijk
zijn wat er achter deze tekst schuil gaat. Zo'n acht jaar geleden werd er onder de
vleugels van het NIOD een apart Holocaust-centrum opgericht. Nu is er sprake van
fusie van dat centrum met het NIOD, een fusie die echter, zo lezen wij, geen annexatie
mag heten.
Sterker nog: het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat de KNAW - evenals de
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en het
ministerie van VWS - zes jaar geleden de stichting van het centrum voor
genocidestudies heeft ondersteund. Welke motieven zaten hierachter? Om wat voor
een soort discipline ging het eigenlijk? Had men kennis genomen van de discussies
en twijfels over Genocidestudies in het buitenland? Of was het gewoon
ondoordachtheid, zonder een duidelijke inventarisering van wat deze studies
behelsden, en zonder de voor- en nadelen van de oprichting van zo'n centrum na te
gaan?
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Deze vragen knagen nog steeds in afwachting van een antwoord, ook nu op een
‘feestelijke bijeenkomst’ het vernieuwde NIOD zich op 9 december 2010 presenteerde
onder de nieuwe naam ‘NIOD - Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies’. Nog afgezien van het feit dat ik in een krant de kop ‘Integratie
Genocide’ las, roept zo'n naambordje bij de buitendeur vragen op: is er hier geen
sprake van overlap, van doublures?
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Bovendien, de vraag wat men hier wel, en wat niet, bestudeert, die wordt er niet echt
door beantwoord: gaat het om massamoord, waar en wanneer ook maar in de
wereldgeschiedenis? Bovendien wil dit historische instituut ook nog eens ‘inzicht
bieden in toekomstige ontwikkelingen’.
Al met al is dit nogal wat, en elke historicus zou de schrik om het hart moeten
slaan bij zo'n cocktail van een onduidelijkheid over het onderzoeksobject en pretenties
inzake toekomstvoorspellingen. Toch is het waarschijnlijk dat dit oude c.q. nieuwe
instituut een belangrijke rol kan gaan spelen in internationale netwerken die zich
eveneens met Genocidestudies bezighouden. Nog voor de feestelijke fusie werd al
gemeld dat twintig instellingen uit Europese landen en Israël die de Holocaust
onderzoeken, gaan samenwerken onder leiding van het NIOD.
Dat verbaast mij niets; er is namelijk sprake van een hype op dit gebied. Deze
hype heeft zich sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw eerst vooral
in de Verenigde Staten ontwikkeld en is daarna naar de Oude Wereld overgeslagen.
Nog lang na de Tweede Wereldoorlog waren er op de wereld slechts weinig
leerstoelen Genocidestudies; in Nederland tot in de jaren negentig zelfs niet één.
Kennelijk hebben deze studies hun eigen conjunctuur, en dat is al belangwekkend
genoeg voor nader onderzoek.
Belangrijker dan de kwesties over structuur van het NIOD is derhalve de vraag of
de ontwikkeling van Genocidestudies binnen de geschiedwetenschap een vooruitgang
betekent, of in NIOD-termen gesteld, feestelijk toe te juichen valt. Deze vraag, hoe
simpel ook, wordt volgens mij te weinig gesteld, en als ze al gesteld wordt, dan wordt
ze veelal alleen beantwoord door direct betrokkenen met prodomo-argumenten.
Om misverstand te voorkomen, het gaat hier niet om vermeerdering of vermindering
van

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

14
de aandacht die besteed wordt aan de Holocaust, maar om de manier waarop en het
kader waarin deze bestudeerd wordt. In de Cleveringa-rede van Hans Blom met de
titel ‘Hoe was het mogelijk? De Holocaust in de context van de Tweede Wereldoorlog’
komt deze kwestie uitgebreid aan de orde, zij het op een nogal ambivalente wijze.
Blom leunt in zijn beschrijving van Genocidestudies sterk op publicaties van Ton
Zwaan, medewerker van het Centrum. Maar desalniettemin voegt hij er heel wat
bezwaren tegen het vak genocide-studies aan toe, zonder daar alle consequenties uit
te trekken. Het betoog van Blom lijkt zo op een routeadvies bij een splitsing van
wegen: hij somt veel bezwaren en gevaren van één van de routes op, maar enigszins
onverwacht blijkt dat toch juist de weg te zijn die hij ons aanbeveelt.
Blom beklemtoont in zijn rede sterk het volgende: ‘Uit het voortgaande historische
onderzoek blijkt dat alles nog gruwelijker en ernstiger was dan we al wisten. Dat
maakt ook de urgentie van de herdenking van de slachtoffers groter en de vraag
klemmender, wat dit voor het heden betekent.’ Het is een vraag die bij de
herdenkingen steeds weer aan de orde komt, maar toch qualitate qua buiten het bereik
van geschiedwetenschappelijk onderzoek ligt.
‘Dat is des te meer het geval,’ gaat Blom voort, ‘wanneer men zich realiseert - en
de complexiteit en veelvuldigheid van de moordpartijen in Oost-Europa wijzen daar
met nadruk op - dat de Holocaust weliswaar uniek is maar geen uitzondering was.’
(sic)
Dan gaat Blom in op de methodologische aspecten: ‘Onder de naam
Genocidestudies, soms ook Holocaust en Genocide-studies, zijn die massamoorden
de laatste decennia onderwerp van intensief interdisciplinair onderzoek geworden.
Dat onderzoek beoogt op grond van gerichte en gedetailleerde casestudies en met
behulp van vergelijkende analyses inzicht te geven in factoren en causale krachten
die in het verleden genocidale politiek en genocidale processen teweeg hebben
gebracht en die dat wellicht in de toekomst opnieuw zullen doen.’
En dan concludeert de voormalig directeur van het NIOD: ‘Genocide is behalve
een breed attenderend begrip in historisch en sociaalwetenschappelijk verklarend
onderzoek - en in die zin verwant aan massamoord - ook een in het internationale
strafrecht gedefinieerde misdaad.’
Blom wijst er terecht op dat dit voor het onderzoek niet in alle opzichten een
voordeel is ‘vanwege de potentiële vermenging van sferen en omdat zo het gevaar
dreigt dat het onderzoek eenzijdig gericht raakt op de (strafbare) daders en de
betrokken instituties, in het bijzonder de staat’. Ik zal nooit vergeten dat een van de
stichters van het Centrum in Amsterdam ooit vertelde dat er slechts sprake kon zijn
van genocide als er een vonnis van een gerechtshof aan ten grondslag lag. Ik kon
mijn oren niet geloven. Juridische bewijsvoering is immers slechts beperkt bruikbaar
in historisch onderzoek. Dat internationaal recht al helemaal geen hechte basis voor
historisch onderzoek biedt, laat ik hier nog maar terzijde.1
Interessant is het kritisch licht dat Blom zelf in zijn lezing laat schijnen over
Genocidestudies. Hij beroept zich hierbij onder andere op de bundel Extremely Violent
Societies; Mass violence in the twentieth-century World (2010) van de historicus
Christian Gerlach, waarin het gelijknamige artikel is opgenomen dat bij verschijnen
in het Journal of Genocide Research (waarvan Gerlach zelf een der redacteuren is)
zoveel stof deed opwaaien. Deze auteur is thans hoogleraar Moderne Geschiedenis
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aan de universiteit van Bern, een bekend deskundige op het gebied van de
vernietigingsprojecten van de nazi's en hij staat in het algemeen zeer kritisch ten
opzichte van Genocidestudies. Hij keert zich zowel tegen het
geschiedwetenschappelijk gebruik van het begrip ‘genocide’ als de in zijn ogen sterk
tekortschietende methoden waarmee massavernietigingen worden bestudeerd.
Opmerkelijk genoeg sluit Blom zich aan bij Gerlachs kritiek, met name die op de
toepasbaarheid van het begrip genocide: ‘Bij een [...] meer open omschrijving, zou
er meer oog kunnen zijn voor andere bronnen van het massale geweld dan de staat.
Met name ook voor geweld dat meer van onderop in de samenleving komt en
voortvloeit uit grote in-
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terne spanningen in de samenlevingen waarin die uitbarstingen van geweld uitlopen
op massamoord. [...] Voor een korte aanduiding van de voornaamste inzichten
voortgevloeid uit het genocide-onderzoek gebruik ik daarom toch die term.’
De kwestie is nu echter dat Gerlach de term zelf juist per se wil vermijden, hetgeen
hij in diverse publicaties breed heeft uitgemeten. Bloms rede is daardoor op dit punt
tweeslachtig te noemen: hij noemt wel veel bezwaren, maar distantieert zich niet of
amper van Genocide-studies. Vooral de pretentie dat deze studies inzichten kunnen
verschaffen in mogelijke toekomstige ontwikkelingen (‘prediction and prevention’,
zoals het officieel heet) had hij als historicus veel scherper moeten afstraffen.
Deze pretentie raakt de kern van de zaak: Genocidestudies heeft een veel te hoog
abstractie- en generalisatieniveau, dat onvermijdelijk moet leiden tot anachronismen,
atopismen en determinisme. De eerder genoemde Ton Zwaan van het
Genocidecentrum heeft zelf ook erkend dat de conceptualisering ‘gedifferentieerder’
zal moeten zijn, maar daarvan is bij Genocidestudies voorlopig nog weinig terug te
vinden.
In dit verband is het belangrijk of althans opmerkelijk en misschien wel onthullend
dat Blom in zijn rede het perspectief op de geschiedenis van de massamoorden
verbreedt door in algemene zin Oost-Europa in het onderzoek te betrekken. Hij
beroept zich daarbij vooral op het belangrijke werk van Karel Berkhoff van het NIOD.
Wat mij betreft had Blom ook het perspectief nog wel wat meer naar de Eerste
Wereldoorlog kunnen uitbreiden: de algemene extremisering en polarisering, de
geweldscultus, de moordpartijen, vooral ook in het Oosten van Europa door Duitsers
en in Armenië door Turken. Hij zou dan dicht in de buurt zijn gekomen van het
belangrijke werk van de Amerikaanse historicus Timothy Snyder over de massamoord
op meer dan 14 miljoen burgers in Oost-Europa
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tussen 1930 en 1953 met de alleszeggende titel Bloodlands; Europe between Hitler
and Stalin (2010; onlangs in vertaling verschenen als Bloedlanden). Blom noemt dit
boek wel, maar vermeldt niet dat Snyder een expliciet tegenstander is van het
geschiedwetenschappelijk gebruik van het begrip ‘genocide’, vooral vanwege de
politiek-juridische implicaties die historisch onderzoek inperkt of ongewenst inkleurt.2
Mijn bezwaren tegen Genocidestudies en tegen het betoog van Blom ontleen ik aldus
vooral aan literatuur die Blom zelf weliswaar met instemming heeft geraadpleegd,
maar die hem allerminst gedreven heeft tot voor de hand liggende conclusies. En
dan gaat het in de eerste plaats om de onontkoombare vraag: wat moeten we met
Genocidestudies, wanneer er zoveel bezwaren tegen bestaan?
Hier volgen nog een paar voorbeelden van de kritiek die Blom wel noemt, maar
er verder niet uitvoerig op ingaat. Laat ik beginnen met het fundamentele bezwaar
dat de kern is van het eerder genoemde gezaghebbende werk van Christian Gerlach.
Genocidestudies steunt op het juridische concept ‘genocide’ waarbij alles draait om
‘opzet en bedoeling’. Maar dat drukt de geschiedenis in een gerechtelijk keurslijf
waarbij ‘de dader’ een monolitisch concept wordt in plaats van een chaotische
grijszone vol bureaucraten, meelopers, soldaten, beulen, moordenaars en zwijgende
burgers. Bovendien laat het geen ruimte voor de in de geschiedenis al te bekende
discrepantie tussen bedoelingen, ideologie, voornemens en de daadwerkelijke
uitkomst, om maar te zwijgen van het begrip ‘gewelddadige samenleving’ als
onderliggende kracht bij massamoorden.3
Eenzelfde kritische tendens is te vinden in een andere door Blom aanbevolen
studie, te weten Purifier et détruire; Usages politiques des massacres et génocides
(2005) van de bekende Franse historicus en politicoloog Jacques Sémelin. In deze
uitstekende studie valt op pagina 461 te lezen: ‘On sait toutefois les difficultés
épineuses que pose l'adoption de cette notion juridique en sciences sociales. - C'est
pourquoi j'ai préféré prendre comme unité de référence celle de “massacre”, sans
préjuger de ce qu'est ou n'est pas un génocide.’
Wat alle kritiek op Genocidestudies gemeen heeft, is dat het concept ‘genocide’
deels te vaag en deels te juridisch is, waardoor het in elk geval onbruikbaar is voor
geschiedwetenschappelijk onderzoek. Een overduidelijk voorbeeld van het moedeloos
geworstel met de omschrijving van de term ‘genocide’ is te vinden in de bundel The
Historiography of Genocide (2008) die zich uitgebreid maar met weinig succes
bezighoudt met de definitie-kwestie.
In dit boek wordt terecht het cruciale probleem opgeworpen: ‘This leaves us with
many unanswered questions. Does the genocidal nature of an act of destruction
depend on the type of perpetrator? The intent of the perpetrator? The type of target?
The reality of the target? The killing of the victims? The level of destruction? The
balance of power?’
Waarna de ‘oplossing’ komt als een demasqué: ‘It seems reasonable, then, to
define genocide as group destruction without regard to the means of destruction or
the type of group destroyed. Moreover, although genocide is usually perpetrated by
governmental or quasi-governmental authorities, there is no apparent reason to
make this a criterion of genocide. Thus group destruction is genocide regardless of
the type of perpetrator, the means of destruction, or the type of group destroyed.’
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Elders wordt als excuus voor alle moeilijkheden met een bruikbare definitie
aangevoerd dat het ‘vak’ zich nog in de kinderschoenen zou bevinden. U hebt
inmiddels allang begrepen wat ik bedoel.
Laat ten overvloede tot besluit de handicaps van Genocidestudies opsommen. In het
kort ziet de lijst er als volgt uit:
A - Alle omschrijvingen van ‘Genocidestudies’ zijn nog steeds zeer omstreden, in
de eerste plaats het begrip ‘genocide’ zelf. Hoeveel slachtoffers moeten er zijn om
van ‘genocide’ te spreken, en moet de massamoord met ‘genos’ te maken hebben of
met ‘opzet’ en ‘voorbedachte rade’ van de daders?
B - Indien er inderdaad van ‘opzet’ (‘intent’) en voorbedachte rade van een
machthebber
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sprake moet zijn om van ‘genocide’ te spreken, hoe bewijst men zulks in
geschiedwetenschappelijke zin?4
C - ‘Genocide’ is hoe dan ook een normatief begrip en dit bevordert de objectivering
in het wetenschappelijk onderzoek niet.
D - Genocidestudies blijft onherroepelijk lijden aan het geboortedefect dat ze is
ontstaan uit een kruising van rechtswetenschap en sociale wetenschappen.5
E - Genocidestudies beweegt zich veelal op een veel te hoog niveau van
generalisatie en laat veel te weinig ruimte voor historische verschillen per plaats en
tijd om maar niet te spreken over de rol van individuen bij massamoorden.
F - De pretenties van Genocidestudies betreffende de functie van deze discipline
voor het voorspellen (‘prediction’) van de toekomst en het ‘voorkomen’ (‘prevention’)
van datgeen wat men bestudeert) hebben geen betrouwbare basis. Van ‘verklaren’
kan al helemaal geen sprake zijn. (Om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid om
effectief in te grijpen om massamoord te voorkomen of te stoppen.)
G - Genocidestudies kan op geen enkele manier duidelijk maken welke expertises
nu wel of niet nodig zijn om onderwerpen als Holocaust, Goelag, Ruanda, Rode
Khmer, massamoorden in China en de Oekraïne, enzovoort in hun context te kunnen
bestuderen. (Niet voor niets strekt The History and Sociology of Genocide van Frank
Chalk and Kurt Jonasson (1990) zich even plompverloren als nietszeggend uit van
de Oudheid tot de dag van vandaag: Melos, Carthago, de Albigenzen, christenen in
Japan, heksenjacht in Europa, indianen in de Amerika's, Tasmanië, de Zoeloes,
Herero's, de Armeniërs in Turkije, de Sovjet-Unie onder Stalin, de Holocaust,
Indonesië, Burundi, Bangladesh, Cambodja, Oost-Timor, indianen in het
Amazone-gebied - een totaal onsamenhangende brij van moordlustigheid.)
H - Een studierichting die zich exclusief richt op het onderwerp ‘genocide’ of zelfs
massamoord heeft inherent het bezwaar dat de stu-
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die der geschiedenis wordt vernauwd tot één soort gebeurtenissen (het infernale, de
massavernietiging), hetgeen de context van minder gewelddadige episodes aan het
oog onttrekt en zelfs vergelijking tussen verschillende massamoorden in de weg
staat.6
Al met al blijven de vragen knagen. Is Genocidestudies wel een academische
discipline? Is dit is voor de toekomst van het NIOD de juiste weg in
geschiedwetenschappelijke zin of alleen in subsidiegenerende en publicitaire zin?
Moet de UvA ook in de toekomst een leerstoel in Genocidestudies hebben? En komen
er dan studenten die ‘Master’ in de Genocidestudies zijn, of worden ze dan via een
omweg toch gewoon historici?
Zwaarder dan mijn vragen wegen wellicht nog de diepe twijfels die zo vele
specialisten op dit terrein hebben geuit over Genocidestudies. Reden genoeg voor
enig zelfonderzoek bij het NIOD en - mogen we hopen - tot heroverweging van deze
keuze.

Eindnoten:
1 Terecht zijn al meer dan genoeg bezwaren naar voren gebracht tegen het ‘statocentrisch’
onderzoek van Norman Naimark's Fires of hatred (2001) Buiten staten om hebben zich immers
heel wat massamoorden voltrokken. Zie daarentegen Ton Zwaan en Bob de Graaff, Genocide
en de crisis van Joegoslavië, 1985-2005 (2005) waarin op pagina 48 nog wordt betoogd ‘dat
genocidale processen zich niet van “onderop” ontwikkelen maar typisch van “bovenaf”, al kan
de precieze betrokkenheid van de staat verschillende gedaanten aannemen. Daaruit vloeit [...]
het inzicht voort dat de hoogste staatsautoriteiten altijd verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt
tijdens een genocidaal proces.’
2 Timothy Snyder, Bloodlands; Europe between Hitler and Stalin (2010), p. 412 e.v.: ‘I prefer
mass killing to genocide for a number of reasons. - The term genocide gives rise to inevitable
and intractable controversies. It relies upon the intention of the perpetrator in two places:
“intent to destroy” a certain group “as such”. It can be argued that policies of mass killing
were not genocide, because rulers had some other “intent” or because they intended to kill
someone, but not a specified group “as such” [...] A final problem arises from a known political
modification of the definition [...] The Soviets made sure that the term genocide [...] excluded
political and economic groups.’
3 Christian Gerlach, Extremely Violent Societies; Mass violence in the twentieth-century World
(2010), ‘Introduction’: ‘If genocide scholars agree on one thing, it is clear that “intent”
constitutes “genocide” [...] Genocide studies have tended to construct a monolithic actor out
of people (officials and others) that to me seem to have very contradictory intentions. [...] A
scholar who wishes to prove “intent” for “genocide” might well be expected to regard later
phases as mere implementations of premeditated planning, and to be less interested in the huge
differenees between destructive ideas or intentions and the real outcome in terms of violence.
This may result in neglecting or downplaying the popular contribution to the genesis of mass
violence, which is crucial for the extremely violent societies approach explored in this book.’
4 In 2003 schreef ik n.a.v. een artikel van Joh. Houwink ten Cate van het NIOD in de feestbundel
voor Hans Blom (Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland,
Amsterdam 2003): ‘1) Bedoelingen, oogmerken, motieven zeggen op zichzelf weinig over de
aard van het handelen, en zijn derhalve een ontoereikende basis voor een waarderingsoordeel.
Hoeveel rampen zijn er niet voortgekomen uit zg. de beste bedoelingen? - 2) Een ander groot
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probleem met bedoelingen en motieven is dat daarover weinig betrouwbare bronnen bestaan.
Wie of wat is daarbij te vertrouwen?’
5 Sémelin schrijft in zijn Purifier et détruire terecht: ‘Cette imbrication constitutive entre la
normativité du droit international et l'analyse socio-historique engendre des difficultés
conceptuelles qui sont source de multiples controverses.’
6 Sémelin op. cit.: ‘La recherche s'est limitée à examiner une même classe d'événements: ceux
relevant d'une dynamique d'éradication. Reste alors le plus délicat et le plus périlleux: construire
la procédure concrète de leur comparaison.’
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Hoe is het mogelijk
Vicky Francken
Het duurt niet lang of het duurt niet lang meer.
Ze zullen zeggen ze droeg ziekte als een vaandel
voor zich uit en je weet het. Je zou hebben gezegd
nee bevrijding was het wat ik droeg.
Ze zullen zeggen ze is niet ziek meer nu is ze bevrijd.
Ze hebben gelijk maar ze hebben het niet aan het juiste eind.
Je zou hebben gezegd bevrijding kwijt betekent het is tijd.
Ze zullen zeggen haar perceptie was geen werkelijkheid.
Het duurt niet lang of het duurt niet lang meer.
Je zult zeggen leen me een schaar en ze zullen
je er een lenen. Je knipt jezelf in duizend stukken
en neemt eerlijk verdeeld gefragmenteerd
de benen, de hemel.
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Na jengelen om naald en draad
draag ik met opgeheven waterhoofd
mijn open ruggengraat.
Het is niet dat ik dichter wilde zijn.
Ik moest dicht worden gemaakt.
Het staat wel sterk zo instabiel
en tegelijkertijd in taal zo stevig
kunnen zijn.
Ten dele schijn. Mijn stevigheid
bestaat alleen uit weten
wat te vrezen, uit vrezen
alsof de dood me op de hielen zit.
Kijk, dit is mijn Achillespees.
Leg je vingers op mijn open zenuwbaan
alsof je de trekker overhaalt. Klik.

*
Moet je me nu zien, ik wilde altijd iemand worden
die onderzoek deed naar het leven, die wist hoe
het er aan toe ging, die overal voor open stond.
Nou, hier sta ik, al veel te lang voor veel te veel open,
mijn pony de gordijnen voor mijn raam, dat wil zeggen gezicht
en ik doe geen onderzoek, nee, ik word onderzocht.
Er waait van alles naar binnen en hoe ik ook sjor, dat raam
krijg ik niet dicht.
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Plat du jour
door Benjamin Burg
Dit speelt zich af in de tijd dat ik voor Richard werkte. Als gastober, invalkelner,
horecaslaafje, maakt niet uit hoe je het noemt. De arbeidsverdeling in Restaurant
Des Arènes was vrij duidelijk. Ik werkte zes dagen per week in de bediening; Richard
was twintig dagen van de maand dronken. Het personeel in zijn tent had een hoge
omloopsnelheid. Ze zagen het een paar dagen aan en weg waren ze.
Ik niet. Ik mocht Richard en het kon me eerlijk gezegd weinig schelen of hij nuchter
was of niet. Het belangrijkste was dat ik iets omhanden had, en dat ik me niet dood
hoefde te werken, want het liep zelden storm in Des Arènes. Het enige wat een beetje
liep, nou ja, strompelde, was de kleine bar naast de eetzaal. Daar zaten elke avond
wat stamgasten met en vaak ook op kosten van Richard te drinken. Van eten kwam
het dan meestal niet meer.
Op een avond staat een man op het terras, aan beide handen een kind: links jongen,
jaar of acht, rechts meisje, vijf misschien. Hij houdt zijn hoofd op tien centimeter
van het kastje waarin het menu is opgehangen. De kinderen blijven doodstil staan.
De man doet twee stappen terug en net als ik denk: die zien we niet terug, stapt-ie
naar binnen, de kinderen achter zich aan en vraagt of er een tafel vrij is.
‘Ik zal kijken,’ zeg ik. ‘U heeft niet gereserveerd?’
‘Sorry,’ zegt hij, ‘sorry.’ Hij kijkt naar de kinderen, dan naar mij. Niet naar de
lege eetzaal.
‘We verwachten een groep,’ zeg ik, ‘maar als u nu aan tafel wilt, is het geen
probleem.’
‘Dat is goed nieuws,’ zegt hij. ‘Dat is geweldig.’
Ik wijs hem een viertje tegen de muur.
‘Gaat u zitten,’ zeg ik en maak dan een kleine ronde door de zaak om de andere
tafels te inspecteren. Loop dan direct door naar de keuken, waar onze kok, een jongen
uit Algerije, zit te roken.
‘Gasten,’ zeg ik.
Hij kijkt niet op van zijn mobiele telefoon.
‘Gasten,’ zeg ik nog een keer. Dan loop ik naar mijn plaats achter de counter en
zet muziek op. De Gypsy Kings, die draaien we elke avond. Ze schijnen hier uit de
buurt te komen.
‘Alvast iets drinken?’ vraag ik, als ik me weer bij het tafeltje heb gevoegd.
‘Heeft u een goede rode wijn?’ vraagt de man, ‘maar echt iets goeds, niet zomaar
een flesje.’
Ik kijk hem aan.
‘Ik bedoel een mooie volle, aardse wijn, die een beetje naar stal stinkt, maar met
net genoeg verfijning,’ zegt hij.
Ik zeg niets.
‘En twee cola voor de kinderen,’ zegt hij. ‘Een met ijs, de andere zonder.’
‘Twee cola,’ herhaal ik.
Ik geef hem de wijnkaart en verdwijn achter het gordijn naar de bar in de
belendende ruimte. Daar voert Richard het hoogste woord. Er zitten vier man-
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nen en een vrouw aan de toog, op de bar staat een fles champagne die eruit ziet of
hij niet afgerekend gaat worden.
Als Richard mij in de gaten krijgt, maakt hij een gebaar richting tap en zegt tegen
de anderen: ‘Mijn vriend.’
Ze kijken heel even op. Ik geef de bestelling door en Richard scharrelt twee cola's
bij elkaar. Als ik het blad wil pakken, voel ik de vochtige warmte van zijn vingers
om mijn pols. Hij kijkt me aan alsof hij me iets wil vragen maar vergeten is wat laat me dan weer los.
Als ik de flesjes op tafel zet, zit de man tegen de kinderen te praten,
voorovergebogen, het hoofd tussen de schouders, als een grote vogel op een tak. Hij
schuift de wijnkaart mijn richting uit, wijst iets aan.
‘Die hebben we niet per glas,’ zeg ik. ‘Misschien een halve fles.’
‘Hoeft niet,’ zegt hij, ‘doe maar een hele.’ Hij kijkt schuin naar mij omhoog. ‘Doe
maar een fles van deze. Denkt u dat die goed is?’
‘Ongetwijfeld, maar ik ken hem zelf niet,’ zeg ik.
‘Is het een volle aardse wijn? En toch verfijnd?’
‘Ik kan het even aan de baas vragen.’
‘Als u dat zou willen doen,’ zegt hij, ‘heel graag.’
Ik verdwijn opnieuw achter het gordijn, wacht twee tellen, keer dan terug naar de
tafel en zeg dat de baas het een bijzonder goede keus vindt. Zeer aards en toch
buitengewoon verfijnd.
‘Daar ben ik blij om,’ zegt de man, ‘daar ben ik heel blij om.’
Het restaurant heeft achttien tafels binnen en twaalf op het terras, goed voor zo'n
honderd couverts. Deze avond is het stil. Dinsdagavonden zijn altijd moeilijk, maar
vanavond is het nog stiller dan normaal. Als we die groep niet kregen, hadden we
de deuren net zo goed kunnen sluiten, dat zou Richard een hoop geld schelen.
Richard let niet zo op geld. Ik heb genoeg verdiend in het leven, zegt hij, en weer
uitgegeven ook. Alles uitgegeven, hahaha, lacht hij dan.
Het schijnt dat hij in Parijs een tent heeft gehad waar tout le monde kwam. Richard
kende iedereen en iedereen kende Richard. Tot vijf jaar geleden. Toen is hij hier
terechtgekomen, met zijn twee dochters, die nu alweer groot zijn. Weer een restaurant,
maar anders, natuurlijker, eenvoudiger, meer in overeenstemming met hoe hij nu
wilde leven. Ik weet niet hoe hij het zich had voorgesteld, maar ik krijg niet de indruk
dat het van de grond gekomen is, dat meer natuurlijke nieuwe leven.
Vanaf het moment dat hij aan tafel is gaan zitten, blijft de man onophoudelijk aan
het woord. Hij praat maar door en de kinderen zeggen niets terug. De jongen tekent
met zwarte stift op de papieren placemats die ik hem heb gegeven, het meisje speelt
met plastic poppetjes van McDonald's. Ze kijken naar beneden, maar aan de manier
waarop ze hun hoofd houden, een beetje schuin, meen ik te zien dat ze wel luisteren.
Ik zet de muziek van die klotige Gypsy Kings iets zachter en blijf achter de counter
glazen poetsen, twee tafels van hen vandaan. Niet opdringerig, maar wel binnen
gehoorsafstand.
‘Dat moeten jullie goed onthouden,’ hoor ik. ‘Nooit vergeten. Het is heel
belangrijk.’
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De man heeft de kinderen iets te vertellen, dat is wel duidelijk. Soms stelt hij een
vraag en kijken de kinderen even op, maar voor ze antwoord hebben kunnen geven,
is hij al weer aan het woord.
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Als ik het eten heb gebracht, lamsschouder voor de man, hamburgers met frites voor
de kinderen, blijft het bijna een kwartier stil aan hun tafel.
‘Dat was heel goed,’ zegt de man dan, terwijl hij zijn servet naar zijn mond brengt.
‘Wilt u dat aan de keuken doorgeven? Werkelijk heel goed. Vinden jullie ook niet?’
De kinderen knikken, kijken niet op van hun bord.
‘Zij vonden het ook heel goed,’ zegt hij.
‘Ik zal het doorgeven aan de chef,’ zeg ik.
Ik ruim af, breng de borden naar de keuken, waar de kok onderuitgezakt naar een
klein televisietoestel kijkt. Ik zeg niks. Als ik terugkom in de eetzaal zit de man nog
dieper over de tafel gebogen. Nu valt me op dat zijn neus erg groot is in vergelijking
met de rest van zijn gezicht en dat zijn ogen tamelijk diep in hun kassen liggen.
Daardoor lijkt het of er een reusachtige vogel boven de tafel hangt, een zeearend, of
een gier.
De kinderen zijn weer gaan spelen. De stift van de jongen gaat met forse halen
over het papier, het meisje schuift haar poppetjes heen en weer langs de tafelrand.
De mond van de man staat niet stil.
‘Natuurlijk was mama lief,’ hoor ik hem zeggen. ‘Maar Julie is heel aardig, echt
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heel aardig. En Julie vindt jullie ook heel lief, dat weet ik. Ik wil dat jullie dat goed
beseffen. Nooit vergeten, dat ze jullie allebei heel aardig vindt. En er altijd is voor
jullie, wat er ook gebeurt...’
Drie maanden voor ik deze man met zijn kinderen in de zaak had, zat ik nog op een
kamer van drie bij drieënhalf, met uitzicht op een blinde muur. Mijn enig meubilair
bestond uit een matras, een houten stoel, en de pizzadozen die over de vloer bezaaid
lagen. Toen vond een vriendin dat het zo wel mooi genoeg was geweest. Ik ken haar
nog van de lagere school - zij is de enige van toen met wie ik contact heb gehouden
- en nu zei ze dat ik als ik zo doorging in de goot zou belanden. Ze nodigde mij uit
om tijdelijk op zolder bij haar en haar man te komen wonen. En, zei ze zonder op
tegenwerpingen te wachten, ik diende deze uitnodiging op te vatten als een bevel.
Zo kwam ik terecht in deze streek, waar ik nooit eerder was geweest. En zo kwam
ik terecht bij Des Arènes, toen dezelfde vriendin me op een avond meenam uit eten.
En zo ontmoette ik Richard, die, toen wij om negen uur aankwamen al behoorlijk
ver heen was, maar ondanks dat of misschien wel daardoor in mij ogenblikkelijk een
lotgenoot herkende.
‘Jij hebt een groot verlies geleden,’ zei hij. ‘Dat zie ik.’
Ik hoefde niets terug te zeggen, want Richard gaf me geen tijd om te antwoorden.
‘Een vrouw,’ zei hij, ‘een vriendin, een verloofde. Weg. Met de noorderzon
vertrokken. Adres onbekend, niets achtergelaten, nog geen briefje.’
Hij keek langs mij heen naar buiten, waar op dat moment niks te zien was, en
vervolgde: ‘En je weet niet waarom. Je hebt geen idee.’
Ik wist niet hoe ik moest reageren. Richard was aangeschoten, maar niet op een
vervelende manier. Hij had niet het opdringerige dat veel dronken mannen
angstaanjagend maakt, al vond ik hem wel erg direct voor een Fransman.
Er was niemand uit mijn leven verdwenen. Ik was niet in de steek gelaten door
een vriendin. Althans niet op die manier Het zat allemaal anders. Dat probeerde ik
Richard duidelijk te maken, maar daar had hij die avond geen boodschap aan.
‘En nu zit je op de bodem,’ zei hij alleen. ‘Nu kun je niet dieper. En je vraagt je
af hoe het nu verder moet.’
Juist toen ik genoeg begon te krijgen van zijn gezeur over mijn leven, kwamen
goede bekenden van Richard de bar binnen en hij liet zich meetronen naar een andere
tafeltje.
‘Het is zijn eigen verhaal,’ zei mijn vriendin, ‘dat snap je natuurlijk wel.’
Ik knikte. Bij het vertrek gaf ik Richard een hand.
‘Ik weet het allemaal,’ zei hij. Voor mij houd je niks verborgen. En als je werk
nodig hebt, ik kan altijd goede mensen gebruiken.’
Een paar dagen later ging ik terug en zei ik hem dat ik werk nodig had en aan de
slag wilde.
‘Dat is goed,’ zei Richard. ‘Je begint in de bar, dan kan ik je in het oog houden.
Daarna, als je een beetje weet hoe alles werkt, kun je naar het restaurant.’
De eerste weken runden Richard en ik samen de bar, nou ja, ik schonk in en hij
dronk uit, maar het was leerzaam genoeg. Daarna werd ik gepromoveerd naar de
andere kant van het gordijn. Ik begon om zeven uur 's avonds in het restaurant en
werkte daarna tot één uur 's nachts in de bar. Soms, als er geen gasten waren, sloten
we eerder, maar vaak, zeker in het weekend, ging de deur
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niet voor drieën dicht en had ik de hulp van een van de overgebleven gasten nodig
om Richard veilig aan land te brengen.
Het was niet moeilijk om van deze man te houden. Iedereen hield van Richard.
Sommigen omdat hij gewoon een lieve man was, anderen omdat hij dronken heel
mooi kon zingen, de stamgasten omdat hij een vrijgevige vent was.
Ik geloof dat alleen Richard zelf de reden van zijn bijna permanente dronkenschap
kende en misschien zelfs hij niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het alleen ging
om die vrouw die hem had verlaten. Hoe mooi en hoe bijzonder ze ook geweest mag
zijn, het lijkt mij dat er meer nodig is voor een man om zichzelf zo te verliezen.
Wellicht hadden zijn dochters er iets mee te maken. De meisjes waren met hem
mee naar het zuiden gekomen toen ze nog betrekkelijk jong waren, maar hadden nu
vriendjes gekregen en gingen hun eigen gang. Ook zij verdwenen onherroepelijk uit
zijn bestaan. De oudste woonde al een tijdje niet meer thuis, de jongste stond op het
punt te vertrekken.
En hoewel ik wil aannemen dat deze gebeurtenissen een belangrijke rol speelden,
was ik er al snel van overtuigd dat er een ander, dieper verdriet in Ri-
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chard school. Ik denk dat dit verdriet door het verdwijnen van degenen die hem lief
waren, plotseling naar de oppervlakte was gekomen, zoals een bal omhoog schiet
als je hem onder water houdt en dan je hand wegtrekt.
Hoe het ook zat, in Des Arènes maakte ik Richard mee in zijn vrolijke buien en
op momenten van ellende, op zijn hoogtepunten en in diepe wanhoop, wanneer hij
zonder duidelijke aanleiding in huilen uitbarstte. Net als het werk in de bar was dit
leerzaam genoeg. Langzaam begon ik te begrijpen waarom ik, achtentwintig jaar
oud, in de bloei van mijn leven, mijn dagen had gesleten in een kamer van tien
vierkante meter, met alleen een wastafel en uitzicht op een blinde muur. Evenzo
kreeg ik gaandeweg door waarom ik al die tijd weinig meer had gedaan dan vegeteren
op een dieet van pizza margherita (doordeweeks) en pizza quattro stagioni (in het
weekend).
Je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood, en er is niemand die in de tussentijd
bij je blijft. Sommigen zijn daar beter tegen bestand dan anderen. Misschien dat
Richard mij zijn vriend noemde omdat hij dacht dat wij wat dit betreft uit hetzelfde
hout waren gesneden. Van de tamelijk zachte soort, dan, die gemakkelijk verpulvert.
De man steekt zijn vogelhoofd omhoog en wenkt mij naar zijn tafel.
‘We zouden graag nog een dessert bestellen,’ zegt hij, ‘als dat tenminste mogelijk
is.’
Ik doe een stap terug, kijk naar een willekeurige plek op de zoldering en som op:
‘Crème caramel, nougat glacé, île flottante, mousse au chocolat, tarte au chocolat,
ijs, sorbetijs...’
‘Welke smaken ijs precies?’
Ik knijp één oog dicht en ratel: ‘Aardbeien, frambozen, mint, vanille, citroen,
kiwi...’
‘Doet u maar van alles wat, als het kan,’ zegt de man. ‘De kinderen vinden alles
lekker, als het maar zoet is. Doet u maar heel veel zoetigheid, als dat kan.’
Even later zet ik hun tafel vol bordjes, coupes en schotels, met daarin alles wat
Restaurant Des Arènes die avond aan desserts voorradig heeft. Het is de eerste keer
dat ik de kinderen zie opkijken. Het jongetje heeft hetzelfde bleke gezicht als de man,
dezelfde ogen. Het gezicht van het meisje is ronder, met misschien wel de
weemoedigste blik die ik ooit heb gezien.
Als ik terugkom, lijkt het of ze van alles maar een paar lepeltjes hebben genomen.
De rest is gesmolten.
‘Het was heel goed,’ zegt de man terwijl hij opstaat. ‘We hebben heel goed gegeten.
De kinderen ook. Het was een heel goede avond.’
‘Graag gedaan,’ zeg ik en zie dat hij geen fooi achterlaat.
Terwijl ze op weg zijn naar de uitgang, begin ik hun tafel af te ruimen. Ik kijk hen
na als ze over het terras de straat op lopen, de jongen links van de man, het meisje
rechts. Hij zelf loopt enigszins voorovergebogen, of hij moe is en de kinderen hem
voort moeten trekken. Boven dooft een donkerblauwe hemel uit in de nacht.
Dan ga ik terug naar hun tafel, pak de lege wijnfles en de placemats met de
viltstiftstrepen van de jongen. Hij heeft twee huizen getekend, met door elk huis een
groot zwart kruis.
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L.Th. Lehmann
In de bocht die men ziet verenigt zich
de zee tot aan het kanaal
waar donker op wazige kusten
dreunt het gebergte van staal
in het zuiden bij het kanaal
Eens stond ik op Neerlands bergen
in 't land dat geen bergen heeft
daar kan menigeen 'n wereld ontdekken
behalve de eigen geest
't Was goed dat geen bergen er waren
't bespaarde ons menige daad
en waar wij om dingen niet strijden
daar zien wij hun ware gelaat.
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Doorgestreept
[Alfonsina Storni, vertaling L.Th. Lehmann]
De dag dat ik sterf moet het nieuws
Haar praktische loop maar volgen
En direct van kantoor tot kantoor
Zal 'k in de archieven zijn gevonden.
En ergens ver weg, in een klein gehucht
Dat slapend ligt in de zon in de bergen
Zal door mijn naam in een oud register
een mij vreemde hand een streep zetten.

De nacht
[Alfonsina Storni, vertaling L.Th. Lehmann]
Bedankt, nacht:
Niet omdat de nacht weer terug komt
Noch omdat de sterren blijven bestaan,
Noch omdat de krekels zingen
In het vochtige marmer
Bedankt, omdat het vuil
Van de straten oplost
In onzichtbare sluiers.
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Verder, verder
door Iek Hulshoff Pol
Oom Just draaide door op de dag nadat hij onder barre omstandigheden de
Elfstedentocht had geschaatst. Dat was in februari 1941. Hij studeerde toen rechten
in Leiden, waar de universiteit net was gesloten na de rede van Professor Cleveringa
twee maanden eerder ter ondersteuning van door de Duitsers ontslagen joodse
collega's.
Uit die tijd stamde ook het verhaal over een uiterst bedreigende nachtelijke
ontmoeting met een Duitse soldaat in een tuin, maar niemand kon of wilde mij later
vertellen wat er toen precies was voorgevallen. Tegen de tijd dat ik in beeld kwam,
werd daar niet meer over gesproken. Ik begreep alleen dat het een groot drama voor
de familie was geweest
Oom Just was een oom van mijn man.
Mijn eerste herinnering aan hem is een wit jurkje van een soort glinsterende
nylonstof, dat hij stuurde bij de geboorte van onze dochter. Een andere herinnering
is dat hij, toen mijn man hem eens bezocht, één biertje had aangeschaft voor zijn
gast.
Veel wist ik niet over hem. Behalve dat hij in het gezin een nakomertje was en de
enige stamhouder. Hij zou een zachte gevoelige jongen zijn geweest. Zijn vader was
een knap jurist, die ongetwijfeld grote ambities voor zijn zoon had gekoesterd.
We zagen oom Just zelden, alleen bij zeer bijzondere familieaangelegenheden was
hij van de partij, altijd samen met een begeleider van de instelling waar hij verbleef.
Vanaf zijn eenentwintigste leefde hij eerst vele jaren in een psychiatrische kliniek,
en daarna meer dan een kwart eeuw met andere patiënten in een huis. Daar had hij
de beschikking over een eigen wooneenheid.
Ooit was bij hem de diagnose schizofrenie gesteld en sindsdien slikte hij dag in
dag uit medicijnen. Dat was te zien aan de blik in zijn ogen, aan het trillen van zijn
handen en aan de wijze waarop hij zich bewoog. Op een van de schaarse keren dat
in de familie kort over hem werd gesproken, begreep ik dat hij ook een langdurige
behandeling met elektroshocks achter de rug had.
Zijn zussen bemoeiden zich op afstand met de zorg voor hem en ze bezochten
hem elk jaar op zijn verjaardag. Nadat zij waren weggevallen, namen de neven en
nichten, waaronder wij, deze taak van hen over.
De laatste verjaardag van oom Just staat in mijn geheugen gegrift.
We gingen met een klein gezelschap pannenkoeken eten in de plaatselijke herberg.
Als cadeau had hij vaatdoekjes aan ons gevraagd.
Hij zat er tevreden bij. Zijn hoofd maakte voortdurend ritmische bewegingen.
Op een gegeven moment vroegen we hem naar zijn sportieve heldendaad uit 1941.
Wat kon hij zich nog van die Elfstedentocht herinneren? Het duurde even voor hij
antwoord gaf. Onze ogen waren op hem gericht. Je zag hoe de herinnering bijna
fysiek bij hem naar boven kwam. Met de herinnering kwam het gevoel. Er verscheen
paniek in zijn ogen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

30
‘Het was verschrikkelijk, verschrikkelijk,’ zei hij zachtjes. ‘Ik kon niet meer, ik kon
niet meer, maar ik moest, ik moest. Ik wilde stoppen, ik mocht niet stoppen, nee,
verder, verder. De pijn, overal pijn. Mijn hoofd, mijn voeten.’
Hij kreunde tijdens het vertellen. Daarna herstelde hij zich.
‘Verschrikkelijk,’ zei hij nog een keer, nauwelijks hoorbaar, ‘het was echt zo
verschrikkelijk.’
Er viel een stilte. Niemand durfde nog een vraag te stellen, bang voor wat we nog
meer bij hem teweeg zouden brengen.
‘Maar u hebt het wel gehaald,’ zei een van ons ten slotte tegen hem.
‘Ja,’ fluisterde oom Just, ‘ik heb het wel gehaald.’
Niet lang daarna kregen wij het bericht dat oom Just na een beroerte in coma was
geraakt. Een paar dagen later overleed hij. Tijdens de besloten begrafenis werd ik
getroffen door het oprechte verdriet van één van zijn trouwe verzorgsters.
Enkele dagen nadat de rouwadvertentie in de krant was verschenen, arriveerde
een brief in een beverig handschrift. De brief kwam van een man uit het zuiden van
het land die met Just in de klas had gezeten. Hij schreef dat hij zich als jongen sterk
tot hem aangetrokken had gevoeld. Door een verhuizing had hij het contact met hem
verloren, maar hij was hem nooit vergeten. Ik weet niet meer of hij ooit antwoord
heeft gekregen van ons.
Na de begrafenis was het aan de familie om het appartement in het woonproject
leeg te ruimen. Mijn man en ik trokken er een dag voor uit, samen met twee nichtjes.
Het werd een bijzondere belevenis. Elk voorwerp in de kleurloze zit-slaapkamer
met keuken vertelde een deeltje van het levensverhaal van oom Just. Neem de
boekenkast. Er was één plank met zorgvuldig bewaarde gymnasiumliteratuur,
Homerus en Ovidius, met daarnaast juridische studieboeken, precies tot aan het
kandidaatsexamen. De rest van de kast was gevuld met puzzelboekjes en
plaatjesboekjes over dieren.
Verder:
- Veel ongebruikte vaatdoekjes in de kastjes van de keuken.
- Een nog gave dwarsfluit.
- Heel veel portemonnees, misschien wel twintig, allemaal boordevol kleingeld
en bonnetjes, honderden bonnetjes van de boodschappen die hij in de afgelopen
vijfentwintig jaar had gedaan.
- Een stuk of tien stilstaande horloges.
- Zakdoeken, stapels met zakdoeken, allemaal voorzien van merkjes met zijn naam.
- Een massief verstelbaar ziekenhuisbed, dat vast nog wel eens van pas zou kunnen
komen, maar waar niemand van ons plaats voor had;
- Een uitgedund familieservies van het merk Villeroy & Boch.
Sommige van zijn bezittingen verdeelden we, het meeste ging naar de
kringloopwinkel. Terwijl we zo zijn leven opruimden, kwamen de vragen.
Hoe zou het oom Just zijn vergaan zonder die elektroshocks? Was er sprake geweest
van onderdrukte homoseksualiteit, die in zijn tijd, in dat milieu, niet mocht bestaan?
Zou met de kennis van nu nog steeds de diagnose schizofrenie zijn gesteld? Zou er
in onze tijd een behandeling voor hem mogelijk zijn geweest met meer perspectief?
Wat was de rol van zijn ouders geweest?
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We hadden geen antwoorden.
Toen we klaar waren en het appartement vrijwel kaal en onttakeld was, deden we
een laatste ronde door de keukenkastjes. Helemaal achterin op de onderste plank,
bijna niet zichtbaar, lag nog één voorwerp, zorgvuldig verpakt in vergeelde kranten.
We haalden het tevoorschijn en maakten het open.
De kranten waren uit 1941. Ze bevatten, keurig in het vet, een paar oude Friese
doorlopers.
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Wat er in m'n kop rust
Hugo Brandt Corstius
AAA Závada: ‘Onze verzoening begon natuurlijk niet met lachen.’ Hahaha!
AAE Grahame: ‘Wat apen in onze kamers gaan doen is: niet praten.’ Schatkamers!
AAI Amalrik: ‘Arbat zag er uit als een straat in een bezette stad.’ Armzalig!
AAO Carvalho: ‘Als zij stierf in het kraambed zou ik vrij zijn.’ Paradox!
AAU Malraux: ‘DuPerron was de man om op te dragen en te vertalen.’ Katapult!
AEA Mandela: ‘De held van de NRC keurde de massamoord in Johannesburg goed.’ Handelsblad!
AEE Van Eske: ‘Opa vond rust op Avondrust.’ Stapelgek!
AEI Van den Brink: ‘Ik moet zelf in een spijker zijn getrapt.’ Akelig!
AEO Malenkov: ‘Ik was de man die niet meer in de rij wou staan.’ Tsarenkop!
AEU Galenus: ‘Artsgeluk is de grondslag van gezondheid der mensen.’ Machtswellust!
AIA Brassinga: ‘Verdrijf u zelf uit uw kroondomein.’ Maxima!
AIE Carmiggelt: ‘Dit is een mooie middag om te sterven.’ Xantippe!
AII Casimir: ‘Stevin bedacht woorden als evenwijdig en wiskunde.’
AIO Arion: ‘Nu gaan ze als karbouwen lam.’ Animo!
AIU Blasius: ‘Een is als hij Rookt, andere als hij Wint.’ Tacitus!

Sapristi!

AOA Abdolah: ‘Elly weet niet van wie het kind is dat ze heeft gekregen.’ Madonna!
AOE Van Boxsel: ‘Jonge vader springt over gedekte tafel en verplettert zuigeling.’ Wanhopen!
AOI Arnoni: ‘Maar hun doden hadden geen zerken en geen graven.’ Wanhopig!
AOO Nabokov: ‘Salomo zag een axolotl in de avondzon.’ Avondstond!
AOU Balfour: ‘Ik dacht dat Churchill een man van belofte was, maar hij is van beloftes.’ Abortus!
AUA Farquhar: ‘Ik leef van bier, om te eten, te drinken en te slapen.’ Dranklustman!
AUE Flaubert: ‘J'accuse! Barbusse brandblussen!’ Schaduwen!
AUI Van Rusting: ‘Masculi of femini? Wat nu ik Rasputin...’ Manuscript!
AUO Tatsuo: ‘Nu stop ik even met schrijven om een sigaret aan te steken.’ Zwaluwtong!
AUU Catullus: ‘Geen gaat er haar boven mij al werd ze door Zeus zelf begeerd.’ Saturnus!
EAA

Petrarca: ‘De kerk waar Amors pijl mij kon doorboren.’ Gehaktbal!

EAE Réage: ‘In mijn Histoire d'O werd ik geïnspieerd door Descartes en Cervantes.’ Verhalen?
EAI Benali: ‘De komst van die kliederpapiertjesbioscoop’. Vertaling!
EAO Belcampo: ‘God zou een nieuwe planeet onthullen.’ Peano!
EAU Renault: ‘Hoe kwamen die mieten Athene uit?’ Erasmus!
EEA Seneca: ‘Niets is zo doodeenvoudig als de dood.’ Erepalm!
EEE Gezelle: ‘Wie zich dom houdt komt verder dan wie zich slim houdt.’ Verder-ven!
EEI Wesseling: ‘Ik heb mij door Ben Knapen laten overhalen.’ Enkeling!
EEO Gelderblom: ‘Helaas was hij zo gevaarlijk als een vliegenvanger.’ Kellendonk!
EEU Ehrenburg: ‘1933, Ljoedi zjili kak na vojne (de lui leefden als in de oorlog).’ Eeuw!
EIA Heringa: ‘De dichter die er niets meer aan kan doen.’ Zeggingskracht!
EIE Denisse: ‘Dit ben ik niet: God, seniele God.’ Prediker!
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EII Fellini: ‘Stop ook die zwarte meid daar in het keizerzwembad.’
EIO Chlebnikov: ‘Luiheid lekt luxueus uit de hemel.’ Nescio!
EIU Revius: ‘Musch en vinck. Daar in ginck.’ Genius!

Ver(p)lichting!

EOA Georg Trakl: ‘Kind, je kwijnende glimlach volgde me traag in de slaap.’ Jehova!
EOE Germonpré: ‘Gehavend vaart de zon in zijn taal.’ Herodes!
EOI DeConinck: ‘Liefde is blind, jaloezie is helderziend.’ Verloving!
EOO Lermontov: ‘Geen mast die zich kromt en geen wimpel die wappert.’ Xenofon!
EOU Fernhout: ‘Mamma wilde altijd zware nauwe gezichten en stille levens.’ Bespotluk!
EUA Neruda: ‘Als je me ineens vergeet, zoek me niet, want ik zal je al vergeten zijn.’ Terugval!
EUE Pressburger: ‘De geleerde sloeg het gezicht van dit schepsel tot bloedens toe.’ Herd-rukken!
EUI Enquist: ‘De zoon die vlucht wekt met zijn stil gezicht haar jachtlust op.’ Gelukkig!
EUO Ferguson: ‘Die voetballer kan in een leeg huis ruzie maken.’ Zenuwbonk!
EUU Verzuu: ‘Tot op het bot gaf God de heer geen kik meer.’ Gelukzucht!
IAA Tillaart: ‘Ik zie een week lang groen en geel van nijd.’ Viagra!
IAE Vianen: ‘Was niet altijd erotiek of zo maar...’ Minnaert glimlachte!
IAI Mihaliç: ‘Hoe zwaar is een mens zijn eigen schaduw gaan wegen?’ Vivaldi!
IAO Richardson: ‘Dorothy of Pamela? Miljoen woorden of miljoen letters?’ Imago!
IAU Rimbaud: ‘Hier bukken, dat is doelgerichter, ik sla op je kont.’ Miauw!
IEA Tideman: ‘Immers gij bemint mij niet.’ Inexact!
IEE Lichtenberg: ‘Slechts intelligente dieren vergissen zich.’ Intellect!
IEI Schiferli: ‘Verleiden deed ik niet. Jij begreep het niet.’ Schittering!
IEO Diderot: ‘Dwazen volharden in dwalen.’ Christen?dom!
IEU Wilhelmus: ‘Van Nassaue ben ik van Dietsche bloed.’ Schimmelkut!
IIA Williams: ‘Go to hell, motherfucker, said my dream.’ Irritant!
IIE FritsCriens: ‘Mijn zingen brengt een dove nog naar buiten.’ Fictie!
III Nikitin: ‘De Rooie en de Witte, ze brengen beiden ellende in de Unie.’ Nihilist!
IIO Dickinson: ‘God, leeft hij nu? Mijn vriend, ademt hij nog?’ Dimitrof!
IIU Hippius: ‘Jij was nimmer in mijn gedachten, en ik ken je nog altijd niet...’ ‘T’is-Titus!
IOA Spinoza: ‘God gehoorzaamt de rede. Nu de mens nog.’ Pingpongbal!
IOE Wim Ockers: ‘Geslipte trouw. Gij twijfelt nog en vraagt: welk is dit graf?

Een vrouw.’
Silhoët!
IOI Zipoli: ‘Als je aan drank sterft, dronk je lekker meer dan een ander.’ Ironisch!
IOO HildoKrop: ‘Ik zit op Mokums bruggen maar sta tentoon in Miami.’ Triomftop!
IOU Vinocur: ‘In Europa wil niemand Turkije in de Unie hebben.’ Tikfout!
OAA Cortazar: ‘Somaza kreeg een klap midden op zijn zij.’ O Bama!
OAE Constandse: ‘Het is niet de dood maar het leven dat ons beangstigt.’ Gotsamme!
OAI Polanski: ‘Ik ben geen onanist maar wel romantisch.’ Orgaanist!
OAO Johansson: ‘Een geest en een lichaam en Ik ingeklemd ertussen.’ Orator!
OAU Montanus: ‘Een Jezuwiet en schoone Jodin.’ Montagu!
OEA Zonderland: ‘Als ik een raapsteel, laat men mij vrij.’ Opperlands!
OEE Morgenstern: ‘Gebrek aan fantasie geeft moed.’ Opschepper!
OEI Ortheil: ‘Goethe küste Faustina.’ Opmerking!
OEO Roelofs: ‘Slechts tot kwaad doen deugen haar handen.’ Toverkol!
OEU Homerus: ‘Tegen koning Alkinoë zei de veelmazige Odysseus: nee.’

Ongeluk!
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OIA Mondrian: ‘Dus alleen rechte lijnen, horizon- en verticaal.’ Olifant!
OIE Holtrigter: ‘Was het niet moeilijk om het meisje op wie je viel te roepen?’ Oplichter!
OII Kosinski: ‘Joodse jongens lijken Poolse shoa.’ Onzinnig!
OIO Florio: ‘Wie de kop van een ezel wast, kan een trap krijgen.’ Kop-is-dom!
OIU

Grotius: ‘Omdat de Britten mijn voornaam Hugo steeds als you go verstaan.’ Coïtus!

OOA Góngora: ‘Jij helse furie, jij serpent vilein.’ Stop-contact!
OOE Trollope: ‘Wie is Maarten 't Hart?’ Omloper?
OOI Bobrowski: ‘De hop gehoord, de specht en koekoek, dat is het niet.’ Krokodil!
OOO Solomon: ‘Ik wou mijn gevoelens op orde brengen in de stoffige bibliotheek.’ OOO!
OOU Goncourt: ‘Om de paar eeuwen een barbarisme, anders gaat de beschaving dood.’ Bonjour!
OUA Housman: ‘Onder de letter N zocht-ie het woord nymfomane op.’ Gomulka?
OUE Bosquet: ‘Ik ben de pleister van de Taal, mijn meester.’ Formule!
OUI Moulin: ‘Terug naar de hondsvottenstoet! Terug, gij gluipers.’ Oui!
OUO Profumo: ‘Ik ben een immigrant in het Verenigd Koninkrijk.’ Borculo of Corbulo?
OUU Columbus: ‘Ik heb geen letter nagelaten, Spaans of Italiaans.’ Opvulstuk?
UAA Muhammad: ‘Vlieg als een vlinder, prik als een bij.’ Lunapark?
UAE Mutsaers: ‘Zij pakt hem bij zijn toverstaf en trekt hem op de dansvloer af.’ Nuance!
UAI Utami: ‘Waarom trok die Roomse paap naar West-Sumatra?’ Tsunami!
UAO Juaroz: ‘Mijn hand liefkoost jouw droom.’ Luchtballon!
UAU Xuántú: ‘Over de tuinmuur zoekt klimop tastend in het niets naar houvast.’ Judaskus!

Ureta: ‘De tijd verbrandt aldoor, tot as worden de uren.’ Bullebak!
Lucebert: ‘Toen de mensen nog niet bestonden waren er al wormen om ze op te vreten.’
Dubbelspel!
UEI Guépin: ‘Over de smaak van sperma valt te twisten.’ Wunderlich!
UEO DuPerron: ‘Dood is niks, doodgaan alles.’ Kuttekop!
UEU Munckerus: ‘O woorden, koorden om te moorden.’ Bnúlescu!
UEA

UIA Čudina: ‘Het leven van een dichter is volstrekt onbegrijpelijk.’ Luilak!
UIE Burnier: ‘De pleuris is jullie hart, tyfuslijders.’ Stupide!
UII Bruining: ‘De gondel glijdt over de zee. De tijd vliegt met de liefde mee.’ Zuinig!
UIO Ustinov: ‘Een prijs weigeren geeft je meer roem dan hem aannemen.’ Guichot!
UIU Junius en Julius: ‘In juni en juli waren zij elk columnist.’ Unicum?
UOA Hugo Ball: ‘Is gebarentaal de taal van het Paradijs?’ Tuthola!
UOE Dummore: ‘Wist ik maar dat je huilde toen je met je rug naar me toe stond.’ Drugdromen!
UOI Bukowski: ‘She unzipped my fly and took my penis out.’ Utopist!
UOO Burchoorn: ‘Waar vindt m'een dronken man die zijn tong bedwingen kan?’ Humorvol!
UOU Burroughs: ‘Wat wij God noemen is een godje die deze vreselijke troep schiep.’ Turbotrut!
UUA Buruma: ‘Hiroshima is een stad zonder verleden.’ Lumumba!
UUE Buñuel: ‘Dank zij God ben ik nog steeds atheïst.’ Furunkel!
UUI Bulthuis: ‘Maar ledigheid is zoals gezegd veel lediger.’ Untüchtig!
UUO Tsuguo: ‘Nu haast zich over de aarde een asgrijs moeras.’ Muskusbok!
UUU Lucullus: ‘Slaaf! Wist je niet dat ik vanavond samen eet met Lucullus?’

Tumultlust!
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Marten is dood
door Willem van Spronsen
Het bleef stil aan de andere kant van de lijn. Op de achtergrond hoorde ik alleen het
geluid van de ventilator in zijn appartement. Meteen toen hij de telefoon had
opgenomen, had ik al gemerkt dat er iets aan de hand was. Zijn stem klonk ver weg.
Op mijn vraag of ik langs kon komen, antwoordde hij niet.
‘Ja, heel graag,’ zei hij toen opeens zacht.
In het Rosa Spier Huis liep ik sneller dan anders de trappen op, klopte aan en
wachtte.
Hij had de gewoonte om zelf de deur te openen. Dit keer hoorde ik alleen zijn
stem: ‘Ja, kom maar verder.’
Hij zat in zijn leunstoel, zijn rechterschouder was wat ineen gezakt.
Hij sloeg zijn ogen op.
‘Wat prettig om je weer te zien,’ mompelde hij.
Hij sprak alsof hij uit een diepe slaap wakker werd en ging wat rechter zitten.
Morgen naar de opening van zijn tentoonstelling in het Singer Museum? Zou dat
nog kunnen?
‘Hoe is het, Marten?’
‘Je kunt je wel voorstellen dat het een beroerde situatie is,’ zei hij. ‘Het is net alsof
mijn hoofd vol lucht zit. Denken is er niet bij. Gisteren had ik dat ook, het gevoel
dat ik op een grensvlak zit, tussen iets en niets. Als je geen gedachten meer hebt, is
het moeilijk aangrijpingspunten te vinden. Werkelijk, het is een beroerde situatie.’
Hij sprak nu duidelijker en krachtiger. We keken elkaar aan. Onderweg had ik
gedacht aan de droom waarmee ik die ochtend wakker was geworden. Hij zat aan
een tafel met een bundeltje tekeningen in zijn hand, onmiskenbaar Marten
Toonder-tekeningen. Mijn bril lag er bovenop. De tekeningen vouwde hij met bril
en al tot een pakketje en stak het in zijn binnenzak. Het montuur knapte. Hij stond
op en sloot de twee onderste knopen van zijn colbert. Hij knikte en gaf mij een hand.
‘Je gaat toch niet weg?’ vroeg ik. ‘Je gaat toch niet weg?’
Ik vertelde niets over de droom maar zei dat hij me tijdens ons vorige gesprek aan
het denken had gezet. Wat me getroffen had, was zijn idee dat wil en instinct niet
van dezelfde orde zijn.
Hij hief zijn hoofd op en zei: ‘Maar dat is waarachtig zo, het zijn twee heel
verschillende krachten, waarvan het instinct het sterkst is.’
Ik had de indruk dat hij bedoelde dat het nu ging tussen de wil om het leven los
te laten en het instinct om door te gaan. Ik wilde iets opbeurends zeggen.
‘Het is anders een hele prestatie om het denken stil te leggen.’
Hij glimlachte: ‘Van veel dingen moet ik afzien. Je staat op een grens en zwerft
een beetje in het schemergebied van het ene naar het andere. Het is heel gek...’
Zijn stem viel weer weg. ‘Mijn onzekerheid neemt toe. Als ik opsta, ben ik vaak
duizelig, ik ben bang om te vallen.’
Hij keek mij aan. Zijn ogen stonden klein tussen de diepe groeven in zijn gelaat.
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Langzaam keerde hij zijn hoofd naar mijn schetsboek op tafel. Met enige moeite
pakte hij het en bladerde erin. Bij een schets van het polderlandschap van Eemnes
hield hij het iets van zich af.
‘De horizon hebt je goed neer gezet, Willem. De onderbreking van de lijn rechts
maakt het levendig. Het hekje aan de voorkant zorgt voor het perspectief. Zie je hoe
je met weinig lijnen veel kan suggereren. Dat moet je beslist vasthouden.’
Dit klonk vertrouwd. Hij bladerde verder en stopte bij een groepje jazzmuzikanten.
‘De bassist vormt een eenheid met zijn instrument. Probeer dit ook bij de pianist
te bereiken,’ zei hij geconcentreerd. ‘Misschien moet je de pen wat losser vasthouden.
Je mag wel wat meer kliederen.’
We schoten in de lach.
‘Goed dat je de handen van de pianist niet verder hebt uitgewerkt,’ zei hij en
bewoog zijn vinger over de tekening. ‘Dat geeft de beweging beter weer. Niet alles
vraagt om details, zie je? Je hebt gevoel voor symmetrie maar hou de achtergrond
in de gaten, dat is belangrijk, dat geeft de sfeer. De zwart-wit balans kan wel beter,
vind je ook niet?’
Ik knikte zwijgend. Een enorm verlangen naar vroeger kneep mijn maag samen.
‘Waarom gebruik je niet,’ zei hij en hij wees naar de muzikanten rechtsboven in
de tekening, ‘meer grijstinten en laat je de pianist wat lichter? Dan komt bovendien
de gitarist door de schaduwwerking beter tot zijn recht.’
Hij was nu helemaal alert en pakte een boek dat op tafel lag. Het stond vol met
werk van Dali.
‘Kijk, deze contouren zullen je zeker aanspreken.’
We keken naar de skeletachtige gestaltes, grimmig in zwarte inkt, uitgeholde
koppen van dieren.
Toen hij na een tijdje het boek weer dichtsloeg, haalde ik een papiertje uit mijn
zak. Even aarzelde ik voordat ik het hem liet zien. Op het papiertje stond de tekst
‘Ieder doet wat hij kan; zodoende gaat er veel mis’. Het was een citaat van hemzelf.
Ik vroeg of hij zich kon herinneren wanneer hij het geschreven had.
‘Dat moet lang geleden zijn,’ zei hij. ‘Ik zou het niet zo gauw weten.’
‘Misschien in de tijd van de studio's, voordat je naar Ierland vertrok?’
‘Dat zou heel goed kunnen, maar hoe kom je aan deze tekst?’
‘Van een vriend, hij heeft het op zijn bureau staan. Het is zijn lijfspreuk. Zou je
misschien de tekst in je eigen handschrift willen opschrijven? Je zou hem er een
groot plezier mee doen.’
Ik had meteen enorme spijt dat ik het gevraagd had.
Hij stak zijn gekromde handen naar voren en schudde zijn hoofd. ‘Nee, Willem,
daar begin ik niet aan, dat weet je. Maar ik ben verbaasd dat hij deze woorden op
zijn bureau heeft staan.’
‘Mijn vriend begint de dag altijd met deze zin.’
‘Dat is te veel eer,’ zei hij glimlachend en legde het papiertje op tafel.
Ik durfde niets meer te zeggen.
‘Weet je,’ zei hij na een tijdje zacht en aarzelend, ‘er is vandaag iets merkwaardigs
gebeurd. Vanmiddag kreeg ik een telefoontje. De persoon sprak helder, klonk zo
bekend en toch begreep ik het niet.’
Ik zei dat ik hem had gebeld, op dezelfde tijd als altijd.
‘Werkelijk?’ Hij trok zijn wenkbrauwen omhoog.
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‘Het was alsof je van een verre hoogte sprak,’ zei ik lachend, ‘maar de communicatie
was er niet minder om.’
‘Mijn excuses dat ik zo ver weg klonk.’
‘Waarom excuses? We hadden toch contact. De volgende keer zal ik op dezelfde
hoogte afstemmen.’
‘Dat moet je doen.’
Hij schuifelde met mij mee naar de voordeur. Het briefje met de getypte zin bleef
op tafel achter.
De volgende dag was het openingswoord van de tentoonstelling in het Singer
Museum nog maar net uitgesproken toen een van de genodigden me aansprak.
‘Marten is gevallen,’ zei ze. ‘Hij ligt met een gebroken arm in het ziekenhuis.’
Zondag was broeierig begonnen en de geur van het hospitaal bracht geen verkoeling.
De deur van zijn kamer stond half open. Zachtjes liep ik naar binnen. Hij lag alleen.
Het leek of hij in een diepe slaap was verzonken. Toen ik met een

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

38
zonnebloem in een glazen pot voor zijn bed stond, opende hij de ogen. Vanaf een
stapel kussens keek hij me aan.
‘Wat aardig dat je me komt opzoeken. Dit keer geen longontsteking,’ zei hij met
een vage glimlach. Zijn rechterarm zat helemaal in het gips. Hij strekte zijn linkerarm
uit en gaf mij een hand.
‘Je begrijpt dat dit een beroerde situatie is.’
‘Waar zal ik dit neerzetten?’ zei ik omdat ik niets anders wist te zeggen.
‘Wat mooi, die bloem. Buitengewoon aardig dat je aan me denkt.’
Bij het raam stond een lege tafel, maar dat was ver van het bed. Ik wachtte even.
‘Zet de bloem maar hier, dichtbij,’ zei hij en wees op het piepkleine kastje naast
zijn bed, ‘dan kan ik hem goed zien en in gedachten tekenen.’
Achter het bed stond een zuurstoffles. De cilinder was door middel van een
slangetje met zijn neus verbonden. Kleine zweetdruppels parelden op zijn voorhoofd.
Zijn blik was gericht naar de zonnebloem. Ondanks zijn toestand stond zijn gezicht
vriendelijk.
‘Merkwaardig’, zei hij bijna verontschuldigend, ‘dat ik niet in de gaten had hoe
slecht ik er aan toe was.’
Hij hoestte. Op het kastje stond een glas water, ik reikte het hem aan. Hij nam
voorzichtig een slokje en vroeg: ‘Maar hoe was de opening gisteren in het Singer
Museum? Waren er veel mensen?’
De overgang verraste me. Ik vertelde dat het erg druk was en dat er liederen van
Schubert waren gezongen.
‘Heb je vannacht nog kunnen slapen?’ vroeg ik toen.
‘Heb je wel eens in een ziekenhuis gelegen?’ zei hij. ‘Zorg dat je er nooit in komt,
het is een naar instituut.’
We lachten.
‘Als ik vraag: “Mag ik naar het toilet?” dan zegt de zuster: “Ik zal eerst overleggen.”
Na tien minuten komt ze terug en zegt dat het beter is om even te wachten. Werkelijk,
het is een naar instituut.’
Ik keek naar de glazen buis boven de zuurstoffles waarin zuurstofbelletjes
opborrelden. Het klonk als een kabbelend beekje. Nu pas viel me op dat de wanden
van de kamer kaal waren.
‘Toen er nog geen mensen waren, bloeiden er al bloemen,’ mompelde hij zacht.
En even later: ‘Zou een bloem zonder mensen kunnen?’
Hij articuleerde minder goed, zijn ogen werden kleiner. Ik durfde hem niet steeds
aan te kijken. Mijn blik dwaalde naar de zonnebloem. Een paar bloembladen krulden
op, geelgroen van kleur.
‘Ik heb moeite mijn oogleden goed open te houden,’ zei hij. ‘Ik merk het al een
paar weken.’
Met zijn linkerhand trok hij het laken wat rechter.
‘Het is gek,’ fluisterde hij toen. ‘Mijn werk ligt al maanden thuis op tafel, klaar
om te beginnen en toch is er iets in mij wat zegt: “Ik doe het niet.” Mijn handen
kunnen niet wat de geest wil. Het karkas is oud.’
Ik streelde zijn rechterhand die gedeeltelijk uit het gips stak. Hij keek me aan.
‘Willem, jij was mijn gastheer.’
‘En je leerling,’ zei ik.
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De hoorn hield ik nog in mijn hand terwijl ik naar buiten staarde.
‘Marten is dood,’ had Erika net gezegd. ‘In zijn slaap overleden...’
Ik zocht de autosleutels en reed naar het Rosa Spier Huis. Op de deur van Erika
was een geel stickertje geplakt: Niet storen a.u.b. Ik klopte aan. Erika deed open. Ze
was de laatste jaren Martins vriendin geweest. Vroeger had ze in Utrecht prachtige
portretten gemaakt, van Joop Moesman, Dirkje Kuik, Pieter d'Hont. Nu stond ze
klein en breekbaar voor me in een zwarte pantalon met een kort rood jasje. Om haar
hals had ze een zijden sjaal.
‘Ga maar in de stoel van Marten zitten,’ zei ze.
Ik aarzelde, maar ze gaf me een duwtje. Vanuit zijn stoel zag ik hoe Marten haar
werk had zien hangen aan de muur. Achter Erika hing een potloodtekening van haar
hand, met fotografische nauwkeurigheid getekend, een zelfportret uit de tijd dat ze
de Rijksacademie had bezocht. Elke avond hadden zij hier samen een glas wijn
gedronken.
‘Het gebeurde in zijn slaap,’ zei ze. ‘Hij heeft het niet gemerkt.’
De telefoon ging.
‘Zou jij hem willen opnemen?’
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Iemand wilde haar condoleren. Vragend keek ik haar aan. Ze knikte en nam de hoorn.
‘Een goede kennis van vroeger uit Utrecht,’ zei ze na het gesprek. ‘Ik heb hem
geschilderd, toen hij net drie jaar kardinaal was.’
Ze trok de telefoonstekker uit de contactdoos. ‘Ja, Willem, de reis van Marten is
begonnen. Wij zijn oude mensen.’
Een zacht klopje. Martens kleinzoon Aino kwam binnen met een dienblad: wijn,
kaas en broodjes.
‘Ik stoor toch niet?’
‘Nee, integendeel.’
Ik stond op en condoleerde hem. Hij lachte verlegen en ging weer weg.
Erika pakte als eerste het glas, richtte haar blik omhoog en zei: ‘Op Marten.’ Toen
gingen we staan. ‘Op Marten,’ zeiden we opnieuw.
Daarna keken we zwijgend naar buiten. Achter in de tuin wiegden de toppen van
de berken zachtjes in de wind. Het regende licht. ‘Het weer past wel bij Marten,’ zei
ik bij het afscheid.
Op de parkeerplaats bleek het al donker. In de bundel licht van een lantaarnpaal hing
de motregen als een gordijn van kleine kristallen. De eerste julidag zonder Marten
was verstreken.
De regen was opgehouden toen ik thuiskwam. Morgen, had ik op de autoradio
gehoord, zou het warm worden met kans op onweer. Marten laat niet met zich spotten.
Ik luisterde naar de voicemail. Er waren geen berichten. Ik liep de tuin in, de kat
volgde me. Het was donker, de geur van natte aarde kwam me tegemoet. De maan
scheen flauw, druppels glinsterden op de roerloze boombladeren. Ik telde acht sterren
aan de donkere hemel.
Die nacht werd ik wakker. De klok sloeg vier uur. Ik sloop naar beneden. Op de bank
keek ik naar de zonnebloemen in de weckfles bij de open haard. ‘Zet de zonnebloem
maar dichtbij, naast het bed,’ hoorde ik Marten fluisteren.
Buiten begon het licht te worden. Het daasde in mijn hoofd. Waar is mijn
schetsboek? Met inkt tekende ik de vaas en de onderste bladeren, langzaam werkte
ik naar boven toe. Met een beetje vocht verdunde ik de bloembladen tot grijstinten.
Meer dan ooit voelde ik zijn meekijkend oog.
‘Je mag meer kliederen,’ hoorde ik hem zeggen, ‘maar het werk moet wel schoon
blijven.’
Door mijn wimpers keek ik naar de bovenste bloem. Een bloemblaadje ontbrak.
Het lag naast de vaas op de bruin geglazuurde tegel. Terwijl ik naar de weckfles
staarde, boog de stengel van de bovenste bloem naar beneden. Eerst nauwelijks
merkbaar, toen knakte hij halverwege en viel. Roerloos keek ik toe hoe de gele waaier
de tegelvloer raakte.
Op blote voeten liep ik naar buiten.
Hoe lang ik in de tuin heb gestaan, weet ik niet. Toen het al volop licht was, merkte
ik dat ik de pen nog in mijn hand hield.
‘Marten,’ mompelde ik, ‘laat je nieuwe gastheer niet wachten.’
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Maasbracht
Marijke Hanegraaf
De haven, schijn van scheiding
en ongemerkt verdwijnen.
Bestaan is staren naar gesluisde schepen
ontdaan van lading en wegkijken van
koeltorens aan de horizon, belagers
en dragers van het booming volk
dat teert op aken tussen klare tarwe;
niemand wil zien wat is.
Ik eet aan de kade en drink ook wat
met achter me verweesd gedrentel.
Laat ze me niet begroeten
dan doe ik of ik het niet hoor.
Tegen de hemel vaart traag een schip
me tegemoet - altijd al wou ik over
ik weet een plek om licht te zijn
en hoog te springen.
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Huissen, zondag 2 mei
Als in het klooster vier mei alvast
herdacht wordt met dood die overgaat
in het requiem van Duruflé, valt
op het plein te mortel de viering van de vijfde
libera met kermis in het onweer en een orkest
in regenjas tegen de muur van een café.
Het gindse veer drijft in een wolkbreuk af
en wint de overkant die in mij ligt.
Onzichtbaar blij in deze ontijd
de mei, de mei, met vlagen
het dweilorkest dat in de stortbui stug
een tango zendt, dans van de gebogen knie.
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Zware zaken
door Antoine de Kom
Doe vandaag alsof je psychiater bent. Zeg maar dat je psychiater bent. In dit verhaal
mag dat. Maar noem verder alleen je naam. Niet meer zeggen dan je naam. Wees
niet bang je naam te noemen. Je loopt er geen gevaar door. Zo belangrijk ben je heus
niet. Noem je naam en wacht dan af. Wacht, kijk rustig en luister. Wachten, kijken
en luisteren geeft veel informatie. Vooral in zware rechtszaken telt dat. En in zo'n
zware zaak ga jij nu onderzoek doen. Een verdachte onderzoeken, jawel. Van jou
wordt thans een advies pro justitia verwacht. Over de mate van
toerekeningsvatbaarheid. Hou je vast aan deze vuistregels.
Bereid je voor en respecteer het onbekende - De eerste ontmoeting zegt het meeste.
Bereid je daar goed op voor. Zorg ervoor dat je bent uitgerust, dat je geen honger of
dorst hebt en dat je voorlopig niet naar de wc hoeft. Ogenschijnlijk kleine dingen
tellen soms zwaar. Ontspan je, probeer je sores uit je hoofd te zetten en maak dat
leeg. Het is belangrijk dat je open staat voor nieuwe indrukken. Als je psychiater
wilt zijn in zware zaken, dan moet dat nu eenmaal je gewoonte worden. Laat je vooral
niet afleiden. Zorg voor een goed geplande ontmoeting. Bijvoorbeeld in het vertrek
of de cel waar verdachte verblijft. Bezoek verdachte op een vaste tijd, liefst in een
pauze van zijn of haar dagprogramma. Toon respect, blijf altijd beleefd, zeg niet
zomaar ‘je’. Vraag toestemming. Dring je niet op. Geef verdachte de ruimte.
Een psychiater die beter weet of de les leest, zal verdachte niet leren kennen. Denk
vooral niet dat je onderzochte door hebt. Wees liever onnozel dan gelikt. Blijf altijd
op zoek naar wie er voor je staat. Zo kom je tot inzicht. Vertrouw dit inzicht echter
niet. Blijf dat toetsen. Wees niet bang voor smerige verhalen en onwelriekende types.
Daar moet je aan wennen en daar zul je overheen komen. Voorkom wel dat je in
vuiligheid blijft hangen. Lucht je hart bij collega's. Koester je hobbies en doe aan
sport.
En er is een nog veel belangrijkere regel die je nooit mag vergeten. Zorg dat je
hem of haar steeds ziet, liefst voor en niet achter je. Je werkt vanaf nu met beveiligers.
Die zitten op de centraalpost in het gebouw. Je zult merken dat die beveiligers mensen
zijn van wie je afhankelijk bent. Ze geven je een alarmtracer mee. Dat apparaatje is
je zwemvest. Laat je beveiliging desondanks altijd weten waar je bent. Ze moeten
weten waar je zit. Want een onbereikbare psychiater heeft geen greep op onaangename
verrassingen.
Alertheid is een gezonde vorm van achterdocht - Blijf nuchter. Kijk om je heen. De
afdeling is stil. De deuren van de cellen zijn gesloten. Het afdelingspersoneel pauzeert
op zijn post. Zeg hen dat je verdachte gaat bezoeken. Praat niet vooraf met het
afdelingspersoneel. Zij vertellen graag over hun eerste ervaringen met verdachte.
Maar dat wil jij nog niet horen. Dat vertroebelt namelijk je eigen waarneming. Leg
dat uit. Laat wel de deur van het vertrek van de verdachte voor je openen. Men doet
dat graag voor je. Als je dat zelf alleen doet,
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ben je afgeleid. Je moet dan namelijk de sleutel eerst zelf terugbrengen naar de
afdelingsmensen. Dat is een veiligheidsregel. Je wilt niet meteen moeten vertrekken
terwijl je net met verdachte verder zou praten. Dat terzijde. De deur wordt voor je
geopend.
Nu de deur opengaat, blijkt dat de ruimte daarachter vrijwel donker is. Blijf in de
deuropening staan. Je gaat geen donkere ruimte binnen. Dat is onveilig. Zelfs als je
de gebruikelijke inrichting van de ruimte kent, kan die door verdachte zijn veranderd.
Dat soort dingen moet je je bewust zijn. Wacht rustig af. Je ogen beginnen te wennen
aan het donker.
Nu je ogen meer aan het donker wennen, zie je een schim. Doe niets anders dan
opletten.
Voel bewust je angst opkomen - Voel je je onbehaaglijk worden? Leg dan contact
door iets te zeggen, tast af. En als dat niet helpt, dan stap je terug en ga je weg nadat
je dit hebt aangekondigd, zelfs als je alleen maar een schim ziet. Zeg bij binnenkomst
bijvoorbeeld eerst goedemiddag. Noem je naam en functie. Zeg dat je je alleen maar
komt voorstellen. Zeg zo min mogelijk. Maar zover is het nog niet. Je hebt nog niets
gezegd. Kijk eens goed. De schim staat bij het raam. Het gordijn laat nog een beetje
licht door. De schim staat stil en zwijgt.
Dan klinkt er opeens een piepende, rubberen voetstap. De schim heeft zich
omgedraaid. Met twee grote en razendsnelle stappen staat verdachte op witte gympen
voor je. Hij is middelgroot, slank, strak, duur en modieus gekleed. Je kijkt in een
vriendelijk blank gezicht.
‘Heb ik u aan het schrikken gemaakt?’ zegt verdachte.
Je hand is een instrument, en jij bent zelf de uitslag daarvan - Verdachte lacht en
toont daarbij zijn gave hagelwitte gebit. Je ruikt een nadrukkelijke, dure aftershave.
Hij steekt je als eerste zijn hand toe. Die hand voelt week aan, heel week.
Handdrukken zijn zeer de moeite waard om goed te onthouden. Een bijzonder
deskundige op dit gebied is Zijne Excellentie de heer Prat y Coll, de Spaanse
ambassadeur in Nederland. Hij maakte een studie van beroemde handdrukken die
hij ontving: ‘Machtigen geven soms heel weke handdrukken’, zei Prat y Coll. Ik
sprak hem tijdens een diner. Wij hebben verschillende handdrukken uitgeprobeerd.
Ik kan een ieder aanraden dat eens te doen. Ook het beschrijven van handdrukken is
een fascinerende bezigheid. Je kunt er een boek over schrijven. Hoofdstuk een:
Hoeveel soorten handdrukken bestaan er? Hoofdstuk twee: Hoe voelt de hand aan?
Hoofdstuk drie: Wat doet de hand? Hoofdstuk vier: Hoe krachtig en hoe lang
schudden? Hoofdstuk vijf: Hoe wordt de hand door de arm bestuurd? Hoofdstuk
zes: Kijkt de schudder je aan, hoe en op welke afstand? Hoofdstuk zeven: Hoe
reageert jouw hand? Hoofdstuk acht: Hoe reageer jijzelf?
Er gaat een wereld voor je open als je op handenschudders gaat letten. Hoofdstuk
negen: Hoe voelt en ruikt je hand na het schudden? Hoofdstuk tien: Word een
deskundige in de handdrukkunde!
Blijf jezelf en de situatie als een film zien; dit is je zesde zintuig - Denk aan wat ik
eerder zei. Doe vandaag alsof je psychiater bent. Zeg dat je psychiater bent. In dit
verhaal mag dat. Maar noem verder alleen je naam. Niet meer zeggen dan dit. Wacht
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dan af. Wachten, rustig kijken en luisteren geeft veel informatie. Verdachte gaat iets
zeggen.
‘Neemt u mij vooral niet kwalijk, ik heb net een dutje gedaan, ik zal het
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gordijn even opendoen, wacht u even alstublieft,’ zegt verdachte. De man komt als
een wervelwind in beweging. Wees je bewust van wat er nu gebeurt. Registreer dat.
Kijk, verdachte lijkt wel een hinde, zo snel en sierlijk als hij beweegt. Verdachte
vertelt weer verder.
‘Nu kunt u mij tenminste zien, ik geneer me een beetje voor u, u zult wel denken...’
Verdachte kijkt onzeker.
Let op wat hij nu zegt. Verdachte zegt nu namelijk voor de eerste keer iets over
zichzelf.
Heet hem welkom. Laat merken dat je benieuwd bent hoe hij het vindt om hier
voor onderzoek te zijn. Zeg hem dat hij in elk geval welkom is. Verdachten hebben
een raadsman die heeft verteld wat meedoen aan een onderzoek inhoudt. Je hoeft nu
niet veel te zeggen. Je kunt later nog vragen of verdachte nog meer over het onderzoek
van zijn persoon in zijn rechtszaak wil weten.
Echt regie hebben, betekent dat je in staat bent je te laten leiden door verdachte Verdachte kijkt gemaakt verbaasd. Zet je schrap.
‘Ik dacht warempel dat u muziekrecensent was of tonijnhandelaar!’ begint hij.
Verdachte kijkt je scherp onderzoekend aan. Hij begint tegen je aan te praten.
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Laat hem zijn gang gaan. Vergeet niet dat je nu psychiater bent. Maar blijf verder
gewoon jezelf. Laat verdachte maar praten.
‘Maar nu weet ik het zonet nog niet. Ik was heel benieuwd wie er bij me langs zou
komen. Ik had geen idee hoe u er uit zou zien.’ Zijn stem klinkt zangerig. Licht
spottend. Kijk hier niet van op. Wees niet bevreesd. Psychiater zijn betekent dat je
soms niet weet hoe je verder moet. Dat verdragen hoort bij je vak. Let op je zesde
zintuig. Blijven kijken naar de film waar je naar kijkt en waarin je de rol van
psychiater hebt. Daar gaat het om. Wat weten we nu? Meer dan je denkt.
Verdachte heeft zojuist onthuld dat hij niet van plan is veel te onthullen. Hij
probeert je namelijk af te leiden met prietpraat. Hij is in elk geval bang dat je meer
aan de weet komt dan dat hij wil laten zien. Als je hem op zijn gemak stelt en afwacht,
dan valt er straks misschien wel over te praten. Maak maar eens een lovende, gewone
opmerking. Maar blijf eerlijk over wat je doet. Dat zal hem wat geruststellen.
Zeg: ‘Fijn dat je zo recht door zee bent! Ik kom je onderzoeken. Hoe vind je dat?’
Verdachte reageert vrolijk. ‘O heerlijk! Doe maar!’ flapt verdachte eruit en hij
drentelt wat afwachtend op en neer terwijl jij nog steeds in de deuropening staat.
Verdachte maakt een half uitnodigend, half uitdagend gebaar. Hij raakt zichtbaar al
wat meer ontspannen. Hij nodigt je uit.
‘Gaat u toch zitten, u wilt iets drinken? Ik heb sap en thee.’ Verdachte begint de
lage stoel in je richting te schuiven.
Ga er nog niet op in. Wachten en goed kijken, is de gulden regel. Als hij de leiding
heeft en jij dat laat gebeuren dan zie je meer van hem.
Zeg: ‘Nee, dank je, nog niet.’
Maar verdachte vindt dat maar niks en schudt zijn hoofd van nee.
‘Waarom drinkt u niks van me en waarom gaat u niet zitten?’ sneert hij.
Hij wil controle over de situatie en vooral over jou. Want jij bent als psychiater
per definitie ongrijpbaar en al gauw heel bedreigend.
Geef fouten toe; dat helpt je de ware boodschap te vinden - Zeg dat hij gelijk heeft.
Zeg dat je zijn uitnodiging niet mag afslaan. Zeg dat je je bij hem te gast voelt en
dat hij je prettig ontvangt. Dat je ziet dat hij zich al helemaal ingericht heeft. Dat
klinkt huiselijk. Dat maakt hem de bewoner van deze kamer. Dat stelt hem gerust.
Kijk naar de foto's en platen aan de wand, die zag je al maar nog niet echt. Hij is
in zekere zin al thuis. Het zijn afbeeldingen van blote vrouwen in geile poses, van
snelle auto's en van slangen. Die foto's en posters hangen overal om je heen aan de
wanden. Wat wil hij hiermee zeggen? Hoe dan ook - zijn boodschap was zonet: als
je mij wat controle laat en mijn behoefte aan controle respecteert, dan krijg je wat
terug.
Ja, dat ‘wat’ is waar het om gaat. Wat krijg je als je hem welke ruimte geeft? We
zullen zien. Ondertussen zul je moeten voorkomen dat je wordt afgeleid door al die
platen. Soms zul je meer moeten ondergaan dan je lief is. Daar moet je doorheen.
Het zal je vaker gebeuren dat je van alles moet verdragen waar je eigenlijk helemaal
geen zin in hebt: frisse of juist vieze geuren, gesmak, neuspeuterij, morsige interieurs,
vijandigheid, botheid, of juist amicaliteit of zelfs verleidingspogingen.
Ooit zat ik tegenover een verdachte met een ooglapje, een kruk en een kleine
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papegaai die van zijn schouder opvloog, op de mijne neerstreek en aan mijn oorlel
begon te snoepen. Een paar dagen later haalde verdachte een zelfgemaakt vlijmscherp
mes vanonder de stoel waarop ik zat tevoorschijn. Hij had willen toeslaan om wraak
te nemen uit paranoïdie.
Probeer je voor te stellen welk dier je voor je hebt - Verdachte schenkt je met een
tevreden blik in. Laat dat glas gewoon maar even staan.
‘Ga toch zitten!’ zegt verdachte met nadruk. Hij wijst je de enige lage stoel in het
vertrek aan. Als je die neemt, zit je met je rug naar de deur. Verdachte kan op de
rechte stoel achter het bureautje dat tegen de wand staat gaan zitten of plaats nemen
op zijn bed dat langs de tegenoverliggende wand staat. Jij gaat zitten in de lage stoel
en kijkt naar het raam en de grauwe lucht. Verdachte schenkt zichzelf ook in.
‘Proost. Wat wil je horen?’ Verdachte lacht wat spottend.
Zeg: ‘Wat jou bezighoudt.’
‘Er is niet zoveel dat me bezighoudt,’ vindt verdachte en hij speelt wat met zijn
glas. Hij tikt ertegen. Hij heeft lange vingers en keurig verzorgde nagels. Zie je die
dure ringen? Dat gelikte horloge? Zou jij dat durven dragen?
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Zeg hem: ‘Werkelijk niet veel?’ Geef terug wat hij zei. Dan zegt hij er misschien
meer over. Ondertussen strekt hij zijn linkerarm uit en kijkt naar de tijd.
‘De tijd gaat hier langzaam,’ klaagt verdachte.
Zie je die tatoeage op zijn linkeronderarm nu zijn mouw wat omhoog is geschoven?
Valt het je op dat je ontzag voelt, dat hij knap is, hij zou een gevierd artiest kunnen
zijn. Wat nu? Wat ga je zeggen? Wacht nog even. Wachten is belangrijk. Als jij
teveel doet, zie je hem niet meer.
Maar: weet je al welk dier je voor je hebt?
Maak van stiltes verdragen je vak - Zeg: ‘Je ziet er uit als een bijzonder mens. Wat
heb je met Justitie? Ik heb nog niets over je gelezen. Met opzet. Ik leer je graag zo
onbevooroordeeld als mogelijk is kennen.’
Verdachte kijkt je nu mild aan. Hij wordt vriendelijker ‘Ja, ik waardeer dat,’ zegt
hij. ‘Maar hoezo wil je me leren kennen? Wat schiet je daarmee op? Kijk maar om
je heen. Zie je die gave meid daar? Ja, die, ze staat over een Lotus gebogen. Je hoeft
mensen niet te kennen, ik zie zo wel hoe ze zijn. Graag naakt, geen poespas, maar
bloot en dus echt.’
Verdachte veegt langs zijn neus. Hij heeft de mensen blijkbaar in een oogopslag
in de gaten. Je hebt dus een ware mensenkenner voor je. Maar hoe ga je nu in
hemelsnaam verder?
Vind de weg terug door te vragen wat verdachte belangrijk vindt - Soms weet je het
gewoon niet meer. Keer dan terug naar waar verdachte graag over sprak en ga daar
op door.
Zeg: ‘Echt? Vind je dat belangrijk?’
Het klinkt onlogisch maar hij vindt kijken belangrijker dan praten. Zo wil hij
mensen doorgronden. Denk maar aan zijn eerste mededeling over hemzelf. Hij vond
het belangrijk dat je hem zag. Verdachte komt nu los.
‘De manier waarop mensen zich blootgeven, dat is waar het om gaat, de rest is
opsmuk. Wat vind je daarvan?’ vraagt verdachte nu aan jou. Hij kaatst de bal terug.
Hij geeft zich niet gauw bloot.
Soms moet je snel zijn om te voorkomen dat jij je eigen mening en daarmee jezelf
blootgeeft. Je moet jezelf niet zomaar blootgeven. Want voor je het weet, gaat het
over jou en niet meer over hem.
Zeg: ‘Jij geeft jezelf niet gauw bloot.’
Verdachte gaat daar gretig op in. ‘Ik sta alleen in voor mezelf. Niemand gaat over
mij. Ik bepaal wat ik blootgeef. Maak je borst maar nat.’
Verdachte neemt een klein slokje en veegt zijn lippen af. Hij bloeide open toen je
hem de ruimte gaf maar nu sluit hij zich. Als hij maar even merkt dat je hem te goed
begrijpt, duwt hij je als het ware van zich af. Zo wordt het gesprek al gauw een
worsteling om wat hij wel en wat hij niet laat zien. Hij wil zich niet in de kaart laten
kijken. Dat zit ook in zijn persoon en niet alleen in de situatie.
Gun mensen die alleen maar worstelen hun worstelstand - Verdachte zei: ‘Niemand
gaat over mij.’ Zeg: ‘Ik snap dat. Daar heb ik respect voor.’ Kijk hem vastbesloten
en heel kalm aan.
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‘Wat snap je?’ Verdachte probeert je met zijn alerte wantrouwige en ronduit sluwe
blik te doorboren.
Jij zegt: ‘Dat je iets van een wurgslang hebt.’
Prima! Je hebt het dier gevonden. Weet je nog hoe die tatoeage er uitzag?
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Verdachte stroopt zijn linkermouw op.
‘Hoe vind je deze? Mooi beest, niet? De tatoeage lijkt als het ware om zijn arm
gestrengeld. Het is een zeer gedetailleerd getekende boa constrictor.
Je zegt: ‘Je hebt oog voor detail, moet ik toegeven. Ik zie klasse, verfijning.’
‘Dat wil ik horen. Dat wil ik horen.’ Hij ontspant zichtbaar.
Je zegt: ‘Je bent een leider. Je wilt controle, je hebt die. Je ziet alles en meteen.
Ben je een topcrimineel?’
Als dat waar is, dan heb je zonet iets gevaarlijks gedaan. Je hebt hem dan sneller
doorgehad dan hij wil. Hij laat zich niet graag in de kaart kijken. Dat weten we
inmiddels.
‘Doe je mee?’ fluistert verdachte. Hij heeft zijn ogen gesloten en heft zijn hoofd
iets achterover. Hij wacht af.
Jij beseft dat je werkt in opdracht van de strafrechter en dat je dit alles moet melden,
opschrijven dus, in je rapport. Dat weet hij ook.
Je zegt: ‘Waarmee?’ Je voelt nu nattigheid. Een onbestemd naar gevoel. Dat gevoel
heet angst en het is nu zeker opletten geblazen!
Voorkom foute keuzes en als je die toch maakt, zet ze dan razendsnel recht - Verdachte
gaat verder: ‘Doe mee met mijn spel. Raad maar wie ik ben.’ Verdachte heeft opeens
een vileine grijns op zijn gezicht.
Zeg: ‘Ik doe mee. Ik hoop dat ik je kan volgen. Je bent heel snel en je hebt volgens
mij al heel veel uitgedacht, of, beter gezegd, bekeken. Ik weet nog steeds niet wie je
werkelijk bent.’
Verdachte krijgt heel even een milde blik van erkenning in zijn ogen. Die zijn
donker, fonkelen nu maar staan steeds alert, wantrouwig en opeens, ijskoud.
‘We zijn aan elkaar gewaagd,’ zegt hij. ‘Dat schept een band. Nog een sapje?’
Zeg: ‘Ik heb nog, dank je.’ Je had je sap namelijk laten staan. ‘Jij en ik hebben
heel verschillende rollen. Ik heb opdracht om je te onderzoeken. Jij bent de
onderzochte. Zo ongeveer de handigste die ik ben tegengekomen. Ik krijg geen vat
op je. Je bent zo glad als een aal.’
‘Vertel maar wie ik ben.’ Verdachte kucht met een zweem van vergenoegdheid.
Zeg: ‘Ik weet nog niet eens wat je hebt gedaan.’
‘Waar ik van word verdacht?’ Verdachte kijkt onnozel.
Zeg: ‘Klopt.’
‘Van het onmogelijke, het onherstelbare, het verschrikkelijke.’ Verdachte trekt
een gemaakt treurig gezicht.
Zeg: ‘Allemachtig.’
‘Ik ontken!’ Hij wordt fel.
Zeg: ‘Dat vermoedde ik ergens al.’
‘Waarom?’ Verdachte is oprecht verbaasd.
Zeg: ‘Omdat jij je de hele tijd onzichtbaar maakt.’
‘Je zit er heel dichtbij. Heb ik een stoornis?’
Blijf het spel spelen en word juist ook in zware zaken niet te serieus en zwaarwichtig
- Zeg: ‘Ik weet werkelijk nog niet of je een stoornis hebt.’
‘Wat weet je eigenlijk wel?’ Verdachte kijkt triomfantelijk.
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Zeg: ‘Dat je tot in het diepst van je persoonlijkheid een acteur bent! Je bent een
echte acteur!’
‘Klopt,’ zegt hij, ‘jij soms niet?’
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Deze maand
Deze maand was zo'n maand waarin het welhaast onmogelijk leek te besluiten wat
onze onverdeelde aandacht waard was. Er was zoveel opbeurends om uit te kiezen!
Dienden wij het oog gericht houden op de toestand in de Arabische wereld, die thans
nog enigszins lijkt op de successieve implosie van totalitaire regimes, maar meer
waarschijnlijk het begin is van een chaos die de komende decennia het aangezicht
van ons deel van de wereld zal bepalen? Of moesten wij toch maar een nadere blik
werpen op de woekerende schuldencrisis die zowel in de Verenigde Staten als in
Europa het openbare leven van tenminste de volgende twee generaties zal
overschaduwen? Maar verdienden dan de nucleaire catastrofe in Japan, de vraag of
twitterende politici iets te zeggen hebben, en de commotie over het ritueel slachten
dan geen nadere attentie?
Er was, wil ik maar zeggen, een kostelijke overdaad van werkelijkheid deze maand.
Daarom is het goed dat wij in Nederland elkaar geruststellend toespreken alsof wij
allen tienjarigen met leermoeilijkheden zijn. Dit begint met de eerste ontbijtshow op
de televisie, gaat door tot de laatste pagina van onze eigentijdse kranten op
tabloidformaat, en het is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom wij als natie
het gelukkigst zijn van de westerse wereld.
Dit geluk heeft ook een keerzijde. Soms lijkt het alsof wij dermate solipsistisch
zijn geworden dat we door de omvang van ons spiegelbeeld niet meer kunnen zien
dat we verpletterd worden door ons eigen ego. Het is nogal ongelukkig dat de media
er alles aan doen deze indruk te versterken. Gelukkig was er deze maand een
ontwikkeling die interessanter en leerzamer was.
Ik doel op de discussie in Canada over de plannen van de overheid om de
staatsuitgaven voor literaire tijdschriften te halveren. Canada is een beschaafd maar
curieus land. Er is een overheidsfonds ter ondersteuning van tijdschriften van liefst
52,7 miljoen Canadese dollars (circa 37 miljoen euro). Het overgrote deel daarvan
komt ten goede aan onmisbare periodieken als Motorcycle Mojo, On-Site Heavy
Construction News, Penguin Eggs en V-8 Passion. Voor de literaire tijdschriften
resteert 0,02 procent van het geld, en dit kan alleen nog maar opgehaald worden
indien men een oplage heeft van meer dan 5000 exemplaren. Van de 36 literaire
tijdschriften slagen daarin slechts zes titels. Wat nu zo onderhoudend bleek aan deze
kwestie, was de reactie van een der bladen. Daarin werd in alle ernst betoogd dat
‘overheidsinspanningen om de consumptie van literatuur te bevorderen altijd nogal
zonderling zijn, zelden goed uitwerken en in feite een typisch Amerikaanse vergissing
zijn’. De Canadese literatuur, concludeerde men, gedijt eerder op onze eigen
uitzonderlijkheid dan op leesbevordering.
Mooi gesproken, maar toch klonk in deze afwijzing van het Amerikaanse ook iets
onmiskenbaar Amerikaans. En dan bedoel ik het belangrijkste advies van de
Amerikaanse schrijver E.B. White op de vraag hoe men een geheel eigen literaire
stijl kan ontwikkelen. ‘Houd jezelf op de achtergrond,’ zei hij. ‘Je pen is belangrijker
dan jijzelf.’ Zo'n duurzaam en antisolipsistisch inzicht verdient ten minste zoveel
onverdeelde aandacht als welke mondiale crisis dan ook. - BB
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De geschiedenis van mijn haar
door F. Starik
Ik was een vrouw van veertig met een sigaret. Ik had een buitenaardse stof in mijn
bloed.
Ik was jong en bestond nog in vormen, van het leven dat komen zou: een vervoerend
de wereld doorstormen, een lied en een eind'lijke vrouw. Ik dacht dat ik iemand was.
Nu ja, ik dacht dat ik er ten minste naar diende te streven, iemand te worden. Iemand
uniek, iets bijzonders.
Ik was een beslissende ervaring die een mens herschept.
Ik was twaalf. In het ouderlijk huis werd er op zondagmiddag geborreld. Borrelen
wou zeggen: er werd een klassiek concert beluisterd. Mijn vader was de dirigent
vanuit zijn luie stoel met voetenbank. Met zijn zwaaiende armen bood hij een
deerniswekkende aanblik. Oude broer hield zijn ogen gesloten, als in vervoering,
bespeelde een denkbeeldige viool teneinde vader te behagen. Jonge broer onderdrukte,
door gekken omringd, een slappe lach.
Ik dacht: pas nou op. Dadelijk wordt vader kwaad.
Ik lepelde met bezwete handjes een advocaatje leeg, mocht van mama aan tafel
zitten. ‘Maak dan maar een tekening.’ En op de tonen van het tweede pianoconcert
van Beethoven schreef ik me weg, weg van de tafel, uit die met kantoormeubilair
ingerichte kamer, waar men vanwege zijn opvoeding op zondagmiddag een klassiek
concert diende te beluisteren.
Ik zag een berg, ik bracht stenen naar de berg, en ik begon te sjouwen. Steeg op,
daalde af, verdween. De dienst van het transcedente werd voltrokken. Ik was. Bijna.
Ik vermoed dat mijn hele kunstenaarschap is gebaseerd op het verlangen naar die
oorspronkelijke ervaring, die afwezigheid, deze staat van opgetild zijn, bedreigd, in
het hart van een vorstelijk geluk. Ik vertel u dit omdat er zo dikwijls wordt gevraagd
waar je dichterschap vandaan komt, en dan moet je een antwoord hebben, en dit is
het antwoord dat ik heb verzonnen.
Ik was twaalf. Ik droeg mijn haar in een scheiding, in mijn pantalon een vouw. En
jij was achtenzestig. Mijn eerste vrouw.
Ik las: ‘We hebben allemaal een levensgeschiedenis, een innerlijk verhaal waarvan
de continuïteit en de zin ons leven is. Je zou kunnen zeggen dat ieder van ons een
verhaal opbouwt en leeft, en dat wij dit verhaal zijn. In biologisch en fysiologisch
opzicht verschillen we niet zoveel van elkaar, in historisch opzicht, als vertelling, is
ieder van ons uniek.’ De vraag die we ons voortdurend stellen, is van welk verhaal
we deel willen uitmaken. Vertellen, je verhaal opnieuw vertellen, of je verhaal
voorbereiden en erover nadenken, of het verzinnen.
Ik begon er mee me vreemd te gedragen, dat moest er alvast bij horen. Ik ging
boerenklompen dragen die ik met een spuitbus zilver had gemaakt. Ik
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droeg een rode trui met borsten die ik uit de kast van mama had gestolen. School
was een omgeving waar je vrienden ontmoette. Om tien uur ging café Het Oude
Huys open en verdwenen we. Van Herman Hesse kon je alles leren wat je weten
moest. Valse hoop.
Ik ontdekte Rilke.
Ik begrijp nu dat mijn voornaamste interesse het eigen warrige gemoed besloeg. Ik
moest maar psychologie gaan studeren. Ik volgde een college filosofie en haakte
woedend af. Waar te gaan? Wie te zijn? Wat te denken? Ik had heel goed boer kunnen
worden. Maar de boer die ik wou worden, bestond allang niet meer. Ik dacht aan
dominee. Ik mocht misschien met het circus mee. Ik aarzelde over dierenwinkel.
Ik had een vage, bohème notie van hoe het zou zijn om een ‘Artist’ te wezen, een
kunstenaar, maar dat was geen beroep, wist vader. En ook winkel was hem niet
genoeg. Je moest tenminste dokter worden. Ik ben een middag met een dierenarts
mee geweest om te kijken of dat iets voor me was. De man vuistneukte een
incontinente koe, dat was dat. Heb nog een tijdje gedacht dat ik met mensen zou
gaan werken. Ik ben oké, jij bent oké, wij zijn oké, probleemjongeren oké, zoals ik
er zelf een was, oké, omdat ik nog niet wist, dat ik in de kern niet problematisch ben.
Oké?
Ik weet dat het allemaal ontzettend lang heeft geduurd. Ik ben maar heel langzaam
op mijn eigen beeld gaan lijken. Toen ik begon, leek wie ik wilde zijn veel minder
op wie ik werkelijk was. Hoe ik gezien wilde worden op hoe ik gezien werd.
Ik herinner me het puberdrama dat eruit bestond hoe ik mij plots bewust werd van
het feit dat mensen mij áárdig vonden. Ik was meteen niet aardig meer, omdat het
opeens een noodzaak leek om bij de ander in de smaak te vallen. Daar moet je leuk
voor doen, dacht ik. Dus deed ik leuk en de anderen zagen meteen dat ik was
veranderd in een aansteller.
Ik meende een tijdlang dat men zeer eenvoudig moest leven, ergens afgelegen, in
een bos, in hotelkamers aan zee, bij meisjes op zolders, die ze hun atelier noemen.
Ik meldde me aan met schouderlang haar en gehuld in een speciaal voor die
gelegenheid aangeschafte spierwitte overall met heel veel ritsen eraan terwijl in
Amsterdam punk al vier jaar de mode was en werd per ongeluk voor origineel en
authentiek gehouden. Ik ben gelukkig altijd heel eenvoudig gebleven, op het
aanstellerige af.
Ik vond mijzelf terug op die kunstacademie met zwartgeverfd piekhaar, in het
nieuwe uniform van mijn generatie, alsof ik eigenlijk een lang geleden ontslagen
ober was, ik deed de kwartjesdans, en dacht, dat ik mij daarin onderscheidde.
Ik bedoel dat ik dacht dat ik anders was dan de massa in haar spijkerbroek, met
haar verbijsterende vrijetijdstrui aan, in haar felgekleurde windjack, op haar witte,
stinkende sportschoenen, terwijl je ze nooit ziet hollen. Daar ging ik, in mijn zwarte
legging waaronder soldatenkistjes staken. We hadden allemaal soldatenkistjes aan,
we hielden van precies dezelfde rotmuziek, we zouden allemaal jong sterven en hard
leven, de massa die zich van de massa onderscheidde, in kraakpanden leefde, zich
met behoud van uitkering autonoom kunstenaar noemde.
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Ik vormde met mijn vriend Cees Verburg het duo Bogger en Fielt. We zongen stomme
liedjes. We traden in de Apeldoornse schouwburg op, meteen nadat Pieter van
Vollenhoven heel mooi op de piano speelde. Hij had zijn haar heel precies achter
zijn oren geveegd, wat in zijn geval ook niet heel moeilijk was. Cees zijn haar was
toen nog langer dan het mijne. Je kon bijna niet meer zien of hij wel echt bestond.
Een stok met haar erop, een soort verdrietige bezem. We zongen: ‘Eerst heette ze
Marijke, toen kon ze niet goed kijken, al heet ze nu Christine ze kan nog steeds geen
flikker zien.’ Iedereen kwaad natuurlijk.
Ik begon met Cees en Siewert en Bas en nog een paar van die jongens ons eigen
jeugdhonk, Gigant: Goede Ideeën Gaan Alsnog Nooit Teloor. Paradiso in Apeldoorn.
Pas toen Gigant 25 jaar bestond en ik als een van de grondleggers
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van dat Instituut werd uitgenodigd om dat te vieren, begreep ik dat we echt iets
hadden gedaan. Ik was erbij, maar ik was er niet.
Ik was zestien, publiceerde mijn eerste gedichten, die geen gedichten waren, in
een gestencilde uitgave, met als motto: ‘Kort leefde de kamerplant die aan een wilde
orchidee.’ Ik was twaalf en verliefd op het buurmeisje van de dominee, op het lokje
van heur haar dat rond haar oren krulde. Ik was veertien en verliefd op Aranka, die
zei, dat ze liever Peggy wilde heten, met het lieve plukje schaamhaar, dat ze per
ongeluk op haar rechteronderarm meedroeg. Ik was zeventien en verliefd op Anja,
die een hele kapperssalon op haar hoofd meedroeg. Ik was twintig en verliefd op de
onwaarschijnlijk blonde Brigitte, ik was verliefd op Brenda, die - toen al! - Justin
Bieberhaar droeg, ik was verliefd en ik was verdrietig en weer verliefd en weer
verdrietig. Ik was vijfendertig en maakte een kind bij iemand anders dan eigenlijk
de bedoeling was, ik was vijfenveertig en vond de liefde van mijn leven, die, bang
voor iedere regenbui, een onbeschaamd met henna roodgewassen kapsel droeg. Ik
was zes jaar oud en had een bloempot op. Kort Amerikaans, noemde iemand dat.
Wereldkampioen rond het pleintje steppen. Ik ben tweeënvijftig, bijna kaal en ik ben
precies de meneer die ik al die tijd hoopte te worden, te zijn.
Ik was dertig en verachtte nog altijd de massa. De potsierlijke opeenvolging van
routineuze handelingen die men voor leven houdt. Ik studeerde voor dichter door
met vier kunstvrienden een band te beginnen met harde muziek op tekst van dooie
dichters. ‘I could have been a famous singer if I had someone else's voice. But failures
always sounded better. Let's fuck it up boys. Make some noise!’ Ik leerde dat een
tekst moet zingen. Ik schoor mijn slapen hoog op, zodat er een maf hoedje van haar
overbleef. De bassist van die band is laatst gestorven zonder enig haar erop. Ik heb
nog een foto van hem dat hij zijn haar heeft gekamd in Hitler-look, schuin over het
hoofd gekamd, zijn neus had het al druk genoeg.
Ik wist wel dat iedere kunstenaar hetzelfde probleem heeft: hij zal zichzelf moeten
uitvinden. Het heeft geen zin om iemand anders na te volgen. Een metselaar metselt
zoals voorgeschreven, voor een kunstenaar heeft het geen zin te leren hoe je een oor
af moet knippen, je zal zelf een wiel moeten uitvinden zoals het nog nooit heeft
gedraaid. Eerst heb ik mijn naam veranderd. Ik heb mezelf een naam gegeven. Starik
is Russisch voor oude man. Dostojevski, de heilige Starik Zoshima die overlijdt en
vrijwel onmiddellijk enorm begint te stinken. Daarna heb ik me geheel kaalgeschoren.
Ik heb me bevrijd van de last van die tirannieke vader, van wie ik geen lang haar
mocht hebben toen dat in de mode was, omdat hij niet begreep dat dit simpel een
mechanisme van aanpassing was, de mode van het seizoen. Ik liep weg van huis om
mijn haar te laten groeien.
Ik zal er wel nooit in slagen mij helemaal te conformeren. Ik zal wel altijd iets
afwijkends willen hebben, zeker iets afwijkends van het afwijkende. Nu schoor ik
mijn bovenhoofd schoon, ongeveer zoals Herman van Veen zijn haar droeg. Met een
pet op in de supermarkt bij het zuivelschap gaan staan en misprijzend opmerken dat
je zelf ook van dat spul hebt gedronken en kijk eens wat er is gebeurd.
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Ik weet nu: we hebben allemaal een beeld van elkaar. We hebben zelfs een beeld
van hoe de ander ons ziet. De enige relatie die we met elkaar hebben gaat over
beelden, het beeld dat we van elkaar hebben. Dat stellen we bij. ‘Wat mag je
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meer van de uiterlijkheden vragen? Je moet je identiteit met charme dragen.’ Dat
heb ik uiteindelijk wel geleerd, op de Rijksacademie. All the world's a stage.
Ik ben een goed mens, omdat ik denk dat ik een goed mens ben. Elke ochtend
opstaan en dan ‘ik ben geweldig’ tegen de spiegel zeggen en na een tijdje word je
dat ook, geweldig.
Ik was erbij toen het vorige week nationale complimentendag was. Er stapte op
straat een wildvreemde jongen op me af, type ‘dat wordt betalen’, die vroeg of hij
iets mocht zeggen, dat mocht. ‘Ik ben je boek De gastspeler aan het lezen en ik wou
even zeggen dat ik het een geweldig boek vind.’ Geweldig, precies.
Ik stond later die dag mijn ov-chipkaart op te laden in de winkel van de familie
Keuning, die na het verschijnen van De gastspeler besloot dat de winkel
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toch anders moest worden ingericht, precies zoals het vroeger was, precies hoe meneer
Starik dat had beschreven, toen een oudere heer met een wandelstok me plotseling
en wat onhandig omhelsde, stamelend dat hij me op teevee had gezien en in de krant
had gelezen, hoe fijn dat allemaal is, wat jij allemaal doet! Alles klopt.
Ik roep dan: ‘Bedankt man!’ Ten slotte heb ik de basale vaardigheid verworven
om een compliment te incasseren, terwijl ik een pincode intoets. En ik leef nu ook
weer niet in de gevangenis van de roem, zoals ik ooit Matthijs van Nieuwkerk hoorde
verzuchten dat hij echt niet meer naar buiten kan, laat staan eens gezellig naar de
kroeg. Waar Pirandello het drama formuleerde dat wij onszelf niet kunnen zien leven,
hij kan niet leven zonder gezien te worden. Ik kan gewoon naar buiten lopen. De
meeste dagen gebeurt er niets. Ik ben precies beroemd genoeg.
Ik ben een vrouw van veertig met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn
bloed.

Een goed voorbeeld
Zo heb ik ten slotte geprobeerd te leven.
Een keurige heer, mijn haren netjes in model geknipt
door een kapper uit Marokko die beweert dat het daar
des zomers zelfs in de schaduw wel vijftig graden wordt
en dat is echt heel warm, meneer. Vraagt dan wat
we doen deze keer. Hetzelfde weer? Beetje kort hier
ietsje langer daar? Doe dat maar. Gewoon. Net als
iedere keer. Zo heb ik tenslotte geprobeerd te leven.
In alles voorspelbaar. Kapper legt mijn bril alsof
deze zeer breekbaar is omzichtig bij de telefoon,
ik neem plaats op de stoel onder het haarvangschort
dat mij is omgegord waaronder het snel vijftig
graden wordt, het witpapieren krimpboordje kraakt
de tondeuse snort, de kapper praat tegen een vlek
in de spiegel, die wijs knikt, dat ben ik.
Zo heb ik

Herziene versie van het Sermoen over identiteit dat op 13 maart jl. werd gegeven in
de Geertekerk te Utrecht in het kader van de voordrachtreeks ‘In de Houten Broek’
van De Academie Het Nut Voorbij. Zie: www.lezentv.nl/articles/454.
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Heen en terug
Leo Vroman
Ik liep door het heelal
van slaapkamer naar wc
en dacht: Het valt misschien mee
als ik zelf straks val,
maar verlies ik al vannacht
mijn schijnbare zwaartekracht
dan zal ik bij wijze van spreken
de afgrond oversteken
die op mij wacht.
Dat droomde ik nu net
op weg terug naar bed.

Fort Worth, 17 maart 2011
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Een soort verlangen
Ik heb dat schreien, dat echt snikken,
al in geen tachtig jaar gedaan.
Er waren wel enkele ogenblikken
maar nee, geen traan.
Wie van mijn verzen zijn degene
die mij doen huilen, laat staan wenen
ook al wilde ik dat menen?
Misschien is mij iets gebeurd
door het vreselijk verdriet
toen ik van haar werd weg gesleurd
en zij huilde, maar ik niet.
Wie weet had ik toen een ziel
die als een ei is leeggelopen.
Dan kan ik nog op jaren hopen
waarin ik oud ben en seniel.
Dan voel ik die natte kussenslopen
en een vreemdelinge nog
haar hand op mijn gestalte leggen
en vragen Waarom huil je toch?
En ik zal het niet kunnen zeggen.

15 december 2010
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Op de stang
door M.C. Brands
Op een winteravond in 1962 had Belcampo voor een van zijn soirees Gerard Reve
naar Groningen uitgenodigd. Destijds bestonden in Groningen verschillende cercles
waar men elkaar op lezingen of recitals vergastte. Een vriend had me uitgenodigd
om mee te komen naar het mooie oude huis van Belcampo, die ik kende als dokter
Schönfeld Wichers, onze studentenarts. Die avond zou Reve daar voorlezen uit recent
werk.
Ik reed op de fiets naar Schuitendiep 31, dicht bij de Prinsentuin. Jaren eerder had
Schönfeld Wichers mij eens bezocht voor een consult in mijn studentenkamer. Hij
had toen meteen geconstateerd dat het ernstig met mij gesteld was: ‘Het is tijd om
een echte dokter te raadplegen’ luidde zijn diagnose. Belcampo was een zachtzinnige,
literaire arts die zichzelf niet zag als iemand die zich met zwaardere ziektes moest
bezighouden.
Op het Reve-avondje deed hij zelf de deur open en stelde de gasten voor aan
grootheden als Vasalis en andere literaire figuren uit het noorden. Nadat Gerard met
aanzienlijke vertraging was gearriveerd, begon hij meteen met zijn verhaal.
Kort nadat Reve was begonnen met voorlezen, werd Belcampo aan de telefoon
geroepen. Op een studentenfeest was een feestvierder onderuit gegaan met een
onstelpbare bloedneus. Of de dokter maar snel wilde komen om erger te voorkomen.
Ik hoor Belcampo nog aarzelend uitleggen dat deze oproep hem slecht uitkwam,
omdat zijn huis vol zat met gasten. ‘Blijf doorgaan met het stelpen, gebruik watten
of schoon wc-papier.’ Maar de beller - naar later bleek een gereformeerd
vasthoudende, jonge doctorandus - liet niet los, en stelde voor om dan maar alle
gasten mee te nemen naar het feest op de Spilsluizen. De plek des onheils was immers
dichtbij.
Belcampo legde de kwestie voor aan de genodigden en het gezelschap besloot om
zichzelf tijdelijk te verplaatsen richting bloedneus. Meteen kreeg ik - hoe weet ik
niet - Vasalis op mijn fiets te vervoeren. Resoluut besloot zij: niet achterop, maar
voor op de stang. Nu ja, zij fluisterde: ‘Mag ik bij jou op de stang?’ En wie kan zoiets
weigeren? Zij had geen ander vervoer, autorijden had ze nooit geleerd.
Het werd een gezellige korte rit, waarbij ik alle zeilen moest bijzetten om mijn
evenwicht te bewaren. Zij bleef onderweg maar fluisteren dat het heel goed ging:
dezelfde woorden waarmee zij waarschijnlijk haar jonge psychiatrische patiënten
moed probeerde in te spreken.
Net toen we in het feestgedruis arriveerden, was de bloedneus gestelpt. We zagen
meteen dat hier een precieze jongen een feest had georganiseerd waar zijn ouders
van gegruwd moeten hebben. Een begin van de moderne onzedelijkheid was in 1962
ook in de stijve kringen aan het doordringen. Het was nog net voor de dijkdoorbraak
van de Nederlandse secularisatie, die zeer laat over onze natie kwam en daardoor
met des te grotere intensiteit het laagland overspoelde. Maar de tekenen waren al
zichtbaar dat het tij aan het keren was. Op dit feest werd wilde muziek gedraaid, klef
gedanst, en alom vonden vrijpartijen plaats, alles
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werd overgoten met veel drank. En er gebeurde nog heel wat meer dat tot voor kort
in die kringen nog verboden was geweest.
Gerard doorzag onmiddellijk het aanstellerige, voze karakter van deze vertoning
in zogenaamd precieze kring. Als grensganger wilde hij direct de verste piketpaaltjes
verkennen van deze nieuw verworven vrijheid tot uitspattingen. Waarom hij mij
daarbij medeplichtig wilde maken, weet ik niet, maar hij deed het wel. ‘Mag ik deze
dans van jou?’ vroeg hij smekend aan me, daarbij diep buigend.
Vervolgens schoven we innig over de zoldervloer. Al heel snel werden we echter
op de schouder getikt door het feestvarken. Hij sprak ons vermanend toe: ‘Wilt U
dit niet doen, het is mijn feestje. Dit kan echt niet.’
Gerard had hiermee het bewijs van gereformeerde voosheid geleverd, en drong er
meteen op aan dit hol van schijnheiligheid terstond te verlaten. Binnen een paar
minuten stond het gehele literaire gezelschap weer buiten in de vrieskou, en voor ik
het wist, hoorde ik de dichteres fluisterend verzoeken: ‘Mag ik weer voorop?’
Ik herinner me nog dat ik de terugweg met Vasalis op de stang iets langer heb
gemaakt dan strikt nodig was. De anderen liepen namelijk terug, en dat zou toch
zeker langer duren dan op de fiets. Ik weet ook nog dat mijn passagier mij aan het
eind van de rit uitvoerig en hartelijk bedankte voor dit genoegen in de Groningse
nacht.
Aangekomen in huize Belcampo nam Gerard de draad onmiddellijk weer op, en
wel precies met de zin waarin hij door ons uitstapje onderbroken was. Later heeft de
volksschrijver in een van zijn bundels nog over dit uitje geschreven. Maar Vasalis
heeft, voor zover ik weet, geen dichtregel hierover op papier gezet. Het was de tijd
dat zij überhaupt niet veel meer schreef of publiceerde.
Mij is de avond altijd scherp bijgebleven. En ook dat mijn evenwicht, toen ik aan
het slot van de late soiree naar huis reed, nog lange tijd ver te zoeken was.
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Rozengracht
Iris Le Rütte
De zon lekt bloedsinaasappelsap
vandaag. De toren reikt naar het
springend licht. Dit is zo'n dag,
waarop de geschiedenis zich
spiegelt in het water van
de gracht - en ik fiets
zomaar in gedachten
door de stad, waar
je ooit was, elke
dag opnieuw
weer was.

Winter
De doorvaart is gestremd,
het water schor en door
en door verkleumd.
Het aderstelsel van de stad
is star en hard en wacht.
De lucht een glazen laken,
de toren zwijgt, de mensen
traag als zwarte vlinders,
klapwiekend van
herinneringen.
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Dinsdag
Het is dinsdag
en alle vogels vliegen
achteruit de lente in.
Je zei dat alles licht
is en van hetzelfde
soortelijk gewicht.
Achter je ogen deint
een vijver vol met tijd.
Alles doet zijn best
om gewoon, zo heel
gewoon te zijn.
Maar deze dinsdag
zingen alle merels
omgekeerd.

Nu
Je drinkt alleen nog licht
en zegt: genoeg
over leven en dood, nu
het echte werk. We
luisteren naar Bach,
terwijl we even
samen sterven.
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Nog
Ik stamel letters ze willen maar geen
woorden worden.
Jij morste zinnen
en wenste dat ze
lichaam werden.
Buiten schenkt de
melkmaan herinneringen
over littekenpaden.

Kleur
In het onweer
klonk de piano
drachtig
van alles
dat ooit
geschreven
was.

Jij
Verdicht mij.
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Er breekt altijd wel iets
door Philip Huff
Er is iets mis met mij. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik bedoel: er is iets heel erg mis met
mij. Het is alsof mijn hersenen loshangen in mijn schedel, de draadjes nog maar net
met elkaar verbonden. Ze knetteren.
Oude bedrading, zou de elektricien zeggen. Met katoen nog. Niet geaard.
Brandgevaarlijk. Dat moet allemaal vervangen worden.
Wie gaat dat doen, denk ik dan.
Ik moest plassen. Dat doe ik meestal in de wasbak. De wc is laag en spettert zo. Maar
ik wilde niet naar de badkamer. Ik wist even niet wat ik moest doen. Ik stond daar
maar. In de gang.
Nu zit ik hier. Ik moet nog veel erger plassen.
Er is dat idee dat je elk moment in tweeën kunt splitsen en zo eeuwig kunt doorgaan
in het ‘nu’. Je komt nooit bij het ‘zometeen’ uit. Althans, je ene helft niet.
Weet je wat ik vreemd vind? Dat die zachte vochtige wc-papiertjes die je uit de
verpakking trekt zo goed aan elkaar blijven zitten terwijl je ze met veel geweld door
die smalle opening heen moet trekken. Dat ze pas loslaten als je voorbij een bepaald
punt bent. Ik kan er heel langzaam aan trekken, die papiertjes, er heel lang naar
kijken, tot het uiteindelijke breekpunt.
Als je maar hard genoeg vastpakt en lang genoeg trekt, breekt er altijd wel iets.
In mijn mond smaakt het naar ijzer.
De muziek staat wel heel erg hard.
Ik gebruik het graag, dat vochtige wc-papier. Dat komt zo: mijn kak was verleden
jaar een tijd nogal hard. Daardoor kreeg ik last van aambeien. Bij gewoon droog wit
papier leek het alsof ik schuurpapier door mijn straat haalde, zo veel pijn deed het.
Vochtig wc-papier bood uitkomst.
De laatste tijd heb ik weinig last van wat de dokters ‘de stoelgang’ noemen. Eerder
van te zachte poep dan van constipatie - dat je drukt en drukt en de zachte stukken
rond je kringspier voelt plakken, dat werk. En dat je veegt en veegt, maar het meer
uitsmeert dan weghaalt. Ook daarvoor zijn die zachte vochtige papiertjes een uitkomst.
Nat en vochtig en geurend aan de vingertoppen als motregen met vitamine
E-complex en kamillearoma.
Soms weet ik niet of iets zich alleen in mijn hoofd afspeelt of ook daarbuiten. Neem
vorige week. Ik liep over straat. Het mistte. (Dat doet het als koude en warme lucht
op elkaar botsen.) Op de hoek van de Carillonstraat stond een klas kleine kinderen
naast een hoge kale zwarte boom te wachten tot ze konden oversteken. Veel gifgroene
en roze rugzakjes en meisjes met blonde piekharen en opgedroogd snot rondom de
neus. Jongens met bulten en wondjes in het gezicht en bij de oren. Schoenen met
klittenband aan hun voeten. En overal spijkerbroeken met vlekken op de knieën. Ze
namen de hele stoep in beslag. Ik voel dan ineens de behoefte zo'n kind te schoppen.
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Het staat niet zozeer in de weg, het staat daar maar. Nutteloos en hulpeloos. Vragend
als een stilliggende voetbal. Met een hupje en een aanloop als bij een vrije trap op
de rand van de zestien wil ik dan uithalen. Ik voel mijn voet in dat zachte lichaampje
verdwijnen, zie de panische blikken van de kinderen om me heen en hoor de
begeleidster gillen. Zie hoe een voetganger zijn hand voor zijn mond brengt. Als ik
de stoep af ren, voel ik de botjes van mijn voet prikken tegen de huid, een lapje leer
kietelt achterin mijn keel, en door mijn bloedbaan stroomt batterijzuur.
Mijn hart bonkt als een bezetene.
Ik weet echt niet of zoiets zich alleen in mijn hoofd afspeelt of ook daarbuiten.
Af en toe moeten de dingen uit mijn lichaam. Als het knettert in mijn ledematen.
Dan sta ik op het perron en bewegen mijn benen driftig heen en weer; ik loop van
glasplaat tot rokerspaal en weer terug, en hup weer naar de paal. De stationshal is
mijn schedel, de muziek in mijn oren is over alle sporen te horen. Het geroffel van
voorbij denderende treinen is mijn hamerende hart. De drukte in mijn hersenpan, dat
ben ik. Bijna knal ik uit mijn romp.
Ik zie de mensen kijken naar mijn arm die op de maat van mijn stappen tegen de
zijkant van mijn benen slaat.
Er is iets heel erg misgegaan, vandaag.
Ik heb met honderden vrouwen seks gehad. In mijn hoofd of toch daarbuiten. Als ze
eens zouden weten wat ik ze heb aangedaan. Op de bank, zat ik dan. Of ik lag met
ze in bed. Onder de douche stonden we ook. Ze zaten op hun knieën. Ik zag het water
langs hun gezicht stromen. Ze konden niet praten.
Toen ik in de keuken van de Beurs van Berlage werkte, zag ik veel mooie vrouwen.
Hier lopen er minder over straat, maar als ze er lopen dan moet je toeslaan. Kijken.
Ze grijpen met je blik.
In het trappenhuis kwam ik haar vaak tegen. Het zwarte haar sluikte over haar
witte, zieke voorhoofd. Wilde haartjes. En sproeten.
Ik kijk naar een lange witte onderbroek die ik heb, zo'n cowboyding. Hij ligt op
de grond, de rechterpijp onder de linker gevouwen.
Ik vind het een verdrietig gezicht. Een dood vogeltje op de grond. Er liggen allemaal
kleren omheen die niet van mij zijn. En het bonkt in mijn hoofd. Mijn ogen doen
pijn, alsof iemand er vanbinnen tegenaan trapt.
Toen ik klein was heb ik eens een strijker in de anus van onze poes gedaan en die
strijker heb ik toen aangestoken. De kat was niet dood, maar zijn achterlijf lag open.
Ik zag de darmen in die roodzwarte massa. Of ik zag wat ik dacht dat de darmen
waren.
Mijn vader moest de kat met een schep doodslaan. Ik kon het niet. Daarna sloeg
hij mij. ‘Je mist iets,’ zei hij, en ik voelde hoe zijn knokkels mijn jukbeenderen
raakten. ‘Ik weet niet wat, maar je mist iets. Een geweten of zo. Misschien is het er
in te slaan.’ Toen pakte hij de schep weer op.
Op mijn rechterslaap heb ik een vleesbult zitten. Ik durf hem amper aan te raken.
Sinds vannacht heb ik een kriebel aan mijn lul. Het jeukt aan de rechterkant van mijn
zak. Er is iets mis met mij. Maar ik voelde het lange tijd niet zo erg als nu.
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Ik wist het omdat de mensen het zeiden. Maar ik dacht: de mensen zeggen zo veel.
Ik had vroeger een verkleedpak. Blauw, met roze en groene en oranje stukken er
op. Driehoeken en cilinders en kegels. Het was een clownspak. Je kon de bovenkant
tot op het kruis openknopen en er dan instappen.
Ik trok het aan naar school en raakte in gevecht met Niels en Hendrik en het pak
scheurde. Ik nam zo'n oranje plastic plank, die je als zitting of rugleuning op de
duwkarren kon gebruiken, en sloeg er mee op Niels. Hij viel op de grond en ik bleef
doorslaan. En doorslaan. Het plastic kraakte. Zijn tanden braken op de tegels. Zijn
kin kleurde rood.
Voor elke keer dat hij had gezegd dat ik dun was of lelijk doordat ik geen vlees
at, gaf ik hem een klap. Ik was nog lang niet klaar toen de juffrouw me van hem
aftrok. Hendrik had haar gehaald. Ze gilde. ‘Wat is er mis met jou?’
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Ooit had ik twee parkieten: Piet en Riet. Ik dacht dat Piet een mannetje was en Riet
een vrouwtje want dat was mij verteld. Nadat Riet Piet had doodgepikt, met haar
scherpe snavel op zijn zachte koppetje - zijn kruin was helemaal kaal -, ging ik met
haar naar de dierenwinkel.
‘Ja,’ zei de verkoper, ‘dat zien we wel vaker, dat mannen vrouwtjes doodpikken
als ze er niet op mogen.’
Ik denk dat ik hem vragend aankeek.
‘Ja, dat is een mannetje, dat je daar in je hand hebt.’
Er was iets mis met mij. Ik miste iets. Informatie.
Ik heb dat wel vaker. Dat gevoel iets gemist te hebben. Niet zozeer het gevoel dat ik
iets mis, maar meer dat iets mij heeft gemist. Dan hoor ik de hele tijd een vervelende
zoem en de volgende dag vraagt de buurvrouw: ‘Hoorde u het niet? De postbode
belde gisteren wel een kwartier aan. Omdat ik hem zei dat u zeker thuis was. Ik had
uw voetstappen gehoord. En de muziek.’
In mijn handen houd ik een briefje van de posterijen: ik kan een pakketje komen
ophalen op het postkantoor.
Er wordt aangebeld. Ze bonken op de deur. Mijn hoofd doet pijn. Er zitten rare
witte puntjes op de rand van mijn eikel. Het lijken wel jeugdpuistjes.
Ik kan midden op straat ineens beginnen met klappen, het ritme uit mijn hoofd.
Ta-dam - dam. Ta-dam - dam. Ta-dam - dam.
En als ik in bed lig, draai ik met mijn hoofd heen en weer: tsjik - tsjik - tsjik - tsjik.
Er wordt hier echt heel hard op de deur gebonkt.
Bum - bum - bum. Steeds sneller.
Wat sist er godverdomme zo?
Mijn grootvader werd dement, niet lang nadat ik bij hem ging wonen. Dement worden,
is als het zakken van de zon. Heel lang zie je geen verschil en dan, ineens, is het
schemerig. De laatste meters zakt de zon heel snel. Zienderogen.
Mijn grootvader wist dat hij het duister inliep. Er was nog een beetje licht, toen.
‘Sorry jongen,’ zei hij, ‘sorry.’
Het leek me vreemd, zoiets. Dat je weet dat het snel voorbij is. Ik dacht toen: daar
zou ik heel boos van worden. Maar mijn grootvader werd niet boos. Hij was rustig,
kalm, berustend. Ik dacht: dat zou ik niet zijn.
Het gekke is: dat ben ik nu wel. Rustig. Kalm. Berustend. En ik denk aan mijn
grootvader.
Ik vraag me af: hoe zouden ze weten dat ze hier is?
Het regent buiten. Ik zie de grijze lucht. De kale zwarte hoge bomen. Op straat staat
een blauw busje met een wit dak, schuin geparkeerd op de stoep. De lampen van de
andere auto's reflecteren in de ruiten van de huizen aan de overkant. De kamer kleurt
af en aan donkerblauw. Ik zou willen dat ik de ramen open kon zetten.
Kleding reparatie's staat er op het gele bord aan de overkant. De gouden schaar.
Ik heb vaak naar dat bord gekeken: Rits sluitingen • innemen uitleggen • korter
langermaken • gordijnen • voeringen
En dan zou er iets mis zijn met mij, dacht ik.
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Er staan drie lampen aan in deze kamer. Is dat te veel? Ik kan amper meer
ademhalen. De rust van zo-even is weg.
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Eigenlijk moet ik deze kamer uit. Maar ik wil de badkamer niet weer in. Ik weet wat
er in de badkuip ligt. Ik kan het niet.
Ik zit op de vloer. Ik hoor dat de deurklink meetrilt met het bonken op de deur.
Ik heb een wit shirt met lange mouwen aan en een oude trainingsbroek die nog
nat is van de regen. Op mijn hoofdhuid kriebelt het. Soms voelt ijzelregen in de kou
aan als kleine nietjes in je huid. Het jeukt ook bij de bal van mijn voet, merk ik nu,
vlak bij de grote teen.
Ik knal mijn lichaam bijna uit.
Ik wist dat er iets mis was met mij. Maar ik voelde het niet. Ik wacht al jaren op
de ontmoeting van weten en voelen. Ze mijden elkaar.
Ik verbeid de tijd. Tot ze komen.
Ze had rode sokken aan. Wie had dat ooit gedacht? De rest was ook heel anders,
anders dan ik had verwacht. Die rode sokken waren een verrassing. Ik was er even
stil van.
We leegden de inhoud van de zwarte jerrycan op de stenen van de straat. Het werd
een grote platte vlek. Niemand durfde hem aan te steken. We probeerden een lucifer
op de grond te werpen maar dat werd niets. Rudolf gooide een aansteker op de
straatstenen. Hij ging kapot. Ik had een idee: het uiteinde van een touw laten smeulen
en dan tegen de benzine houden. Maar er gebeurde niets. De brandstof trok zich
steeds dieper terug in de poriën van de stenen. Terug naar de aarde waar het uit kwam.
We wisten niet wat we moesten doen.
Ik klem mijn vingers stevig om de lucifers in mijn hand.
Ik rende over het schoolplein. Een lange slinger jongens liep vanaf de boom in het
midden naar buiten. Ik was de laatste. In die sliert kon ik niet meer terecht. Ik
probeerde de buitenste jongen te bereiken.
Er is altijd iemand die iemand pakt. En die trekt. Tot iets loslaat. Ik kan uren naar
het moment net voor dat moment kijken. En me verbazen hoe snel en hoe soepel het
dan gaat als het eenmaal zo ver is.
Het hele huis ruikt er nu naar - naar dat wat aan gas wordt toegevoegd om het naar
iets te laten ruiken. De binnenkant van mijn neus doet pijn. Mijn gedachten zijn nu
heel licht. Ik knal niet meer uit elkaar. Mijn hersenpan stijgt op. En overal die
geluiden. Dat bonken.
Ze komen, volgens mij. Ze komen mij halen, zo. Ik hoor de deur al kraken. Ik
wacht tot hij wordt ingetrapt. Dit is het moment net voor het moment.
Er is iets mis met mij.
Nee, dat zeg ik niet goed.
Ik bedoel: er is iets heel erg mis met mij.
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Zinloos subsidiegeweld

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Wellicht afgezien van het ontbreken van een polsslag, het inzetten van de rigor
mortis, de aanwezigheid van knagende maden en de stank van ontbinding, is niets
zo'n duidelijke aanwijzing voor de dood als bedolven te worden onder subsidie. De
opgewekte persberichten, de feestelijke aanvraagformulieren, de verstikkende goede
bedoelingen en de huiveringwekkende zelffelicitaties ploffen als kluiten aarde op de
kist van de ongelukkige. Er is een nieuwe subsidieregeling en je weet: hier is iemand
niet meer okselfris, hier wordt iets netjes afgelegd om nooit meer op eigen benen te
staan. Is het een vervallen monument? Betreft het een vergeten ambacht? Ontfermt
men zich over een verloren gewaande traditie? Omzwachtelt men een akelige
aandoening? Eén ding staat vast: waar subsidies binnenmarcheren, is de pret reeds
afgelopen. Subsidie rinkelt waar de ontzieling is ingetreden.
Het is om die reden dat een recent persbericht van het Letterenfonds mij vervulde
met een korte vlaag van melancholie en weemoed. Het fonds had bedacht dat het
precies een jaar na het overlijden van Rudy Kousbroek een uitgelezen moment was
om een nieuwe subsidieregeling in het leven te roepen. Ik bedoel de wijd en zijd in
de media onthaalde subsidie ‘ter stimulering’ van het essay als literair genre.
Het betreft een ‘opdrachtregeling’: vier keer per jaar stelt het fonds een essayist
in de gelegenheid ‘een stuk’ te schrijven dat onder de naam ‘Kousbroek Essay’ wordt
gepubliceerd in een krant of tijdschrift. Met deze nieuwe ‘stimuleringsregeling voor
de essayistiek’ beoogt het Letterenfonds essayisten en redacties in Nederland de
ruimte bieden ‘om het genre te blijven vernieuwen’. Hiertoe wil men ‘in wisselende
media’ de publicatie van een essay mogelijk maken. ‘Gedacht wordt,’ zo stipuleerde
het fonds zelf, ‘aan een lang essay dat getuigt van originaliteit en denkkracht, waarbij
stilistisch talent samengaat met een oorspronkelijke geest.’
Tsja, ik weet het, u staat nu op het punt in een hysterisch huilgelach uit te barsten,
maar u zult toch nog even moeten doorbijten. Deze steunmaatregel is namelijk nog
meer dan welke andere letterkundige subsidie ook een indicatie van het literaire,
culturele en intellectuele klimaat in dit land. Het gaat immers over essays, ooit het
meest ongebonden en levendigste genre voor iemand die een goed geschreven stukje
wilde tikken dat ook nog ergens over ging.
Maar die tijd is nu voorbij. ‘De essayist Kousbroek indachtig’, liet het fonds weten,
‘zullen er geen beperkingen worden gesteld aan het onderwerp. Redacties van literaire
tijdschriften, dag- en weekbladen (zowel in papieren als digitale vorm) worden
uitgenodigd een voorstel te doen aan het Nederlands Letterenfonds.’ Aldus kunnen
zij een dergelijk ‘Kousbroek Essay’ laten financieren en publiceren.
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Uiteraard komt Magere Hein met goede bedoelingen. Echt waar, het fonds wil
met de subsidie ‘het genre stimuleren en ontwikkelen’. Aan goede essayisten ontbreekt
het niet in Nederland, meent het fonds, ‘aan publicatiemogelijkheden vaak wel’.
Daarom is twintigduizend euro per jaar beschikbaar gesteld. Plannen moeten bij het
fonds worden ingediend. In de aanvraag dient te worden aangegeven welke
‘nevenactiviteiten’ worden ontwikkeld om aandacht ‘te genereren’ voor het essay.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ‘de afdeling communicatie’ van
het fonds.
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Zelden is een verscheiden aangezegd met een eigentijdser overlijdensbericht. In elk
geval weten we het nu zeker. Het essay in Nederland is dood, zo dood als een
deurnagel, als een pier, als het onderwerp van een subsidieregeling.
Nee, nee, dit is dan ook geen essay, laat staan een column tegen het fonds, en zeker
niet alweer een entrefilet gericht tegen de werkbeurzen die het fonds elk jaar verdeelt
onder al dan niet behoeftige schrijvers. Hier staat geen kwaad woord over de eerste
boreling van de nieuwe subsidieregeling. De Kousbroeklezing van K. Schippers, die
begin april werd uitgesproken op initiatief van De Gids en NRC Handelsblad, en
ook in beide periodieken is gepubliceerd, was het eerste gesubsidieerde Kousbroek
Essay in de reeks. En nee nee, u hoort nu geen gemonkel dat een lezing plots een
essay is geworden, noch hoort men enige twijfel of K. Schippers wel ‘stimulans’
nodig heeft om een lezing over Kousbroek te houden, noch ziet men aarzeling of
hiermee nu het genre is ‘vernieuwd’ dan wel ‘verder ontwikkeld’ en al evenmin duikt
de vraag op of het inderdaad zo nijpend ‘aan publicatiemogelijkheden ontbreekt’ als
twee mainstream-bladen tegelijk het Kousbroek Essay afdrukken.
Wat ons uiteraard wel benieuwt, is wie de centjes uiteindelijk heeft ontvangen van
het fonds. Ging de subsidie naar K. Schippers voor zijn overigens alleszins aardige
lezing, of ging de subsidie naar de ‘publicatiemogelijkheden’ die het Nederlands
Letterenfonds op deze manier wil ‘stimuleren tot het opnemen van essays’. En wat
ons al evenzeer even - maar niet te lang - bezighoudt, is de vraag wie nu het meest
beledigd werd door deze subsidieregeling. Zou dat K. Schippers zijn (die thans onder
de schaduw leeft zonder stimuleringsgelden geen Kousbroeklezing te kunnen
vervaardigen), zouden dat De Gids en NRC Handelsblad zijn (die nu onder verdenking
staan zonder subsidie geen ‘publicatiemogelijkheid’ voor een essay te willen bieden),
zou het de lezer zijn (aan wie het blijkbaar ontgaan was dat het genre ‘vernieuwing’
nodig heeft door betaalde essays die getuigen ‘van originaliteit en denkkracht, waarbij
stilistisch talent samengaat met een oorspronkelijke geest’), of zou het toch Kousbroek
zelf zijn (wiens naam nu voor altijd aan een volkomen idiote subsidieregeling is
vastgenageld?).
Waarschijnlijk heeft het Nederlands Letterenfonds evenmin vrienden gemaakt bij
de organisatoren van de Jan Hanlo Essayprijs, die al sedert 1999 diverse essayvormen
bekroont, beloont en onder de aandacht brengt. Oh ja, daarnaast bestaat in Nederland
ook al enige jaren de door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), de
koepelorganisatie van de Nederlandse boekenbranche, gesubsidieerde essayreeks
‘Over de roman’. Daarin schrijven ‘belangrijke Nederlandstalige auteurs’ essays
voor een breed publiek over ‘de waarde van de roman in de huidige maatschappij’.
Deze essays worden uitgegeven door Uitgeverij Athenaeum. Het grappige is dat deze
essayreeks mede gefinancierd wordt door het Nederlands Letterenfonds, dat ondanks
de eigen inspanningen toch meent dat nog weer een nieuwe stimuleringsregeling
voor de essayistiek noodzakelijk is, om het genre te ‘stimuleren en ontwikkelen’ en
omdat ‘het ontbreekt aan publicatiemogelijkheden’.
De waarheid is natuurlijk veel ijzingwekkender dan welk persbericht ook.
Nederland heeft nooit meer dan een handvol essayisten gehad die een handvol essays
van enige betekenis hebben geschreven. Nu de column woekert, de blogs hun
vernietigend werk doen, en tweets de nieuwe letterkundig heilstaat vertegenwoordigen,
is het essay een stervend genre. Vandaar dat de subsidiegieren thans klapwiekend
rond het kadaver wachten op de komende feestelijkheden.
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Subsidie schrijft geen essays, baart geen essayisten. Subsidie bevredigt slechts de
behoefte aan literaire façades om de middelmatigheid aan het oog te onttrekken. En
wij kunnen ons lot niet ontlopen, want ooit zal een ieder van ons aan de Grote
Redacteur daarboven moeten bekennen: ik legde mij toe op het schrijven van levend
Nederlands, maar ik heb subsidie gehad.
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avondmaal
Gijs IJlander
haal mensen in huis, vraag om rijpe.
kerf ze, overgiet met wijn,
omwind met mager spek en
laat ze vervolgens rusten.
maak deeg met koele vingers,
sla een kuil en vul met hart,
strooi zout in wat nog open is,
zorg voor harde boter.
neem uzelf de maat,
fruit evenveel tomaat en knoflook,
met toewijding fijngehakt.
kniel en ga te rade.
dan:
schenk af die marinade,
schroei dicht met sissend vuur,
het vet moet dansen in de pan.
beweeg! beweeg! beweeg!
maak vlees van alle woorden
dien op met gruizig brood.
gewoon. zoals thuis.
vergeet uzelf.
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wat gebeurd is
rangschik het dakpansgewijs
maak daaronder een holte
bespikkel het landschap
met rood en roestbruin
hanteer de varkensharen kwast
kwistig
zoek bijpassende kleding uit
de loden jas met stiksels
het allerzwaarste schoeisel
bestuif de huid met kolengruis
maak keel en tong met vet
smijdig
dan is het tijd voor de woorden
op de bovenste plank van de kast
daar, derhalve en ooit
reik naar wat onzegbaar is
veeg de kruimels van het tafelzeil
omzichtig
laat de wind gaan liggen
bezweer het schimmenspel van wolken
zo veelzeggend zogenaamd
kijk: alles is beneden
kruip in het gat van
wat gebeurd is
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Pijn is iets heel persoonlijks
door David Pefko
Toen ik besefte dat ik degene zou worden die het saucijzenbroodje weer nieuw leven
in zou blazen, dat ik met mijn geheime kruidenmengsel al gauw op handen gedragen
zou worden in de stad, - hetgeen natuurlijk al veel eerder had moeten gebeuren - en
uiteindelijk in hartje Manhattan mijn eerste deli zou openen waar de beroemde
saucijzen uit Amsterdam prominent in de etalages zouden liggen, zat ik op de bank
in mijn woonkamer en was genezende van een gebroken heup door een klein ongeluk
in huis.
‘Zonders saucijzenbroodjes, u kunt niet zonder!’ riep ik vanaf de bank. Het klonk
verdomde goed - sterker nog: het klonk als het begin van een gigantisch imperium.
Toen ik in 1969 Amerika verliet en naar Amsterdam verhuisde, had ik er nog nooit
een gegeten, en in die tijd kon je in Amsterdam nog heerlijke saucijzenbroodjes
vinden, ambachtelijk gemaakt. ‘Met liefde’ zou menigeen zeggen, maar ikzelf geloof
niet in de liefde, ik geloof gewoon in een goed product, maar goed, toen ik de eerste
hap in zo'n broodje zette werd ik op slag verliefd. Het was het mondgevoel, het brosse
deeg, de kruiden en het boterzachte gehakt... Verdomme, dacht ik, verdomme...
Tegenwoordig zie ik ze zelfs in de supermarkt liggen, tussen de kaascroissants en
worstenbroodjes. Naar mijn mening een zware belediging voor zo'n verfijnde
delicatesse. Erger nog zijn de exemplaren uit het vriesvak. Ze zijn meestal te droog
of te vet, het vlees heeft geen enkele smaak en het bladerdeeg is sponzig of slap.
In 1970 begon ik een van de eerste eetcafés in de Jordaan. Het was een immens
succes. Ik stond de halve dag in de keuken en 's avonds speelde ik gastheer. In die
tijd was het gastheerschap nog een beroep met status, was uit eten gaan nog een feest.
Ik maakte de hele avond gevatte grappen en werd soms aan tafels gevraagd voor een
glas wijn of een likeurtje. ‘Bij Zonders, eet je mét!’ zei een vaste gast een keer tegen
me. Ik heb die tekst daarna bovenaan een advertentie in huis aan huisblad De Echo
laten zetten.
Een jaar later brak ik voor de eerste keer in mijn leven mijn been, daarna brak ik
vrijwel elk jaar iets. De drank, zegt men. Ik zeg: een verkeerde stap, een losse plint,
een muur die ik niet zag aankomen, een te gladde vloer, een traptrede die ik miste,
een losse veter, alles, maar zeker niet de drank.
In 1974 ben ik gestopt met mijn eetcafé. Ik kon de zaak overdoen aan een hulpkok
met ambities. Hij strijkt nog steeds met de eer en de halve stad heeft het van mij
afgekeken. Met de saucijzenbroodjes zal dat niet gebeuren, ik kook tegenwoordig
met gesloten gordijnen.
Eén keer per week komt de thuiszorg om mijn huis schoon te maken en de
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hond uit te laten. Richard heet die jongen. Ik geloof dat hij homo is, want hij kijkt
altijd naar mijn kruis als we samen een sigaretje roken.
Ik vind ouder worden geen schande, alleen mijn haar, daar schaam ik me voor.
De laatste jaren begin ik kaler te worden. Ik denk dat het door de medicijnen komt
die ik slik.
‘Pijn is iets heel persoonlijks’ las ik in een roddelblad. Een dokter in de
geneeskunde schreef dat en zo is het maar net, dus ben ik al een jaar in gevecht met
mijn zorgverzekeraar die geen haartransplantatie wil vergoeden, en dat terwijl ik
elke dag helse pijn lijd als ik in de spiegel kijk.
‘Hoe moet ik nog iets van mijn leven maken op deze manier?’ vroeg ik ze aan de
telefoon.
‘Mensen zonder haar op hun hoofd kunnen prima leven,’ was het antwoord.
‘Ik heb het niet over geen haar op mijn hoofd, ik heb het over kale plekken. Ik kan
mezelf onmogelijk nog serieus nemen mevrouw, ik ga elk moment door een hel weet
u dat?’
‘Heeft u wel eens een bezoek aan een psycholoog overwogen, meneer Zonders?
Dat consult vergoeden wij dan weer wel, mits u een verwijzing bij uw huisarts
vraagt...’
‘Waar haalt u het lef vandaan... Ik wil uw superieur spreken mevrouw! Wat is uw
naam?’
Twee weken later bereikte het slechte nieuws mij per post: ik kwam niet in
aanmerking voor een haartransplantatie; niet de medicijnen die ik slik, zouden de
reden zijn van mijn kaalheid, dat zou genetische aanleg zijn. Je reinste onzin
natuurlijk. Ik eis een haartransplantatie, ieder mens heeft toch recht op geluk?
Twee verdiepingen boven mijn kalende hoofd woont een vrouw van 82 jaar die
verliefd op mij is. Ik heb haar daar verschillende keren mee geconfronteerd en dan
zegt ze dat het niet waar is en dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, maar ik weet wel
beter; ik geloof dan niet in de liefde, maar ik kan haar wel degelijk herkennen. Het
is natuurlijk niet wederzijds, laat dat alsjeblieft duidelijk zijn.
Soms haalt ze wijn voor me als ik iets gebroken heb en mijn huis niet uit kan. Ze
mag dan mijn invalidenauto gebruiken om de drank te halen, meestal meteen een
doos of wat, soms hoeft ze niet zo vaak te sjouwen. Ik verdenk haar ervan dat ze ook
haar eigen boodschappen doet, dat kan ik zien aan het benzineverbruik.
Begin dit jaar begon ik met het maken van saucijzenbroodjes. Eigenlijk is het verhaal
vergelijkbaar met dat van de man die de aardappelchips uitvond, George Crum was
zijn naam. Crum was chef-kok in een diner en op een dag kwam er een boze klant
naar hem toe die vond dat zijn patat veel te dik en klef was. Uit pure frustratie sneed
Crum de aardappels flinterdun en bakte ze expres keihard, strooide er flink wat zout
overheen en serveerde ze de ontevreden klant met een grote grijns. Zo ontstonden
onbedoeld de aardappelchips waar de hele wereld maar geen genoeg van kan krijgen.
Mijn verhaal is vergelijkbaar: ik vond de saucijzenbroodjes die ik bij de bakker
had gekocht volkomen oneetbaar en besloot zelf aan de slag te gaan. Ik kocht een
pondje kalfsgehakt en bladerdeeg, werkte aan het juiste kruidenmengsel... Laat ik
een tipje van de sluier oplichten: kruidnagels. Meer zeg ik niet. Ik begon aan een
reeks testen en verfijnde mijn recept elke dag verder tot het perfecte saucijzenbroodje
ontstond.
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ze zeer smakelijk maar vergat er bij vertrek wel voor te betalen, dat zijn van die
dingen die mijn dag kunnen verpesten.
‘Je denkt zeker: “Ah, gratis saucijzenbroodjes, dáár moet ik zijn,”’ riep ik bij de
deur.
‘Ik had niet verwacht dat je er geld voor wilde hebben, ik dacht dat het een
uitnodiging was, Martin, maar als je er geld voor wilt, kom ik het langsbrengen, ik
heb geen portemonnee bij me,’ zei ze.
Ik zei dat dit deze keer niet hoefde maar dat ze er een aantal kon bestellen om het
goed te maken en dat heeft ze toen gedaan. Je kan veel van de buurvrouw zeggen,
maar ze weet wel wat lekker is.
Vorige maand kocht ik een laptop om een website voor de saucijzen te kunnen
maken, maar toen zag ik op de tv laptops van Apple en die vond ik een stuk mooier
dan mijn grauwe zwarte model. De winkel wilde hem niet omruilen, dus ben ik met
een schaal saucijzenbroodjes naar ze toe gegaan. Ze zeiden dat ze niet omgekocht
wilden worden, dus toen heb ik thuis een scheut mondwater over het toetsenbord
laten lopen. Ik kreeg na een paar dagen een gloednieuwe, maar weer zo'n grijze, geen
Apple, dus ik herhaalde de truc met het mondwater en blijkbaar kregen ze toen genoeg
van mij en kreeg ik mijn geld terug. Nu heb ik dus een Apple laptop gekocht, laatste
model.
Mijn familie wil mij niet meer zien. Toen mijn moeder overleed, heb ik haar
bankrekeningen leeggehaald. Kort daarna overleed mijn oom, ook zijn banksaldo
heb ik overgeboekt naar het mijne. Ik heb nog een broer die zelf geld genoeg heeft,
en zijn kinderen moeten het zelf maar zien te redden. Net als ik altijd heb gedaan.
De zoon van mijn oom wist gelukkig niets van zijn vaders spaargeld af. Ik vertelde
hem dat wat er nog was de kosten maar net dekte. Maar nét, zei ik.
Ik heb al het geld opgenomen en het hier in mijn huis bewaard, in een speciaal
daarvoor aangeschafte kluis. Ik ben natuurlijk niet gek, de belastingdienst maakt het
me al jaren moeilijk.
Ik vertelde de buurvrouw dat ik de saucijzenbroodjesfabriek ga verplaatsen naar
Manhattan, omdat Amsterdam te klein is voor zo'n topproduct. Elke keer dat ik haar
spreek via de telefoon hoor ik dat ze aan het kauwen is, ik neem aan op mijn
saucijzenbroodjes, want ze bestelt er elke week dertig; ik bak er natuurlijk niet één
of twee.
Ik zei haar dat ik daar zou gaan wonen, want in tegenstelling tot mijn Nederlandse,
is mijn Amerikaanse familie wel dol op me.
‘Dus zoek de liefde maar in een andere hoek, dat lukt je best,’ zei ik.
‘Martin, alsjeblieft...’
‘Ik heb genoeg geld voor de rest van mijn leven weet je dat?’
‘Dat zal best...’
‘Als de opening is, zal ik je wel een vliegticket sturen. Een hotel moet je zelf
betalen, ik ben geen liefdadigheidsinstelling.’
‘Ik denk dat ik een beetje te oud ben voor zo'n reis Martin, ik kan mijn poes ook
niet alleen laten.’
‘Die stop je dan in een poezenhotel, ik ken wel iemand met een poezenhotel.’
‘We zullen zien,’ zei de buurvrouw.
‘Ga maar vast beginnen met inpakken.’
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Mensen zijn ondankbare klootzakken, dat kan ik u wel vertellen. Er gebeuren mij
soms vreselijke dingen. Zo verplaatsen familieleden mijn invalideautootje wel eens
om mij te pesten. Zetten het midden op de weg en dan moet ik mijn bed uitkomen
om het weer netjes in te parkeren. Of ze bonzen midden in de nacht op mijn voordeur.
Ik vroeg de politie om bescherming, om zo'n surveillancehuisje voor mijn deur, zodat
dit niet meer kan gebeuren, maar ze lachten me uit. ‘En die vuile hoofddoeken krijgen
wel zo'n huisje voor hun kantoren of consulaten, die bommengooiers of spleetogen,
zelfs de roetmoppen, die wel, terwijl ik hier pijn lijd,’ zei ik. Ik voegde hieraan toe
dat ik niet voor mezelf insta, vertelde dat ik een keer een parkeerwachter had beledigd.
‘Parkeerneger’ noemde ik die idioot. De politie wist ervan, die lafaard had aangifte
gedaan, zo gaat dat in dit land.
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Het gebeurde tegen de avond. Ik had het recept de hele dag verbeterd en grote
vorderingen gemaakt. Het probleem was de hoeveelheid zout. Het zout moest mooi
in harmonie zijn met al de kruiden en door een bepaald kruid in hoeveelheid te
verdubbelen, had ik die harmonie kunnen aanbrengen. In de oven stond een dertigtal
saucijzenbroodjes en ik voelde me goed. Ik dronk een paar glazen champagne en
floot vrolijke liedjes, maar toen ik even naar de keuken liep om naar de broodjes te
kijken, raakte ik opeens de controle over mijn benen kwijt en struikelde over een
klein opstaand randje tussen de keuken en de huiskamervloer.
Deze appartementen zijn ontworpen voor ouderen, er mogen helemaal geen
drempels of hoogteverschillen zijn en toch was er dat verschil van ruim een centimeter
tussen het vloeroppervlak van mijn keuken en de woonkamer. Ik heb het randje een
uur lang van heel dichtbij kunnen bekijken, want na mijn val lag ik op mijn zij, met
mijn hoofd op de vloer. Van dichtbij was het nogal een verschil, dat kan ik u wel
vertellen.
Na een uur kwam de buurvrouw eindelijk, u weet wel, die verliefd op mij is. Ik
was naar de telefoon gekropen en had haar gebeld. Daarna was ik weer gaan liggen
waar ik gevallen was. Ik hoor altijd dat de alarmdiensten graag hebben dat je je niet
verroert na een ongeval. ‘Blijf liggen waar u zich nu bevindt meneer Zonder, probeer
niet overeind te komen!’ zeiden ze de laatste keer dat ik was gevallen. Zodoende.
‘Je bent naakt,’ was het eerste wat de buurvrouw zei.
‘En jij hebt geen gebit in, dat kan ik horen,’ zei ik terug.
‘Je bent gevallen Martin,’ stamelde ze.
Ik keek naar mijn blote borst, naar mijn blote buik, daarna naar mijn blote benen.
‘Dat heb je heel goed gezien, ik ben gevallen. Je moet de broodjes redden. Zet de
oven uit!’
De buurvrouw liep naar de keuken en liet haar blik snel over mijn salontafel gaan.
Hier en daar stonden flessen, dat geef ik toe, maar die waren van een paar weken bij
elkaar.
‘Je bent een alcoholist,’ zei ze.
‘Ik ben geen alcoholist mens, kijk eens hier, wil je?’
De buurvrouw liep naar me toe en ik zag dat ze naar mijn piemel keek. Ze droeg
een badjas en pantoffels. In haar haar zaten kleine speldjes. ‘Niet daar kijken, maar
hier!’ zei ik. ‘Dichterbij, even door de knieën, dat kun je nog best.’
Ze hurkte naast me neer en ik wees haar op het randje en het hoogteverschil.
Nu ben ik overgeleverd aan de hulp van de buurvrouw, ik heb mijn heup gebroken
en dat een paar weken voor mijn vertrek naar Amerika.
‘Zonders Deli’ gaat het heten. De hele jetset van Manhattan nodig ik uit tijdens
de opening. De burgemeester mag het eerste broodje proeven. Ik zie al voor me hoe
hij een flinke hap neemt, het brosse bladerdeeg van zijn revers veegt en zegt:
‘De-li-ci-ous! The best and only in town!’.
Samen met de buurvrouw kijk ik naar het nieuws. Ik voel dat zij op die momenten
naar mij kijkt, dat in haar 82-jarige hoofd alles op hol slaat en dat ze niets liever zou
willen dan samen met mij haar bed inkruipen en zich daar laten liefkozen door haar
machteloze, zieke buurman. Wat een walgelijk idee!
‘Denk je dat je nog naar Amerika gaat?’ vraagt ze.
‘Natuurlijk ga ik naar Amerika, dat weet je best.’
‘En je gaat nog steeds via Mexico?’
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een kleine omweg maken door eerst naar Mexico te vliegen en vanuit daar een taxi
te nemen naar New York. De Mexicaanse douane is iets makkelijker dan de
Noord-Amerikaanse.
‘Ja hoezo?’
‘Ik las over toeristen die worden overvallen en vermoord in Mexico,’ zegt ze
terwijl ze een hapje van een saucijzenbroodje neemt.
Sta mij toe u iets te leren over mensen. Ik heb het over de mensen in uw omgeving.
Ze kunnen familie zijn, of vrienden, zelfs over uw tandarts heb ik het. Deze mensen
zijn uit op uw mislukking. Ze wrijven zich in de handen van plezier als ze aan uw
ondergang denken. Ze zien meer in uw mislukking dan uw succes en gunnen u
uiteindelijk minder dan niets.
Een voorbeeld: een paar dagen geleden stonden er twee mannen op de stoep die
met me wilden praten. De een was een neger, de ander een gewone Neder-
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lander. Ze zeiden dat ze van de sociale dienst waren. Ik vroeg ze natuurlijk om een
legitimatie, en die overhandigden ze me en alles klopte, ze waren wie ze zeiden dat
ze waren.
‘Kom dan maar binnen,’ zei ik.
Die twee mannen zaten aan mijn koffie. Ik vertelde over mijn val van een paar
weken geleden, en dat de buurvrouw voor me zorgt, dat ik nauwelijks mijn huis uit
kan.
‘Maar begrijpen wij het nou goed en bent u een bedrijf begonnen?’
‘Nee, dat is onzin,’ zei ik.
‘U heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een bedrijf in oprichting,
in...’
‘Saucijzenbroodjes,’ vulde ik aan, ‘de beste van de wereld.’
‘En u heeft ons daar niet van op de hoogte gebracht?’
‘Waarom zou ik?’
‘Misschien omdat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft?’
‘Ik ben ziek heren, doodziek.’
‘Mogen wij uw bankpapieren zien, meneer Zonders?’
En daar ging het dus mis, toen, daar in mijn woonkamer, op míjn bank, nippend aan
míjn koffie, zat de misgunning van mijn geluk. Eerst deed ik nog of ik naar mijn
afschriften zocht, en die neger liep de hele tijd achter me aan, alsof hij bang was dat
ik mijn bankpapieren door de wc zou spoelen zoals ze in films cocaïne door de wc
spoelen. Net op tijd ging de telefoon en gelukkig was het mijn broer die in Boston
woont.
‘Hoe gaat het met het onderzoek?’ sprak ik hard door de kamer.
Mijn broer begreep er natuurlijk niets van, maar praatte gewoon door, hij kent me.
‘Heb je het medicijn om kanker te genezen al uitgevonden? Ja? Ben je er bijna?’
zei ik en met de hand op de hoorn tegen de twee indringers: ‘Mijn broer doet
onderzoek naar een medicijn tegen kanker, dat zouden jullie ook moeten doen in
plaats van doodzieke mannen zonder haar lastig te vallen!’
Ik wees hierbij naar mijn hoofd.
Het moment dat de twee mijn huis verlieten, was een memorabel moment. Ze
gaven me een hand en zeiden dat ik volgende week langs moest komen om mijn
bankpapieren te laten zien, en toen gebeurde er iets dat ik nooit meer zal vergeten:
de neger maakte een handgebaar, een vinger liet hij door de lucht gaan, en hij zei op
dreigende toon: ‘Meneer Zonders, u moet alles beter op orde brengen, anders krijgt
u problemen.’
Binnen heb ik hun namen opgeschreven, om goed te onthouden, voor het geval
me iets overkomt.
Toen ze weg waren, heb ik nog een tijdje op mijn bank gezeten met een glas
champagne om te vieren dat ze weg waren, daarna at ik een saucijzenbroodje en toen
heb ik mijn jas aangetrokken. Ik weet niet precies waarom ik vervolgens deed wat
ik deed, maar ik deed het gewoon. Ik reed met mijn autootje dwars door het
Vondelpark en nam de eerste de beste uitgang, en die was op het kruispunt
Amstelveenseweg-Overtoom. Ik stond een tijdje stil en toen ik naar de overkant keek,
snapte ik het opeens.
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naar binnen.
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‘Kan ik u helpen?’ vroeg een vrouw met rood gestifte lippen.
‘Nee,’ zei ik, en liep naar de etalage waar al een paar weken een stapel mooie en
zeer dure pannen staat. Elke keer als ik langs de winkel rijd als ik boodschappen ga
doen, zie ik ze glimmen in de etalage.
Ik stapelde de pannen al netjes op, maar de vrouw met de rode lippen riep: ‘Kom,
laat mij u helpen,’ en pakte een klein steelpannetje vast.
‘Blijf met je poten van mijn pannen af!’ riep ik en griste het uit haar hand terwijl
ik met de stapel richting de deur liep.
‘Meneer, even netjes afrekenen graag,’ zei de vrouw op minachtende toon en tikte
als een schooljuf met haar nagels op de toonbank.
‘Niets afrekenen mens, ik neem ze mee en jij laat mij ze meenemen.’
Terwijl ik ze netjes op de achterbank zette, stond de vrouw binnen te telefoneren.
Met de politie natuurlijk, of haar baas, dus ik liep weer naar binnen en ging voor
haar staan.
‘Jij gunt mij niets hè? Houden mensen van jou? Vinden ze je een aardig persoon?
Waarom gun je een doodzieke man geen mooie pannenset?’
De vrouw stond daar maar met de telefoon in haar hand en zei geen woord. Ze
wist duidelijk niet wat ze moest doen, ze had waarschijnlijk nog niet zoveel
meegemaakt in haar leven; het was een hele sjieke winkel.
‘Nu ga ik naar huis en jij gunt mij die pannen,’ zei ik wat kalmer.
‘Dit kan niet!’ riep ze met een naar kreetje, een kreetje van misgunning.
‘Let jij maar eens op!’
Ik reed op precies dezelfde manier terug, door het Vondelpark, langs de
kinderspeelplaats en het melkhuis. Op de achterbank rammelden ze en in de
achteruitkijkspiegel zag ik hoe ze stonden te glimmen. Mooie pannen waren het,
professionele ook. Absoluut een aanwinst voor Zonders Deli.
Ik reed langs de bomen en het veldje waar vroeger ezels stonden. Overal zag ik
spelende kinderen en maar weinig volwassenen. Ik floot een liedje van Frank Sinatra
en door de voorruit scheen opeens de zon op mijn gezicht; ik voelde me goed.
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Oud draaiaard duo
Hugo Brandt Corstius
Arob staat op bladzij 214 van mijn woordenboek, op pagina 412 staat: bora.
Aloud tweetal bezit, om de bezittingen te scheiden, een duo-la.
Are werd honderd vierkante meter in de Frans verlichte era.
Af zet ik muziek waarin de vierde (niet de zesde) toon heet: fa.
Ag is argentum, gulden naam voor zilver, dus blijf er van af, ga!
Amok is de toestand waarin jij je, of een ander, drijft met een koma.
Aval is een handtekening, haast zo gevaarlijk als lava.
Bard was die dichter die verzoop in zijn drab.
‘Bè!’ roep ik, als een strandschaap, blij met de eb.
Bof ik wanneer de kaptein mij ‘free-on-board’ noemt, afgekort: fob?
Berg van mij in 1940 had de voornaam Greb.
Bark heet de boomschors die ik van de berk krab.
Bol werd zijn pokkenkop boven op zijn lob.
‘Bar him,’ riep de Britse moslim bij de mihrab.
Drage het vorstlijk, zei Bea mij toen met veel égard.
‘Derf je eigen ereschuld lachend,’ zei ik gierend tegen Fred.
Draag vooral met grote trots de rozen uit de stralende gaard.
Donk ligt half in de grond waar je staat en slaat met je knod.
Deel met die lord zowel je drol als je leed.
Droom ondertussen heerlijk van een slimme moord.
Dijn is gauw gein, maar mijn dijn is nou nijd.
‘Eruptief,’ sprak de man op zijn kop, ‘is het pure feit.’
Egeleg stopt het dialectenbureau in hun taalla: zeer gelege.
Eik pakt de sperma van je eega, dat heet afgekort KIE.
Egel die de eg trekt maakt de gemaaide akker tot een lege.
Edam is het dorp waarin de export-kaas is Made.
Eggen doe je met de scherpe kant van een negge.
‘Erop met dat snot,’ zei ik, ‘zit niet in je neus te pore.’
‘Faag dat spul!’ zei de wijze bacterioloog gaaf.
Fok is het onderste zeil van een Groningse kof.
Feil nooit in de liefde, wees altijd heel erg lief.
‘Feit óm,’ riep ik met een heel goed motief.
Fun was het vingeren van die vinnige nuf.
‘Fop mij niet,’ riep de nuf, ‘ik doe dit niet op de pof!’
Foor, forum, kermis, markt - ideale plekken voor roof.
Gek dat je me zomaar liet happen van je lekkere keg.
Geel was de bodem van de gele pan, die was helaas leeg.
Gum dat ik tegen de muur spoog lokte de mug.
Gardebotten kosten een enorm nettobedrag.
Gulp met rotzooi zwoei door de kapotte plug.
Giller leek die kerel en ook nog rellig.
Guts van de timmerman werkt stug.
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Keel was droog, zodat zijn stem gorgelpijpig leek.
‘Kim,’ zei de zon zielig, ‘dat is waar ik elke avond op mik.’
Ken ik jou niet al jaren door die gekke nek?
Knip die lange nagel van je pink!
Koor in de brandende kerk stikte in de rook.
Kans blijft bestaan dat ik straks naar je snak.
Keert Schimmel terug van Satans zwarte treek?
Lam moet daar springen! Elk jong schaap doet mal!
Leven houdt in: verdwijnen in een nevel.
Loop je of liep je met die piel van die Pool?
Liever ontwaar ik na diepe slaap mijn réveil.
Lens en leuk speel ik altijd leeps en snel.
Laat tuil en luit liggen. De teil liet geen taal.
Man: ‘Wat ik meeneem, dat is wat ik nam!’
Mee op muziek, dat klinkt fraai als poëem.
Maar denk vooral aan het sluiten van het raam!
Maanreis krijgt in het jaar MMM een manhafte siernaam.
Mat slaat in maart de traam van de taalstam.
Ma vroeg mij in Amerika: ‘Do you know who I am?’
Nek, kop en rokken zitten onder de pokken.
Nestor in de regen was die neger op de rotsen.
Netels in de snikpan waren het die de napkins sleten.
Noot klonk ook bij het inademen als heldere toon.
Nipa was de palm waarin klom mijn apin.
Neb praat ik mee als ik aal, tong, vogel of knie ben.
Pastor verslikte zich in een slok rooms rotsap.
Pats en pets lijken evenveel op elkaar als step en stap.
Prijst hij de terp vol met pret, die tsjirp?
Pasta bestelde ik, maar ik at sap.
‘Pats: eb,’ roep ik als ik dat lage zeewater bestap.
Pod zit er in deze tube, ik krijg 'm er niet af, die dop.
Reis met Eris zoals jouw sire dat doet, met sier.
Raast daar met teer in zijn reet een tsaar?
Roma is nog steeds de stad van de Latijnse amor.
Raab is een Finse marktstad waar de bar heette: baar.
Rood licht dat aanflipt zegt je: ‘Rij snel door!’
Ree Reve ever rolschaats om de eer?
Stort de trams vol met uw smart en uw trots.
Soma raakt vol sla als zijn naam is: Amos.
Snob met gladde schoenzolen smakt met een bons.
Sneed die stud nou op z'n Duts of z'n Deens?
Slede met etuis-en-suite heeft iets edels.
Staf van de koning bestaat uit domoren en fats.
Terra houdt op het laatst zijn arrêt.
Tob maar in je droom van de moord op je bot.
Treed teder op je tere teentjes zodat het niet deert.
Tree naar de hoogste hemel is wat u straks eert.
Trof dat kanon echt die man achter het raampje van het fort?
Toog overdekt muuropening en wordt overdekt door een goot.
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Indian winter
Gerry van der Linden
Great Barrington, Mass.
Prince Tambí werkt in de Rite Aid
in een witte jas
zijn mahoniezwarte huid rust
kraakhelder op het middaglicht
zijn ogen prikken op de klok
de rijen potten en pleisters
zijn voeten klimmen in het tapijt
onder zijn rug gesteven discipline
every day 5 miles he walks
to the drugstore
drugs score zegt ie
zonder een spoor van ironie
grapjes zijn voor de klanten
de kassa is zijn medicijnman.
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White Plains, New York
Een postbus hangt op de weg
in een duster afgebladderde verf
op de waranda van het huis
klappert een schommelstoel
er wappert een vlag
ik vries hier dood
in het nationale park
liggen de graven van drie vrouwen
sisters in writing
all Virginia Woolf
ik hoor hun stemmen
krimpen in de bomen
ze kibbelen
over de taken in huis
ik hoor hun stemmen
ruisen in de nok
dinsdag woensdag donderdag
knopen aan een overjas.
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Een vorm van troost
door Anke Scheeren
Achter de wc-deur begint mevrouw T. te huilen. Het is niet de eerste keer. Femke
staat voor de deur met een stofdoek in haar hand. Ze voelt zich volkomen onbekwaam
in dit soort situaties.
‘Alles oké?’ vraagt ze ten slotte zo luchtig mogelijk.
‘Ik heb het niet gehaald,’ zegt mevrouw T. nauwelijks hoorbaar. ‘Ik heb het in
mijn broek gedaan.’ Dan zwelt het huilen aan. Femke staart naar de rollator naast de
deur. Ze denkt aan mevrouw T. die nu met een volgescheten broek vastzit op het
toilet.
Toen ze vijf maanden geleden mevrouw T. opzocht in het revalidatiecentrum, had
het er niet de schijn van dat die nog naar huis zou terugkeren. Nu was de situatie
daar ook niet opwekkend. De recreatieruimte bleek opgeleukt met meubels van
namaakeikenhout en IKEA-posters van bloemen, terwijl overgordijnen het helderste
zonlicht smoorden in doffe schemering en de quasi-antieke klok aan de muur met
elke luidruchtige tik de goede oude tijd uit het collectieve geheugen schraapte.
Mevrouw T. had een bijna fysieke afkeer van dit soort kitsch. Toch was ze heel
geleidelijk, maar wonderwel vooruitgegaan. Ze had alles opnieuw moeten leren.
Spreken, lopen, de controle van haar sluitspier.
‘Els van de verzorging kan elk moment hier zijn,’ roept Femke met een stem
waarvan ze hoopt dat die zelfverzekerd klinkt. ‘Zal ik alvast wat schone spullen voor
u pakken?’
Zonder op antwoord te wachten, loopt ze naar de slaapkamer van mevrouw T. Ze
raapt een schone witte onderbroek van de stapel onderbroeken die ze vorige week
nog heeft staan vouwen. Onwillekeurig ruikt ze er even aan. Schoongewassen kleren
zijn ook een vorm van troost. Ze haalt een broek van een kleerhanger.
Voor de wc-deur aarzelt ze even voor ze aanklopt.
‘Femke?’ Mevrouw T. klinkt alsof ze niet alleen door haar lichaam, maar door
alles en iedereen in de steek is gelaten.
‘Ik heb schone spullen voor u gepakt.’
‘Is de andere hulp er al?’
‘Nee, maar ze kan elk moment hier zijn. Het is al half elf geweest.’
‘Je kunt nooit op ze rekenen. Ze komen altijd te laat. Juist nu!’ Mevrouw T. snikt
hevig.
Femke bijt op haar lip en stelt dan voor dat zij anders even helpt. ‘Totdat Els komt.’
‘Maar jij bent hier niet voor opgeleid, Femke. Jij kunt er niets aan doen.’
‘We kunnen er allemaal niets aan doen, maar u voelt zich vast een stuk beter als
u dadelijk weer schone kleren aanheeft. Mag ik de deur opendoen?’
Omdat kordaatheid nu het meest van haar wordt verlangd, meent ze, drukt Femke
de klink naar beneden.
Tijdens Femkes eerste bezoek in het revalidatiecentrum zat mevrouw T. in een
rolstoel. Aan een eettafel die niet de hare was. Samen met mensen die ze niet
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kende en die ze ook niet wilde kennen. Op de achtergrond hing een groepje mannen
- sommigen in badjas - rond een televisie. Voetbal. Net of ze met z'n allen wachtten
tot de gloed van het plasmascherm als een magische levensvonk op hen zou
overspringen. Nogal treurig.
Mevrouw T. kon haar linkeroog niet goed openen. De hele linkerhelft van haar
gezicht hing er nog slapjes bij. Alsof die helft nog sliep. Maar mevrouw T. was blij
om haar poetshulp terug te zien. Om eerlijk te zijn, was mevrouw T. waarschijnlijk
nog nooit zo blij geweest om Femke te zien. Haar rechtermondhoek ging duidelijk
omhoog. Uit de linker droop een beetje kwijl, maar dat veegde ze vlug weg met een
zakdoek.
Het kon allemaal nog rechttrekken, hadden ze tegen Femke gezegd. En zo gebeurde
het ook, stapje voor stapje.
‘O, wat vreselijk, dat dit moet gebeuren. O, wat vreselijk, wat vreselijk..’ Mevrouw
T. houdt zich staande voor de wc-pot met beide handen aan de steunbeugels. Tranen
over haar wangen. Ze heeft haar broek nog steeds aan.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

40
‘Ik zal eerst uw broek en onderbroek omlaag doen, zodat u op het toilet kan gaan
zitten, goed?’ zegt Femke.
Zonder te wachten tast ze naar de randen van broek en onderbroek. Alles moet in
één ruk naar beneden, besluit ze. Net als bij een pleister. Het is even vervelend, maar
des te sneller is het voorbij. Maar nog voordat Femke in stilte tot drie heeft geteld,
laat mevrouw T. haar rechterhand, de sterke hand, los van de steunbeugel. Haar
gewicht verplaatst plotseling naar links. Ze wankelt. In een reflex drukt Femke het
zware lichaam van mevrouw T. tegen de tegeltjesmuur zodat ze niet valt. Mevrouw
T. jammert.
‘U moet niet zomaar loslaten!’ Femke schrikt van haar felle reactie. Maar ze mag
niet vallen, denkt ze. Wat er ook gebeurt, ze mag verdomme niet vallen.
‘Gaat het? Het is belangrijk dat u de andere beugel weer vastpakt, want ik kan u
niet lang houden op deze manier.’
Mevrouw T. kreunt, maar reikt naar de beugel. Goddank, het lukt. Daarna trekt
Femke alsnog broek en onderbroek zwijgend naar beneden. De stank vult direct met
volle kracht het toilet.
‘Niet kijken!’ gilt mevrouw T. met een verwilderde blik. ‘Ik ben vies.’
Femke probeert door haar mond te ademen, en wat ze ook doet, ze kijkt geen
moment naar de schaamstreek van mevrouw T.
Ze zouden samen koffiedrinken in het bezoekerscentrum. Daar was het veel gezelliger,
volgens mevrouw T.
‘Ik kan zelf wel vooruitkomen,’ zei ze, ‘maar het gaat sneller als je me even duwt.’
Als je niet beter wist, sprak ze alsof ze iets te veel glaasjes op had.
Femke parkeerde mevrouw T. aan een tafel bij het raam. Het grijze haar van
mevrouw T. pluisde uitbundig in het licht. Hoe vaak zou dat nog gekamd worden?
vroeg ze zich af. Met de dikke bruine portemonnee van mevrouw T. haalde ze koffie.
Mevrouw T. trakteerde. Ze waardeerde het echt enorm dat Femke was gekomen, zei
ze. Dat was zo fijn. ‘Een beetje aanspraak kan ik hier wel gebruiken...’ Het rechteroog,
het enige oog waarmee mevrouw T. haar kon aankijken, werd plotseling vochtig.
Femke had mevrouw T. in al die jaren nog nooit zien huilen. Ze wenste vurig dat
dit nu ook niet zou gebeuren. Het zou alles onomkeerbaar maken.
‘U kunt gaan zitten.’
Mevrouw T. laat zich verslagen op de wc-bril zakken. De onderbroek vol stront
hangt beneden om haar enkels.
‘Ik ben een beest, een vies beest,’ jammert ze.
‘U bent geen beest,’ zegt Femke. ‘U hebt alleen een ongelukje gehad. Kan iedereen
overkomen. Ik zal eerst even deze sloffen uitdoen. Dan gooi ik uw kleren straks in
de wasmachine. En daarna kom ik terug om het schoon te maken.’
Zolang ze blijft praten, heeft ze enig gevoel van controle. Ze rolt de bevuilde kleren
op tot een bol. Een poepbol.
‘Ik kom zo bij u terug.’ Femke loopt naar de badkamer. Ze legt de kleren in de
wasmachine en onderzoekt haar handen daarna uitvoerig op sporen. Ze wast haar
handen overvloedig met zeep. Ze neemt er rustig de tijd voor.
‘Ik ben hier niet voor opgeleid,’ fluistert ze tegen de spiegel. Ze zou willen janken,
maar in plaats daarvan vult ze een emmer met warm water en douchegel. Als de
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emmer vol is, luistert ze naar de geluiden die van de wc komen. Snikken en scheurend
toiletpapier. Misschien moet ze haar nog even alleen laten.
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Waar blijft die Els verdomme? Sinds mevrouw T. terug is van het revalidatiecentrum,
komt elke ochtend Els, Maria of hoe ze ook heten. Nou ja, iemand die haar even
helpt met douchen, aankleden, haren kammen. Een kont afvegen kan daar ook nog
best bij.
‘Als jij die dag niet was langsgekomen, was ik nu waarschijnlijk hartstikke dood
geweest,’ had mevrouw T. gezegd.
Ze waren allebei even stil geweest, daar in het bezoekerscentrum. Misschien had
mevrouw T. gelijk. Femke had haar bewusteloos op de vloer van haar woonkamer
gevonden en het alarmnummer gebeld.
‘Maar hoe gaat het nou met jou, Femke? Gaat het goed met je studie?’
Femke knikte, haalde haar schouders op. ‘Ja hoor, goed. Gewoon.’
Op de bovenlip en de kin van mevrouw T. groeiden enkele haartjes die Femke
nooit eerder heeft opgemerkt. Stugge grijze haren.
‘Ze moeten het druppelen,’ zei mevrouw T.
‘Wat?’
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‘Mijn linkeroog. Ik kan nog niet zo goed knipperen, waardoor het snel droog wordt.
's Nachts plakken ze het af. Mijn zoon zegt dat ik moet ophouden met al dat geknipoog
naar het personeel.’
Femke deed haar best om te lachen.
‘Ik heb een washandje gepakt en warm water.’ Femke zet de emmer met sop neer
naast mevrouw T. Ze dompelt het washandje onder en wringt het uit. Het water ruikt
naar lavendel.
‘Dank je, Femke. Je hebt al meer dan genoeg gedaan. Ik kan jou dit toch niet
aandoen? Ik wacht wel op Els of hoe heet ze. Ze kan er elk moment zijn, toch?’
Femke schudt zacht haar hoofd. ‘Het is zo gebeurd. Wie weet wanneer Els komt.’
‘Maar dit hoef je niet te doen. Je bent hier niet voor opgeleid.’
‘Ik weet toch hoe ik dingen schoon moet krijgen?’ Het komt er een beetje hulpeloos
uit. Femke steekt haar hand in het washandje, buigt zich over het lichaam van
mevrouw T. en bekijkt de oude, weerloze vrouwenbillen. Ze rilt van ontzetting en
onrecht. Ze zet aan bij de bilspleet en gaat verder naar beneden. Ze vraagt zich af of
er nu voorgoed iets zal verschuiven in de orde der dingen. In het wederzijds begrip.
Mevrouw T. begint opnieuw te huilen.
‘Schoonheid is ook een vorm van troost,’ mompelt Femke. ‘Ik kom u troost
brengen.’
‘Wat zeg je?’
‘Dat ik u kom troosten.’ Femke trekt haar hand terug, verschoont het washandje
in het sop. In haar ogen hopen zich tranen op. Ze gaat nog een keer met het washandje
langs de billen van mevrouw T. Ze weet niet hoever ze precies moet gaan. Ze vindt
dat ze al ver is gegaan.
‘Als ze me nu eens konden zien zitten,’ fluistert mevrouw T.
Wie ‘ze’ zijn, durft Femke niet te vragen. Maar juist nu zou ze het ontzettend graag
van mevrouw T. willen horen. Dat er nog steeds een paar mensen belangrijk zijn,
belangrijk genoeg om voor te leven. Dat er nog voldoende momenten zijn om je op
de been te houden. Dat het allemaal nog steeds de moeite waard is. Ondanks alle
shit. Ze weet dat mevrouw T. dol is op haar kleinkinderen. Ze geniet ervan als ze op
haar schoot klauteren en haar ‘oma’ noemen.
De deurbel gaat. Els, of hoe heet ze, is drie kwartier te laat. Met onbegrijpelijk
enthousiasme neemt ze het washandje van Femke over. Die wordt vriendelijk bedankt
voor de hulp. Wat fijn dat zij even voor mevrouw heeft willen zorgen. Mevrouw T.
is duidelijk opgelucht dat Els er is. Deze vrouw heeft haar al eerder bloot onder de
douche gezien. Die gaat echt niet moeilijk doen over een beetje poep.
Femke maakt afwezig haar ronde met de stofdoek af. Er schuurt iets tussen wie
ze is en wie ze zou willen zijn. Tegen de tijd dat ze haar werkbriefje moet laten
tekenen, zit mevrouw T. alweer gehuld in lavendelgeur en keurige kleren aan tafel
met een krant voor haar neus. De handtekening is traag en trillerig, maar herkenbaar.
Femke voelt opnieuw de aanvechting om het te vragen. Of het de moeite waard is.
‘Tot volgende week?’ vraagt mevrouw T., zoals ze dat elke week vraagt. Ze
glimlacht. Ze heeft haar hand al opgestoken om Femke uit te zwaaien. Niks aan de
hand. Alles oké.
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Dienstverkeer volgens de wet
door Florus Wijsenbeek
Diep in het hart van het liberalisme woedt een nimmer aflatende tweestrijd tussen
de hang naar wetshandhaving en de verdediging van de vrijheid van het individu.
Tijdens mijn politieke loopbaan in het Europees Parlement heb ik menige afweging
dienaangaande moeten maken, en deze werden niet gemakkelijker naarmate ik vaker
in mijn persoonlijk leven met de neus gedrukt werd op de zonderlinge knoop waarin
deze twee idealen vaak zijn verstrikt.
Neem het vroege voorjaar van 1972. Ik was koud woordvoerder van de Liberale
en Democratische fractie in het Europees Parlement, en mijn vrouw en ik kwamen
te wonen in het dorp Junglinster in het Groothertogdom Luxemburg. Weinig mensen
zullen er ooit zijn geweest, maar daar was toen nog het secretariaat van het Europees
Parlement gevestigd. Het gat - meer was het niet - lag halverwege Luxemburg-stad
en Echternach langs de grote weg naar Trier. Ondanks het feit dat er maar tweeduizend
zielen woonden, had het toch wel enige bekendheid omdat de zendmasten van Radio
Luxemburg er stonden. De faam van dat eerste commerciële radiostation in Europa
(de uitzendingen begonnen in 1931 en de eerste ‘Top 20’ werd in 1948 uitgezonden)
was toen al een beetje tanende en niemand kon vermoeden dat het ooit de basis zou
worden van het RTL-imperium. In elk geval hadden de enorme masten zo hun
ongewenste neveneffecten, want vooral met mistig weer was het signaal dermate
sterk dat bij ons thuis de ongewenste uitzendingen in het Letzeburgs niet alleen door
alle andere zenders heen klonken maar ook tetterden uit de verwarmingsbuizen en
het strijkijzer.
Onze huisbaas heette Lucien Dahm en hij was niet de eerste de beste. Als
plaatselijke chef van de gendarmerie - de Luxemburgse rijkspolitie - zwaaide hij niet
alleen de scepter over Junglinster maar tevens over beide naburige tot dezelfde
gemeente behorende gehuchten Bourglinster en Enter. Beide vlekken tellen nog geen
duizend inwoners, maar Bourglinster had wel een enorm kasteel uit de 11de eeuw
waar men nu zeer sjiek kan dineren.
Dahm verhuurde ons zijn gloednieuw gebouwde eigen huis, waarin hij na zijn
aanstaande pensionering zelf wilde gaan wonen. Zolang hij nog werkte, had hij als
chef van een politiekorps van drie man, incluis hemzelf, echter recht op een
dienstwoning. Het stallen van buitenlanders in zijn eigen optrekje was dus een mooie
bijverdienste. Daarbij kwam het goed uit dat de dienstwoning dermate dicht bij zijn
verhuurde eigen huis lag dat hij vanachter zijn bureau met de verrekijker het doen
en laten van de huurders nauwkeurig in de gaten kon houden. Zodra hem iets verdachts
opviel, meldde hij zich bij de voordeur.
Wij spraken Frans met hem, maar dat was ook voor hem een vreemde taal, zodat
hij onze vrolijkheid over onze begroeting ‘Monsieur Dahm’ niet erg begreep. Een
ander vermakelijk misverstand deed zich voor toen wij de monsterlijke rozen op het
nieuw aangebrachte behang - wandteppiche in het Duits en Luxemburgs - hadden
overgeschilderd en hij meteen kwam zeggen dat hij geen waardering kon opbrengen
voor de verminking van zijn tapètes, zoals hij in het Frans zei. Dat dit woord ‘homo's’
betekent, was hem duidelijk onbekend.
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Bijna nog vaker dan bij de voordeur ontmoette ik Dahm en zijn
collega-wetshandhavers wanneer ik mij naar mijn werk spoedde. Elke dag reed ik
over de weg van Echternach naar Luxemburg-stad, en terug. Dat traject is in totaal
ongeveer dertig kilometer lang en leidde geheel driebaans dwars door het woud. Ons
dorp lag halverwege en was het enige plekje met bebouwing in de wijde omtrek.
Hier was dus ook de enige plaats waar over
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een kort stukje een snelheidsbeperking gold. Voor de rest kon je in die tijd tussen
Echternach en Luxemburg-stad zo hard rijden als je wilde. Voor Dahm en zijn mannen
was het asfalt bij Junglinster dus een heerlijke plek om een val voor snelheidsduivels
op te zetten. Het was dicht bij huis, en het was altijd raak. Geen wonder dat zij zich
elke dag opnieuw opgewekt en handenwrijvend posteerden langs de weg om hun
bonnen uit te schrijven.
Het toeval wilde dat ik destijds de trotse eigenaar was van een fors opgevoerde
Simca, waarmee ik de zeventien kilometer naar mijn kantoor in de stad in tien minuten
kon afleggen, hetgeen mij in staat stelde ook thuis te komen lunchen. Dit schema
was echter niet te halen wanneer ik mij aan de snelheidslimiet bij Junglinster zou
houden. Maar hier kwam mijn band met de huisjesmelkende politiechef goed van
pas. Telkens als ik de val van de agenten met grote vaart naderde, maakten ze met
overgave aanstalten mij te doen stoppen om alweer een onverlaat te bekeuren. Maar
zodra ze zagen dat het huurder van de chef was, werd het stopteken soepel omgebogen
in een saluut. Terwijl ik met piepende banden langs de mannen scheurde, wuifde ik
ze vriendelijk toe en werd ik vervuld met een vage onrust waarbij de importantie van
het dienstverkeer voor het Europese ideaal zonderling botste met de parlementaire
inborst die iets fluisterde over wetshandhaving zonder aanziens des persoon enzo.
Daarom was het een hele opluchting dat we niet erg lang in Junglinster hebben
gewoond. Het huis op de helling was voor onze net geboren oudste dochter toch wel
iets te link, en bovendien bleek ook dat de piepkleine dorpse gemeenschap voor ons
als vreemde eenden in de bijt tamelijk verstikkend. Zo berichtte onze verhurende
politiechef elke maandagochtend steevast - en alsof we het zelf niet wisten - hoeveel
en welke gasten we dat weekend hadden ontvangen. Bovendien kwamen alle
dorpsbewoners opvallend vaak langswandelen waarbij ze even opvallend lachten,
blijkbaar vanwege onze tuin, die voor hun doen overdreven veel bloemen bevatte en
te weinig moestuin, afgezien van een enkel kropje doorgeschoten sla. Uiteindelijk
wisten we niet hoe snel we weer gewoon stadsmensen konden worden.
We vonden een nieuw onderkomen in Bridel, een buitenwijk van Luxemburg-stad.
Helaas waren we ook daar nog niet af van de dilemma's inzake wetshandhaving.
Toen de oliecrisis uitbrak, werd de benzinetank van mijn auto een keer 's nachts
leeggezogen, net nadat ik hem tot de rand toe had gevuld. Meer vanwege de curiositeit
dan als officiële melding van een vergrijp vertelde ik dit tussen neus en lippen aan
de Chef Veiligheid van het Europees Parlement, een Vlaming die dapper de naam
‘Wallon’ droeg. Deze rook eindelijk zijn kans redderend op te treden en zonder mij
hiervan in kennis te stellen waarschuwde hij de plaatselijke politie. Ik was als lid
van de Europese draaimolen inmiddels onderweg naar Brussel en was dus geheel
onkundig van het feit dat de Luxemburgse wetshandhavers met groot materieel
uitrukten. Met loeiende sirenes scheurde de gendarmerie van Bridel ons straatje in,
stormde ons huis binnen en schreeuwden tot grote schrik van mijn echtgenote en nog
geen tweejarige dochter voortdurend iets onduidelijks over ‘Le president du Parlement
Européen!’.
Toen de gemoederen bedaarden en mijn vrouw vroeg wat er eigenlijk aan de hand
was, moesten de dienders bekennen dat zij het ook niet wisten, maar dat ze ter
opheldering even hun eigen bureau zouden bellen. Nadat het om de aangifte van een
benzinediefstal bleek te gaan, dropen ze af, behalve de wijkagent, die de zaak verder
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zou behandelen. Bij een kopje koffie en een mariakaakje om van de opwinding te
bekomen, toonde hij zich danig verbaasd, want, zo vertelde hij, de enige uit de buurt
die wel eens iets stal, studeerde nu in Brussel, en die kon het dus niet hebben gedaan.
Dat wetshandhaving diep in de Luxemburgse genen zit, bleek ook overduidelijk toen
ik weer eens met alle andere ambtenaren van het Europees Parlement per trein de
gang maakte tussen Luxemburg en Brussel, waar onze
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commissievergaderingen werden gehouden. Oorspronkelijk duurde de reis eindeloos
omdat de trein op de 28 kilometer tussen Luxembourg Gare Centrale en de eerste
halte in België, Arlon, wel acht keer stopte. Dit was een overblijfsel uit de tijd dat
de trein vrijwel het enige vervoersmiddel in het Groothertogdom was. De conducteurs
kenden alle oude dametjes die vanuit hun dorpen als Mamer, Steinfort en Sterpenich,
waar geen winkels waren, elders boodschappen gingen doen. Zij werden stuk voor
stuk vanaf de Märklin-stationnetjes in hun gehuchten de trein in gehesen. Dat nam
zijn tijd, maar het gemor van de ambtenaren bleef meestentijds binnensmonds.
Het is onduidelijk of deze negentiende-eeuwse gewoonte uitstierf vanwege de
verbreiding van de auto in Luxemburg of vanwege de toename van onze parlementaire
commissievergaderingen, maar zeker is dat de Luxemburgse spoorwegmaatschappij
op een gegeven moment besloot de boemel in een sneltrein de veranderen. Met de
gebruikelijke lokale voortvarendheid werd de ambtenarentrein van half zeven 's
ochtends herdoopt in ‘Le Schuman’, naar de in Luxemburg geboren Franse minister
van Buitenlandse Zaken die in 1950 de beslissende oproep tot de oprichting van de
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal had gegeven. ‘Le Schuman’ stopte
voortaan op weg naar Brussel nog maar op vier plekken en werd na enige tijd zelfs
uitgerust met gloednieuwe wagons.
Op de dag dat het gebruikelijke groepje slaperige ambtenaren voor het eerste in
de glanzende nieuwe rijtuigen wilde stappen, riep onze collega Herbert Misch ons
plots toe dat wij dit niet moesten doen. Er was iets mis. Wij deinsden terug, want
Herbert Misch was secretaris van de vervoerscommissie, en hij kon het weten.
Bovendien wist iedereen in het Europarlement dat hij een echte treinfanaat was en
werkelijk alles wat er in Europa over treinen te weten viel ook daadwerkelijk wist.
Hij kende alle lijnen en stations, alle dienstregelingen, alle soorten locomotieven en
wagons. Elk jaar bracht hij zijn vakantie door met nieuwe treinreizen. Thuis had hij
een magistrale modelspoorbaan die via een gat in de tussenmuur doorreed naar de
zolder van zijn buurman, onze directeur-generaal Raymond Legrand Lane, een oudingenieur van de Franse Spoorwegen. Misch en Legrand Lane gingen zo ver dat zij
hun modelspoorweg stipt lieten rijden volgens de dienstregeling van de Franse
spoorwegmaatschappij SNCF. Dit betekende dat als daar werd gestaakt, en dat was
nogal eens, er ook tussen de belenden zolders niet werd gereden.
En deze Herbert Misch riep nu dat er iets niet klopte. Wat dan, wilden wij weten,
want een nieuwe trein is mooi, maar sneuvelen voor het Europese ideaal in een
glanzende wagon leek ons weinig aanlokkelijk. ‘De nummers op de wagons kloppen
niet!’ verzekerde Misch ons hoofdschuddend. Uiteindelijk bleek dat hij - de grote
kenner! - niet wist dat er nieuw materieel voor ‘Le Schuman’ zou komen, en onder
hoongelach duwden we hem naar binnen waarna de reis naar Brussel kon beginnen.
Deze deconfiture vroeg om een revanche van Misch. Hij zag zijn kans schoon
toen niet lang na vertrek uit Luxemburg de conducteur onze kaartjes kwam
controleren. Omdat wij hem en hij ons allemaal kende, en het tijdstip ook voor hem
vroeg was, deed hij daar niet moeilijk over en zijn slaperig oog gleed vanuit de verte
goedkeurend over onze plaatsbewijzen. Dit was tegen het zere been van Misch, die
op barse toon de conducteur gelastte zich te houden aan Artikel 4 van het Reglement
van de Conducteur der Luxemburgse Spoorwegmaatschappij, en derhalve naast zijn
kortingskaartje ook zijn abonnement te controleren. De brave beambte wist niet wat
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hij hoorde, maar omwille van de lieve vrede op dit uur wierp hij een blik op het
abonnement van de geachte afgevaardigde.
Blijkbaar werden nu ergens diep in hem allerlei wetshandhavende instincten
wakker. In elk geval vroeg hij plots ook alle andere inzittenden van de eersteklascoupé
naar hun abonnement. Zo kwam hij bij Mevrouw Misch terecht, die haar echtgenoot
als gebruikelijk vergezelde. Zij was een platinablonde, nogal chaotische en
opgewonden persoon, die altijd bij iedereen de sterren wilde lezen of anderszins van
haar helderziende gaven deelgenoot wilde maken. Zij had mij eens in Straats-
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burg op straat aangesproken met de vraag of ik ‘Zwillinge’ was. Op mijn antwoord
dat ik wel broers maar geen tweelingbroer had, zei ze dat ze mijn sterrenbeeld
bedoelde, hetgeen inderdaad Tweeling is.
Deze helderziende mevrouw Misch begon op deze bewuste treinreis na de vraag
van de bewuste conducteur zenuwachtig in haar tasje te rommelen, vond klaarblijkelijk
haar treinabonnement niet en wendde zich tot haar echtgenoot om te vragen of
‘Liebchen’ het misschien had. De conducteur was nu klaarwakker - net als alle overige
passagiers die met spanning wachtten op de reactie van ‘Liebchen’. Helaas voor
mevrouw riep Herr Misch geërgerd uit dat ze het abonnement altijd zelf bij zich
moest hebben. Dat waren de regels!
We hielden onze adem in, want we voelden een groots moment in de geschiedenis
van de Luxemburgese wetshandhaving naderen. En wij werden niet teleurgesteld.
De conducteur schraapte zijn keel, en haalde een boekje uit zijn tas. Dit was niets
minder dan het Reglement van de Conducteur der Luxemburgse
Spoorwegmaatschappij!
Met luide stem declameerde hij vervolgens Artikel 5 uit het Reglement. Daarin
stond vermeld dat hij als wetshandhaver thans gerechtigd was aan een passagier die
wel een gereduceerd tariefkaartje, maar geen geldig abonnement kon overleggen,
een boete op te leggen van maximaal driehonderd Luxemburgse Francs. Dat is
omgerekend niet meer dan vijftien euro, maar dit deed niets af aan de verpletterende
indruk die hij in de coupé maakte. Te meer daar hij zich triomfantelijk wendde tot
de Europese treinfanaat, die hem zo vroeg en zo onterecht op zijn plichten had
gewezen. Met de macabere glimlach die alleen gegeven is aan wetshandhavers die
de wet handhaven, voegde hij de geachte afgevaardigde toe: ‘En dat mag U betalen,
mijnheer.’
Nadien hebben wij Herbert Misch nimmer meer in Europees verband horen spreken
over zijn kennis van alles wat met treinen te maken had, laat staan dat hij ooit nog
melding heeft gemaakt van het Reglement van de Conducteur der Luxemburgse
Spoorwegmaatschappij.
Zo heeft de wetshandhaving in het Groothertogdom mijn leven verrijkt. Nu ik de
Harry Potter-boeken voorlees aan mijn kleinkinderen, en daarin bij de passages kom
over het Departement van Magische Wetshandhaving, kan ik immers met een wijze
glimlach vertellen dat deze afdeling van het Ministerie van Toverkunst helemaal niet
in Londen is te vinden, maar ergens in die geheimzinnige heuvels tussen Junglinster
en Bridel.
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Quo vadis (I)
door Vrouwkje Tuinman
In Noord-Londen staat een rozenstruikje. Nu ja, er staan hier een heleboel
rozenstruikjes. Sommige zijn zo groot dat ze een monumentale zuilengang begroeien.
In de zomer is het een feest van kleuren en geuren. Maar het is nu winter, alle
beplanting is teruggesnoeid en aan niets is te zien dat dit ene rozenstruikje meer
gelijk is dan de andere.
De uitvaart van acteur Peter Sellers is niet helemaal gegaan zoals hij had gepland.
Het idee was dat een flinke brassband het door hem gehate In the mood zou spelen.
Het werd een schel tetterend bandrecordertje. Sellers vele echtgenotes huilden. Zijn
collega's ook, van het lachen.
Sinds 1980 ligt de as van Sellers onder dit rozenstruikje. De vrouw die een paar
jaar terug een plekje naast hem reserveerde, kan toen nauwelijks acht geweest zijn.
Ze is Amerikaans, jong, in de kracht van haar leven. En toch wil zij straks zo dicht
mogelijk bij plot nummer E39802 komen te liggen. In dezelfde grond. Bij hem, zei
ze tegen de beheerder.
Eric Willis was er in 1980 niet bij. Hij was destijds loodgieter. Pas op latere leeftijd
- toen hij zich te oud voelde om de hele dag door Londen te scheuren - kwam hij hier
werken, bij Golders Green Crematorium. Aanvankelijk werd zijn sollicitatie
afgewezen. Een jonger iemand kreeg de baan van terreinbeheerder. Maar die hield
het slechts een halve dag vol. Bang voor geesten. Bang voor de ovens. Bang voor
de dood. Dus mocht Willis aan de slag.
Met zijn enorme sleutelbos komt hij overal binnen waar de gewone bezoeker niet
bij kan. Ik loop achter hem aan een van de mausoleums binnen. Een spaarlamp gaat
aan. Sigmund Freud ligt hier in een eigen nis. Beter gezegd: de bedenker van de
psychoanalyse woont hier in een vaas. Met zijn vrouw. Eerst stond het ding jaren in
zijn werkkamer en keek hij ernaar. Later stopte men de drie, vier kilo die van hem
over was erin. Nog later kwam de drie, vier kilo van zijn vrouw Martha erbij. Daarna
werd de vaas dichtgemaakt.
‘Raak hem maar aan,’ zegt Willis. En: ‘Toe maar.’
Met rechts doet hij voor hoe je je hand om de vaas kunt vouwen. ‘Dit is het dichtst
dat je ooit bij hem zult komen.’ Hij knikt ter aanmoediging.
Mijn linkerhand gaat naar de urn toe. Die is koel en glad. ‘Goed zo,’ zegt de
beheerder. Samen omvatten we Freud. Naast hem staan diverse vrienden en
familieleden, zoals zijn dochter Anna. In doosjes en kistjes. Die zijn zo neergezet
dat je goed kunt zien wie waarin zit. Anders gaan bezoekers de doden te veel oppakken
en verschuiven.
Een keer of drie per week krijgt Freuds urn bezoek. Er zijn mensen die er steentjes
naast leggen. Die gebeden in andere talen prevelen. Mensen die knielen. Die moeten
huilen, boos worden, verhalen vertellen. Willis denkt dat het feit dat de as zich boven
de grond bevindt maakt dat mensen er mee om gaan alsof het een persoon is, die
toevallig even niks terugzegt.
Zelf is de beheerder altijd bereid tot conversatie. Gaandeweg is zijn taak deels
verschoven van de gebouwen naar de bezoekers. Neem Harvey. Die komt al twintig
jaar elke dag langs bij zijn overleden vrouw. Of Pauline, groot fan
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van de popzanger Marc Bolan, die ergens onder een van de wandelpaden ligt, net
als zijn collega's Ian Dury en Johnny Kidd trouwens. Pauline is onlangs gescheiden.
Ze sms't geregeld met Willis over haar zorgen. En er is de Italiaanse dame die vier
keer per jaar overkwam om Freud te bezoeken. Sinds haar moeder ziekelijk is, lukt
dat niet meer. Willis heeft oogluikend toegestaan dat ze kunstbloemen - verfoeid en
verboden op Golders Green - bij de urn liet zetten, en stuurt haar nu geregeld foto's
van de nis, als daar weer iets veranderd is.
Vroeger had Eric nooit veel vrienden. Buiten zijn werk zag hij alleen zijn vrouw.
Sinds hij hier beheerder werd, is dat heel anders. Iedereen die een kerstkrans laat
bezorgen voor bij een plaquette, krijgt een foto van het resultaat opgestuurd. Als
Willis 's avonds thuiskomt, wachten emails van mensen over de hele wereld op hem.
Zelfs als hij slechts een rondleiding heeft gegeven, sturen ze hem kaarten, foto's en
cadeaus. Waarom ze dat doen, en blijven volhouden, weet hij niet. Zelf heeft hij het
in elk geval nog nooit gedaan, na een rondleiding, ergens op vakantie. Maar wel ziet
Willis het als een taak om het contact in stand te houden. Met sommige mensen praat
hij wekelijks via Skype. Toen hij Carol uit Las Vegas zijn kat Jimmy Joe had laten
zien, was ze zo verliefd dat ze het dier een fles wijn met zijn naam en foto erop
stuurde.
Willis' werkkamer is van onder tot boven beplakt met foto's, tekeningen en
aandenkens. Hij kijkt ernaar terwijl de waterketel borrelt en het broodrooster opwarmt.
Hij fotografeert bezoekers, bezoekers fotograferen hem, hij maakt tekeningen en
schilderijen van de foto's, bezoekers sturen dan weer een foto van hoe het schilderij
in hun huis hangt. De meeste mensen zijn blij met de portretten die Willis van ze
maakt. Wanneer ze de envelop openen, beseffen ze dat ze al wat verder zijn in hun
rouwproces.
Een Franse vrouw kwam hier ooit voor haar idool, The Who-drummer Keith Moon
(die werd verspreid in sectie 3P). Ze was pas fan van de band geworden nadat ze
deels gehandicapt was geraakt. In een gedicht, dat ze graveerde in glas, verwoordde
ze haar gevoelens. Toen ze het bij Moons gedenksteen zette, viel ze op de grond.
Collega's van Willis brachten haar naar het kantoor en verzorgden haar. Sinds haar
bedankkaartje is er een uitgebreide correspondentie ontstaan. Aanvankelijk was de
Française bang hem af te schrikken met haar lange brieven. Niets is minder waar,
vertelt Willis. Het is leuk om haar te helpen met de nieuwe focus in haar leven. ‘Nu
reist ze ondanks haar handicap de hele wereld over, naar plekken waar Keith Moon
is geweest.’ De vrouw denkt dat Keith het allemaal voorzien heeft, zelfs nu nog over
haar waakt. De nieuwe vriendschap ervaart ze als een groot geschenk.
Het gaat ook wel eens mis. De Britse Sarah kreeg een zenuwinzinking toen haar
ouders kort na elkaar stierven. Op de banken van Golders Green, uitkijkend op het
strooiveld, zat ze uren na te denken. Zonder iets te zeggen staarde ze naar de
schoorstenen, waardoorheen ooit H.G. Wells en Kingsley Amis in rook opgingen.
Zo ook op de dag van de jaarlijkse Joodse herdenkingsdienst. Voor het eerst had ze
een vage glimlach op haar gezicht. Willis nam foto's en praatte met haar over de
troost die deze plek kan geven. Diezelfde avond schreef hij een gedicht voor Sarah
en zond het haar per email. You may hear voices from a breeze, stond er in, de wind
draagt hier soms stemmen mee. Sarah is nooit meer terug geweest op Golders Green.
‘Ik ben er bezorgd over,’ zegt Willis, ‘Ze was een verwarde ziel, wellicht is die regel
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haar te veel geworden.’ Misschien moet hij haar bellen. Misschien niet. Hij weet het
niet. Hij weet niet hoe rouw
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werkt. En waar al die overledenen toch zijn. ‘Niet hier. Ik voel nooit een
aanwezigheid.’ Golders Green is wat hem betreft eerder een plek voor de levenden.
Als Willis zelf overlijdt, wordt hij gratis gecremeerd. It comes with the job en
scheelt 550 pond. Een plek heeft hij nog niet uitgekozen. De muziek ook niet, maar
hij overweegt iets van John Denver. Die zong veel over bergen - zijn as werd
uitgestrooid over the Rocky Mountains bij Aspen, Colorado - en Willis houdt van
ruige landschappen. Het zal dan wel van een cd moeten komen.
Op het plot van de Amerikaanse die naast Peter Sellers wil liggen staat een goudgele
hybrid tea rose. De acteur zelf is opgegaan in de rode stamroos die het crematorium
doorgaans kiest. Als voor rozenstruiken goed wordt gezorgd, kunnen ze 250 jaar oud
worden.
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[Medewerkers]
JAN BLAUWHOF

(1948) - Werkte vroeger in het onderwijs.

(1976) - Woont in Parijs. Publiceerde verhalen in Hollands
Maandblad en won de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2007/2008. In 2010
verscheen zijn roman Iedere dag in dienst van jou.
IVO BONTHUIS

(1959) - Als journalist werkzaam bij de VPRO. Publiceerde zijn
poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999), Ruimtevaart (2005) en
Neem me mee, zei de hond (2010).
WIM BRANDS

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

MAłGOSIA BRIEFJES

(1979) - Filmmaker en beeldend kunstenaar. Voltooide de
opleiding Autonoom Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Zie: www.malgosiabriefjes.com.
(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

(1976) - Dichter, podiumkunstenaar en vertaler.
Publiceerde de bundels Als geen ander (2008) en Stil alarm (2009). Begin 2011
verscheen De uitputting voorbij. Winnaar Hollands Maandblad Schrijversbeurs
(poëzie) 2007/2008 en Hollands Maandblad Schrijversbeurs (essayistiek)
2010/2011.
KRIJN PETER HESSELINK

(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

(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

MICHAEL TEDJA (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).
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 (20083 met
tekeningen van Iris Le Rütte) en Soms is alles eeuwig (2009).
(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
Deze maand bleef er gelukkig weinig tijd over voor contemplatie over de nakende
ondergang van de Europese economie of over de crisis in de mondiale politieke
verhoudingen, laat staan over het advies van de Raad voor Cultuur om meer literaire
festivals te subsidiëren en ‘aanzienlijk’ minder literaire tijdschriften. Er was immers
afleiding genoeg dankzij de ongesubsidieerde maar wel weekendvullende herhalingen
van Paul de Leeuws ‘MaDiWoDoVrijdagShow’, de nimmer meer eindigende ‘RTL
European TV Poker Tour’ en de permanente grote finale van het biologerende
televisieprogramma ‘Holland's got Talent’. Omdat aan die laatste show de leden van
de Raad van Cultuur niet bleken mee te doen, restte er toch nog een kort moment
om te piekeren over het recente overlijden van Max van der Stoel.
Wat mij trof in de berichtgeving in de media over het verscheiden van deze politicus
was dat er woorden opdoken die ik lang niet had gehoord, die ik zelden meer lees
en die vrijwel zeker nog nooit zijn gevallen in de ‘MaDiWoDoVrijdagShow’, in de
‘RTL European TV Poker Tour’ en in de permanente finale van het
televisieprogramma ‘Holland's got Talent’. Het leek veeleer te gaan om klanken uit
een ander tijdperk, om termen uit een vergaan schimmenrijk en om begrippen uit
een voorbije wereld toen de Raad voor Cultuur nog niet over ons waakte. Het is zelfs
niet ondenkbaar dat we thans ze voor het laatst hebben zien langskomen. - Ik doel
op de woorden ‘deskundig, hoffelijk, loyaal, onkreukbaar, begiftigd met een groot
rechtvaardigheidsgevoel, erudiet en belezen’.
Men wilde waarschijnlijk duidelijk maken dat Van der Stoel een nogal serieuze
opvatting had van beschaving. Voor hem telde zowel de individuele opdracht om
goed te leven, als de collectieve verantwoordelijkheid om elke stem te laten tellen.
Nu ja, dat laatste geldt tegenwoordig ook nog, geloof ik. Zo zag ik met instemming
de kop in NRC Handelsblad ‘Uw stem telt’. Bij verder lezen bleek er te staan: ‘Uw
stem telt bij de NRC wijnclub!’ En men spoorde ons aan per tweet te stemmen in
een ‘unieke wijntwitterij’ op de alcoholische versnapering van onze voorkeur. ‘Het
is tijd voor rosé! Twitter mee’ las ik in de krant waarin ooit J.L. Heldring in zijn
column Van der Stoel omschreef als een van de weinig ministers wiens redevoeringen,
‘hoe men ook over de strekking mag oordelen, een duidelijke innerlijke samenhang
vertonen’. Deze voordrachten waren, luidde Heldrings oordeel, ‘kennelijk vanuit
één conceptie, ja waarschijnlijk door één hand geschreven.’
Iets zegt me dat ook onze tijd een innerlijke samenhang kent, en wellicht zelfs één
conceptie. Zo ontwaar ik een evidente relatie tussen die wijntwitterij enerzijds en
een recent onderzoek naar het geestesleven van Nederlandse studenten anderzijds.
Uit dat onderzoek bleek dat Nederlandse studenten als tijdschrift liever de
Cosmopolitan dan de Glamour lezen, en Donald Duck net iets meer waarderen dan
Veronica Magazine. Tevens bleek dat onder deze hoogopgeleiden de meest gelezen
krant Sp!ts is en de minst gelezen krant NRC Handelsblad. Jammer wellicht, want
zo'n wijntwitterij zou hun rechtvaardigheidsgevoel, hun eruditie en hun belezenheid
vast geen kwaad hebben gedaan. - BB
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Afkomst - ras - talent
Over kunst, identiteitspolitiek en schisma's
door Michael Tedja
Ik ben een neger. Dat herhaal ik even, want u had het niet verwacht in deze kolommen.
Opnieuw: ik ben een neger. En nogmaals: ik ben een neger, maar ik laat me niet
opsluiten, niet achter de tralies van vooroordelen noch in de dwangbuis van etnische
solidariteit. Mijn kleur is niet belangrijk - mijn werk moet belangrijk zijn. En dat
werk moet niet alleen belangrijk zijn voor ‘de Surinaamse gemeenschap in Nederland’
of voor welke groep dan ook, maar het moet belangrijk zijn voor iedereen. Ik laat
me niet opsluiten. Ik ben een kleurenblinde neger.
Ik ben een kleurenblinde neger en ik spot met de beeldvorming over zwarte mannen
(geile bokken), zwarte kunstenaars (gevoelsmensen) en zwarte intellectuelen
(naïevelingen). Een geile bok kan geen coherent betoog schrijven - een gevoelsmens
is alleen met zichzelf bezig en schrijft niet over de wereld - een naïeveling is nooit
opzoek naar de waarheid en durft geen vragen te stellen. Ha, ik spot ermee. Ik lach
erom. Ik speel met mijn rol als neger. Spelen is niet altijd grappig. Ik ben kleurenblind
maar zie het zwart in wat betreft mijn negerrol.
Gek genoeg blijkt dit alles confronterend voor zowel Surinamers als voor blanke
Nederlanders. Ik zwerf in het niemandsland tussen hun voordelen en hun
gemeenplaatsen. Ik ben een zwarte kunstenaar en ik ben een zwarte intellectueel.
Nee, niet waar: ik ben kunstenaar en misschien een intellectueel. Ik wil nadenken
over de wereld. Diep nadenken. Ik zoek het verhaal onder het verhaal achter het
verhaal. Ik denk: mooie dingen worden door tweederangs kunstenaars gemaakt. Ik
wil geen tweederangs kunstenaar zijn. Ik wil verdrinken in fundamentele vragen en
zinvolle hypothesen.
EERSTE HYPOTHESE: goede kunst is geen versiering. Goede kunst heeft nut. Het
denken over existentiële vragen staat in directe relatie tot het maken van en het kijken
naar goede kunst. Die vragen bepalen mede de vormontwikkeling, het handelen, het
tonen en het ondergaan. Ik spreek uit ervaring. Elke keer als ik een tentoonstelling
organiseer of zelf schilder voel ik een dilemma en vraag ik mijzelf af: ‘Waarom doe
ik dit? Wat heeft het voor zin deze doeken op te hangen en voor veel geld te verkopen
aan mensen die veel geld hebben?’
Een simpele vraag, wat u zegt, maar weet u het antwoord dan? Voor mij is het een
existentiële vraag. Ik probeer met deze vraag een beeld te krijgen van het
onvoorstelbare. Ik ben kleurenblind, dus dat valt niet mee.
De ene simpele vraag roept de andere op: waar gaan we naartoe? Welke kant moet
het allemaal op? Dit zijn vragen die gesteld moeten worden, maar waarschijnlijk
geen antwoord hebben. De kunst heeft een eigen wil. Het is de taak om uit te vinden
waar die wil zich bevindt, wat die wil precies wil en hoe die zich organiseert. Dit is
een dermate complexe opgave dat het onmogelijk lijkt om iets zinnigs over deze
kwestie te zeggen. Laat staan te schrijven. Toch is de vraag stellen al een vorm van
zingevend antwoord. Het vragen staat symbool voor het adembenemende vermogen
van de mens abstracte zaken te kunnen verbeelden.
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TWEEDE HYPOTHESE:

het hart van de kunst klopt. Het bloed, de geest stroomt waar
het niet gaan kan. Identiteitspolitiek is de grootste vijand van goede kunst. Ik ben
geen hypocriet, ik zing niet mee in een koor. Een groep gezichtlozen die elkaar bij
de achternaam noemen, naar elkaars pijpen dansen en de
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hand boven het hoofd houden. De ene hand wast de andere, dat werk.
Als ik aan hypocrisie denk, denk ik aan minister-president Rutte en zijn club waar
Frits Bolkestein met de culturele scepter zwaait. Die laatste zei: ‘Ik ben er voor dat
er meer geld naar de cultuursector gaat. Dat halen we weg bij de ontwikkelingshulp.’
En Rutte zei: ‘Allochtonen moeten niet geholpen worden. Ze moeten zelf hun plek
in de maatschappij bevechten.’
Zo zie ik het ook, en toch klinkt het uit hun mond als vechtcultuur. Als zelfbehoud
uit angst. Deze liberalen hebben geen idealen. Ik kan het weten. Een deel van mijn
schoonfamilie zit zo diep in de VVD - mijn schoonvader was jarenlang rechterhand
van Bolkestein - dat ze op een dag hebben besloten om mij eruit te gooien. ‘Jij bent
nooit tevreden. Het is nooit goed!’ zeiden ze voordat ze de deur dichtsloegen.
Daar stond ik dan op straat, met mijn zwart-witte kindje van acht maanden. Denk
niet dat ik hier mijn beklag doe. Ik had het zien aankomen. Twijfelen is mijn grootste
talent. Daardoor komt alles bij mij altijd op losse schroeven te staan. Daar kunnen
veel mensen niet goed tegen. Vast en zeker ook mensen die ik niet ken. Ik laat mij
niet opsluiten. In geen enkele platitude. Ik ben niet van plan een whisky-zuipende
om subsidie jengelende schilder te worden die één schilderij per jaar maakt, om daar
vervolgens alles en iedereen de schuld van te geven.
Ik ben wel van plan hier vier voorbeelden van eigentijdse schisma's in kaart te
brengen. Voor u. En misschien ook voor mijzelf
- Perdu is een culturele stichting die in een theaterzaal van de
universiteit van Amsterdam lezingen over literatuur, poëzie, politiek, kunst en
wetenschap organiseert. Een kleine groep ingewijden bezoekt de avonden, die
doorgaans op vrijdag worden gehouden. Die bewuste vrijdag was ik de eerste spreker.
Dat maakte dat de twee volgende sprekers hun verhaal op het mijne konden
afstemmen. De avond had als thema ‘de authentieke ander’. Vanuit het perspectief
van de andere twee gasten was ik die authentieke ander. Die andere twee sprekers
waren de Leuvense hoogleraar filosofie Rudi Visker en de Belgische schrijver Stefan
Hertmans.
Visker heeft veel gepubliceerd over de multiculturele samenleving en hij is ook
iemand die erg didactisch voordraagt. Ik had tijdens zijn voordracht niet zelden het
gevoel dat ik in een collegezaal naar een saai en schools verhaal moest luisteren.
Daar kwam bij dat de Leuvense hoogleraar mijn betoog op bepaalde punten aanviel,
hoewel ik niet goed begreep welke punten en al helemaal niet wat die aanvallen van
doen hadden met de multiculturele samenleving. De zaal vol Amsterdamse studenten
geesteswetenschappen leek evenwel van zijn betoog te genieten. Zoals altijd bij de
debatten van Perdu was er geen enkele beeldend kunstenaar onder het publiek.
Dit was het niet alleen symptomatisch maar ook een recept voor een cultureel
schisma. Elke keer als ik in Perdu voordraag - en ik heb daar de afgelopen jaren
vaker op het podium gestaan - ontstaat er een spanning. Doorgaans is het een welkome
spanning; zwarte kunstenaar en schrijver staat voor een overwegend wit publiek.
Deze keer kwam er iets bij. De voordrachten van mijn opponenten waren polemisch
en quasiwetenschappelijk. Mijn voordracht was liederlijk, poëtisch en schilderachtig.
Visker bleef maar emmeren dat het hem ‘voornamelijk om het discours’ ging.
Hertmans declameerde in een voordracht in staccato zinnen die alle kanten opgingen
en ad hoc overkwamen. Mijn eigen tekst was daarmee vergeleken nogal gesloten.
EERSTE SCHISMA
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Als teken dat het werk op zichzelf moet staan. Autonomie is essentieel. Ik wist dat
mijn voordracht niet direct publieksvriendelijk was.
Het schisma openbaarde zich in volle omvang tijdens de ronde tafeldiscussie na
de lezingen. De sfeer bekoelde al snel. ‘Kunst ontstaat niet in samenspraak met het
publiek. Het is autonoom en laat ruimte voor de verbeelding van de ander,’ zei ik.
Mijn tafelgenoten waren het hiermee in grote lijnen wel eens, geloof ik, maar ze
grepen de kans om mij schreeuwend in jargon tegen te spreken. Luid gekakel.
Onderonsjes. Academisch haantjesgedrag.
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Misschien kwam het omdat ik verkouden was, misschien ook omdat ik mijn
argumenten wilde laten spreken en niet mijn performance, maar er daalde een diepe
bezinning en rust over me. Ik keek ze onthecht aan terwijl ze mij bleven aanvallen.
Ik zag dat ze allebei vijftig jaar oud waren. En zeer gearriveerd. Oprecht
vooruitstrevende NRC-lezers, dat werk. Anders gezegd: de heersende culturele elite
versperde mij de weg. Wat hielden ze verborgen? Wat hadden ze te verliezen?
Vanwege welk groot gevaar moesten zij zichzelf zo overschreeuwen? Zagen zij iets
wat ik niet zag?
Nee. Zij probeerden mij eenvoudigweg terug in de jungle van etniciteit te duwen.
Natuurlijk was dat plan gedoemd te mislukken. In het bijzijn van het publiek en van
de bewakers van poëziecentrum Perdu heb ik ze de hand geschud en ben heengegaan.
Onze geesten hadden zich gescheiden aan weerszijden van een diepe afgrond.
- Ik sta in de rij voor de kassa van de MAKRO. Er staat een man
voor mij. Hij draagt een wit overhemd met blauwe
TWEEDE SCHISMA
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streepjes. Aan de rechterkant van ons is ook een kassa. Die is onbemand. Bij onze
kassa staat een lange rij klanten. Plotseling komt er een mevrouw met een kassalade
in haar handen uit een hok. Ze gaat achter de lege kassa staan, en maakt klaarblijkelijk
aanstalten de kassa te openen.
De man voor mij zegt plots tegen me dat ik naar die kassa moet gaan. ‘Dan zal je
sneller aan de beurt zijn.’
Ik zeg hem dat ik blijf staan waar ik sta. Ik weet uit ervaring dat het vaak lang
duurt om zo'n kassa te openen en op te starten. Voordat ik dan aan de beurt ben...
Inderdaad krijgt de mevrouw de kassa niet open. Ze loopt weg van haar plek en
wandelt door de winkel.
Ik zeg tegen de wit-blauw gestreepte man, ‘Kijk, als ik daar was gaan staan had
het veel langer geduurd.’
Hij lacht als een boer met kiespijn. Ik lach vriendelijk terug. Hij is inmiddels aan
de beurt en legt zijn boodschappen op de loopband. Als hij afrekent vraagt de
kassadame of hij zegeltjes wil. Dan zegt hij: ‘Geef die zegeltjes maar aan die meneer
daar.’
Dat ben ik. Klonk het nu onverholen denigrerend, of verbeeld ik me dat? vraag ik
mezelf af en probeer het voorval op een rijtje te krijgen.
Hypothese: de wit met blauw gestreepte man is een VVD-er of een PVV-er.
Vraag: Wat was het eerste wat ik dacht toen hij die zegeltjes mijn richting op
wuifde?
Antwoord: Ik dacht: hij heeft het gevoel er niet meer bij te horen, of in ieder geval
minder macht te hebben dan vroeger. Door mij, een zwarte Nederlander een fooitje
te geven, krijgt hij het gevoel zijn land een beetje terug te pakken.
Vraag: Wat bedoel ik daarmee?
Antwoord: Het was in zijn ogen in handen van zwarte Nederlanders, die geen
genoegen namen met de plekken die ze toegewezen kregen. Daarom zegt hij eerst:
‘Ga jij maar daar staan’ en schuift daarna een fooi in mijn richting.
Vraag: Maak ik het niet groter dan het is?
Antwoord: Ik ben een zelfstandige ondernemer. Anders kom je niet aan een
MAKRO-pas.
Vraag: Wat bedoel ik hiermee?
Antwoord: Mensen zoals ik die een Masters Degree op zak hebben, zijn mensen
die zelf hun plek in de samenleving bepalen.
Vraag: Denk je echt dat zoiets hem dwarszit?
Antwoord: Ik denk het. Vandaar die fooi. Zegeltjes voor die meneer daar die het
ooit beter wist, maar nu zijn wij de regeringsmacht!
Mijn huid is niet blank. Toch zou mijn kritiek op de samenleving waarin ik leef
gratuit zijn als ik mezelf als permanente buitenstaander zag. De kritiek is gericht aan
de maatschappij waarvan ik deel uitmaak. Dus deels aan mezelf maar ook deels aan
u.
Stel, u bent blank. U moet zich bewust zijn van de weg die mijn kritiek heeft
afgelegd. Of ziet u het als een aanval van een zwarte kunstenaar? Gek genoeg versterkt
dat misverstand het realiteitsgehalte van mijn kritiek.
Stel, u bent zwart. Ook dan heeft u een probleem. Sla het woordenboek er maar
op na. Opmerkelijk veel woorden uit het Surinaams die in de Van Dale terecht zijn
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gekomen, hebben een negatieve betekenis of connotatie. Neem het woord ‘zwart’;
zwart geld, op zwart zaad zitten, zwarte lonen, een zwart wereldbeeld, zwarte scholen,
iemand de zwarte piet toespelen, enzovoorts. Het woord ‘Hosselen’ staat voor; heroïne
verhandelen, dealen, op straat zwerven. In de Surinaamse taal heeft hosselen niets
met drugs te maken. Het is geen negatieve bezigheid. Het staat voor het opkomen
voor jezelf door ervoor te zorgen dat je overleeft. Dat kan dus gewoon heel hard
werken betekenen.
Behelst de Van Dale nu woordterreur? Van dat probleem zou je een studie kunnen
maken. Dat is niet mijn taak. Ik stel alleen vragen. Ik ben een kunstenaar met een
vergrootglas, een observator die zich beroept op zijn autonomie.
Bij de kassa van de MAKRO keek ik naar de man met het gestreepte overhemd.
Onze geesten scheidden zich aan weerszijden van een diepe afgrond.
DERDE SCHISMA - Wanneer we spreken over ‘de zwarte kwestie’ in politieke zin, dan

heb-
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ben we het over de politiek jegens een specifieke groep, we hebben het over
stigmatisering, over buitensluiting en waarschijnlijk over systematische achterstelling
of zelfs onderdrukking van die groep. Het onderwerp is altijd actueel. Zelfs als ik
me tot de Nederlandse situatie beperk, moet de starthypothese luiden dat de zwarte
gemeenschap het zwaar te verduren heeft.
Voorheen waren de zwarten onder de vlag van de rode politiek zorgenkindjes die
meer aandacht en hulp nodig hadden dan andere groepen. Zwart was zielig, arm en
achtergesteld. Dat probleem moest worden opgelost door het de helpende hand te
bieden. Uit barmhartigheid, solidariteit en een goed zelfgevoel. Veel zwarten vonden
dat allang best. ‘Zolang de ander mij vertelt wat ik ben en wie ik ben en wat ik moet
doen, en mij daarbij ook nog geld toestopt, ben ik iemand,’ hoorde ik ze denken.
Gelukkig zijn er altijd genoeg intelligente zwarten geweest die zich hebben verzet
tegen dit omgekeerde racisme van de helpende hand, dat in feite weinig meer deed
dan het minderwaardigheidsgevoel van de zwarte ge-
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meenschap en het superioriteitsgevoel van de blanke elite bevestigen. Ik heb mij dan
ook altijd afgevraagd waarom andere minderheden zich solidair voelden met de
zwarte zaak. Vrouwen, gehandicapten (in mindere mate) en homo's. Het staat buiten
kijf dat homo's door dezelfde maatschappij werden gediscrimineerd. De homo's leden
ook, maar ik heb nooit begrepen wat het directe verband tussen deze twee vormen
van lijden was. Het lijdend voorwerp in de zwarte zaak heeft niets met gender of
seksuele voorkeur te maken. De identiteitspolitiek die aan de zwarte zaak ten
grondslag ligt, is van een geheel andere orde dan die van de homo's.
De zwarte kwestie heeft te maken met cultureel en sociaaleconomisch
geïnstitutionaliseerd racisme. Dat verschijnsel valt wellicht terug te voeren op de
sociaal-darwinistische misvattingen van de evolutietheorie, maar in elk geval is het
een ontwikkelingsprobleem. Het gaat over een complex verschijnsel waarin de
systematische achterstelling van de groep aan de ene kant staat en de geschiedenis
van de slavernij aan de andere kant, terwijl beide verbonden zijn door draden van
ontkenning en miskenning. Als de inferieure positie van zwarten iets met seksualiteit
te maken zou hebben, dan gaat het om een strijd tussen de blanke man, die alles in
handen houdt en de zwarte man, die het heft in eigen handen wil nemen.
De starthypothese dat de zwarte gemeenschap het zwaar te verduren heeft, verdient
dus bijstelling. De zwarte gemeenschap heeft het zwaar te verduren, maar dat komt
zowel door het racisme als door antiracisme, zowel door mensen die discrimineren
als door politieke vertroeteling. Aan elke politiek-culturele kant scheiden onze geesten
zich aan weerszijden van een diepe afgrond.
VIERDE SCHISMA - De beroemde Frans-Amerikaanse beeldhouwster Louise Bourgeois

overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd. In NRC Handelsblad stond onder de kop
‘Oerkracht getemd door frêle vrouw’ een necrologie die was geschreven door de
kunstcriticus Hans den Hartog Jager. Het is de moeite waard enkele fragmenten uit
dit stuk nader te bekijken.
‘Pas in 1945, Louise is dan 34, vindt Louise Bourgeois als kunstenaar haar vorm:
ze begint sobere, gestapelde sculpturen te maken die het midden houden tussen
abstracte, Brancusi-achtige vormen, totempalen en aloude vruchtbaarheidssymbolen.’
De Roemeense beeldhouwer Constantin Brâncu i haalde een aanzienlijk deel van
zijn inspiratie uit de vormen van Afrikaanse sculpturen. Daar maakte hij geen geheim
van. Ik begrijp hem. In 2005 maakte ik zelf een reis door Mali. Tijdens die reis
bezocht ik veel kunstenaars in hun ateliers. De gesprekken die we voerden over de
kunst in Bamako waren vaak zeer inspirerend. Ik herinner me vooral de gesprekken
met een poppenmaker die theatervoorstellingen in Frankrijk maakte. Zijn poppen
waren zeer expressief, met fel gekleurde kleding en diepe groeven in het gezicht. De
verhalen die hij met die personages vertelde waren buitengewoon krachtig. Ook
herinner ik me levendig de ontmoeting met een ‘zandschilder’ die grote monumentale
beelden maakte van geverfd zand. We hadden het over het gebrek aan erkenning
waaronder de Afrikaanse kunstenaars gebukt gingen. De poppenmaker klaagde over
de situatie in zijn land en over de hondendrollen die door zijn huis verspreid lagen.
Er vlogen strontvliegen boven mijn beker met water. Ik vroeg hem of de erkenning
waar hij zo naar verlangde er misschien op de lange termijn aan zou komen? Hij
schudde van ‘nee’. Daar had hij geen fiducie in. De recensenten schreven over zijn
werk als tweederangs. Er is een mondiale kunstwereld en die is Eurocentrisch of
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Amerikaans. De Afrikaanse kunst is in de lijn van de menselijke geschiedenis de
oorsprong, wierp ik tegen. Nee, dat zag hij niet terug in de waardering ervoor; ze
dient slechts ter inspiratie van de westerse kunst
‘Met haar verwijzingen naar de primitieve beeldhouwkunst was ze zeker niet de
eerste, maar Bourgeois was wel een van de eerste moderne westerse kunstenaars
die zulke primitieve beelden niet alleen op exotische of antropologische waarde
beoordeelden.’
Hier schrijft Den Hartog Jager nogal posi-
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tief over de bijdrage van de Afrikaanse kunst. Maar afgezien van het feit dat Bourgeois
au fond helemaal niet ‘een van de eerste’ kunstenaars was die inspiratie putte uit de
Afrikaanse traditie, is het probleem van zijn redenering dat die ‘primitieve beelden’
blijkbaar niet op zichzelf kunnen staan. Er is eerst de waardering nodig van een
westerse kunstenaar; pas dan kunnen ze van belang zijn binnen het kunstdiscours.
Deze cirkelredenering ben ik tijdens mijn carrière als kunstenaar tamelijk vaak
tegengekomen. Zelden was het echter zo evident als in dit krantenstuk. In Mali was
dit mechanisme niet ontgaan aan beeldhouwers die grote boomstammen uithakken
en transformeren tot huiveringwekkende totempalen.
‘Bourgeois besefte dat ze heel directe verbeeldingen van primaire emoties konden
zijn - van angst, van het verlangen naar nageslacht, van het zoeken naar
gemeenschapszin.’
Het zoeken naar gemeenschapszin? Pardon? Aan de orde zijn hier creatieve
verbindingen. Het gaat om de vraag wat er gebeurt als je de ‘primitieve beelden’
herschikt, en ze in een nieuw perspectief bekijkt. Mijn voorstel aan de kunstwereld
is: haal het Afrikaanse werk hiernaartoe en ontwikkel samen met de Afrikanen een
idee over het tonen van hun ‘vreemdsoortige objecten’ in relatie tot de westerse kunst.
Laat zo de beeldtaal van de moderne westerse kunst samensmelten met de ‘exotische’
beeldverhalen uit Afrika tot een nieuw zelfstandig geheel. De tentoonstellingen
moeten terug naar Afrika zonder dat er aanpassingen worden gemaakt. Geen halfzacht
geleuter over ‘gemeenschapszin’ willen we, maar een nieuwe beeldtaal voor een
nieuwe tijd.
‘In 2008 werd Bourgeois in Tate Modern in Londen en het Centre Pompidou in
Parijs geëerd met een grote tentoonstelling. Wie daar rondliep, besefte dat er in de
twintigste eeuw geen kunstenaar is geweest die de meest primitieve, elementaire
menselijke emoties op zo'n intelligente en aansprekende manier heeft weten te
verbeelden als Louise Bourgeois.’
Bedoelt Den Hartog Jager hier nu te zeggen dat het werk van Bourgeois (met zijn
‘meest primitieve, elementaire menselijke emoties’), dat geïnspireerd is op Afrikaanse
kunst, ‘intelligenter en aansprekender’ is dan die Afrikaanse kunst zelf? Hier scheiden
onze geesten zich aan weerszijden van een diepe afgrond.
Mocht het u aan de hand van de vier schisma's nog niet duidelijk zijn wat ik wil
zeggen over racistisch gedrag, racistisch denken en racistisch zelfbeeld in een
multiculturele samenleving, dan roep ik de hulp in van W.F. Hermans. Zoals u weet,
had de grootste naoorlogse schrijver van Nederland weinig vrienden. Hij was een
individualist en woonde samen met een zwarte vrouw, de laatste jaren buiten zijn
vaderland. Wat zijn boeken van zo'n groot belang maakt, is dat ze doordesemd zijn
van het besef dat een bovengemiddeld getalenteerde kunstenaar boven alles een
verplichting heeft jegens zijn uitzonderlijk talent, en jegens niets of niemand anders.
In zijn verhalenbundel Een wonderkind of een total loss uit 1967 schreef Hermans:
‘Alle samenzweerders zijn innerlijk beschaamd, zelfs al heeft hun samenzwering
succes. Want ze weten dat ze hun waarheid onderling afgesproken hebben en dat ze
niets bewezen hebben.’
Dat is mooi gezegd. Ik stel dat we anno 2011 al veel verder in de afgrond zijn
gevallen dan deze uitspraak ons doet geloven. Wij zijn allen het slachtoffer van onze
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eigen institutionele gewetenloosheid. Politiek is louter uit opportunisme racistisch
of antiracistisch. Kunst is louter business. Zelfbedrog is onze realiteit.
Ik ben een kleurenblinde neger en ben op zoek naar de waarheid. Zo naïef ben ik,
want ik weet dat ik die waarheid nooit zal vinden. Maar naarmate wij groeien, groeit
ook bij ons ten minste de hoop op waarheid, of tenminste op juistheid, of dan toch
wellicht op een sprankje echtheid. Die echte juiste waarheid ligt verscholen op een
droog plekje achterin de schone witte linnenkast op ons te wachten. Eenmaal
gevonden, toont zij zich in volle glorie. Hollands glorie, misschien.
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ergens in damascus
Antoine de Kom
A.D.

2011: wij aten in een licht turkooizen zaal
en groot ons bad vol bloesem schuim en plattegronden.
er liepen kleine antilopen rond. naast de moskee dreven gelige
karkassen naar de waterval die vrij opstandig ruiste. het binnenplein
was glad van bloed. zacht kreunen van een waterwiel.
we verdrongen ons en schuifelden over het heetgebeden pleintapijt.
toen een oude man zijn verzen reciteerde (zeer versterkt)
liepen de klokken alarmerend ver uiteen op elkaar in.
we prevelden: hafez bashar maher
iemand predikte dat hij geliefd was en van minaretten groen licht
liet stralen langs volkomen duistere ambassadelanen. wij belden zijn nulzes.
hij ontving ons met jambadverhalen roemde de staat van beleg:
met drie maanden is er vrede. volgens syrische bronnen
blijkt het aantal apostelen ernstig onderschat.
wij wezen naar kleutericonen vuile gevels betonbouw
de stoomtrein een eufraat van teksten in klei. in de zandlopers tikloze tijd.
de raad kwam bijeen op doorzichtige stoelen. men stelde jachttafrelen vast
en schikte rozen ving kleine bruine duiven. men prevelde: hafez bashar maher
paulus had ergens een angel en bleek wat ondeugend. hij wilde beslist
zijn matras iets ronder en keek wat verlegen naar twee gedaste dames met kat
die passeerden. zij waren naakt en zochten hun weg door papieren
met lange stokken. er kwamen slabben tevoorschijn. ze riepen: probeer de wifi
liever niet! en zij herhaalden: hafez bashar maher
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bij de ingang van de citadel
werden wij ontvangen
door de manager in charge. hij gaf ons de namen saïd en zahara
toonde zijn foto's van carter juan carlos noemde leven kort en leidde ons
naar een atelier voor onderhoud van slipjes waarachter geheimen lagen.
een veelheid van zeer fijn haar en schaamte. die was wel te koop maar
ver boven ons budget. de man had drie neven ter plaatse
zij mompelden: hafez bashar maher
wij vergaten veel: de tombe vol zwarte engelen in de woestijn
graffiti op fresco's God op kameel met formulieren. hij zei verzamel
je tranen schat het graf op zijn inhoud schud aan de boterboom vergeet tralies.
wij genoten maaltijden die we zelf bedachten en kozen als wijn
de fakra (www.fakra.com) terwijl om ons heen de woestijn leger werd
vol weliswaar van vederlichte zwarte vodden. we zagen wat migs
hemelsblauw en radar draaien. nieuw asfalt. een basis zeer diep verborgen
in yoghurt die droog en steenhard was. ter verdediging alleen herhaaldelijk
water toevoegen en dat blijven verversen. wij zagen het. dit is een land
dat grotendeels onder de grond verborgen ligt maar niet zonder vibrato.
zo snel als wij vertrokken kan een regime vallen. hafez bashar maher.
in slagorde de zestien diensten voor elkaar geheim. er hingen zware wolken
boven de woestijn. vanuit de verte slopen uit bagdad harige vrachten
langs struik en schaap. het einde van neutrale kunst.
er werden royals uit ramen geworpen door de straten sleepte men
hun lijken. we hoorden: willen de nummers 1 tot 34 zich melden!

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

12

het is de dag van de arabische liga
en onlangs vond men
17 tot 20 ton kleitabletten dat wil zeggen de fundering van een stad:
vele brieven van koning tot koning. langs de wegen verpozen families
tussen zilveren pistachebomen bloeiende amandels cipressen.
er is veel vreugde ondanks donkere brullende mannen die samenscholen
en eigenlijk liever de hadj of jihad in henzelf wilden bedrijven.
laat hen eindeloos slakjes verleiden tot blauw poepen (de kleur
van Maria) en laat hen huisje op huisje stapelend voor bewoning zorgen.
bij de tent stonden heiligen met zeer grote handen klaar. het zeil groeide
en groeide. koningen smeekten elkaar om genade. die konden het voorvoelen:
het malen van koffie was mijlen ver nog te horen. in de tent is nieuwe
schoonfamilie komen wonen. de stad bleek verkruimelend leem.
eenmaal op de wagen stopte Maria haar zoon warm in zijn witte dekens toe.
hij droomde in standaard arabisch. de aarde werd bruin en hoog in de bergen
zagen we de zee. en schrokken van haar heengaan: cleopatra ging ons voor
op weg door ruïnes paleis en zij even paalheilige. geliefd zijn wij voor elkaar
in een menigte die in zwart gehuld ons omspoelt. het zijn lege gezichten soms
nors soms bezorgd die voor zichzelf verborgen blijven in sluiers hoofddoeken
boerka's. wij weten wel beter want onder die gitzwarte kleren kwispelen degelijk
lusten in hun lingerie en kietelen danig dus onweerstaanbaar tot uitdoen en
aanraken dwingender dan de stilte rond geesten van doden
die in hoge torens rusten waar de koude woestijnwind doorheen zucht
en fluistert: hafez bashar maher

(damascus: maart 2011)
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Wallie vertrekt
door Ivo Bonthuis
Wallie zet zijn telefoon uit en zijn laptop aan. Zojuist, hij stond een overhemd te
strijken, heeft hij te horen gekregen dat hij niet geschikt is voor de hotdog business.
Karakterologisch gezien, zei de meneer van de Hotdog King, was Wallie
onverenigbaar met de verkoop van worsten en broodjes. Het lag niet aan hem, het
lag aan zijn karakter - als hij zo vrij mocht zijn om enigszins filosofisch te worden
(een hobby van hem, moest Wallie weten): het lag aan zijn zelf.
Wallie hield zijn mobiel tussen linkerschouder en oor geklemd, probeerde
tegelijkertijd te luisteren, te knikken en een hardnekkige vouw uit de boord te strijken.
Unaniem was men aan het hof tot de conclusie gekomen dat Wallie's zelf de rust,
de zen, de flow, het inzicht in de aard der dingen miste om een Hotdog King hotdog
met voldoende enthousiasme onder de aandacht te brengen van apathische burgers.
Een hotdog King hotdog diende door niemand te worden gepasseerd. Daar kwam
nog bij dat het de meneer van de Hotdog King ter ore was gekomen dat Wallie
afgelopen nacht tijdens de ICT-bedrijfstechnoparty had geweigerd de vraag te stellen
die elke ware hotdogverkoper op zijn lippen hoort te branden: ‘Mosterd of ketchup?’
Wallie zette het strijkijzer op de strijkijzerhouder. Even vroeg hij zich af of er
werkelijk een Hotdogse koning zou bestaan, een afstammeling van een roemrijke
familie, die in een vergeten uithoek van de aarde over zijn Hotdogs heerste als Rudolf
ooit over zijn Habsburgers, en of de man met wie hij sprak geen lijfknecht was, een
lakei - het leek hem sterk, maar er was de laatste jaren veel langs hem heengegaan.
Hoe anders was de vereenzelviging van deze meneer met zijn broodjes worst te
verklaren?
De lakei pauzeerde. Wallie begreep dat het zijn beurt was om iets te zeggen.
‘Ik kon het niet meer.’ Hij trok de stekker uit het stopcontact aan de voet van zijn
matras. Hij vond vijftig eurocent.
‘Je hebt je best gedaan,’ zei de lakei opgewekt. ‘Als mijn papieren kloppen, heb
je vierendertig weken lang je stinkende best gedaan. Ik heb daarom eerdere klachten
van collega's - je baard, je gele vingertoppen - laten liggen maar ik denk dat we nu
onder ogen moeten zien dat jouw hele zelf zich verzet tegen de verspreiding van ons
product. Daar kun je niks aan doen. Je bent wie je bent. Je kunt onmogelijk niet jezelf
zijn.’
‘Nee.’ Hij legde de telefoon op de strijkplank, trok snel zijn T-shirt uit, zijn
overhemd aan, bracht de telefoon weer naar zijn oor en ging aan tafel zitten. ‘Vast
niet.’
‘Nu aan jou de taak om uit te zoeken wat werkelijk in jouw aard ligt.
Maatschappelijk werk? Tuinman? Misschien kun je wel leraar worden. In het
onderwijs nemen ze iedereen aan tegenwoordig. Kappers en leraren hebben altijd
werk, zei mijn vader met enige regelmaat. Maar niet iedereen weet overtuigend een
hotdog aan de man te brengen. Het gaat om de liefde die men ook de vijfhonderdste
keer in zijn stem weet te leggen, als een zanger die eindeloos met
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hetzelfde programma op tournee is: “Mosterd of ketchup?” Ik wens je het beste,
Wallie, ik wens je het allerbeste.’
Eindelijk is de oude Compaq opgestart. De lakei was aardig, denkt Wallie. Niemand
heeft hem ooit op zo'n betrokken manier ontslagen. En de man had gelijk. Mijn zelf
kan niet langer mosterd of ketchup mosterd of ketchup heb je ook uitjes nee die
hebben we niet dan is het toch geen hotdog klootzak weet ik sorry mosterd of ketchup?
Vannacht, het zaallicht was nog aan, hij haalde het eerste dozijn vierkante worsten
uit het plastic, veegde met keukenpapier de gelei eraf, prikte ze op de roterende
prikkers - vannacht dacht hij aan zijn moeder en dat ze hem daar zo zou zien staan.
Hij vulde het bassin van de ketchupkraan en zag zijn gele vingers afsteken tegen
nauwkeurig kleurgegeven rood.
Over alles wat ik hier aanraak, is beter nagedacht dan over mij, dacht hij.
Het tl-licht ging uit, de eerste jongens en meisjes in witte T-shirts met logo waren
voor zijn kraam komen staan, en ineens kon hij het niet meer over zijn lippen krijgen:
‘Mosterd of ketchup?’
Hij speelde doofstom, drukte in uitgestrekte handen broodjes met worst.
‘Heb je geen saus?’
Broodjes opensnijden, worsten prikken.
‘Heb je mosterd?’
Wat een kutmuziek. Daarvoor komen ze allemaal hier. Boemboem. Te weinig
boemboem op het werk. Te weinig boemboem in bed. Ze zijn niet eens echt jong, je
kunt het ze niet eens vergeven.
‘Ketchup?’
Ik ga.
‘Hé fuckhoofd, ik vroeg om saus en uitjes!’
‘Pak maar. We hebben geen ui. Ik ga.’
‘Ik heb je vijf euro gegeven!’
‘Pak maar. Ik ga.’
Ze droegen boven hun witte shirts piercings in wenkbrauw, neus of lip, hadden
paars, groen, of knalrood haar, maar raakten volledig in de war toen Wallie weigerde
nog hotdogs te verkopen.
‘Wat wil je nou man? What the fuck?’
Engels konden ze wel.
Hij knoopte zijn schort los en liep naar buiten. Het Jaarbeursplein glom in het licht
van een miezerig maantje. Hij voegde een peuk toe aan het peukentapijt voor de
ingang en liep naar zijn bestelbusje. To sleep, dacht hij, to sleep en dan nog iets.
Moeder, ik ben alles vergeten maar begin opnieuw. Ik ga iets doen. Ik ga weer lezen.
Zijn kat spint op schoot, zijn laptop zoemt op tafel. Hij gaat met zijn linkerwijsvinger
langs de vouw in de boord van zijn onhandig gestreken overhemd.
‘Zelf’, googelt Wallie. Je zelf. Het zelf. Bezitten we van nature een zelf?
Hij draait een sigaret. Hij googelt ‘zelfvertrouwen’. Hij klikt en klikt en klikt.
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Lieve critici
Leo Vroman
Lieve critici, ik vrees
dat ik geen dal of doelgerichte
lijn in de loop der jaren lees
van mijn duizenden gedichten.
Ik blijf een ventje dat maar schrijft
en nauwelijks wil weten
of zijn bekladdering beklijft
of gretig wordt vergeten.
Eergisteren zei mijn dermatoloog:
Ik zie een kleine zwarte plek en die
vereist even een biopsie.
Melanoma, vroeg ik droog.
Zo ja, dan leef ik nu nog maar
hoogstens een paar jaar.
Zo nee, dan ook een paar.
Van zijnd naar bijna niet meer zijnde
kijk ik met voldoening naar
het einde van mijn einde.
Hoewel, een enkele keer
denk ik toch
Dit nog. Dat nog.
Dit misschien nooit meer.

Fort Worth, 16 april 2011
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Ieder gedicht
heeft een eigen gezicht
maar zonder veel reden
zijn mijn verliefdheden
VOOR LEVEN EN DOOD
TOCH HAAST EVEN GROOT.

Ze staren mij zo vaak aan
met hun oogloze ogen
en mijn onvermogen
ze dan te verstaan
is vervlogen
of het mij ziet
of eigenlijk niet.
En is dit allemaal niet echt waar
wat is dan die kleine beweging daar
en waar komt mijn adem dan vandaan
zo ondervragend kijken ze mij aldoor aan.

Fort Worth, 1 mei 2011
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Een sterfgeval
door Jan Blauwhof
Bijna iedereen die een dagboek bijhoudt, schrijft op wat voor weer het is, zo belangrijk
is dat. Goed weer maakt de wereld soms zo mooi dat je er gelukkig van wordt.
Op mijn achttiende was ik vastbesloten mijn lot in eigen handen te nemen. Kort voor
ik uit huis zou gaan, lag ik mijn plannen te overdenken op mijn bed op de zolderkamer,
onder het dakraam. Ik keek naar boven. Hollandse wolken zeilden door de blauwe
lucht en de bladen van de populier achter in de tuin ruisten zonovergoten in de wind.
Dat was het moment waarop ik voor het eerst bedacht dat hetzelfde heldere licht
buiten over het huis en over de kleine tuin viel, over de straat en, even verder, over
het parkje met de vijver. Zoomde je steeds verder uit dan zou de hele stad aan je
voeten liggen, de oude kern en de nieuwe wijken, met fabrieken en havens, en
daarbuiten de landerijen, de weiden en akkers en de bossen, alles glorieus in het
zonlicht uitgespreid onder de ontzaggelijke hemelkoepel. Van een nog hoger standpunt
zouden de spoorlijnen zwart afgetekend te zien zijn, de wegen als grijze linten, de
glinsterende rivieren, en aan de rand, ver weg, de blonde duinen en de zilveren zee.
Vooraan draaft een paard in de weide, schoorstenen roken, bruggen worden geopend
en gesloten, al naar het uitkomt, en over het spoor rijden treinen, zij het niet altijd
op tijd.
Een groot gevoel van geluk overviel mij: deze wereld lag aan mijn voeten, zij was
mooi en schoon, ingericht door en voor de mensen die er woonden, en voor mij.
Dit beeld - of was het een visioen? - had ik vele jaren geleden, lang voordat iedere
kleuter op zijn mobiele telefoon een satellietbeeld van de eigen zandbak kon oproepen,
en het heeft mij daarna nooit meer geheel verlaten. Ik ondervond het als een
openbaring en het had een bepalende invloed op mijn toekomstplannen. Dit beeld,
besefte ik, wees mij de plaats waar ik mijn leven zou doorbrengen, en ik wilde niets
liever dan dat. Het was maar een klein stukje van de grote wereld, dat wist ik heus
wel, maar voor mij was het groot genoeg: hier zou ik mijn eigen plaats vinden en
mijn eigen leven leiden.
Zo is het in werkelijkheid ook gegaan. Ik ging naar de universiteit en kon mij
inschrijven voor een studie in de medicijnen. Ik voltooide mijn studie zonder veel
vertraging en met redelijke cijfers, en ik werd toegelaten tot de specialisatie als
internist. Ik vestigde mij in een provinciestad met een klein ziekenhuis, ik trouwde
een lieve vrouw en wij stichtten samen een gelukkig gezin met drie kinderen. Ik was
een nuttig lid van de samenleving.
Zo verstreken de jaren kalm en bedaard in een bestaan zonder grote gebeurtenissen,
en ik wilde niet anders. Van tijd tot tijd riep ik het wereldbeeld nog wel eens op dat
zich in mijn jeugd aan mij had voorgedaan, en dan was ik tevreden over de keuzes
die ik had gemaakt. Grotere ambities waren mij vreemd. Toen ik achter in de vijftig
was, kreeg ik onverwacht een hartaanval en daaraan zou ik overlijden.
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Ik werd onwel in het Concertgebouw, gelukkig in de Kleine Zaal. Bij de
strijkkwartetten zaten wij altijd nogal vooraan in de zaal. De primus zag wat er
gebeurde. Hij hield op met spelen en vroeg of er een dokter in de zaal was, terwijl
hij met zijn strijkstok naar mij wees. Er waren er zes, die elkaar (en mij) wel een
beetje kenden. Twee collega's keerden terug naar hun plaatsen, een ging op de gang
een ambulance bellen, en drie droegen mij naar buiten.
Even later bevond ik mij in de schaduwwereld van de Intensive Care. Het licht is
er gedempt, men spreekt er fluisterend en loopt op zachte sloffen - alles beantwoordt
aan het verminderd bewustzijn van de patiënten, die doorgaans in een toestand van
lichte verdoving worden gehouden. Dit belet hen te spreken of onverwachte
bewegingen te maken, wat het werk van het behandelend personeel vergemakkelijkt.
In deze schemertoestand had ik maar een heel beperkt besef van wat er gebeurde.
De afwisseling van dag en nacht ging aan mij voorbij, soms voelde ik de aanwezigheid
van een arts of verpleegkundige aan mijn bed en meende ik dat er fluisterend werd
overlegd. Maar het ging buiten mij om en ik stelde er weinig belang in.
Zeker de eerste tijd had ik mij geheel op mijzelf teruggetrokken, en mijn
voornaamste besef was dat ik leefde, zij het op beperkte schaal, in het kleine gebied
dat mij werd gelaten binnen het scherm van de mij omringende apparaten die vrijwel
alle lichaamsfuncties hadden overgenomen. En ik hield mij heel intensief met dat
beetje leven bezig, alsof ik de aarzelende vlam beschermde van een vuurtje dat bijna
doofde. Maar dat was in de korte en zeldzame perioden van bewustzijn; de meeste
tijd ging heen met soezen en slapen, vaak met prachtige dromen, vol kleuren en
bewegende sjablonen zoals ik ze nog nooit had gezien. In perioden van een wat
hogere graad van bewustzijn verdween al dat moois en verviel ik steeds opnieuw
tobberig in een redenering waarmee ik was begonnen in de ambulance, en waarmee
ik was doorgegaan toen ik, op een brancard, in een gang moest wachten tot ik goed
en wel in de IC zou worden geïnstalleerd.
Deze redenering begon met de premisse dat de IC geen veilige plaats is. Veel
patiënten die daar terecht komen, gaan er dood - ik allicht ook. En dan vroeg ik mij
af wat mijn vrienden en kennissen in dat geval wel zouden denken. Zij zouden zeker
vinden dat ik onverwacht en te vroeg was overleden, maar als zij mijn leven zouden
overzien dan moesten zij mij wel benijden, want goed beschouwd had ik een leven
als een prins gehad, een heerlijk leven waarin ik alles had verkregen wat een mens
zich kan wensen en waarin het mij aan niets had ontbroken. Als ik overzag hoe het
mij was vergaan, dan was ik op beslissende momenten telkens door toeval, fortuin
of voorspraak begunstigd. Zo had ik een voorspoedig leven gehad zonder incidenten
of grote conflicten met een gelukkig huwelijk, goede kinderen, een keurige loopbaan,
en ik had daaraan zelf bijgedragen door een gelijkmoedig en fatsoenlijk karakter. Ik
was dan wel geen hoogvlieger, maar ik verstond mijn vak en ik was een aardige man.
Maar dit is natuurlijk geen waarborg voor een gelukkig leven, want de wereld is
vervuld van onrechtvaardigheid, en ik had gewoonweg veel onverdiend geluk gehad.
Als ik op dit punt in mijn soezerige redenering was aangekomen, maakte een groot
gevoel van tevredenheid zich van mij meester, dat echter direct gepaard ging met
het onrustige besef dat ik er hier niet mee was, dat ik nog iets had weggelaten of
overgeslagen. Maar wat dat ontbrekende element dan wel was, kon ik met de beste
wil van de wereld niet bedenken.
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Twee generaties eerder zou men ongetwijfeld hebben opgemerkt dat elke verheffing
in mijn bestaan had ontbroken, al het hogere, ieder geloof of ideaal dat zin en richting
aan een mensenleven geeft. Ja, ik heb het altijd zonder gedaan, net zo goed als mijn
ouders die als twintigers met het geloof van hun voorouders hadden gebroken. Maar
ik heb dat nooit als een gemis ervaren en steeds gedacht dat het geloof wel in mijn
leven zou komen als dat nodig was. Het is nooit gebeurd. En ook nu, nu ik dacht dat
de dood nabij was, kwam daarin geen verandering. Dus nee, dat was het niet: er
moest iets anders zijn dat ik over het hoofd had gezien. En dan begon ik maar weer
van vooraf aan mijn leven te evalueren.
Drie keer werd mijn roes onderbroken ten behoeve van een kort gesprek. De eerste
keer kwam de intensivist Weseman aan mijn bed zitten. Ik kende hem wel uit
collegiale contacten. Nu bleef hij lange tijd zwijgen, en telkens als hij als het ware
een aanloop nam en bijna begon te spreken, zag hij er weer van af. En ook ik hield
mijn mond. Ik had wel het gevoel dat er iets was dat ik dringend en hoogst nodig
aan Weseman moest vertellen nu ik de kans had, maar wat het was, daar kon ik
opnieuw niet opkomen.
Eindelijk had de man genoeg moed verzameld. ‘Het is een verrassing je hier
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te zien,’ zei hij. ‘Wij doen ons best, ons uiterste best, om je er weer bovenop te
krijgen.’ Ik maakte een handgebaar van dank. Weseman zei nog eens: ‘Wij doen ons
best, ja, en je weet, wij kunnen veel, maar wij kunnen niet alles. Maar wij doen ons
uiterste best.’
Meer had hij blijkbaar niet kunnen bedenken, want hierna bleef hij een tijdje
zwijgend zitten. Toen vroeg hij: ‘Is er nog iets dat ik voor je kan doen?’
‘Ja,’ fluisterde ik. ‘Laat mij maar weer alleen. Ik dank je wel, maar het liefst wil
ik doorgaan met nadenken en slapen.’
Hij bleef nog even zitten en voldeed toen aan mijn verzoek.
De tweede keer dat ik ontwaakte, zat mijn vrouw met een ernstige uitdrukking op
haar lieve gezicht naast mijn bed. Toen ik de ogen opsloeg, pakte zij mijn hand.
Lange tijd zeiden wij niets. Toen zei ik:
‘Een raar idee dat ik dood zal gaan, deze keer, of anders later.’
‘Dat wist je toch?’ zei mijn vrouw. Daarin had ze gelijk. Ik dacht lang na wat ik
verder nog te melden had.
‘Ik houd ontzettend veel van je en ik heb altijd ontzettend veel van je gehouden,’
probeerde ik.
‘Weet ik toch,’ zei mijn vrouw. ‘Ik ook best van jou, hoor.’
Meer wisten wij elkaar niet te vertellen. Wij hielden nog een tijdje elkaars handen
vast, toen zei mijn vrouw: ‘Lieverd, ik moet nu echt weg.’
Zij vluchtte weg, bijna struikelend, en ik begreep dat zij moest huilen en mij dat
niet wilde laten zien. En opeens besefte ik wat er ontbrak aan de terugblik op mijn
leven die ik de laatste dagen aldoor had herhaald: hij ging alleen maar over mijzelf.
Aan mijn naasten had ik geen ogenblik gedacht, niet aan mijn vrienden, niet aan mijn
familie, niet aan mijn kinderen, en niet aan mijn vrouw die alleen zou achterblijven.
Tot in het aangezicht van de dood was ik de grote egoïst, die ik vermoedelijk mijn
hele leven was geweest: niet uitgesproken slecht, maar oppervlakkig, zelfgenoegzaam,
van mijzelf vervuld en met mijzelf ingenomen.
En toen ik daarna het overzicht van mijn leven opnieuw naliep - en dat kon ik toch
niet laten - dan eindigde ik niet met een gevoel van grote tevredenheid, maar met
schaamte en spijt over mijn onachtzaamheid en mijn verzuimen.
Deze ontdekking hield mij geruime tijd bezig. Ik zag in dat ik er maar gedachteloos
op los had geleefd, van de ene dag op de andere, met een leeg hoofd en zonder
reflectie. Maar kon het anders? Ik was realist genoeg om in te zien dat ik de
aangerichte schade nu niet meer zou kunnen herstellen, en ook dat mijn aangeboren
aard en oppervlakkig karakter niet veel meer zouden veranderen, zelfs als ik nog
jaren en jaren zou leven. Trouwens, ik had nu wel een beter inzicht dan tevoren, maar
met die schade viel het misschien best mee. Zo heel slecht had ik mij per slot van
rekening nooit gedragen, mijn zwaarste vergrijp was onverschilligheid en
zelfgenoegzaamheid. En dan, mijn leven was vermoedelijk bijna voorbij, en wat
deed het er dan nog toe of het beter of slechter was geweest dan het leven van al die
andere mensen die in dezelfde dagen als ik zouden sterven!
Als men bedenkt dat ik al deze uitgesproken ideeën en gedachten ontwikkelde in
korte perioden van verhoogd bewustzijn, korte flarden van helderheid in een gedurig
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reeks voor mijzelf volstrekt samenhangende redeneringen
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tot stand wist te brengen. Ik vond dat best een hele prestatie, en op sommige
ogenblikken dacht ik zelfs dat het niet veel scheelde of ik zou op de valreep alsnog
de zin van het leven ontdekken. Maar dat was natuurlijk te hoog gegrepen.
De derde keer dat mijn roes werd onderbroken was opnieuw Weseman mijn
gesprekspartner, als je dit zo zou kunnen noemen. Zodra hij plaatsnam, wenkte ik
dat hij zich over mij heen moest buigen, want ik had een vertrouwelijke vraag. Maar
hij maakte direct een afwerend gebaar, en zei: ‘Ik kan je niet helpen. Als je iets wilt,
zul je het zelf moeten doen.’
Toen begreep ik dat het menens was. Ik was niet meer te redden.
Ik wachtte tot hij vertrok - hij bleef nog enige tijd zwijgend aan mijn bed zitten en toen hij goed en wel weg was, greep ik met beide handen de bundel draden en
slangen die op het bed lag en rukte met mijn laatste krachten de hele santenkraam
los.
Een standaard viel rinkelend om, verpleegkundigen kwamen aangesneld, maar zij
kwamen te laat. Een infuusnaald die ik scheef had getrokken, deed vlijmende pijn.
Ik wilde schreeuwen maar dat ging al niet meer.
Toen kwam een grote benauwdheid. Zou het buiten mooi weer zijn, dacht ik.
Daarna alles zwart.
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In memoriam Christiaan Berk
Wim Brands
Je kunt de man zijn die op maandagochtend de tram naar de stad neemt
en in een net geopend fastfoodrestaurant een kop koffie bestelt,
en dan na de tweede kop weer naar huis gaat
waar een hond wacht die eigenlijk niet meer naar buiten wil,
of misschien wel de herinnering aan een hond - soms doet
het blaffen aan de overkant je aan je meest geliefde denken.
Er staan misschien ook blikjes voor de katten in je keukenkast,
in het plantsoen voer je de zwervers.
Is er iemand die ziet wat je doet, of ben je de gestalte
in de deuropening op een foto, die niemand meer kan thuisbrengen?
De man die we herkennen zonder dat we hem kennen.
Wat weten je dochters?
En de vrouw aan wie je je geld naliet, wat zou ze over je zeggen
als we haar over jou aan het woord lieten
op een maandagochtend in een net geopend fastfoodrestaurant
terwijl een sproeiwagen de stad verfrist.
Wat zou zij zeggen? Ik hoor haar troostende woorden,
ook al zwijgt zij evenals jij.
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Geen longen
Mijn moeder verbood ons achteruit te lopen.
Zo lopen de doden, zei ze. Waarom dacht
ze dit? Misschien was een slechte vertaling
de oorzaak.
De doden lopen tenslotte niet achteruit,
maar wel achter ons. Ze hebben geen
longen en kunnen niet roepen.
Wat zouden ze er niet voor over hebben
als wij ons omdraaiden. Ze zijn slachtoffers
van de liefde, velen van hen.

(vrij naar Anne Carson)
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Als de aarde begint te stomen
door Krijn Peter Hesselink
Mijn haar is te lang. Veel te lang. Dat hoort niet volgens mijn opa. Jongens hebben
kort haar. Ik niet. Dus nu ben ik een meisje. Net als Nina, mijn zusje. Al heeft Nina
eigenlijk helemaal niet zoveel haar. Het is dun en zwart en het zit een beetje
vastgeplakt aan dat verfrommelde hoofd van haar. Toen ik het wou voelen, begon
ze te schreeuwen en moest ik weg. Mijn vader bracht me naar de woonkamer. ‘Kom
op,’ zei hij. ‘Wees een grote jongen.’
Nou hebben ze haar verstopt. Ik wou kijken of haar hoofd al wat minder frommelig
was. Maar haar bed was leeg en mijn moeder kwam achter me aan en tilde me van
de grond en zette me bij mijn lego. Ik wil helemaal niet met lego spelen. Ik heb lang
haar, ik ben een meisje, ik wil met barbies spelen. Dat doen alle meisjes. Dat komt
ervan als mijn vader me niet naar de kapper wil brengen.
De kapper heeft een enorme snor. Dat lijkt mij ook wel wat. Als ik een lieve jongen
ben, krijg ik ook zo'n snor, zegt mijn vader. Straks, ooit. Ik geloof er niks van. Als
mijn vader een snor heeft, is hij helemaal niet lief. Dan is hij een sloddervos, zegt
mijn moeder. Een lamlendige sloddervos. Misschien is mijn vaders snor daarom zo
dun en klein. Had hij maar wat liever moeten zijn. Tegen mijn moeder. De kapper
is vast heel lief tegen zijn moeder. Met zo'n joekel van een snor. Als hij een moeder
heeft tenminste.
Ik maak een snor. Van lego. Een hele grote snor. Hij is groen en rood en geel en
ik moet hem met twee handen vasthouden, anders valt-ie. Een meisje met een snor,
dat is wat ik ben. Mijn moeder zegt dat ik in het circus moet gaan werken. Dus ik
spring in het rond. Ik ben een leeuw. In het circus. Een meisjesleeuw met een hele
grote snor. Plotseling gilt mijn moeder dat ik stil moet zijn. Ze is helemaal bleek.
Anders gilt ze nooit zo. Het komt allemaal omdat ik een meisje ben. Omdat mijn
vader me niet naar de kapper wil brengen. Daarom hebben ze Nina ook verstopt. Om
me te straffen. Omdat ik haar aan het huilen heb gemaakt. Ik ben veel te eng. Met
mijn lange haar. Wie wil er nou een meisjesleeuw met een hele grote snor?
Ik gooi de snor op de grond. De legoblokken vliegen door de lucht. Een stuk snor
is nog heel. Ik begin ertegenaan te trappen. Het moet kapot. Maar dan begint mijn
moeder weer te gillen. Ze schudt me door elkaar. Ben ik nou helemaal betoeterd?
Dit kan ze er echt niet meer bij hebben. Ze blijft me maar door elkaar schudden. Dan
pakt ze me ineens op en drukt ze me tegen zich aan. Ze schokt helemaal. Haar wangen
zijn nat. Ik hou me doodstil. Anders begint ze straks weer te schreeuwen.
Mijn moeder zit op de bank te bellen. Met tante Saskia. Ze is de hele tijd aan het
knikken. ‘Precies,’ zegt mijn moeder tegen de telefoon. ‘Het is me gewoon even te
veel.’
Daarom hebben ze Nina vannacht vast weggedaan. Die krijste maar. De
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hele nacht door. Ik hoorde voortdurend grote mensen rondlopen. Mijn vader. En mijn
moeder. Maar er waren ook vreemde mannen bij. Mijn vader schrok helemaal toen
ik wou gaan kijken. ‘Ben je gek geworden?’ riep hij. En hij duwde me mijn kamer
weer in. Het was midden in de nacht. Dan horen kinderen in bed te liggen. Voor
grote mensen is dat anders. Grote mensen sluipen dan door de gang. En Nina maar
krijsen. Ik bedacht dat Nina misschien probeerde om ze weg te jagen. Ik wou wel
mee gaan krijsen, maar ik was bang dat mijn vader dan weer zou roepen dat ik gek
geworden was. Misschien was ik ook wel gek geworden. Ik hoorde steeds meer
mensen rondlopen. Zoveel pasten er helemaal niet in ons huis. Ik hoorde iemand
zeggen dat ze iemand mee gingen nemen. Ik was bang dat ze het over mij hadden.
Zoals laatst met Fleur. Het meisje van hiernaast. Een paar weken geleden was die
ineens verdwenen. Samen met haar ouders. Nu wonen er andere mensen. ‘Ja,’ zegt
mijn moeder tegen de telefoon. ‘Ik kan het hem niet aandoen.’
Ik heb alle legoblokken uit elkaar gehaald. Allemaal verschillende kleuren kriskras
door elkaar. Het is een leger mieren. Zelf ben ik er ook een van. Niemand die me
ziet. Als mijn moeder naar de keuken loopt, moeten we oppassen dat ze ons niet
kapot stampt. Razendsnel kruipen we weg onder de tafel. Het is gelukt. Ze is voorbij.
We leven nog.
‘En,’ vraagt mijn vader als hij binnenkomt, ‘nog nieuws van de patiënt?’ Mijn
moeder haalt haar schouders op en loopt weer naar de keuken. ‘Je kunt toch wel...’
begint mijn vader bozig, maar dan ziet hij mij onder de tafel zitten, omringd door
mijn mieren. ‘Leuke dag gehad, jongen?’ vraagt hij, terwijl hij bukt om me beter te
kunnen zien. Hij trekt er een gekke bek bij. Het duurt even voor ik snap dat hij lacht.
Hij heeft vast een hele leuke dag gehad. Ik schuif een legoblok naar hem toe. ‘Waarom
zeg je nou niets?’ zegt mijn vader. ‘Doe niet zo kinderachtig!’
Hij snapt niet dat ik een mier naar hem heb toegestuurd. Als mijn vader hem tegen
zijn oor drukt, vertelt de mier dat ik een hartstikke leuke dag heb gehad. Mijn vader
grijnst. Hij ook. Zijn leerlingen hebben heel gezellig met elkaar gepraat en hij kan
niet wachten om straks hun proefwerken na te gaan kijken. Maar eerst gaat hij even
naar de keuken om mijn moeder een zoen te geven. Ik stuur een mier achter hem
aan. Mijn moeder staat over de gootsteen gebogen. Mijn vader draait zich met een
ruk naar mij om. Ik mag niet in de keuken spelen. Dat weet ik best. Straks gooit mijn
moeder nog kokend water over me heen. Dat heeft mijn vader laatst nog met het
mierennest gedaan. In de tuin. De aarde begon helemaal te stomen.
Tante Saskia vindt dat ik een toren moet maken. Van lego. Dus nu stapel ik mijn
mieren op elkaar. Een raar gezicht. Een mier op een mier op een mier. Ze trillen op
hun beentjes. Doodsbang om te vallen. Maar ik zal goed op ze passen. En als ze toch
vallen, krijgen ze een pleister.
‘Had hem nou maar op de peuterspeelzaal gedaan,’ zegt tante Saskia, terwijl ze
een blauwe mier bovenop de toren zet. Ze kijkt niet wat ze doet. Ze kijkt naar mijn
moeder.
Mijn moeder zit op de bank. Sinds tante Saskia er is, is ze niet meer van haar plaats
gekomen. Misschien heeft tante Saskia haar stiekem vastgelijmd. Toen ik net even
de andere kant op keek. ‘Ik kon toch ook niet weten dat het zo zou gaan,’ zegt ze.
‘Maar nu ben ik er,’ zegt tante Saskia.
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‘Nog even moed verzamelen, hoor,’ zegt mijn moeder. Ze veegt het haar weg voor
haar ogen. Het valt meteen weer terug.
‘Ach meisje toch,’ zegt tante Saskia. ‘Alles komt goed.’
Dan staat mijn moeder op. Ze zat toch niet vastgelijmd. Nu komt ook tante Saskia
overeind en ja hoor, ze duwt de toren omver. ‘Pas nou op,’ roep ik, maar ze kijkt niet
eens. Tante Saskia is naar mijn moeder toe gelopen en nou staan ze daar maar. Tante
Saskia heeft haar armen om mijn moeder heen. Normaal doet mijn vader dat altijd.
Ze zoeken het maar uit. Niemand let op mijn mieren. Behalve ik. Een voor een geef
ik ze een kusje. We moeten terug naar ons nest. Onder de tafel. En mijn moeder moet
mee.
Mijn moeder wou helemaal niet weg. Mijn moeder wou met mij naar het mierennest.
Samen onder de tafel. Giebelen over de benen van tante Saskia. Ze loopt voortdurend
heen en weer. Brengt kleren naar de wasmachine, kopjes
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naar de keuken. Van onder de tafel zie je alleen haar benen. Mijn moeder port me in
mijn zij. Tante Saskia is haar bovenlichaam kwijt. Ze is alleen nog maar haar benen.
Ik krijg de slappe lach. En dan begint mijn moeder me te kietelen. Het is reuzegezellig
in het mierennest. Geen wonder dat tante Saskia een kijkje komt nemen. Ze heeft
haar hoofd terug. ‘Zit je lekker te spelen in je eentje?’ vraagt ze. Tante Saskia snapt
er niks van. ‘Verman je,’ zei ze. En toen ging mijn moeder weg.
Maar mijn moeder wou helemaal niet weg. Ze is geen man. Ze is een meisje. En
als meisjes weggaan, komen ze soms niet meer terug. Tante Saskia zegt dat Nina uit
logeren is in het ziekenhuis. Zoals ik bij opa en oma. Mijn opa ruikt een beetje raar.
En hij is kaal. Op een keer tilde mijn moeder mij op en mocht ik aan zijn hoofd
voelen. Helemaal glad. Dat was toen ze mij ging brengen. ‘Wat een krullenbol,’ zei
mijn opa terwijl hij met zijn grote, ruwe hand door mijn haren woelde. ‘Je lijkt wel
een meisje!’
Volgens mijn moeder is hij gewoon jaloers. Hij wil vast weggaan en nooit meer
terugkomen. 's Nachts knipt mijn oma stiekem al zijn haren af. Dan weet ze zeker
dat hij blijft. Zelf gaat ze nooit weg. Ze vindt het fijn thuis, zegt ze. Mijn oma heeft
wel honderd planten en die geeft ze allemaal water. In haar rolstoel komt ze de trap
niet op. Dus als er iets van zolder gehaald moet worden, dan doet mijn opa dat. Zoals
die puzzel van een paard. Vaak blijft hij heel lang weg. Dan mag ik hem gaan halen.
Boven ruikt het naar mijn opa. Hij rookt er sigaretten. En hij zit vaak ergens een
boekje te lezen. Op een stoel. Of in de vensterbank. Het boekje legt hij haastig weg.
Het zijn meestal plaatjesboeken, dat heb ik wel gezien. En dan woelt hij weer door
mijn haar. De paardenpuzzel was veel te moeilijk. Mijn oma heeft hem gemaakt.
Neuriënd beet ze op een stukje. Het paard was af, maar de lucht nog niet. En dan
reed ze weer naar een plant waar een bruin blaadje vanaf was gevallen. Ik mocht dat
blaadje dan in de prullenbak doen.
Tante Saskia heeft de stofzuiger tevoorschijn gehaald. De stofzuiger is een
brulbeest. Langzaam komt hij dichterbij. Hij wil de mieren opzuigen, maar daar komt
niks van in. Als hij met zijn brutale slurf onder de tafel komt, schreeuw ik het uit.
Net als Nina. Wij laten ons niet opzuigen. Ineens is het stil. De slurf klettert op de
grond. ‘Heb je je bezeerd?’ Met grote verschrikte ogen kijkt tante Saskia me aan. Ze
zit op haar hurken. Ik schud van nee. Van mij mag tante Saskia nou wel weer verder
gaan met stofzuigen. Ze heeft een frons op haar voorhoofd. ‘Wat zit je daar toch de
hele tijd weggekropen,’ vraagt ze. ‘Wil je niet...’ Ik schud van nee. ‘Oké,’ zegt ze.
Ze houdt haar hoofd scheef. Blijft me maar aankijken. ‘Zal ik er anders even bij
komen?’
Ik wil zeggen dat dat niet kan. Maar ze kruipt al onder de tafel. De mieren helemaal
in paniek. Het nest is niet gemaakt voor zulke grote mensen. Gangen storten in. Maar
tante Saskia laat zich niet kisten. Ze graaft een nieuwe gang. En ik graaf mee. We
maken een prachtig hol. De mieren zitten tussen ons in en kijken verwonderd om
zich heen. Zo'n groot nest hebben ze nog nooit gehad.
Dan hoor ik iemand op de gang. Het geluid van een deur. Tante Saskia legt een
vinger op haar mond en knipoogt. Ik hou mijn adem in. We zijn onzichtbaar.
Ik mag eindelijk naar de kapper. Nina is nog steeds niet terug. Mijn moeder wel,
maar ze komt nauwelijks nog van de bank. Ik wil geen meisje meer zijn. Daarom
heb ik geprobeerd mijn haar uit te trekken, maar dat deed pijn en toen
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zei mijn moeder dat mijn vader mij morgen naar de kapper zou brengen. Dat was
gisteren. Vandaag zit mijn vader in de studeerkamer te werken. Als ik met de
blokkendoos wil spelen, moet ik aankloppen. Ik moet wachten tot mijn vader
‘Binnen!’ zegt. En dan pakt hij voor mij de blokkendoos.
‘Stel je niet aan,’ zegt mijn moeder tijdens de lunch.
‘Wie zag Einstein nou staan toen-ie nog jong was?’ zegt mijn vader. Dat zegt hij
wel vaker. Maar nu is mijn moeder boos.
‘Je dochter ligt in het ziekenhuis,’ roept ze, ‘en jij...’
‘Ik maak een grapje,’ zegt mijn vader. Hij lacht erbij. Grapjes zijn om te lachen.
Maar mijn moeder is niet in de stemming. Met een ruk schuift ze haar stoel naar
achter en loopt weg. Mijn vader ruimt de tafel af. Hij zet de jam bij de pindakaas.
Die hoort normaal in de koelkast. Maar mijn vader heeft er vast een goede reden
voor.
Het is mooi weer, dus we gaan op de fiets naar de kapper. Ik moet bij mijn vader
achterop. Er zijn allemaal auto's op de weg en die zijn niet gemeen maar wel
gevaarlijk. Op het pleintje achter ons huis mag ik al fietsen. En soms met mijn moeder
in het park. Maar nu is mijn moeder boos. Ik heb haar niet meer gezien, sinds ze van
tafel liep. Mijn vader zegt dat ze de pot op kan. Hij is keihard aan het fietsen. Zijn
rug gaat heen en weer. Als ik mijn armen wijd doe en mijn vingers strek, voel ik de
wind erdoorheen gaan. Een raar gevoel. Alsof ik kan vliegen. Volgens mijn vader
vliegen sommige vogels helemaal naar Afrika. Daar is het altijd warm. Als ik zo'n
vogel was, zou ik nooit meer terugkomen.
De kapperszaak zit aan een pleintje met een glijbaan en een schommel en een
wipkip. Een wipkip is een vogel die niet kan vliegen. Heel zielig. Hij wil weg. Maar
het lukt niet. En dus staat-ie daar maar te schokken. Zoals mijn moeder wanneer ze
me tegen zich aandrukt.
In de kapperszaak komt een vreemde man op ons aflopen. Verder is er helemaal
niemand. De normale kapper is met vakantie, zegt hij. De man neemt het van hem
over. Hij heeft geen snor. En als ik mij aan mijn vaders been vastgrijp, buigt hij zich
naar mij voorover, knipt hij met zijn schaar in de lucht en zegt hij: ‘Zal ik jouw neus
er even afknippen?’ Dan begint hij hard te lachen. Ik loop snel naar de tafel met de
Donald Ducks.
‘Ik ga wel eerst,’ zegt mijn vader en hij gaat op de kappersstoel zitten. De man
gaat achter hem staan, kijkt in de spiegel en knipt nog een paar keer met zijn schaar
in de lucht. Misschien hebben ze Nina wel hierheen gebracht. Ik stel me voor dat het
puntje van haar neus hier ergens rondslingert. Ik wil hier weg. Dan blijf ik maar een
meisje.
Een man komt binnen. Hij draagt een bril en wordt al een beetje kaal. Hij ploft
neer in de eerste de beste stoel. De deur valt niet meteen weer dicht. Dit is mijn kans.
Ik kom nooit meer terug.
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Mededelingen
Maarten Doorman
Zijn er nog mededelingen of kunnen we gelijk
naar het verslag van de vorige keer.
Er zijn mededelingen, zij liggen klaar
in verroest verweer, zit de twee
al in de klok. Er hebben zich een paar
onverwachte dingen voorgedaan, verwikkelingen
die niet waren voorzien, dingen
die beter niet in het verslag
worden opgenomen
omdat anderen het op ons hebben gemunt
of is het de wind op de gang het geritsel
in de prullenmand, hoor
de notulen zingen in de schaduw
van het volgende agendapunt, het is later
als je denkt.
Dat denk je maar.
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Notulen
De hoeveelheid ongebruikte vingers
bij een vergadering, je kunt er beter
niet bij stilstaan, zij is even
ontzagwekkend als het aantal
platgewaaide grashalmen
in de steppen achter Tomsk
al bewegen ze slordiger door elkaar.
Als je ze eenmaal rusteloos rond ziet
hangen, een rilling soms door de huid
van hun droom, hier een enkeling in verlangen
naar de toets van een bericht,
daar een pink ongeduld krom
aan de rand van de tafel wordt het lastig
je hoofd erbij te houden.
Bij de strategie. Vingers leiden
meer af dan zeg genitaliën
die even zinloos en vol schroom
in het donker broeien.
Als zij. Als in een gedicht. Lukraak.
Zoveel fijne motoriek ongebruikt.
Zoveel tastzin gericht op het buigen
van een paperclip, zoveel gedachteloos zoeken
naar het evenwicht van een pen. Zoveel
teder strelen langs de zoom
van een manchet
en daar het stiksel in.
We zijn nu bijna bij de kern van de zaak.
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Perspectiefnota
Verschillende leden van deze vergadering
onderschatten nog het belang
van de perspectiefnota
Ook andere zinnen beginnen
te bevriezen in de wind van vorig jaar
Vooral het gebrek aan informatie kan
een gevaar vormen en zich later
tegen ons keren
Zullen zij ooit ontdooien en in welk gesprek
vallen ze dan, zullen ze zich verliezen
in de nieuwe situatie
Er is maar één conclusie mogelijk:
dit stuk moet over en onze punten meewegen
Zullen zij zich op de achtergrond houden
om niet gehoord
Anders is onze afdeling ten dode opgeschreven
En kunnen we net zo goed nu
het licht uitdoen
Of zullen zij in het donker van dit gebouw
uit verveling zichzelf tot gedicht
herhalen en goedwillenden bijvallen
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Verdwijnpunt
door Dorien de Wit
De plek waardoorheen een mens zijn lichaam kan verlaten zit niet op zijn lichaam.
Alle ruimtes zouden maar één deur moeten hebben. Dit huis echter, heeft een
voordeur en een achterdeur. Ze komen beide uit in de kamer waar ik nu ben. Nu kan
ik dit huis binnengaan via de ene en verlaten via de andere deur. Als ik binnenkom,
trek ik een onzichtbare draad uit een bol wol achter me aan. Zodra ik door de andere
deur de ruimte weer verlaat, blijft de draad in de kamer achter. Terwijl als ik door
dezelfde deur weg zou gaan, ik de draad daarmee oprol en dus niets achterlaat. Dan
is het alsof ik er nooit ben geweest.
Er zit een moedervlek vlak bij mijn duim op de bovenkant van allebei mijn handen.
Links is hij groot en duidelijk. Rechts is het niet meer dan een sproet. Alsof mijn
handen ooit langdurig met hun ruggen tegen elkaar hebben gelegen en mijn huid van
de ene hand een afdruk heeft gemaakt op mijn andere hand.
Als ik stilsta op het pad tussen de weilanden en kijk naar de trein die voorbij rijdt,
kan ik soms achter een raam een silhouet van een passagier onderscheiden. Een paar
seconden later is de trein in de verte verdwenen. De passagiers bestaan niet meer.
‘De punt waar jij je zin mee eindigt, is een verdwijnpunt,’ zegt iemand in mijn kamer
tegen me. ‘Net als de plek waar vliegtuigen heen gaan als het nacht is.’
Hij gebaart met zijn armen in de lucht. ‘Overdag laten ze witte sporen achter die
altijd oplossen in de lucht, juist voordat het beginpunt en eindpunt tegelijk zichtbaar
zijn. Als je er goed op let, zul je merken dat het stikt van de verdwijnpunten.’
Hij kijkt me aan en zegt: ‘We weten niet hoe snel een vliegtuig vliegt, want we
hebben geen achtergrond waar we het aan kunnen afmeten, geen referentie. Dat is
logisch. De lucht is immers een soort werkboek. Een werkboek van deze kleine
oefenwereld.’
Alle boeken die ik niet lees, stapel ik op tot levensgrote torens. Ze reiken tot aan
het plafond. Ik leer dat de wereld niet kernachtig is, maar eerder een uitgestrekt
geheel van punten die met onzichtbare draden aan elkaar verbonden zijn.
Achter op mijn hoofd zit een bult die bestaat uit kleine lettertjes. De lettertjes zijn
gemaakt van zand. Ik lig op mijn rug. De bult drukt in de grond. Al die lettertjes
samen kan ik lezen als één grote zin waarin alle woorden die bestaan zijn opgenomen,
dat weet ik. Maar zodra ik deze zin hardop begin te lezen valt hij uit elkaar. Ik kan
wel lijnen trekken van het ene woord naar het andere. Onderweg raak ik duizenden
andere woorden. Ik trek lijnen die ik wil onthouden, maar al gauw haal ik de punten
door elkaar, want hier is niets genummerd.
Als ik wakker ben, realiseer ik me dat de enige dingen die genummerd zijn, dingen
zijn die net zo goed door elkaar gehaald kunnen worden. Data, tijdstippen,
stappenplannen, cijfers op een landkaart.
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Even verderop beginnen de duinen. Twee exact dezelfde huizen staan er tegenover
elkaar. Ze hebben allebei twee deuren, vier ramen en een puntdak. Naast de huizen
staat een boom. De top hiervan is met een dunne metalen kabel die over het dak van
het ene huis loopt verbonden aan het andere huis. Daar is de kabel bevestigd aan een
haakje vlak onder de dakgoot.
Ik weet niet of de boom is vastgebonden aan het huis of het huis is verankerd aan
de boom. Maar het geheel ziet er hoe dan ook uit als een kwetsbare constructie die
elk moment in elkaar kan storten. Hier begint het, daarna volgt misschien de rest van
de wereld.
Toch staan de twee huizen en de boom vandaag nog steeds op hun plek, net als
de dingen in deze kamer. Een appel, wat pennen en een stapeltje boeken liggen op
tafel, precies zoals ik het achterliet.
Wanneer ik de afwas doe wordt alles anders. Ik laat mijn hand langzaam in de teil
lauwwarm water zakken. Het deel van mijn hand boven water sluit niet aan op het
deel van mijn hand onder water. Het scheelt maar een paar millimeter. Ook in bad
gebeurt het: een deel van mijn lichaam verspringt zodra ik het water raak.
De grens tussen de oefenwereld en de echte wereld is zo dun, je kunt er bijna
doorheen. Maar als je dat doet, herken je jezelf niet meer.
Vanmorgen vroeg zag ik een ree in het bos. Het dier schrok van mij en rende hard
weg. De plek waar het heen was gevlucht, kon ik niet vinden. Hoe weet ik zeker of
het dier is verdwenen uit het bos of dat het alleen is verdwenen uit mijn ogen?
Dieren laten sporen achter, net als ik. Gras dat heel even is platgedrukt, een tak
die moest wijken of een afdruk van een poot in het zand. Als alle sporen zouden
blijven bestaan, is dit vanuit de lucht zichtbaar als één groot motief. Een schematische
weergave van alle gemaakte bewegingen op deze plek.
Het woord motief betekent niet alleen ‘patroon’, maar ook ‘beweegreden’. In de
betekenis van dit ene woord ligt de oorzaak en het gevolg besloten. Net als bij
‘vertrek’, dat zowel ‘weggaan’ als ‘kamer’ betekent.
Aan één stuk door komen vliegtuigen over. Het geluid van hun motoren hoor ik niet
met mijn oren maar met mijn hoofd. Het is nacht. Ik stap uit bed met mijn ogen dicht.
Terwijl ik loop zet ik mijn nagel in het behang. Af en toe is er een onderbreking van
een lichtschakelaar, dan til ik mijn vinger even op. Ik ga door totdat ik de ruimte
bijna drie keer rond ben gegaan. Dan zijn de vliegtuigen weg en is alleen nog het
geluid over van mijn nagel die in het behang krast.
Er zit een kier in mijn onderbewustzijn. Deze lekt via mijn dromen.
De volgende dag lees ik in de krant: ‘Portretten zijn een briljante noodoplossing
voor het feit dat we geen gedachten kunnen lezen.’
Met mijn ogen dicht sta ik voor de spiegel. Als ik mijn ogen zou openen, zou ik
mijn eigen gezicht zien. De spiegel ziet mij met gesloten ogen, ik zie niets. Met mijn
oogleden splits ik de wereld in twee delen: het deel dat gezien wordt en het deel dat
ziet.
Het waait buiten. Er rammelt iets aan de deur. Maar ik hoor niets want met een hoofd
kun je niets horen, met een hoofd kun je alleen maar denken.
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Ik weet waar ik ben. Ik ben wakker en sta midden in de kamer. Er lopen dunne
lijnen over de muren, helemaal de kamer rond. Langzaam beweeg ik
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me richting de muur. Deze geeft mee, de perspectieflijnen lijken oneindig, de ruimte
wordt steeds groter. Telkens andere gedachten liggen in mijn hoofd. Ik probeer ze
niet aan te raken. Hoe kan ik ze bewaren zonder ze te denken?
Er is een onzichtbare draad gespannen tussen mijn hoofd en alle gedachten die ik
niet meer denk. Als ik niet weet waar ze zich bevinden, breekt de draad.
De plek waardoorheen ik mijn lichaam kan verlaten zit niet op mijn lichaam. Terwijl
ik dat probeer te vergeten, weet ik dat mijn gedachten er aan denken, elke nacht,
terwijl ik slaap.
De lucht kijkt zichzelf aan in de plassen van het pad dat naar dit huis leidt. Vanuit
de deuropening hoor ik achter me in de kamer het geruis van water dat door de
verwarming stroomt. Het zou ook het zachte bonzen van mijn hart kunnen zijn. Boven
mijn hoofd is niets, behalve het platte dak met nog meer regenplassen waarin
brokstukken lichtblauwe lucht weerkaatst worden.
Met mijn hand voel ik in mijn jaszak. Er zit daar niets, behalve de naad die de
twee zijden van mijn zak bij elkaar houdt.
Nu weet ik zeker: ik ben op de enige plaats die er is.
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Vers vers
Hugo Brandt Corstius
Bleek werd onder zijn deken de deken die ziek bleek.
Beuken op de stam en gieren van de lol, dat doen gieren op beuken.
Bevalt het hen als die hen van hun weer van een kuiken bevalt?
Beurs sloeg ik mijn kennis met mijn kennis van zijn beurs.
Bar lui gedroegen zich die lui in de bar.
Beleefd vertelde de markies mij wat-ie onder zijn markies had beleefd.
Dichten graven nog als ze hun graven dichten?
Dooien komen haast met haast boven water als het gaat dooien.
Dólfijn kust mij dicht bij de kust een schattige dolfijn.
Drukker krijgt het na het laden van zijn laden steeds drukker.
Dam jij je nou echt moe met je moe op de Dam?
Dom van mij is het als ik een ram ram bovenop de Dom.
Gelijk een Hun ons vergaf geeft onze God hun gelijk.
Gelaten kies ik voor een kies die onzichtbaar wordt gelaten.
Gene legende over mij als flessen legende man geeft mij gêne.
Gevaar van vallende manen manen schippers tot snel gevaar.
Geslacht van reuzin geeft een reu zin in zijn geslacht.
Garen spinnen maakt dat spinnen die vliegen vliegen gaan garen.
‘Heet kruis’ is hoe de man, dus niet je zus, aan het kruis heet.
Haar licht in haar ogen verlicht haar licht haar.
Hoop dat de mollen 'm gauw mollen, die hopeloze hoop.
Hol en en ren naar de kip in de ren en naar de rat in zijn hol.
Hel licht schijnt op de schurken die zich schurken in de hel.
Heel teer maakte het lapstertje haar schoen met teer heel.
Kwartslagen maakte mijn logger, zo werden nóg logger de kwarts-lagen.
Killer werd het in mijn mijn bij de komst van de killer.
Kies wanneer het regent uw regent heel kies.
Koper van uw stal stal al uw koper.
Kom van de trap en trap niet op die kom.
Kan vol verfrommel zorgt dat ik alles zo verfrommel als ik kan.
Leger mist de mist, wordt daardoor beschoten, en wordt dus leger.
Lam zag de ree die over de heg ree en schrok zich lam.
Lof stinkt in je slof? Dan slof je vol lof.
Leer dat teer niet teer is voor leer.
Leek in de medicijnen vocht met een vocht dat vies leek.
Lokken ze jou ook weken om ze te weken, die lokken?
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Meer rijn dan de Rijn is een meer.
Mat is bij schaken als bij het schaken van een vrouw de zachte mat.
Maal is het teken van het kruis, dat ik met vork en mes teken bij mijn maal.
Min vier is man X vrouw, vier het niet te min.
Mal waren de waren van de tekenaar, zoals een houten mal.
Muil van een zeepaard rond je voet heeft de zeep-aard van een natte muil.
Raap die wortel uit de schuur en schuur die raap.
Ransel flink bij een twist, en twist flink je verwarde ransel.
Rede hoort vlot te klinken, maar een vlot hoort te klinken tegen de rede.
Ros wreef je kont en je wreef is nu ros.
Recht omlaag zakken met je volle zakken is je volste recht.
Ruim beving een angst de zeelui door de beving van het ruim.
Slik je trots in, trots de geur van het op jou gevallen slik.
Slechts de verf raaien maakt het verfraaien tot iets slechts.
Steeds waren die waren van jou meer dorperig dan steeds.
Slot van het alfabet is de Z, die Z zet het alfabet goed op slot.
Slabakken is zielig kwijnen. Recept: eet bakken sla!
Sloot dorst ik in te duiken, waar ik ondanks dorst mijn mond sloot.
Tafel van 4 acht ik hoog, en dat vier ik op tafel.
Taal jij ook naar: ‘Waar is het naar maar waar in de taal?’
Tol je zus of zó, in ieder geval betaalt je zus de tol.
Teller van een breuk geeft een breuk in de kop van een teller.
Tocht onderweg was van lange duur, maar duur was niet die tocht.
Toilet naai je van goed, maar echt goed zit je blootkonts op toilet.
Vol komen de nieuwe wijken, ze zijn zonder te wijken volkomen.
Verslagen zijn zijn verslagen, zelfs in vers-lagen.
Velen kunnen het buiten een buiten worden gehouden niet velen.
Vorst werd ook dronken toen zijn hovelingen dronken in de vorst.
Vlot verging en de graaf ging te ver toen hij zei: ‘Ik graaf vlot.’
Vroeg viel een soldaat in de helm, waarop hij ‘Waar is mijn helm?’ vroeg.
Was jij nu de rug van die zeerover die zeer over zijn toeren was?
Weer had die man een bof op. Wel een bof bij dit kouwe weer.
Wegen zijn daar dom daar hun klinkers klinkers te weinig wegen.
Waar gilde het gilde om betere waar?
Wijze dragers van hoeden hoeden zich altijd op merkwaardige wijze.
Wezen de vlekken op het kussen op het kussen van wezen?
Zending uit India bleek een saai en bleek zen-ding.
Zat was die vette das vast toen hij vast op mijn das zat.
Zonden de geslachten de resten van de geslachten zonder zonden?
Zweren de boeren op de hoeven dat hoeven nooit hoeven te zweren?
Zagen jullie dat knaapje aan zijn houten knaapje zagen?
Zeven lagen koffiebonen lagen klaar om te zeven.
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Zoeken naar Chamfort
door Max Niematz
Aan zijn besluit om te stoppen met roken gingen, behalve vele jaren van goede
voornemens en evenzovele verzuchtingen, twee op het oog onbeduidende incidenten
vooraf. Het eerste vond plaats bij de Albert Heijn om de hoek. Ik was erbij toen hij
daar een pakje Marlboro wilde afrekenen. Roken veroorzaakt hart- en vaatziekten
stond erop, met grote zwarte letters. Jaap gaf het terug aan de kassière en zei: ‘Doet
u mij er maar eentje voor kanker.’ Het was de laatste keer dat hij daar nog sigaretten
kocht. Liever haalde hij ze voortaan bij een pompstation. Daar kom je minder vaak,
ben je anoniemer en kon je meteen een flinke voorraad inslaan.
Bij zo'n pomp deed zich ook dat tweede incident voor, op een zaterdagmiddag.
Jaap vroeg om vier sloffen Marlboro. De pompbediende legde ze op de toonbank en
zei: ‘Nou, daar komen we 't weekend wel mee door, zou 't niet?’
Op dat moment wist Jaap het zeker: einde tabak. Hij rekende nog wel af, maar
wierp buiten de vier sloffen in een vuilniscontainer.
Niet roken - erg ongedurig werd hij ervan. Jaaps gestel protesteerde met aanvallen
variërend van doffe opvliegendheid tot razende lusteloosheid. De kennissen trokken
hun conclusies. Alleen Bertrand komt nog wel langs. Hij is een van zijn oudste
vrienden, collega-romancier, maar ook schrijver van krantencolumns. Een echte
vrijbuiter, die Bertrand, althans in intellectueel opzicht. In de omgang is hij heel
beheerst en schikkelijk, de goedhartigheid zelve. Wanneer ik hem Jaaps werkkamer
binnenlaat, kan hij zonder enige ironie vragen: ‘Hoe is 't met de patiënt?’
Die keer zat Jaap net achter zijn computer, met in zijn handen een verrekijker die
hij op het gazon had gericht. Hij gebaarde ons stil te zijn. ‘'n Fitis, maar nu is hij
weg,’ verklaarde hij knorrig, alsof het onze schuld was dat er in geen velden of wegen
een fitis te zien was.
In Jaaps kamer kwam ik overigens toen nog maar zelden. Alleen als Bertrand er
was, of om koffie te brengen. Er schoonmaken verdomde ik, want als hij even iets
niet kon vinden, had ik het gedaan. Je hoefde geen scherp oog te hebben om vast te
stellen dat er bij Jaap alleen maar rommel bijkwam. Zijn boekenkasten puilden uit.
Overal langs de wanden stonden torens van oude tijdschriften op instorten, hele
jaargangen waarvoor hij nog geen tijd had gehad, maar die hij allemaal nog ooit eens
wilde lezen. Onbegonnen werk, natuurlijk, maar hij wilde het niet weten.
‘Jezus, wat 'n bende,’ zei Bertrand zoals altijd.
‘Niet zeuren. Help liever met opruimen.’
En meteen staakte Jaap de vogelobservatie en begon een hoge stapel Vrij
Nederland-boekenbijlagen om te spitten. Op afgemeten toon droeg hij Bertrand op
ze af te voeren naar de vuilnisbak achter het huis.
‘Goh, Jaap,’ plaagde ik, ‘wat keurig! Waar stoppen met roken niet goed voor is.’
‘Heeft er niks mee te maken, Nathalie,’ zei hij geërgerd. ‘'t Is meer als iets
structureels, 'n beleid karakteristiek voor de epoque, 'n grondigheid die minder
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sloffige tijden aankondigt, zoiets als 't opdoeken van onrendabele filialen bij Albert
Heijn.’
Terwijl we die oude troep de deur uit wierpen, kon Jaap het toch niet laten nu en
dan zo'n blad in te zien. Dat had hij beter niet kunnen doen. ‘God, Bert,’ zei hij zonder
op te kijken, ‘als je dit leest, besef je pas goed hoe bederfelijk al die welwillend
besproken literatuur is, van goeddeels vergeten grootheden.’
‘En of,’ zei Bertrand. ‘Wat je zelf schrijft aan meesterwerken, is hiermee al bij
voorbaat achterhaald. Je hele oeuvre, pff... In 'n oogwenk is 't vergeten.
Onsterfelijkheid heet dat.’
‘Onsterfelijkheid... Niets is sterker aan inflatie onderhevig. Hier, Hotz... Groot
schrijver, maar wie kent hem nog? Je moet rond zo iemand al 'n genootschap van
culturele doorluchtigheden oprichten en jaarlijks een drinkgelag houden, wil z'n naam
voortleven.’
Op dat moment stuitte Jaap op een recensie die kennelijk nog wel relevantie had
behouden, ook al bleek het te gaan om een boek door iemand van meer dan een eeuw
geleden: Baudelaire. Het was een bespreking door A. Morriën van Hoosemans'
vertaling van Les Fleurs du mal. De eerste strofe van een vertaald gedicht stond
afgedrukt naast de Franse versie. Om ons te plezieren, maakte Jaap er ad hoc een
eigen vertaling van. Blijkbaar wilde hij Hoosemans de loef afsteken, maar zijn eigen
versie viel, zoals hij zelf toegaf, nogal balorig uit.
Op een nacht lag ik bij een afzichtelijke Joodse,
languit als het ene lijk naast het andere, toen, koud
tegen dit veile lijf aan, me de trieste schoonheid
inviel die mijn verlangen zich onthoudt.

En op dat moment ging het weer mis met Jaap. Ik zag het gebeuren, een nieuwe
depressie. Niets kon zijn stemming beter verwoorden, beweerde hij. Opeens had hij
weer een hekel aan alles en iedereen, zichzelf bovenal. Hij haatte deze hoerige tijd.
Ja, ook hij miste die trieste schoonheid van weleer. Naar niets verlangde hij meer.
Met de nieuwe opborreling van haat, tristesse, depressie en indolentie zakte de
schoonmaakwoede navenant. Soms hielp hij alleen nog met de afwas. Ik vond het
best. Aanvankelijk leek afwassen zelfs ontspannend op hem te werken. Geleidelijk
begon echter ook deze bezigheid hem te deprimeren.
Dit werd wel heel duidelijk toen ik hem hoorde zoeken naar dichtregels terwijl hij
zijn handen liet pootjebaden in het warme sop: ‘Ach toch, waar is zij, die mooie
gewoonte? Ach, waar is 't gebleven, dit liederlijk inhaleren van tabaksdampen dat
zo lang gelijke tred hield met 't in rook opgaan van mooie dromen! Helaas, Nathalie,
't moest. 't Begon contraproductief te werken.’
Toen hij later die ochtend weer achter zijn bureau zat, zag ik hem worstelen met
een zin die hij had geschreven en waaraan van alles scheen te mankeren. Ik las over
zijn schouder mee en zei: ‘Niks mis mee. Klinkt me heel vertrouwd in de oren.’
‘Ach, hou toch op!’ viel hij uit. ‘Deze zin is doortrapt, corrupt. Zo rot als 'n mispel!
Dit wordt geen boek, dit is 'n reclamefolder voor de uitgever! En blij dat die is! Want
dat 't geen literair monument is, hindert niet, als 't maar verkoopt.’ Daarna kreeg ik
weer de hele litanie over me heen, van wat je als auteur niet al moest doen - en vooral
laten - om jezelf te blijven, jezelf niet te verraden,

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

40
jezelf te overtreffen, sterker en gevatter te zijn dan je was en, als het tegen zat, jezelf
wijs te maken dat je ideeënarmoede en gebrek aan motivatie slechts van voorbijgaande
aard waren.
Ik zei maar niks - ondervinding had me geleerd dat hij dan het vlugst weer kalm
werd. En ja, algauw vond hij die zin toch niet eens zo belabberd. Uiteindelijk was
alles een kwestie van optiek, zei hij. Alle menselijke visie was als de stand van een
weerhaantje afhankelijk van de omstandigheden. ‘Zeg zelf, Nathalie, 'n tuinier ziet
'n park in 't najaar anders dan laten we zeggen 'n kunstschilder. En ik zie 't wéér
anders. De tuinier harkt de bladeren bij elkaar, de kunstschilder vindt 't wel zo
gemakkelijk om ze te laten liggen en ík draai er shagjes van.’
‘Aha, betrapt!’ zei ik. ‘Ik dacht dat je gestopt was.’
Maar hij bleef ernstig. Bekende dat hij, heviger dan ooit, genieën benijdde als
Baudelaire, De Quincy, Dylan Thomas. Vanwege de kracht die ze bezaten om ten
onder te gaan in opium en alcohol, maar wel in het aangezicht van trieste visioenen
vol schoonheid.
Ik had het allemaal eerder gehoord. Wat moet je met zo iemand? Gewoon laten
betijen, dacht ik altijd, gewoon laten uitzieken, hoe moeilijk het ook was. En als ik
zelf m'n dag eens niet had en alles me tegen zat, zoals onlangs - ik had mijn
maandperiode, kreeg herrie met de hoofdbibliothecaris, omdat mijn auto naar de
keuring moest en ik te laat op het werk was. Doodmoe kwam ik thuis, op van de
zenuwen. Jaap probeerde me op te beuren, praatte me moed in, troostte me, maar op
een manier dat je dacht: man, was dierenpsycholoog geworden.
‘Luister, Nathalie,’ zei Jaap, ‘punt een: ik hou van je, dat weet je. Je bent voor mij
voldoende verknipt om boeiend te zijn.’
‘Nou, je wordt bedankt,’ zei ik en liep naar de deur.
‘Volkomen verknipt ja... Jezus, er was 'n tijd dat het als 'n compliment werd opgevat
wanneer iemand dat tegen je zei. En dat is nog niet eens zo lang geleden!’
Niet lang daarna had ik twee weken vrij en wilde op vakantie. Maar Jaap leek niet
uit zijn stoel te branden. ‘Niet over m'n lijk,’ zei hij, maar hij gaf zich, puur om van
het gezeur af te zijn, toch snel gewonnen. We stapten in de auto en waren nog niet
bij Utrecht of we stonden in de file. Je had 'm moeten horen! ‘Godverdomme! Europa!
'n Nachtmerrie! 'n Vuilnisbelt!’
Ik liet hem begaan, zette de radio aan, neuriede wat mee met de muziek, enfin, de
gewone procedure. Toen begon hij over Elsschot, Het Dwaallicht. Zelf vind ik dat
een van de mooiste verhalen uit de Nederlandse literatuur. Elk voorjaar herlees ik
het en telkens verrast het me weer. We hebben het vaak over Elsschot, omdat hij ook
de favoriete schrijver is van Jaap. Hij laat dat merken aan iedereen die het wil weten,
draagt het uit, is zelfs gevraagd als lid van Het Elsschot Genootschap, maar heeft
bedankt, uit vrees dat hij om de haverklap met een hoge hoed op naar Gent moet.
Het Dwaallicht had hij overigens niet gelezen toen hij me leerde kennen, maar dat
was er nu dan eindelijk van gekomen.
‘Fenomenaal vond ik 't niet,’ zei hij nadat de autoradio had bericht dat de file zeven
kilometer lang was.
Hij wist dat dit tegen het zere been is. Ik kan veel hebben, maar als hij me
opzettelijk kwetst, word ik nijdig. Ik snauwde: ‘Je kan vinden wat je wilt, Jaap, maar
van Elschot blijf je af.’
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‘Eerlijk gezegd, nee, ik heb me kapot verveeld,’ jende hij door. ‘'t Is ook 't laatste
wat Elsschot schreef. Alles wijst erop dat hij nog even een nummertje ten beste wilde
geven, nog één keer net zo briljant wilde zijn als vroeger. Wat 'n geforceerde humor!
Bijna gezever. Sorry, schat, maar ik vroeg me steeds af hoe jij het tien keer hebt
kunnen lezen.’
Ik zei niets. Een ambulance snelde ons met gillende sirene voorbij. Er moest een
ongeluk zijn gebeurd, we stonden al tijden doodstil. ‘Waarom gaan ze niet fietsen?’
kankerde Jaap.
‘Geduld is 'n schone zaak,’ suste ik hem en mezelf, maar het was olie op het vuur.
Kut-auto's! Om te kotsen was het. Of ik wel wist dat er momenteel twintig keer
zoveel van die ondingen rondreden als in negentienzeventig...
‘Is dat niet 't jaar dat je voor 't laatst voor je rijbewijs zakte?’
‘En dat ze godverdomme ook nog 'ns dertien keer zoveel kilometers afleggen als
toen? Dat dus twintig maal dertien is tweehonderdzestig keer zoveel van
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die koektrommels de samenleving verzieken? En dan mag ook nog eens iedere
mongool erin rijden. Je stapt iets te veel naar links als voetganger en je zit voor de
rest van je leven in 'n rolstoel...’
De kolonne trok weer op. We kwamen langs Zaltbommel. Daar woont Freek, een
kennis van hem. Jaap zei: ‘Laten we even bij 'm aanwippen.’
Voordat ik had kunnen zeggen dat we misschien eerst moesten bellen, nam hij de
afslag. We stopten bij een romantisch, enigszins vervallen bungalowtje met vijver.
Freek was niet thuis, er was niemand. We scharrelden nog wat rond op dat erf, wierpen
een blik in de vijver en zijn doorgereden.
Bij Eindhoven vroeg ik: ‘Wat doet die Freek eigenlijk?’
‘Boeken schrijven.’
‘Wat voor boeken?’
‘Dikke. Dus veel zal 't niet opleveren.’
‘Wat doet hij dan voor de kost?’
‘Toetsontwikkeling.’
Toen rees de vraag wat ‘toetsontwikkeling’ was. Ik zei iets met examens, maar
Jaap hield vol dat het met piano's en orgels te maken had. Ter hoogte van Echt liep
de discussie zo hoog op dat ik opperde het ergens te gaan vragen. Er zat niets anders
op, ik wilde niet met hem naar Frankrijk voor dit was opgelost.
‘Goed, laten we 008 bellen,’ zei hij.
‘Jezus man, dat weet 008 toch niet!’
‘Anders de ANWB.’
Als hij zijn gelijk wil hebben, wordt hij even koppig als ik. Hij stopte bij een
praatpaal en hij meldde zich bij de wegenwacht. Een vrouwenstem zei dat oneigenlijk
gebruik van de apparatuur strafbaar was.
Toen wisten we het nog niet. De stemming klaarde pas op toen hij in Parijs als
gewoonlijk een flinke voorraad boeken insloeg. De halve Pléiadereeks ging in de
koffer en heel wat van die kartelige, nog niet opengesneden exemplaren van de
Nouvelle Revue Française, omdat hij die zo nostalgisch vond ogen.
Op de terugweg reed ik, terwijl hij uit verveling kankerde op het rijgedrag van de
gemiddelde Europeaan. Hij werd er zo moe van, zeurde hij. Gelukkig viste hij een
boek van de achterbank en begon er met een zalvende stem uit voor te dragen.
Mémoires d'outre tombe van Chateaubriand. ‘Nee, geef mij de achttiende eeuw maar,’
zuchtte hij en wierp het boek over de schouder terug op de achterbank. ‘Niets mooiers
dan in 'n sjees door 't oude Genève karren, 'n stad die niet stinkt, maar geurt! Geurt
ja! Naar schoon ondergoed, oude wijnvaten, paardendrollen!’
Ik begreep hoe laat het was, dus die avond schonk ik thuis een stevig glas wijn in,
zette er een Frans kaasje bij, maakte het sfeervol met wat kaarsen, en deed er het
zwijgen toe, terwijl hij uitweidde over Voltaire, me de les las over Laclos en strooide
met citaten van Vauvenargues. Vertrouwde namen voor hem, personen met wie hij
de laatste tijd bijna dagelijks verkeerde, schrijvers uit de dagen voorafgaand aan de
bestorming van de Bastille, een tijdperk dat hij volgens eigen zeggen als geen ander
onbeschaamd en zonder gezweef kon idealiseren, wanneer de walging om de eigen
epoque hem te machtig werd.
‘Die ouwe Trees heeft 't toch maar weer gehouden,’ liet ik me uiteindelijk ontvallen.
Trees is onze auto. Meteen kreeg hij het weer te pakken, de benauwdheid sloeg toe,
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hij begon te hoesten. Nadat hij was uit gerocheld, zwoer hij dat zijn naar tabak
hunkerende longen alleen asem kregen in een eeuw die nog zo-
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iets als ‘avondrust’ kende, en ‘revolutionaire onbaatzuchtigheid’, die goddelijke
tijden kortom toen je misschien ook niet van de wind kon leven, maar wel nog van
eeuwige roem kon dromen.
‘Zeg, Nathalie,’ zei hij toen ineens, ‘waarom verpatsen we 't zaakje hier niet?
Laten we naar de Provençe vertrekken.’
‘Alweer?’
Het was niet de eerste keer dat hij hierover begon. Al jaren droomde hij ervan
Amsterdam te laten voor wat het is en iets in Frankrijk te kopen om daar, ik citeer,
‘een stil en solitair leven te leiden gewijd aan de kunst’. Dit keer moest Descartes
eraan te pas komen om het plan enig leven in te blazen. ‘Besef wel, Nathalie: “Alleen
hij heeft goed geleefd, die zich goed verborgen wist te houden.”’
Steeds komt hij met de Provençe aan, puur om me op de zenuwen te werken. Nou
ja, eerlijk gezegd zie ik hem liever zo provocerend dan dat hij de hele dag
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loopt te somberen. Als hij zo terneergeslagen is, kan ik alleen maar meelij met hem
hebben.
‘Kom op,’ zei hij voor de zoveelste keer, ‘laten we van 't land gaan leven. Laten
we zelfvoorzienend worden, zodat we nooit meer in 'n supermarkt hoeven te komen.
Zelfs boeken schrijven zal niet meer nodig zijn, want we leven bij de dag. Wat
eenvoudige vrienden, wat rode wijn... Elke dag wat wandelen, wat schoffelen, we
leven gewoon ons leven weg. We souperen gewoon ons kleine geluk op en ons kleine
chagrijn en hangen de lier in de wilgen...’
Dit keer trapte ik er niet in. Ik had het te vaak gehoord en wist: zodra ik enthousiast
zou worden, ging hij terugkrabbelen. Hoe vaak ik hem niet al had voorgesteld om
de daad bij het woord te voegen, in de auto te stappen en rond te gaan kijken in de
Provençe! Maar precies dan had hij altijd weer een smoes paraat en schoof hij alles
op de lange baan. Ik weet: het zal nooit gebeuren.
Ten slotte begon hij als uitvlucht over zijn werk, zei dat hij tot dusver althans de
illusie had gehad dat het ergens goed voor was. ‘Maar 't is mooi geweest, schat. M'n
werk zou wereldberoemd kunnen zijn, maar 't ontkiemt niet. 't Is gezaaid in onwillige
aarde.’
‘Niet best,’ zei ik, ‘maar mooi gezegd.’
En opnieuw merkte ik de opstuiterende verontwaardiging naast me en opnieuw
moest ik bijdraaien, en weer diende er water bij de wijn gedaan te worden.
‘Jaap, luister,’ zei ik. ‘Jij kunt niet hier en niet in den vreemde leven, niet onder
de mensen en niet in afzondering, je kunt je kunst beoefenen noch haar vaarwel
zeggen, net zomin als je peren bij citroenen kunt optellen.’
Hij keek me lang aan, met iets zieligs nu, iets bijna smekends in zijn blik. ‘God,
Nathalie,’ zei hij zuchtend, ‘kun jij me zeggen waar ik 't aan verdiend heb dat ik niet
meer mag roken van mezelf?’
O nee, dacht ik, niet weer.
Ik had de hoop gekoesterd dat we daarmee het ergste hadden gehad, maar het is
sindsdien alleen maar erger geworden. Van de ene crisis naar de andere, dat werd
Jaap, kort samengevat. Gelukkig was Bertrand er nog. Die had altijd een kalmerende
werking op hem. Zoals die keer toen we 's avonds met z'n drieën voor de tv zaten.
Er verscheen een hoofd van een bekende Nederlander op het scherm. Jaap verviel
ogenblikkelijk in zijn onredelijke weerzin en hij rende de kamer rond, scheldend op
alles en iedereen, op het socialisme, liberalisme, confessionalisme, commercialisme,
populisme...
‘En de Islam?’ monkelde Bertrand, want die wist intussen hoe Jaap over het
fundamentalisme dacht.
‘Nee nee nee, de Islam niet!’ Jaap zwaaide met zijn vinger door de lucht. ‘Twintig
eeuwen waren nodig om 'n beetje verlicht te raken, en ziedaar, de vrolijke
middeleeuwen dienen zich aan. Nee echt, Bert, ik sta te juichen bij de komst van al
die oergezonde bergbewoners die allemaal minimaal twee pak Camel per dag
wegpaffen, wat neerkomt op tachtig euro per week, welgeteld driehonderdzestig per
maand. Omgerekend is dat zeg achthonderd oude guldens! Achthonderd oude, harde
guldens bespaar ik me als niet-roker dankzij de Islam, elke keer 'n half maandsalaris!’
‘Kun je 'n leuk vakantiehuisje in de Provençe voor kopen,’ zei ik.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

Foute boel, de stemming sloeg nog verder om. Opgejaagd door nicotinegebrek
probeerde Jaap zijn hoofd tot kalmte te dwingen. ‘Frankrijk is allang niet
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meer wat 't was,’ sneerde hij, terwijl hij zich achterover op de bank liet zakken, in
het andere uiterste verviel, weer indolent werd, zich liet wegzinken in wat hij noemde
‘'t rustige tempo van vóór de Revolutie’, maar zich in feite opmaakte voor meer ruzie.
‘Mij te landelijk,’ zei Bertrand.
‘Landelijk?’
‘Te gezapig.’
‘Gezapig?’
Dit gaat mis, dacht ik bij mezelf. Want je moet tegen Jaap niets lelijks van de
achttiende eeuw zeggen en Bertrand weet dat maar al te goed. Misschien had hij het
gezegd om een doorbraak uit de crisis te forceren, zoals artsen vroeger ter genezing
een aderlating toepasten.
Jaap was beledigd. Hij stond op, nam een boek van de salontafel en drukte het
Bertrand in handen. De Maximes van Chamfort.
‘Iedereen mag van mij alles vinden. Zelfs dat er iets mis was met mijn gouden
eeuw,’ gromde Jaap, ‘maar er waren godverdomme geen gsm's, geen geestdodende
computers, geen gekmakende actualiteit. 't Was misschien weer 'n heel ander zootje
toen, maar toch!’
Hij keek ons grimmig aan. ‘Toegegeven, twintig miljoen uitgehongerde analfabeten
werkten zich 't lazarus om de vreetpartijen van 'n handjevol belasting-vrijgestelden
te betalen. Vind je 't gek dat 't volk begon te morren en dat de hoge heren zich op
den duur teweer moesten stellen tegen hen? Die zeiden dan om de zaak te sussen:
“Maar luister nou 'ns, mensen, wij aristocraten zijn onmisbaar als bemiddelaar tussen
de koning en jullie.” Hetgeen iemand schamper deed opmerken: “Ja, zoals de meute
bemiddelt tussen de jager en de wilde zwijnen.”’
‘Chamfort dus,’ zei Bert met een wegwerpgebaar.
Ter verbetering van de stemming vertelde ik dat ik de Maximes een paar weken
geleden in de bieb had besteld voor Jaap.
‘Nooit gelezen,’ zei Bert, ‘Was dat niet die meeloper, Jaap, die volhield dat hij
geen nagelaten werk wilde, maar toch maar even dit boek ervan maakte?’
‘'n Meeloper? Ben je gek?’ riep Jaap, ‘Hij was onorthodox als de pest! Al bij de
eerste zin die ik las, besefte ik dat hij 'n geestverwant is. Je weet niet half wat 'n genot
't is om 'm te lezen. Alleen al dat liefdesleven van 'm!’
‘O?’ zei ik. ‘Vertel.’
‘Prettig tragisch geval. Je zou maar zo'n chaotische heethoofd zijn, in 'n eeuw van
totale verwarring. Maar grappig was hij. Betitelde zwangerschap als “een ziekte van
een jaar ten gevolge van een epileptische aanval van drie minuten”.’
‘Grappig, ja,’ zei ik zonder te lachen.
‘Chamfort hield innig van zijn maitresse, die trouwens ook Nathalie heette. Wat
'n coïncidentie! Maar trouwen, nee. Hij wilde geen kinderen, geen erfgenamen, en
inderdaad, zelfs geen nagelaten werk. Wat je daar vasthebt, Bert, hebben z'n vrienden
postuum bij elkaar weten te sprokkelen.’
Hij trok Bert het boek uit handen en las: ‘“Ieder die op z'n veertigste geen
mensenhater is, heeft nooit van de mensen gehouden...” Dit ben ík, Bert, dit ben ik
ten voeten uit! Ik heb 't altijd al wel geweten dat ik de bastaardzoon ben van 'n
kanunnik en 'n losbandig wijf uit adellijke kringen. Ja, ongewenst ben ik! Altijd
geweest en ik zal 't blijven ook!’
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‘Doe me 'n lol,’ zei Bert. ‘Jij ongewenst! Je bent 'n erkend auteur! Je werk doet 't
lang niet slecht.’
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Ik knikte. ‘Nou hoor je 't ook 'ns van 'n ander.’
Even leek dit de juiste toetsaanslag. Hoewel hij zich zichtbaar ergerde aan het feit
dat Bert en ik het eens waren, liet Jaap deze kans niet voorbij gaan. ‘Wat je zegt,
Bert, m'n werk doet 't niet slecht. Geen gebrek aan bewonderaars. Aan hen dank ik
m'n reputatie.’
Een moment klaarde zijn gezicht op, maar meteen daarop snauwde hij: ‘Toch
weiger ik hun gunsten! M'n afkomst doet me walgen! Wat wil je ook, met 'n adellijke
wijf als moeder, iemand die geen zin in je heeft en je overdoet aan de plaatselijke
grutter, tegen betaling in natura, twee keer per jaar, met Pasen en met de kerst?’
Ik herkende dit. Het zou een eindeloze litanie worden. Ik had er geen zin in en
verliet de kamer. Laten zij 't maar uitvechten, dacht ik. Maar Bertrand kwam me
achterna. Nu moest Jaap z'n ergernis in z'n eentje verbijten.
Daarna werd het almaar gekker met Chamfort. Wat bezielde Jaap toch? Het was
soms amusant maar meestal verontrustend. Neem die keer dat Bertrand bij hem was
en ik hen koffie in de werkkamer bracht. Bert bladerde door de Maximes, Jaap zat
aan zijn werktafel miezerig voor zich uit te turen. Ik maakte een plekje vrij op zijn
bureau en zette het kopje koffie neer.
‘Ach vrouw,’ zei hij zuchtend. ‘Leven... Dat doet 't personeel voor ons.’
‘Nou, je wordt bedankt,’ zei ik en voelde onrust opborrelen.
‘Sorry, chérie,’ grinnikte hij, ‘niet kwaad bedoeld. Onwillekeurig herken ik in
mezelf de vermoeide ironie van m'n stand. Ook mij, schat, ook mij jaagt de vitaliteit
der stemlozen schrik aan.’
‘Heb je 't uit?’ vroeg ik kortaf. ‘'t Moet terug naar de bieb.’
‘Ah, rumbonen!’ ontweek hij me, en nam er een.
‘'t Moet terug, Jaap, anders krijgen we weer een boete.’
‘Ik ben gek op rumbonen. Op flikken ook, op moorkoppen, chocoladeletters, om
't even wat, als 't maar lekker is.’
‘Dat heb je ervan, als je stopt met roken,’ zei Bertrand.
‘Wat bedoel je, Bert?’
‘Dat snoepen 'n ontwenningsverschijnsel is.’
‘Nee, nee, het is 'n onthoudingsverschijnsel. Al wat lichaam heeft, neemt houding
aan. Alles doet 'n mens om zich 'n houding te geven. Snoepen, op kauwgom kauwen,
op lucifers, met 'n wandelstok zwaaien, 'n bril op- en afzetten, alles probeert hij uit
om 't gat van de houdingloosheid te dichten. In dat streven is ook de zucht naar
sigaretten gelegen. Dat is 't waar je kapot aan gaat, als je stopt met roken: aan deze
onthouding.’
‘Je koffie wordt koud,’ zei ik.
‘Nathalie,’ wendde hij zich tot mij, ‘ik hou van je. Ik mag geboren zijn in
bevoorrechte kringen - opgevoed ben ik door armoedzaaiers. Als 't erop aankomt,
kies ik daarvoor, voor de muizen, de kakkerlakken, voor de balen erwtenmeel
waartussen ik m'n jeugd doorbracht, en dus in laatste instantie voor jou.’
‘Alsjeblieft zeg,’ zei Bert vermoeid.
‘Jaap, niet doen,’ smeekte ik.
Toen schoot hij uit zijn slof. Hij werd kwaad. Op mij en Bert. Alweer. Omdat we
elkaars kant kozen tegen hem, mokte hij. Ineens wilde hij geen koffie meer, ook geen
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rumbonen. ‘Bedankt,’ snauwde hij, ‘ik weiger aanzien op erfelijke gronden! Beloning
naar verdienste alleen dat wil ik!’
Terwijl hij praatte, begon hij op z'n stoel te klauteren.
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Ik roep: ‘Jezus, Jaap, wat doe je?’
Hij stond te wankelen, maakte zich breed, wees naar ons met gestrekte vinger...
‘Niet jou, barones, zal 't volk gehoorzaamheid beloven! Niet jou, burger Bertrand,
zal 't eer betuigen, maar 't genie, dat is: míj, Nicolas Sébastien Roche de Chamfort!’
‘Yeah, right,’ zei Bert berustend.
Later, toen Bertrand vertrokken was en Jaap uitgeteld op de bank lag, werd hij ineens
weer aanhankelijk, op het sentimentele af. Hij beklaagde zich, verontschuldigde zich,
begon over de Provençe, zei dat het hem speet het aanbod van de Calmeijers te hebben
afgeslagen, kennissen van ons die een hoge pet ophebben van zijn romans. We hadden
een half jaar op hun vakantiewoning kunnen passen, een oud landhuis, prachtig
gelegen in het dal van de Var.
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‘Ach Nathalie,’ jammerde hij, ‘wat 'n gevecht moet ik leveren met de dierbaarste
van m'n vrienden! Wat is het toch dat me die weldaden doet afwijzen?’
‘Je wilt niet weg, Jaap,’ zei ik koel. ‘Je bent er te laf voor. Je blijft maar schelden
op dit kikkerlandje, maar dat doe je omdat je verslaafd bent aan dingen waaraan je
de pest hebt.’
Hij keek me even zwijgend aan en mompelde toen: ‘'t Begint er wel op te lijken.
Als aartsconservatief zou ik alles willen behouden, zelfs 't goede.’
‘Hou nou maar even je mond, maak je niet druk.’
‘Ik maak me niet druk, maar je hebt gelijk, in wezen haat ik mensen. In m'n hart
ben ik 'n neoclassicist, want ik wil hier wonen, hier in de stad, hier waar ik kan
deelnemen aan 't maatschappelijk discours. Maar ik hoef die idioot van 'n Jean-Jacques
maar horen oreren in de salon en ik wil à la mode leven en hunker naar de campagne.’
Ik keek hem aan en zei. ‘Arme Chamfort, waarom wil je toch zoveel, als alles je
tegenstaat? Je begrijpt alles, doorziet alles, behalve jezelf. Zou 't soms zijn doordat
je hersentjes even te weinig dopamine aanmaken momenteel?’
Geen antwoord. Hij boog zich naar mij over en leunde zijn hoofd tegen mijn
middel. Lang bleef hij zo zitten.
Nadien werd Jaap rustiger. Gelukkig maar, eindelijk leek hij vrede te hebben met de
situatie. Een heel enkele keer vloog hij nog uit de bocht, zoals die keer toen Bertrand
was blijven eten. Na de maaltijd waren we neergeploft voor het journaal van acht
uur en staarden wezenloos naar een defilé, straaljagers in formatie over de Arc de
Triomph en een vrolijk Parijs dat quatorze juillet vierde.
‘Hier hebben we op gewacht,’ mopperde hij, ‘op deze dageraad. Weg met de
gepoederde pruiken! Leve de burgerij!’
Toen vertelde de nieuwslezer dat op de A2 een ernstig ongeluk was gebeurd, een
kettingbotsing tijdens de avondspits waarbij doden en gewonden vielen te betreuren.
‘Hiep-hiep-hoera,’ riep Jaap en sprong op. ‘De nieuwe tijd! Met bloed hebben we
die bevochten. Niets dan zegeningen zal de revolutie ons brengen, niets dan vrijheid!
Leve de tirannie van de koektrommel!’
‘Jaap,’ zeg ik, ‘als je niet ophoudt, ga ik sigaretten halen.’
‘Doe ik dan wat? Bert, doe ik wat verkeerds?’
‘Nee hoor, je zit alleen maar te raaskallen.’
‘Raaskallen is gezond, bij voorkeur na kettingbotsingen, niets is beter voor de
bloedsomloop. Wie was 't ook weer die in woede en verontwaardiging waarachtiger
tekenen van levenslust zag dan in 't hedonisme van onze aristocraten?’
‘Laten we daar op klinken,’ zei Bertrand. Zwijgend vulde ik de glazen.
Jaap zakte weer onderuit voor de tv. ‘Als je leeft,’ mokte hij, ‘en je bekijkt de
mensen, dan ga je ofwel kapot ofwel je wordt keihard.’
‘Chamfort,’ zei Bert, ‘de Maximes, bladzijde vijf. Ben je nou niet verder gekomen?’
‘Weg met de zijden sokken! Weg met die adellijke spoken!’ Hij wist van geen
ophouden, Jaap. ‘Weg met die maagzweren! Weg met die geblanketselde rimpels
en groeven en noeten!’
Niet te stuiten was hij. En kwaad. Waarop? Op alles en iedereen waarschijnlijk.
Die avond leek zijn toestand alleen maar te verergeren. Wat we ook deden om hem
op te beuren, te charmeren, erbovenop te helpen met reisplannen en anekdotes over
de bibliotheek en de krant, het lukte ons niet om in te breken in Jaaps wereld.
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‘'t Volk, Bert,’ riep hij, ‘zei ik alle macht aan 't volk? Maar zíjn we 't volk nog wel?
Voelen we 't ondergronds niet al generaties lang schuiven en rommelen? Zijn we
zelf geen decadente adel geworden, zoals we hier zitten met ons sapje en hapje? Zijn
we zelf niet 'n klasse van bevoorrechten die anderen 't werk laat doen en met
moralistische preken hoopt klaar te spelen wat ze lukt met vuile handen?’
De volgende ochtend gaf hij bloed op. Drie maanden geleden is dat inmiddels. We
gingen naar de huisarts, vandaar naar de specialist. In afwachting van het medisch
rapport zag ik hem vermageren. Nee, dit was mijn Jaap niet meer. Het driftige was
er wel zo'n beetje af, maar ook het zorgzame, het ondanks alles innig liefhebbende
van deze man.
Het medisch rapport was duidelijk. De dokter nam me even apart. ‘Drie, hooguit
vier weken,’ zei hij. Er werd nog wel een chemokuur geprobeerd en Jaap onderging
die gewetensvol en al die tijd ben ik zijn steun en toeverlaat geweest. Maar wat ik
ook zei of deed, hoop kon ik hem niet geven.
Zo is het gegaan. Met hem, met ons. Op een ochtend vond ik hem levenloos achter
zijn werktafel. Hij had die nacht gewaakt, gedroomd, moet rustig de dood zijn in
gewandeld, waarbij een opgespaarde dosis slaappillen hem de weg wees.
Ik ben nu met Bertrand, maar Jaap blijft me dierbaar. Nog hoor ik hem praten, die
ene avond, nog voordat de ziekte zich manifesteerde. Hij was opgestaan van de bank,
wilde zo laat nog aan het werk - op mijn protest ging hij weer zitten en ineens werd
hij weer smoorverliefd op me.
‘God, Nathalie,’ zei hij, ‘als ik jou niet had... Zul je altijd bij me blijven? Beloof
je me dat? Dan doe ik jou ook 'n pleziertje, namelijk dit: ik beloof dat als ik nu nog
ooit 'n peuk opsteek, ik nooit meer zal proberen te stoppen.’
Ik zei niets. Dat alleen al was voldoende om zijn achterdocht te wekken. ‘Denk
erom,’ waarschuwde hij, ‘als je me verlaat, zal dat wereldschokkende gevolgen
hebben! Dan breng ik met Mirabeau de revolutie op gang. Reken maar, ik mobiliseer
't volk! Zelf zal ik als eerste de Bastille bestormen!’
‘Doe dat,’ zei ik lachend, ‘maar 't gaat je wel je kop kosten.’
‘Zou 't?’ aarzelde hij. ‘Ik denk toch van niet. M'n depressies mogen diep zijn en
m'n verkoopcijfers te verwaarlozen, maar suïcidaal ben ik niet. Ik ben zelfs gestopt
met roken. Of heb ik je dat al verteld?’
‘Ga nou toch zitten,’ zei ik, ‘gun jezelf wat rust.’
‘Nee, Nathalie, aan de slag, hoogste tijd. Liever dan de depressies 'n kans te geven
beul ik me af tot het ochtendlicht. Laten we hier blijven, schat, laten we blijven zitten
waar we zitten, ons geluk niet in 'n ander land beproeven, maar in 'n andere eeuw.
Laten we daar die dappere Chamfort zoeken, en dan samen in 'n vermolmd kastje
het vodje vinden waarop hij krabbelde: “Liever zucht ik onder de armoede, want
rijkdom doet mij geeuwen.”’
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Deze maand
In mijn meer opgewekte momenten mijmer ik dikwijls over de interessante aspecten
van de tijd waarin wij leven. Neem het in geschiedkundige zin uitermate instructieve
gegeven dat wij gerieflijk onze eigen neergang kunnen gadeslaan. Wat u zegt, prettig
toeven hier in het Avondland; het gaat zo z'n ondergangetje. En nee, ik doel nu niet
op de bezuinigingen op cultuur, en op de literaire tijdschriften in het bijzonder, en
ook niet op de trots waarmee de gemeente Amsterdam aankondigde dat in de stad
tien enorme horecagelegenheden komen waar men vierentwintig uur per dag non-stop
kan ‘uitgaan’. Hoewel iets mij zegt dat deze zaken een diepere samenhang hebben,
zijn het toch slechts symptomen van ons ziektebeeld en niet de kwaal zelf. Ik beoog
juist te wijzen op de nogal serieuze pathologie die ertoe heeft geleid dat NRC
Handelsblad als hoofdprijs van een lezersonderzoek (Vraag 13: ‘Maakt u wel een
negatieve opmerking over de krant tegen anderen?’) aanbiedt dat de gelukkige winnaar
een avondje verse worst mag maken met een redacteur. Ik ga dat niet herhalen, want
u gelooft mij toch niet, maar ik ben wel benieuwd hoe men - voordat men de worst
mag maken - dient te antwoorden op de vraag ‘Indien u NRC Handelsblad opzegt,
welke krant gaat u dan lezen?’.
Wellicht kunnen de generaties na ons beter kunnen begrijpen hoe en waarom wij
de afgelopen dertig jaar doende zijn geweest met de meest hardnekkig volgehouden
collectieve intellectuele suïcide uit de menselijke geschiedenis sinds de Romeinen
overgingen op het christendom. En we weten allemaal wat daarvan is gekomen. Nee,
werkelijk, ik doel hier niet op de bezuinigingen op cultuur, en op literaire tijdschriften
in het bijzonder, maar heb het uiteraard over de periode die bekend staat als de
Donkere Eeuwen. Dit is de weinig opbeurende tijdspanne waarin het Westen vrijwel
alle kennis verloor alvorens zichzelf te hervinden in de brandstapels van de Inquisitie
en de godsdienstoorlogen die miljoenen het leven kostten nog voordat ze van honger,
pest of ander ongerief het leven konden laten.
Niet dat het geloof in de Grieks-Romeinse goden zo verheffend was, want geen
enkel geloof kan in de schaduw staan van twijfel en aarzeling, maar in elk geval
waren die creaturen met al hun overspel, verraad, jaloezie en achterbaksheid
begrijpelijker dan welk monotheïstisch opperwezen ooit is geweest. Doch daar gaat
het hier niet om - en nee, het gaat echt ook niet over de bezuinigingen op cultuur en
op de literaire bladen in het bijzonder. Uiteindelijk wil ik slechts wijzen op een
leerzaam feit dat mij opgelucht deed ademhalen. Geschiedkundig onderzoek heeft
onlangs aangetoond dat de ondergang van de meeste beschavingen geen langgerekte
lijdensweg betrof, zoals vaak werd gedacht, maar dat het doorgaans in een jaartje of
veertig, vijftig toch wel bekeken was.
Dit geeft ons nog net genoeg tijd om de vraag onder ogen te zien die wij allen
onherroepelijk zullen moeten beantwoorden als wij straks voor de finale afrekening
langs de meetlat van de beschaving worden gelegd. Kiezen wij dan voor een Griekse
staatsobligatie, voor het draaien van een worst met een redacteur van NRC
Handelsblad, of voor een abonnement op een literair tijdschrift? - BB
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Helderheid voor beginners
Over het redeneren van Karel van het Reve
door Machiel Jansen
Francis Bacon schreef in 1625 zijn korte essay Of Studies met daarin de bekende
zin: ‘Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed
and digested: that is, some books are to be read only in parts, others to be read, but
not curiously, and some few to be read wholly, and with diligence and attention.’
Bacons gedachte geeft vrij nauwkeurig mijn ervaring weer bij het lezen van het
vierde en vijfde deel van het Verzameld werk van Karel van het Reve, die in 1999
op bijna 78-jarige leeftijd overleed. Het zijn boeken die je door hun omvang niet in
één keer kunt verslinden, maar waar je wel steeds meer trek van krijgt na hier en
daar wat geproefd te hebben. Uiteindelijk verorber je alle tweeduizend pagina's en
begint het verteren langzaam op gang te komen.
Van het Reve is vaak geprezen om zijn heldere eenvoud en nuchtere
onverzettelijkheid. Daarmee is niet gezegd dat iedereen hem ook begreep, het met
hem eens was, of zijn werk kon waarderen. Jeroen Brouwers vond hem ‘oppervlakkig’
en ‘onzorgvuldig’. Jaap Goedegebuure schreef dat Karel zijn gelijk vaak haalde op
een ‘goedkope en simplificerende manier’ en zelfs zijn geestverwant Dick Hillenius
verweet hem ‘dilettantistisch’ redeneren. Nog in 2008 nam Joost Zwagerman slechts
twee essays van Van het Reve op in zijn omvangrijke bloemlezing De Nederlandse
en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 essays, omdat hij meende dat bij Karel in
plaats van zelfkritiek ‘het superieur amusement soms de boventoon voerde’.
Ook bewonderaars begrepen hem niet altijd even goed of trokken uit de door hen
zo gewaardeerde helderheid een zonderlinge conclusie. Zo bleek de journalist en
schrijver Joris van Casteren van mening dat over het werk van Van het Reve eigenlijk
helemaal niet geschreven moet worden. In de Karel van het Reve-special van De
Groene Amsterdammer (28-11-2008) schreef hij: ‘Het is zo helder dat het niemands
uitleg nodig heeft.’
Van Casterens opmerking klinkt sympathiek en lijkt begrijpelijk. Van het Reve
had zelf bezwaren tegen secundaire literatuur, zeker als deze ontaardde in slecht
geschreven academische prietpraat. Maar toch is het heel goed mogelijk dat iemand
iets helder uitlegt en een ander het toch niet begrijpt. Bovendien blijkt er vaak een
akelig dun lijntje te lopen tussen onbegrip en meningsverschil. Ik denk dat hierover
heel goed wat te schrijven valt en dat men hierbij ook nog iets kan uitleggen over
het werk van Karel van het Reve, vooral als men bekijkt wat anderen ervan begrepen
hebben.
Bij het verteren van de delen 4 en 5 van het Verzameld werk werden voor mij twee
lijnen zichtbaar die ik eerder voor vage vlekken hield op de achtergrond van Van het
Reves oeuvre. De eerste kan omschreven worden als ‘de lijn Schopenhauer’, de
tweede ‘de lijn Popper’. Laten we met ‘de lijn Schopenhauer’ beginnen.
Van Arthur Schopenhauer is de uitspraak: ‘Wie wenig muß doch einer zu denken
gehabt haben, damit er soviel hat lesen können’, ofwel ‘Hoe weinig moet iemand te
denken hebben gehad dat hij zoveel heeft kunnen lezen.’ Van het Reve citeert deze
uitspraak in zijn Huizinga-lezing uit 1978 die verscheen onder de titel ‘Het raadsel
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der onleesbaarheid’ (Verzameld werk 4). Voor Schopenhauer was denken belangrijker
dan lezen. Een inzicht dat men verkregen heeft door zelf na te denken is veel
waardevoller dan een inzicht dat men in een boek heeft gevonden. Veel belangrijker
dan
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vertrouwen op wat anderen over een onderwerp te melden hebben, is zelf na te
denken. Een gedachte die je door lezen tot je neemt, voelt als een kunstmatig
lichaamsdeel, een valse tand of een wassen neus, aldus Schopenhauer. Terwijl een
gedachte die je zelf hebt uitgedacht bij je blijft als een levend, natuurlijk onderdeel
van je lichaam.
Deze wijze opvattingen van Schopenhauer zijn een vanzelfsprekendheid geworden
in het werk van Van het Reve. (Waarmee ik overigens niet wil beweren dat hij deze
ideeën van Schopenhauer heeft overgenomen; het kan heel goed zijn dat hij ze zelf
heeft bedacht.) Karel las trouwens wel degelijk, en uit deel 4 en 5 van het Verzameld
werk blijkt maar weer eens dat hij zelfs veel las, maar hij wilde uit alle macht
voorkomen ‘erudiet’ genoemd te worden. Hij koketteerde af en toe zelfs met een
gebrek aan eruditie. Hij dacht na, zonder pretenties, zonder aannames en alleen
gebruik makend van het gezonde verstand. Veel lezen zit daarbij in de weg.
Het grote nadeel, aldus Schopenhauer, van teveel lezen is immers dat je je bezig
gaat houden met wat anderen nu wel of niet precies beweerd hebben. Wie weinig
leest, kan op basis van enkele veronderstellingen op nieuwe gedachten komen. Karel
merkt iets dergelijks op in de bundel Een dag in het leven van de reuzenkoeskoes
(‘Fragmenten’ 1979; VW 4). Stel, iemand beweert in gezelschap dat het wel lijkt of
je in het water liggend minder weegt dan buiten het water. De kans is groot dat hij
vervolgens gecorrigeerd wordt door een ander die met de wet van Archimedes komt
aanzetten. Zo worden beweringen vaak met iets bekends in verband gebracht om er
vervolgens geen aandacht meer aan te hoeven besteden. ‘Dat mechanisme is heel
nuttig,’ meent van het Reve, ‘het zorgt ervoor, dat de ontdekking van Archimedes
niet verloren gaat [...] maar [het] heeft ook een slechte kant: het verhindert het
opkomen van een nieuw denkbeeld.’
Dit doet aan Schopenhauer denken: wie veel leest, verliest zijn oorspronkelijkheid.
Zelf nadenken, over iets, wat anderen al lang geleden hebben opgeschreven is van
meer waarde dan het herkauwen van wat anderen ooit geschreven hebben. Hieromtrent
verschillen Karel en Schopenhauer in elk geval niet van mening.
Een veellezer als Maarten 't Hart zag het hoofdschuddend aan. Vooral toen Karel
over de evolutietheorie ging nadenken en weigerde daar verder nog iets over te lezen.
't Hart schreef daar later over: ‘Ook Dick Hillenius was daar bedroefd over. “Waarom
weigert hij een boek over de evolutietheorie te lezen,” zei Dick keer op keer. Maar
nee, dat vond hij totaal niet nodig, hij had een globaal beeld van die theorie, en dat
beeld bestreed hij onder het motto: “Waar gezond verstand in overvloed voorhanden
is, kunnen wij feitenkennis ontberen.” Onkunde geen bezwaar, eerder juist een
voordeel, want dan stond je er onbevangen en onbevooroordeeld tegenover.’
Dit onbevangen en onbevooroordeeld naar de zaken kijken, is precies waar
Schopenhauer op doelde met zijn pleidooi voor zelfstandig denken. Anderen zagen
het aan voor onkunde of de weigering zich behoorlijk in onderwerpen te verdiepen.
Niet alleen Maarten, ook naamgenoot Kees 't Hart ergerde zich aan de onverzettelijke
nuchterheid van Karel: ‘Van het Reve viel altijd alleen de freudiaanse psychoanalyse
aan zoals men die zich ook nu nog aan de borreltafel voorstelt: “Allemaal onzin dat
oedipuscomplex, jongen. Wil jij met je moeder naar bed? Nou dan. Neem nog een
biertje van me”.’
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Wie de stukken over bijvoorbeeld Freud en Dostojevski leest in deel 5 van het
Verzameld werk, merkt dat het wel meevalt met dat gebrek aan verdieping bij Karel.
Hij had het werk van Dostojewski beter gelezen dan Freud dit had gedaan. Van het
Reve had trouwens ook het werk van Freud zelf gelezen en had er behoorlijk wat
kritiek op.
De opmerking van 't Hart over de borreltafel is misschien polemisch wel aardig
maar als bewering over het werk van Van het Reve kun je er niet veel mee. Karel
was op een veel fundamenteler wijze kritisch over Freud dan de modale persoon die
je achter een borreltafel aantreft. De meeste mensen zijn bereid om na een paar
borreltjes en enige uitleg nog wel ‘iets’ in Freuds en zijn psychoanalyse te
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zien. Op die zwakte kun je Karel van het Reve nergens betrappen.
In 't Harts karakterisering van Karels opvattingen over Freud klinkt ook de mening
door dat Van het Reve te simpel over de dingen dacht. Karel zou de ideeën van
anderen versimpelen om er vervolgens geestig bedoelde kritiek op te kunnen leveren
en aan te tonen dat het allemaal onzin was. Kees 't Hart vergeleek hem dan ook met
een kwajongen: ‘Hij ontpopte zich steeds meer tot een enigszins aandoenlijk jongetje
dat er op school vooral genoegen in schept het speelgoed van anderen kapot te trappen
om vervolgens te zeggen dat het toch al beroerd speelgoed was. Zelf had dit jongetje
helemaal geen speelgoed en dus hielden zijn schoolkameraden hem altijd de hand
boven het hoofd: het is Kareltje maar.’
Helemaal juist lijkt me deze vergelijking niet. Karel was eerder het jongetje dat
eerst uitgebreid aantoonde dat hetgeen waarmee anderen aan het spelen waren
helemaal geen speelgoed was. Er was dus helemaal geen speelgoed om kapot te
maken, laat staan te vertrappen. Dat Karel geen bijval kreeg van degenen van wie
hij het speelgoed bekritiseerde, was ook niet zo vreemd. Het is veelzeggend dat 't
Hart wijst op de houding ‘het is Kareltje maar’, en dat er weinigen bereid waren om
duidelijk uit te leggen waarom dat speelgoed wel degelijk de moeite waard was. En
precies dat was waar het Karel uiteindelijk om ging.
De heldere eenvoud van Van het Reve werd door zijn criticasters overigens niet
alleen gezien als een gebrek aan verdieping maar ook als een gebrek aan pretentie.
Karel begreep dat
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deze een houding blootlegde waartegen hij zich moeilijk kon verweren: ‘Je kunt wat
ik zeg of schrijf begrijpen. En als dat het geval is, ben je al half verloren. Ik begrijp
het, denkt de lezer of toehoorder, dus kan het nooit wat zijn.’
Ook in deze opmerking klinkt Schopenhauer door. Mensen die zelfstandig denken,
erkennen alleen zichzelf als autoriteit. Zij die niet zelfstandig denken doen hun kennis
op bij anderen en accepteren zaken die ze niet echt doorgronden. Zij denken dat een
bewering pas echt iets voorstelt als deze ingewikkeld is en ze die niet zelf hadden
kunnen bedenken.
Maar het gebrek aan pretentie bij Karel was schijn. In elk geval heeft het meer
kanten dan alleen de heldere eenvoud van zelf bedachte gedachten. Wat Karel werd
verweten, was dat hij het speelgoed stuk maakte van anderen. Hij brak de dingen af,
hij bekritiseerde, hij bouwde niets op. Wie kritiek heeft en afbreekt, wordt doorgaans
geacht de pretentie te hebben er iets nieuws voor in de plaats te zetten. Van het Reve
deed dat niet of nauwelijks. Hij kon goed en geestig aantonen dat er niets klopte van
de literatuurwetenschap, van de psychoanalyse, van de evolutietheorie en van
tientallen gevestigde opvattingen, maar de vraag bleef: hoe moet het dan wel?
Je zou Van het Reves Geschiedenis van de Russische literatuur (1990; VW 5)
kunnen opvatten als een antwoord op deze vraag. In de inleiding vat hij zijn kritiek
op de literatuurwetenschap en de vermeende noodzaak van secundaire literatuur nog
eens samen. Het is vernietigende kritiek die hij grotendeels al in zijn Huizinga-lezing
had geformuleerd. Karel maakt goed duidelijk hoe literatuurgeschiedenis niet
geschreven moet worden. Maar hoe dan wel? Hij geeft zelf het nuchtere antwoord:
‘Op al deze bezwaren tegen het schrijven van een literatuurgeschiedenis heb ik wel
een antwoord: dat er namelijk maar één geldige reden is voor het schrijven van zo'n
geschiedenis, en die reden is niet het nut dat zo'n boek zou kunnen afwerpen, maar
de aardigheid die de schrijver heeft gehad in het maken en die de lezer zou kunnen
hebben bij het lezen. De rest is onzin.’
Na deze inleiding volgt het verhaal van enkele eeuwen Russische letterkunde. Het
is een feitelijke en bij vlagen vrij droge opsomming van namen, gebeurtenissen en
samenvattingen. De beste stukken zijn die waarin hij zich af kan zetten tegen min of
meer gevestigde opvattingen, zoals de idee van de ‘overtollige mens’ en het
karakteriseren van ‘de typische Rus’ in negentiende-eeuwse romans. Hij gebruikte
zijn humor en heldere stijl in een poging om de tekst te laten leven, maar zijn grootste
kwaliteit was toch de vinger te leggen op die hele kleine, pijnlijke plekjes die de
meeste mensen over het hoofd zien en die ook geen pijn doen zolang je er van afblijft.
Dat Schopenhauers beweringen over zelfstandig denken ook betrekking konden
hebben op diep persoonlijke overtuigingen had Van het Reve zelf ondervonden. Zijn
van huis uit meegekregen communistische opvattingen bleken op drijfzand te berusten.
De ideologie, ja geloofsovertuiging waarmee hij was opgegroeid, die hij van anderen
had meegekregen, bleek bij kritische beschouwing in elkaar te storten. Het was niet
meer dan een verzameling onlogische onzin waar met haast religieuze eerbied naar
gekeken werd; het was een geloof van kameraden.
Van het Reve was opgegroeid in een ‘proletarisch milieu’, zoals hij het zelf
uitdrukte (‘Fragmenten’, VW 5, blz. 365). Dit betekende niet alleen dat hij de
communistische opvattingen van zijn vader grotendeels overnam, maar dat hij ook
leerde ‘zuinig’ te zijn op zijn verkregen kennis. ‘Hoe “proletarischer” dat milieu is,

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

des te zuiniger ben je op wat je geleerd hebt. Je doet zeer ongaarne afstand van wat
je geleerd hebt, en je bent niet erg geneigd er iets bij te leren.’
Ondanks deze ‘zuinigheid’ gaf hij rond 1948 zijn communistische idealen op. De
ontdekking dat de zogenaamd wetenschappelijke onderbouwing van het
sovjetcommunisme op onzin was gebaseerd, moet een grote invloed op zijn denken
gehad hebben. Als wat miljoenen mensen, waaronder veel westerse intellectuelen,
geloven wat met een beetje nuchter verstand ontmaskerd kan worden, is het dan niet
het beste dat gezonde verstand bij alles voorrang te verlenen? Waarom iets aan-
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nemen van autoriteiten zonder eerst zelf eens na te denken? Beter was het om, zoals
Schopenhauer schreef, jezelf als enige autoriteit te erkennen: ‘Iemand die voor
zichzelf denkt is al een koning in dat hij niemand boven zich duldt. Zijn oordelen,
zoals de beslissingen van een koning, komen direct voort uit zijn eigen absolute
macht. [...] hij erkent de geldigheid van niets dat hij niet zelf bevestigd heeft.’
Dit proces, of in elk geval een deel ervan, beschrijft Van het Reve in iets minder
heroische woorden. In het deel ‘Fragmenten’ in Een dag van het leven van de
reuzenkoeskoes (VW 4) schrijft hij: ‘Het heeft lang geduurd voor ik het besefte dat
je ergens geen oordeel over kunt hebben. [...] Ik ben zo opgevoed [...] dat ik het
vanzelf vond spreken dat ik of heftig voor Jan, of heftig voor Piet moet zijn, en dat
de toestand waarbij ik niet weet wie gelijk heeft zo spoedig mogelijk moet worden
beëindigd.’
De boodschap is duidelijk: het uitstellen van een oordeel vereist zelfstandig
nadenken. En het nagedacht hebben over zaken die de meeste mensen vanzelfsprekend
vinden, is precies wat het werk van Karel van het Reve zo sterk maakt. Ergens voor
of tegen zijn, kunnen we immers allemaal.
De tweede lijn in het denken van Karel van het Reve is wat ik hierboven benoemde
als ‘de lijn Popper’. Van het Reve las het werk van de filosoof Karl Popper
(1902-1994) met instemming en speelde een belangrijke rol in de popularisering van
diens ideeën in Nederland. Hier en daar bekritiseerde hij hem, maar het is vooral
waardering dat de boventoon voert.
Popper was de man van de falsificatie als basisprincipe van wetenschappelijke
vooruitgang, en die gedachte sprak Van het Reve zeer aan. Hij schreef daarover in
zijn ‘Toespraak over Popper te Enschede’ (opgenomen in Afscheid van Leiden, 1984):
‘Het originele van Popper is dat hij er als eerste op gewezen heeft dat hoewel duizend
“positieve” uitslagen niet in staat zijn te bewijzen dat een theorie juist is, slechts één
enkele “negatieve uitslag” in staat is te bewijzen dat een theorie onjuist is.’ (Van het
Reve maakt overigens de vergissing Popper aan te zien voor de ontdekker van dit
principe. Het idee dat een universele bewering met een tegenvoorbeeld kan worden
gefalsifieerd, is al eeuwen oud, hoewel Popper als eerste het idee gebruikt als
grondslag voor een omvattende filosofie van wetenschapsbeoefening.)
Van het Reve bespreekt in zijn lezing als voorbeeld van het falsificatieprincipe de
bewering dat alle roodharigen alcoholisten zijn. (Ik vat de redenering hier in iets
andere woorden samen.) Wie deze bewering wil bevestigen, moet van iedere
roodharige vaststellen of deze alcoholist is. Aangezien er elke dag roodharigen
geboren worden, kun je de uitspraak niet bevestigen: Wat je wel kunt doen, is naar
een zogenaamd tegenvoorbeeld zoeken. Vind één roodharige die geen alcoholist is
en de bewering is onwaar. Op die manier falsifieer je een dergelijke universele
bewering met de vorm ‘alle X zijn Y’. Terwijl verifiëren dus lastig (vaak onmogelijk)
blijkt, werkt falsifiëren simpel en effectief als wetenschappelijk mechanisme.
Een verwante logische regel die door Popper is gepopulariseerd, maar al in de
derde eeuw voor Christus bij Chrysippus voorkomt, is het principe van de modus
tollens. Kort gezegd, de bewering ‘Als P dan Q’ betekent hetzelfde als de bewering
‘Als Q niet waar is dan is P ook niet waar.’ Waarbij P en Q beweringen zijn die waar
of onwaar kunnen zijn.
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Ik geef een voorbeeld dat bekend staat als de ‘Watson selection task’, een
psychologisch experiment dat in 1966 werd bedacht door de Engelse psycholoog
Peter Watson. Er liggen vier kaarten op tafel, op elk staat een letter of een cijfer: E,
K, 4, 7. De andere kant van de kaarten zijn niet te zien. Je wordt gevraagd de volgende
stelling op waarheid te controleren: Als er op de ene kant van een kaart een klinker
staat dan staat op de andere kant een even getal. Je moet aanwijzen welke kaarten
dienen te worden omgedraaid om er zeker van te zijn dat deze bewering waar dan
wel onwaar is. Je mag niet zeggen, draai ze allemaal maar om. Alleen de kaarten die
noodzakelijk zijn voor het bewijs van de juistheid of onjuistheid van de bewering
mogen worden aangewezen.
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Wat kan helpen, is de stelling iets anders te formuleren, namelijk zo: alle kaarten
met een klinker hebben een even getal op de andere kant staan. Nu lijkt het probleem
op roodharigen die alcoholisten zouden zijn. Als we de zin willen verifiëren moeten
we alle kaarten met een klinker omdraaien. Dat is er maar eentje: kaart E. De meeste
mensen komen hier ook wel op. Een kleine minderheid komt op het idee ook aan
falsificatie te denken. Denk aan een roodharige die niet drinkt. Hier zijn we op zoek
naar een kaart met een klinker op de ene en een oneven getal op de andere. De enige
oneven kaart die we zien is die met een 7.
Zowel de kaarten E en 7 zijn noodzakelijk om de bewering te bewijzen dan wel
te weerleggen. Wie kaart 7 kiest, gebruikt het principe van de modus tollens: als er
een oneven getal staat mag er op de andere kant geen klinker staan. Formeel betekent
het dat een bewering van de vorm ‘Als P dan Q’ wordt herschreven tot de vorm ‘Als
niet P dan niet Q’.
Voor veel mensen, en ook wetenschappers, is het intuïtief lastig in te zien dat die
twee vormen dezelfde betekenis hebben. Uit experimenten blijkt dat slechts tien
procent van de proefpersonen het goede antwoord geeft. De meeste mensen zijn
geneigd om te proberen een bewering te verifiëren, de mogelijkheid om te zoeken
naar een tegenvoorbeeld, een uitzondering, wordt over het hoofd gezien.
Karel van het Reve legt het principe meerdere keren uit. In Uren met Henk
Broekhuis (VW4) gaat het over het idee dat mensen door reclame dingen kopen die
ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Hij schrijft: ‘En dat brengt ons op de tweede
vraag die de man van wetenschap zich stelt (als de stelling luidt: “als A, dan B” zoekt
hij naar A's zonder B en naar B's zonder A). In ons geval zoekt hij naar koopdrift,
hang naar onnutte goederen bij afwezigheid van reclame.’
In het deel ‘Fragmenten’ uit Een dag in het leven dan de reuzenkoeskoes legt hij
uit hoe de hypothese dat A door B wordt veroorzaakt getoetst moet worden: ‘1. Zijn
er gevallen bekend waar B optrad en A nochtans uitbleef? En 2. Zijn er gevallen
bekend waar A optrad zonder B? Een medicus die meent te hebben ontdekt dat malaria
wordt veroorzaakt door het eten van spruitjes peinst er niet over om ten bewijze van
zijn stelling ons een malarialijder te tonen die zijn hele leven spruitjes gegeten heeft.’
Dit popperiaanse zoeken naar tegenvoorbeelden, naar uitzonderingen op de regel,
is wat Karels denken in hoge mate kenmerkte. Om de modus tollens goed te
doorgronden, moet je beweringen als het ware omdraaien. Karel van het Reve had
daar een uitgesproken talent voor. Een voorbeeld is zijn opmerking dat niemand het
ooit heeft over de negatieve invloed van de ene schrijver op een ander. Die bestaat
eruit dat een schrijver juist niet wil schrijven als de ander. Deze opmerking laat zien
dat Karel een gangbaar idee steeds van twee kanten bekijkt door het om te draaien.
Bij elke bewering waarover hij nadenkt, zoekt hij naar een tegenvoorbeeld en bij die
zoektocht hoort het overwegen van de ontkenning van begrippen en beweringen.
Een duidelijk voorbeeld van ‘de lijn Popper’ in het denken van Karel van het Reve
is te vinden in de al eerder genoemde Huizinga-lezing ‘Het raadsel der onleesbaarheid’
(VW4). Van het Reve geeft hierin een aantal tegenvoorbeelden voor zogenaamde
ontdekkingen die de literatuurwetenschap heeft voortgebracht. Wie een uitspraak
wil doen over ‘goede’ zinnen in literaire werken moet niet kijken wat dergelijke
zinnen gemeen hebben, hij moet kijken wat ze onderscheidt van ‘slechte’ zinnen.
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Van het Reve zegt het zo: ‘Maar gesteld dat Lotman [sc. de bekende Russische
semioticus Joeri Michailovitsj Lotman, 1922-1993] gelijk heeft en dat Poesjkin in
die versregel eerst een i, toen een o, toen weer een o, toen een a en toen vier e's achter
elkaar gebruikt heeft. Wat moeten we daarmee? Tegen een behoorlijke vergoeding
neem ik aan om dezelfde volgorde van klinkers in een menigte zeer slechte verzen
uit de negentiende en twintigste eeuw bijeen te garen, en tegen een nog grotere
vergoeding wil ik deze “principes” zelfs in de werken van Lotman zelf aantonen.’
Als je deze redenering formeel opschrijft en ontdoet van de humor verschijnt de
modus tollens. Uitgangspunt is de volgende bewering: ‘Als de wet van Lotman op
een tekst van
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toepassing is, hebben we met goede versregels te maken.’ Van het Reve weerlegt
deze uitspraak door middel van een tegenvoorbeeld: ik heb hier slechte verzen en de
wet van Lotman is er op van toepassing. Hij gebruikt het voorbeeld van Lotmans
wet om aan te tonen dat dergelijke uitspraken geen wetenschappelijke status hebben.
Dit principe om wetenschap van nietwetenschap te scheiden, heeft Van het Reve
rechtstreeks van Popper overgenomen. Karel bestrijdt niet dat er eerst een i dan een
o enzovoort in Poesjkins versregels voorkomt, hij toont alleen aan dat het nutteloze
kennis is. Het zou wetenschappelijk interessant worden als Lotman zou beweren dat
wat hij bij Poesjkin heeft ontdekt, ook geldt voor andere beroemde dichters, en niet
voor dichters van veel mindere kwaliteit.
Karel vat zijn kritiek samen met de opmerking dat de literatuurwetenschap niets
met dergelijke ontdekkingen ‘doet’. Het blijft bij de vaststelling dat er een patroon
te vinden is in de klinkers van Poesjkins verzen. Verder gaat het niet; er is geen
serieuze uitdaging tot falsificatie.
Het principe van de modus tollens is nog op een andere manier relevant bij de
aanpak van Van het Reve. In de wiskunde kun je de onjuistheid van een stelling
aantonen door aan te nemen dat hij waar is en vervolgens te wijzen op onzinnige
implicaties. Van het Reve hanteert deze vorm ook dikwijls, niet in de laatste plaats
bij zijn kritiek op Lotman. De onzinnige conclusie is bij Karel meestal ook nog eens
droog komisch. Eerst wordt Lotmans stelling voor waar aangenomen: ‘Maar gesteld
dat Lotman gelijk heeft...’ En vervol-
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gens komen we uit bij de absurde conclusie: ‘Tegen een behoorlijke vergoeding...’
Deze vorm van kritiek op gevestigde ideeën door Van het Reve is niet met
schouderophalen af te doen. Maar niet iedereen begreep of wilde begrijpen wat hij
in eenvoudige woorden zei. Zo probeerde de literair criticus Carel Peeters destijds
Reves bezwaren tegen literaire interpretaties te weerleggen. Karel had er twee: literaire
interpretaties waren niet nuttig en ze waren niet noodzakelijk. Over de nutteloosheid
heb ik het hierboven gehad. Over het gebrek aan noodzaak schreef Karel: ‘Hoe moet
het dan met al die mensen die tweeduizend jaar met veel genoegen en ontroering die
Ilias hebben gelezen en van Gomperts' interpretatie - die hij trouwens nooit gegeven
heeft - verschoond zijn gebleven?’
Peeters meende het antwoord te weten. ‘De vraag is bedrieglijk plausibel, maar
het antwoord ook: die mensen stonden dichter bij de tekst en hielden voor
vanzelfsprekend wat wij raadselachtig vinden, en: zij werden “ontroerd” door een
deel van de tekst, terwijl er nog veel meer te genieten valt bij meer “kennis” of
“interpretatie”.’
Uit Peeters antwoord kun je de merkwaardige conclusie trekken dat ‘wij’ in de
loop der eeuwen meer van de Ilias zijn gaan genieten. Dat lijkt me aantoonbaar
onjuist. Peeters houdt daarnaast vast aan de opvatting dat interpretaties nut hebben.
Dit valt althans af te leiden uit de woorden ‘kennis’ en ‘interpretatie’ die in zijn
antwoord bijna hand in hand lijken te gaan. Karel beweerde nu juist dat interpretaties
geen kennis bevatten; ze hebben geen nut. Interpretaties vertellen ons immers niets
over waarom een tekst de moeite waard is. Wie denkt van wel, ziet alle
tegenvoorbeelden over het hoofd.
Met het bovenstaande wil ik niet beweren dat Van het Reves denken logisch van
aard zou zijn. Het is veel meer de afkeer voor de universele beweringen en de liefde
voor het tegenvoorbeeld, de uitzondering die zijn denken kenmerken. De uitzondering
zoeken, is voor hem meer dan de toepassing van een logisch principe. Poppers visie
op de wetenschap maakt daar slechts een onderdeel van uit. Bij Van het Reve gaat
de belangstelling voor uitzonderingen veel verder dan het bewaken van
wetenschappelijke status. Het beste voorbeeld daarvan is Uren met Henk Broekhuis
(VW 4), dat bestaat uit beschouwingen over een aantal ‘opinions chics’ die één voor
één worden weerlegd. Het zijn geen stellingen met wetenschappelijke pretentie maar
alledaagse opvattingen die de meeste mensen voor waar houden.
In dit boek komen de twee lijnen in het denken van Karel van het Reve mooi
samen. Het in twijfel trekken van gemeenplaatsen duidt op een onafhankelijk
denkende geest, zoals Schopenhauer die bepleit. De manier van weerleggen lijkt
sterk op die van Popper, namelijk door het presenteren van een tegenvoorbeeld of
door te redeneren tot het absurde.
Een sprekend voorbeeld van het laatste is dit: ‘Wat je ook vaak hoort is dat je de
feiten niet begrijpen kunt als je de achtergronden niet kent.’ Waarna Van het Reve
zijn bezwaar in één zin samenvat: ‘Als je zegt dat iets alleen te begrijpen is als je
begrijpt wat er aan voorafging, dan kun je dat voorafgaande volgens je eigen theorie
toch ook niet begrijpen als je het daaraan voorafgaande niet begrijpt.’ Vervolgens
stelt hij vast dat mensen een ‘verklarend gordijn willen dat opgehangen wordt tussen
de feiten die zij kennen en de feiten die zij niet kennen’. Van het Reve verbaast zich
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erover dat de meeste mensen zich niet afvragen wat er zich achter dit gordijn bevindt.
Anders geformuleerd: hij begrijpt niet waarom mensen stilzwijgend aannames kunnen
doen zonder er zelfstandig over nagedacht te hebben.
In een ander hoofdstuk uit Uren met Henk Broekhuis blijkt hoe fundamenteel die
zwijgende aannames kunnen zijn. De betwijfelde stelling is dat joodse spijswetten
in oorsprong hygiënische maatregelen zijn. Karel somt zijn bezwaren op. Goed, denkt
de lezer op een gegeven moment. Het is dus geen hygiënische maatregel, maar welke
functie hebben die spijswetten dan wel? Van het Reve legt meteen de vinger op de
stilzwijgende aanname:
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‘Dat iets zou bestaan en niet een nuttige functie zou hebben is voor de meeste
voorbijgangers welhaast ondenkbaar.’
Hier komen Van het Reves hang naar oorspronkelijkheid en zijn zoeken naar
tegenvoorbeelden elkaar tegen. Door geen aannames te doen zonder die zelf eerst te
hebben overdacht en door het voortdurend proberen te vinden van uitzonderingen
om die aannames te toetsen, ontwikkel je een zintuig voor onzin.
Hierboven beweerde ik dat Karel goed was in het afbreken van andermans ideeën
maar zelf niet of nauwelijks met eigen theorieën kwam. Er is echter een uitzondering
te vinden. In het stuk ‘Reves vermoeden’ (uit Afscheid van Leiden, 1984; VW5) komt
Karel wel degelijk met een eigen theorie. Het gaat om een theorie over uitzonderingen
in taal. De uitzondering krijgt een essentiële rol toebedeeld: ‘Het is mijn bedoeling
om in dit stuk een theorie te ontvouwen, die ik “Reves vermoeden” heb genoemd
[...] mijn theorie beweert dat er geen talen zijn zonder uitzonderingen. Of nog anders
geformuleerd: een taal kan niet zonder uitzonderingen.’
Het vermoeden bestaat er dus uit dat de uitzonderingen op regels niet betekenen
dat we te maken hebben met kleine, verwaarloosbare afwijkingen. Taal laat zich
volgens Van het Reve niet in algemene regels vangen; uitzonderingen zijn essentieel
en hebben een functie. Het is een poging de uitzondering te verheffen tot een niet
meer weg te poetsen, essentieel vlekje. Uitzonderingen bevestigen de regel niet, ze
tonen juist aan dat de regel niet klopt.
Uit een aantal opmerkingen blijkt dat Karel een hekel had aan de taaltheorie van
Noam Chomsky. Het is niet helemaal duidelijk waar die hekel op gebaseerd was.
Van het Reve heeft er nooit over geschreven. Wie ‘Reves vermoeden’ leest, kan zich
bij die afkeer wel iets voorstellen. Chomsky probeerde taal te vangen in formele,
grammaticale regels. Voor uitzonderingen was geen plaats, alles moest in het stramien
van de logische formulering worden gepast. De idee dat er regels zijn waarmee de
taal zou zijn gevangen, moet onverdraaglijk zijn geweest voor Karel. Zo verzet hij
zich een aantal keer tegen de opvatting van Chomsky dat ‘Jan slaat Piet’ en ‘Piet
wordt door Jan geslagen’ hetzelfde zouden betekenen, oftewel dezelfde
‘dieptestructuur’ zou hebben. Voor Van het Reve betekenen ze niet hetzelfde. Hij
ziet ruimte voor uitzonderingen.
‘Reves vermoeden’ zegt misschien wel meer over Karel van het Reve zelf dan
over taal. De gedachte dat er altijd uitzonderingen bestaan op regels die proberen te
beschrijven wat mooi en waardevol is, kom je herhaaldelijk tegen in zijn werk. Het
willen vastleggen in algemene regels en voorschriften wat goede kunst is, wat mooie
verzen zijn, wat de essentie van taal is, was voor Van het Reve een zinloos verlangen.
Zijn eigen wereldbeeld was tegengesteld aan dit verlangen. Door zoveel mogelijk
algemene ‘waarheden’ door te prikken, blijft er ruimte voor verwondering, of in elk
geval voor de acceptatie van onregelmatigheid. ‘Verwondering’ was trouwens een
woord dat hij niet gebruikte. Het zal hem vast te vaag en te pretentieus hebben
geklonken. Het gevaar van pretentie is dat het verwachtingen schept. Verwachtingen
bepalen hoe zaken zouden moeten zijn. Pretentie sluit de ogen voor uitzonderingen,
tegenvoorbeelden die juist aantonen dat de meeste verwachtingen helemaal niet
kloppen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

12

Fijn
Leo Vroman
Wat fijn, dat trage
wederkeren
van de dagen
om mij te zoenen
en van de seizoenen
om mij te masseren,
en met dat koude warme
te omarmen
maar ik voel
ze versnellen
en mij koel
omknellen
en de jaren, de jaren,
die wurgen mij tot bedaren.

Fort Worth, 2 juni 2011
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De drie zwanen
Die drie zwanen
drijvend op het meer
zag ik niet weggaan en
waren er weer,
en de treurwilg met een
scheef houten been,
haar haar omlaag
en weerkaatsend omhoog
maakte een boog
om de zwanen heen,
door een kind getekend, maar
ik moet om te beginnen
het kind nog verzinnen.
Dan is het waar
maar lang, lang later.
Dan is het najaar
en klotst het water.

Fort Worth, 25 mei 2011
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Welkom thuis
door Arnon Grunberg
-1Mark had niet gewild dat zijn gezin hem kwam afhalen van het vliegveld. Hij wilde
niet worden weggebracht, hij wilde niet worden afgehaald. Het viel hem zwaar, het
afscheid en het weerzien op vliegvelden, hij voelde zich bekeken door zijn collega's,
ongemakkelijk tussen kinderen die niet van hem waren, beschaamd misschien wel.
Hij had tegen zijn vrouw gezegd: ‘Het is beter als jullie thuisblijven. Dat moet je
de kinderen niet aandoen.’
Een collega had hem een lift gegeven en in het centrum van Wageningen had Mark
gezegd: ‘Zet me hier maar af.’ De collega had geantwoord: ‘Ik zet je voor de deur
af. Die plunjezak is zwaar genoeg.’
Gladiolenstraat 23, daar woont Mark. Een rijtjeshuis. Hadden ze zes jaar geleden
gekocht. De hypotheek was niet mals. Maar ze werkten allebei hard, hij en zijn vrouw.
En de vooruitzichten waren goed. Hij zou promotie maken. Hij was getalenteerd en
ambitieus. Desondanks hadden zijn schoonouders wat bij moeten leggen.
Hij had zijn vrouw vanaf Eindhoven gebeld en gezegd dat hij er waarschijnlijk
om een uur of negen zou zijn, maar het was later geworden. Het is nu al na tienen.
Hij had niet nog een keer willen bellen vanuit de auto, en hij had ook geen sms
gestuurd. Mark belde niet graag met zijn vrouw waar collega's bij waren. Ze zou het
wel begrijpen. Ze kende hem zo lang. Ze wist wie hij was.
Eindelijk staat hij voor zijn eigen huis. Ergens in zijn plunjezak zitten zijn sleutels,
maar hij zal aanbellen, hij zal laten weten dat hij er weer is. Vreemd dat ze de auto
niet hebben gehoord, dat ze de deur niet al voor hem hebben geopend. Misschien
staat de tv te hard aan.
Mark zoekt naar kauwgum in zijn broekzak. Hij heeft het gevoel dat hij stinkt, dat
er een dode muis in zijn mond zit. Zo wil hij zijn gezin niet onder ogen komen. Maar
de kauwgum is op.
Er hangt een tekening aan de voordeur. Een grote vogel, of meer een vliegende
draak eigenlijk. ‘Welkom thuis, lieve papa,’ staat er op de tekening.
Hij zet zijn plunjezak neer. Het duurt enkele seconden tot het tot hem doordringt
dat hij de lieve papa is. Bijna vijf maanden is de lieve papa weggeweest.
Mark kijkt naar de lege straat, de lantaarnpalen, de auto's. Zijn straat. Hoe vaak
had hij niet over zijn terugkeer gefantaseerd? Geen lange fantasieën, meer flitsen,
kortstondige momenten van hoop. Een keer, vlak na een vuurgevecht, stelde hij zich
voor hoe zijn terugkeer zou gaan: zijn vrouw, het thuiskomen, zijn zoon, zijn dochter.
Maar het enige wat hij nu denkt, is: ze hebben mij nog niet gehoord. Hij kan rustig
de straat uitlopen, een taxi bellen in een café verderop. Er tussenuit knijpen. Niemand
die het merkt. Geen beter moment dan dit.
Alsof hij schrikt van deze gedachte, alsof de zondigheid ervan hem treft met
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een kracht die hij niet had voorzien, drukt hij hard en lang op de deurbel. De lieve
papa is er weer.
Meteen daarna hoort hij het gekrijs van zijn kinderen. Een vreugdevol gekrijs is
het, maar het klinkt angstaanjagend in zijn oren. Alsof zijn kinderen om hulp
schreeuwen. Alsof ze niet zijn kinderen zijn.
Tijn en Tess heten ze. Hij en zijn vrouw wilden eenlettergrepige namen. En dat
die namen ook nog allebei met een ‘t’ begonnen, vonden ze helemaal mooi.
Tess was zeven toen hij wegging en dat is ze nog steeds. Tijn is vijf geworden
tijdens zijn afwezigheid. Door de telefoon had hij gezegd: ‘De cadeautjes komen als
ik terug ben.’
Nu pas ziet Mark dat het geen vogel of een vliegende draak is op de tekening,
maar een vliegtuig.
De deur wordt geopend.
Ze storten zich in zijn armen. Hij tilt hen op. Allebei tegelijk, met enige moeite.
Bang als hij is dat hij een van hen zou benadelen, dat een van hen zich achtergesteld
zou kunnen voelen.
Hij overlaadt zijn kinderen met kussen. Hij streelt hen. Ze roepen van alles, ze
vragen van alles, hij hoort hun stemmen, maar wat ze precies zeggen ontgaat hem.
Vervolgens zet hij zijn kinderen voorzichtig weer op de grond.
Het ruikt anders. Zijn huis ruikt anders. Een geur die hem onbekend voorkomt.
Dit is zijn huis niet meer.
Ook deze gedachte verdrijft hij.
‘Even mijn plunjezak pakken, jongens,’ zegt hij.
Mark pakt zijn plunjezak, gaat weer naar binnen en sluit de deur.
Pas dan ziet hij zijn vrouw.
Het geschreeuw van de kinderen houdt niet op. Het blijft maar doorgaan, zonder
dat hij er iets van kan verstaan, maar aan het eind van de gang staat zijn vrouw. Ze
draagt een ochtendjas. Ze heeft pantoffels aan.
Bianca.
Vaak noemt hij haar Kaatje. Als ze seks hebben, als hij zich herinnert hoe ze elkaar
hebben ontmoet, als ze hem ontroert, dan is ze Kaatje.
Hij loopt op haar af.
‘Kon je niet bellen?’ vraagt ze. ‘Je zou om negen uur komen. Het is bijna elf uur.’
Ze klinkt teleurgesteld. Moe.
‘De kinderen waren al vanaf vanmiddag niet te houden. Ze zijn helemaal op.’
Ze berispt hem. Eerste luitenant Mark Gisbers wordt berispt.
Hij laat zijn plunjezak vallen en omhelst zijn vrouw.
Ze drukt zich tegen hem aan en fluistert in zijn oor: ‘Sorry, sorry. Ik ben zo blij
dat je er weer bent.’
Zijn vrouw ruikt naar nachtcrème. Mark zou zijn vrouw willen ruiken, niet de
nachtcrème.
Hij laat haar los.
Op de tafel in de woonkamer staat een taart met een kaarsje erop. Het glazuur is
gifgroen. Daarop staat: ‘Welkom, papa.’
Zelfs de taart heet hem welkom. De aanblik overweldigt hem, het gifgroene glazuur
maakt hem misselijk, doet hem bijna kokhalzen, maar tegelijkertijd
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ontroert het hem dat ze een taart voor hem hebben gebakken. Zijn kinderen, zijn
vrouw.
‘Wat mooi,’ zegt hij. ‘Wat ziet dat er lekker uit.’ Hij neemt hen alle drie tegelijk
in zijn armen, alsof ze een team zijn dat zich moet voorbereiden op een beslissend
moment in de wedstrijd. Hij zou willen huilen maar niet waar de kinderen bij zijn.
Starend naar het glazuur van de taart komt hij langzaam tot zichzelf.
Hij gaat zitten en Tess kruipt bij hem op schoot.
‘Je hebt je ochtendjas al aan,’ zegt hij.
‘We hebben uren op je zitten wachten. De kinderen moeten morgen weer naar
school.’
Hij is anderhalf uur te laat. Het gevoel bekruipt hem dat hij die anderhalf uur
achterstand nooit meer zal kunnen inlopen.
‘Ik moest nog afscheid nemen van collega's, je weet hoe dat gaat,’ zegt hij.
‘Papa,’ zegt Tess, ‘ik heb vanmiddag samen met mama deze taart gebakken. Voor
jou.’
‘Ik zie het,’ zegt hij. ‘Wat mooi. Wat vreselijk mooi. En lief. Zo lief.’
Tijn laat hem tekeningen zien.
Hij bekijkt ze en voorziet ze van commentaar, maar hij ziet niets.
Tess springt op en komt terug met een beeldje van klei.
‘Dit ben jij, papa,’ zegt ze, ‘zie je het, papa? Zie je het?’
‘Ik zie het,’ zegt hij. ‘Ik ben het. Wat mooi, Tess. Wat prachtig.’
‘Heeft ze op school gemaakt,’ zegt zijn vrouw.
‘En wat is dat?’ vraagt hij en hij wijst op een puntig uitsteeksel.
‘Dat is je pistool,’ zegt zijn dochter.
‘O,’ zegt hij. Hij knikt.
Het uitsteeksel doet hem aan een penis denken, een zieke penis.
‘Je moet de kaars uitblazen,’ zegt Bianca.
Hij blaast de kaars uit en Bianca snijdt de taart aan. ‘Ik heb de kinderen beloofd
dat ze nog een stukje mochten eten,’ zegt ze. ‘Dan moeten ze echt naar bed.’
De taart is mierzoet. Met moeite werkt hij zijn veel te grote stuk naar binnen. Een
paar keer moet hij kokhalzen, hij kan het niet helpen. Hij hoopt dat ze het niet zien.
Wanneer ze allemaal hun taart op hebben, zegt zijn vrouw: ‘Morgen gaat papa
jullie een verhaaltje voorlezen, vanavond niet, papa is moe en jullie moeten ook
slapen.’
Ze brengt de kinderen naar bed.
Mark is opgelucht. Hij is niet in staat om een verhaaltje voor te lezen. Niet
vanavond.
Pas als Bianca terugkomt, loopt hij naar de drankkast.
‘Whisky?’ vraagt hij. ‘Sinds wanneer hebben we whisky in huis?’
‘Gekregen,’ zegt Bianca. ‘Cadeautje.’
Hij aarzelt, maar schenkt een glas whisky voor zichzelf in.
‘Jij ook?’ vraagt hij.
‘Nee, ik neem water,’ zegt ze. ‘De kinderen waren zo druk, ik hoop dat ze in slaap
vallen.’
Hij gaat naar de keuken. Mark laat de ijsblokjes in zijn glas vallen. Hij heeft whisky
nooit lekker gevonden, maar vanavond gaat hij het weer eens proberen.
Voor zijn vrouw vult hij een glas met water.
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In de woonkamer gebaart zijn vrouw dat hij naast haar aan tafel moet gaan zitten.
Hij volgt haar bevel op en legt een hand op haar been.
‘Hoe gaat het met je?’ vraagt ze.
Ze neemt een slok water, ze speelt met een gebakvorkje.
Hij haalt zijn hand van haar been.
‘Ik heb je door de telefoon alles verteld,’ zegt hij. ‘Wat ik niet verteld heb, is niet
belangrijk.’
Hij kijkt naar het beeldje dat zijn dochter voor hem heeft gemaakt. Een soldaat
met een zieke penis die een wapen moet voorstellen.
‘En hier?’ vraagt hij. ‘Hoe gaat het hier?’
‘Ik heb je alles verteld,’ zegt ze. ‘Wat ik niet heb verteld is onbelangrijk.’
Hij haalt een ijsklontje uit zijn glas en steekt het in zijn mond.
Zijn vrouw zet het restant van de taart in de koelkast.
Daarna gaan ze naar boven.
In de slaapkamer doet hij zijn uniform uit. Hij wil douchen, maar hij doet het niet.
Hij poetst alleen zijn tanden.
Lang heeft hij hiernaar verlangd: zijn vrouw, zijn bed, zijn slaapkamer, zijn
badkamer, maar nu komt zelfs zijn slaapkamer hem te klein voor, kleiner en muffer
dan hij in herinnering heeft. Hij zou dat verlangen weer willen voelen, de realiteit
komt hem gebrekkig voor. Ontnuchterend.
Bianca doet haar ochtendjas uit. Ze heeft geen speciale lingerie aangetrokken. Een
roze slip, ietwat verwassen. Een beha die niet bij de slip hoort.
Ze heeft geen moeite voor hem gedaan.
Een paar weken voor zijn vertrek hebben ze in een seksshop in Arnhem lingerie
gekocht.
Hij is anderhalf uur te laat gekomen. Ze heeft de lingerie vast aangehad, maar
weer uitgetrokken omdat hij niet gebeld heeft. In mijn sexy lingerie krijg je me
vandaag niet te zien, mannetje, heeft ze gedacht.
Ze komt naast hem liggen.
‘Daar liggen we dan,’ zegt hij. Maar hij ligt niet. Hij zit half in kleermakerszit en
hij strijkt met zijn rechterduim over het eelt van zijn linkervoet.
Hij kijkt naar zijn klerenkast. Het nachtkastje.
In zijn fantasie was het er gepassioneerd aan toegegaan, hij had zich verloren in
begeerte en opwinding, bij zijn terugkeer, en zijn vrouw ook. Ze hadden zich moeten
inhouden, ze hadden niet kunnen wachten tot de kinderen naar bed waren gegaan.
En ondanks de kinderen hadden ze zo hard geschreeuwd dat ze zich na afloop hadden
geschaamd.
‘Je zal wel moe zijn,’ zegt ze.
‘Valt best mee,’ antwoordt hij.
Zittend maakt ze haar beha los en daarna trekt ze haar slipje uit.
Ze duwt zachtjes zijn bovenlijf naar achteren, ze strekt zijn benen, helpt hem zijn
onderbroek uit te trekken. Ze gaat op hem zitten.
‘Hier heb ik zo naar verlangd,’ zegt ze.
Ze zegt het, maar hij gelooft het niet.
Bianca is verpleegster op de afdeling geriatrie.
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Hij heeft het idee dat ze met een van haar patiënten bezig is. Ze verricht de
handelingen die ze moet verrichten. Geroutineerd en met een zekere mildheid die
voor liefde kan doorgaan. Dit is geen begeerte, dit is een verplichting.
Zoals dit ook zijn huis niet is, en zij niet zijn vrouw; verderop liggen kinde-
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ren te slapen maar niet de zijne. Hij neemt een open plaats in. Dat is alles. Hij weet
het. Maar zijn vrouw merkt niets aan hem. Aan hem is niets te zien.
Terwijl ze nog op hem zit, vraagt Bianca: ‘Was je daar eigenlijk bang?’
‘Voor wie?’
‘Voor de taliban.’
Hij schudt zijn hoofd.
Nee, voor de taliban is hij niet bang geweest. Daar heeft hij geen tijd gehad om
bang te zijn. De angst was pas begonnen toen zijn collega hem afzette voor
Gladiolenstraat 23. Hij weet niet waarvoor hij banger is, om zijn vrouw te verliezen
of om haar te behouden. Ze zullen voor altijd moeten doen alsof. Dat maakt hem
bang. Het doen alsof.
Midden in de nacht wordt hij wakker. Hij staat op. Naakt loopt hij naar de keuken.
Daar gaat hij op zijn buik op de grond liggen. Op de tegels. En hij huilt, lang maar
zachtjes.
Hij kan zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst heeft gehuild.
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Het lucht op, het huilen en de koude tegels.
Als hij klaar is, houdt hij zijn hoofd onder de koude kraan.
Hij doet de koelkast open en kijkt naar het restant van de taart.
De stilte is hier anders dan daar. Een auto in de verte. Er zoemt iets. Hij doet de
koelkast weer dicht.
Zonder licht te maken sluipt hij als een kat door zijn woonkamer, alsof daar iets
te vinden is wat hij nog nooit heeft gezien.

-2Haar aantekenblok balanceert op de rechterleuning van haar stoel. Zolang ze zich
kan herinneren, heeft ze in deze stoel gezeten en heeft ze het aantekenblok op de
rechterleuning laten balanceren.
Noah van der Horst is klinisch psycholoog, negenenvijftig jaar oud. Ze is ouder
geworden dan ze had gedacht te zullen worden. En ze is kinderloos. Ooit was ze een
vrouw, tegenwoordig is ze een vrouw zonder kinderen, een vrouw die voor haar
carrière heeft gekozen, zeggen de mensen, hoewel ze zich niet kan herinneren dat
ze die keuze heeft gemaakt. De afwezigheid van kinderen heeft haar een identiteit
opgedrongen. Ze heeft een partner en een huisdier, maar dat telt niet.
Tegenover haar zit een jonge officier. Hij heeft zijn uniform aan. Zijn stem klinkt
opgewonden, ook zijn lichaam lijkt in staat van opwinding te verkeren, al is het geen
seksuele opwinding.
‘Die huilaanvallen,’ zegt ze, ‘hoe vaak heb je die?’
‘Als ik niet kan slapen.’
‘En hoe vaak is dat?’
‘Vaak.’
Hij heeft zich een paar dagen niet geschoren, wat hem merkwaardig genoeg zowel
jongensachtig als mannelijk maakt.
‘En dan ga je in de keuken op de grond liggen?’
‘Dan ga ik in de keuken op de grond liggen. Om verder niemand te storen. Maar
dat is niet waarom ik hier ben gekomen. Ik bedoel, iedereen mag in zijn keuken op
de grond gaan liggen. Daar is niets mis mee.’
‘Waarom ben je hier gekomen, Mark?’
Hij kijkt rond. Ze heeft haar best gedaan haar behandelkamer zo onpersoonlijk
mogelijk in te richten. Zelfs het schilderijtje dat aan de muur hangt heeft ze uitgekozen
omdat het zo onpersoonlijk is. Ze heeft het op een vlooienmarkt op de kop getikt.
Een landschapje, gemaakt door een zondagsschilder, niet eens onaardig.
‘Omdat ik mijn zoon in elkaar sloeg. Toen dacht ik, ik moet er maar eens met
iemand over praten.’
‘Hoe oud is je zoon?’
‘Mijn zoontje. Tijn. Vier, nee vijf. Sorry. Vijf.’
Ze schrijft de leeftijd van zijn zoontje op.
‘Waarom sloeg je hem in elkaar?’
‘Hij jengelde.’
‘Moest hij naar het ziekenhuis?’
‘Nee, zo erg was het niet.’
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‘Hoe erg was het wel?’
‘Het was erg. Erg genoeg dat ik dacht...’
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Hij pakt een telefoon uit een broekzak, kijkt erop en stopt hem weer weg.
Ze had de telefoon niet gehoord.
‘Sorry,’ zegt hij, ‘het kan dringend zijn. Mijn werk. Mijn vrouw.’
De officier kijkt haar aan alsof hij op een woord van vergeving wacht. Maar ze
zegt niets, ze wacht tot hij wat zal gaan zeggen.
Haar kleding is net als haar behandelkamer onpersoonlijk. En naarmate ze ouder
is geworden is die kleding ook steeds onpersoonlijker geworden. Verzorgd, correct,
maar sober. Er zijn kleren die een vrouw van negenenvijftig niet meer aan kan. Ze
hangen nog wel in haar klerenkast, maar ze doet ze nooit meer aan. Als herinnering
aan de vrouw die ze was, hangen daar haar jurken, rokken en blouses. Als
museumstukken.
‘Als ik je als cliënt zou aannemen,’ zegt ze als het zwijgen haar lang genoeg heeft
geduurd, ‘stel dat ik je als cliënt zou aannemen, wat verwacht je dan precies van deze
behandelingen?’
‘Mijn vrouw,’ zegt de officier, ‘werkt in een ziekenhuis.’
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Ze kijkt op haar aantekenblok. Dat heeft hij al verteld.
‘Bianca,’ zegt ze.
Ze vindt het prettig als cliënten hun familieleden bij de naam noemen. Het maakt
hun verhalen minder abstract.
‘Bianca,’ zegt hij, ‘is bevriend met een collega, een longarts. Maar het is geen
gewone vriendschap, begrijpt u?’
‘Leg uit,’ zegt ze.
Hij kijkt haar aan. Zijn ogen zijn fel. Iets in die ogen verontrust haar.
De officier staat op. Hij loopt naar haar toe. Hij staat nu vlak voor haar.
Gezien haar ervaring denkt ze dat ze weet wat er zal gaan gebeuren.
Hij begint te schreeuwen.
Noah weet niet of de officier tegen haar schreeuwt of tegen zijn vrouw, of misschien
ook tegen de longarts.
Cliënten krijgen een verwijsbriefje van de huisarts of de bedrijfsarts en dan komen
ze bij haar. Ze heeft wel eens nagedacht over de mogelijkheid dat een cliënt
gewelddadig zou worden. Een keer heeft ze een cliënt geweigerd omdat die tijdens
het intakegesprek bedreigingen begon te uiten. ‘Als jij me niet beter maakt, weet ik
je te vinden.’ Maar dat was in de tijd dat bedreigingen nog niet zo serieus werden
genomen.
Het geschreeuw van deze officier is anders. Ze dwingt zich rustig naar hem te
blijven kijken, terwijl hij vlak voor haar staat en schreeuwt. Maar ze wil het niet zien,
ze zou willen wegkijken. Zijn gezicht, dat net nog sympathiek en kwetsbaar was en
nu alleen nog maar verwrongen is, alsof de spieren niet meer gecontroleerd worden,
doet haar denken aan een masker.
Eigenlijk vindt ze dat de wanhoop van anderen privé is en ongezien moet blijven.
Juist zij, die beroepshalve wanhopige mensen helpt, stelt zich op het standpunt dat
veel niet voor haar ogen bestemd is. Aan mensen die geïnteresseerd zijn, legt ze
graag uit dat een verhaal over wanhoop nog niet de wanhoop zelf is. Het verhaal dat
mensen van hun wanhoop maken, is iets anders. De wanhoop zit er nog wel in, maar
er is iets mee gebeurd. De klei is gebakken. Dat is een metafoor die ze graag gebruikt.
‘We moeten de klei bakken,’ heeft ze ook weleens tegen een cliënt gezegd.
Dit geschreeuw, dit gezicht, dit masker, dit is geen verhaal, dit zijn nauwelijks
woorden, dit is alleen nog maar onverdunde pijn, ongearticuleerde vertwijfeling.
Vanaf het moment dat hij begon te schreeuwen, besefte ze dat ze getuige was van
iets waarvan ze nu juist liever geen getuige wilde zijn.
De therapie werkt bovendien beter als de cliënt zijn waardigheid niet verliest in
het bijzijn van de psycholoog.
‘Daar moet een eind aan komen!’ schreeuwt haar cliënt, ‘dokter, dat moet
godverdomme afgelopen zijn!’
Voorheen werd ze indirect geconfronteerd met geweld, meestal huiselijk geweld.
Als therapeut hoort zij die verhalen onbewogen aan; zelfs als ze wel eens
geëmotioneerd raakt, wat een enkele keer gebeurt, laat ze daar niets van blijken. Een
therapeut kan zich maar weinig emoties veroorloven, hij staat boven de partijen en
daarmee ook boven het geweld.
Terwijl ze naar de schreeuwende officier kijkt, kan ze zich voorstellen dat hij haar
zal slaan en misschien zelfs verkrachten. Zijn woede is immens. Er is hier verder
niemand. Ze is weerloos.
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Ze zal de klappen moeten opvangen die niet voor haar bestemd zijn. Hij is hier
niet gekomen om beter te worden of om te praten, hij is gekomen om zijn
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woede te koelen. Een furieuze woede die ze niet eerder heeft gezien. Niet in deze
rauwe vorm.
Terwijl ze naar hem kijkt en doet alsof ze luistert, zonder dat nog maar iets van
zijn getier tot haar doordringt, komen flitsen uit haar leven voorbij. Gesprekken,
vakanties, minnaars, vrienden, vriendinnen, de doden.
Ze dwingt zichzelf precies zo te blijven zitten als ze zit. Ze blijft hem aankijken.
Ook een masker, de empathie. Soms heeft ze het gevoel dat er niets meer achter dat
masker zit. Herinneringen aan kleren die ze nooit meer draagt. Een jurkje uit 1974.
Eindelijk is hij uitgeraasd.
Hij gaat zitten en zegt niets meer.
Ze biedt haar cliënt een zakdoekje aan. Hij snuit zijn neus.
‘Sorry,’ zegt hij.
Pas in een later stadium zal ze op deze uitbarsting terugkomen. Als dat latere
stadium ervan komt.
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‘Wat zou je van deze behandelingen verwachten?’ vraagt ze alsof er niets is gebeurd.
‘Voorop gesteld dat we allebei besluiten dat jij baat zult hebben bij deze
behandelingen.’
‘Dat geneuk moet stoppen.’
Ze bladert in haar aantekenblok.
‘Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?’
‘Dat geneuk van mijn vrouw met die longarts, dat moet stoppen.’
‘Je denkt dat ik je daarbij kan helpen?’ vraagt ze.
‘Ik denk dat u me kunt helpen dat geneuk te laten stoppen zonder dat ik ze allebei
vermoord. Ik hoop dat u dat kunt, dokter.’
‘Ik ben geen dokter,’ zegt ze zacht.
Ze werpt een snelle blik op haar horloge.
De uitbarsting van de officier heeft haar toch uit haar evenwicht gebracht. En zijn
ogen. Ze kan niet naar zijn ogen kijken zonder aan zijn uitbarsting te denken.
‘Je bent nu een maand terug uit Afghanistan?’ vraagt ze.
‘Een week of vijf.’
‘Wil je misschien nog iets vertellen over Afghanistan?’
Hij schudt zijn hoofd. ‘Ik ben hier niet vanwege Afghanistan, ik ben hier vanwege
Nederland.’
Ze heeft nog tien minuten. Ze moet die tijd productief gebruiken.
‘Hoe weet je zo zeker dat jouw vrouw een relatie heeft met die longarts?’
‘Ik heb aanwijzingen, dokter. Ik ben niet gek. Overal zijn aanwijzingen, overal
zijn tekens.’
Hij werpt een blik op het schilderijtje. Ze volgt zijn blik.
‘Ben je er bang voor?’
‘Waarvoor?’
‘Dat je vrouw je verlaat. Dat ze een relatie heeft met een ander?’
Ze ziet zijn schoenen. Die had ze nog niet eerder bewust waargenomen. Keurig
gepoetste laarzen.
‘Ik weet dat ze een relatie heeft met die longarts, dus daar hoef ik niet bang voor
te zijn. Kun je bang zijn voor feiten?’
Het klinkt alsof zijn vraag hem zelf verrast. Wie de feiten kent, hoeft niet bang te
zijn, dat moet hij gedacht hebben.
‘Dat kan,’ zegt ze.
Nog maar een paar minuten geleden stond hij vlak voor haar te schreeuwen, en
nu zit hij daar zo schijnbaar kalm alsof hij tot niets anders dan kalmte in staat is.
‘Heb je wel eens overwogen,’ vraagt ze, ‘dat de angst ook een wens kan onthullen?
Dat je er misschien naar verlangt dat je vrouw je verlaat en een relatie heeft met een
ander.’
Hij kijkt haar strak aan. Niet woedend, eerder minachtend.
‘Dokter,’ zegt hij afgemeten, ‘ik heb vaak, ook als ik aan het werk ben, de volgende
voorstelling...’
Ze onderbreekt hem. ‘Dagdroom bedoel je. Fantasie?’
‘Nee, voorstelling. Plan, project, missie. Ik kom mijn eigen huis binnen. De
kinderen zijn beneden. Maar ze horen me niet. Ik sluip door het huis. Ik heb een
wapen in mijn hand. Ik ga de trap op, open de deur van mijn slaapkamer. Daar liggen
ze. De longarts en mijn vrouw. Naakt natuurlijk. Zonder aarzeling dood ik ze. Zonder
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op me zijn. Dan ga ik het huis uit.’
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‘Hoe vaak denk je hieraan?’ vraagt ze.
‘O, bijna dagelijks.’
Het klinkt alsof hij vindt dat ze een domme vraag stelde. ‘Soms meerdere keren
op een dag.’
Ze is even stil.
‘Ik vind het toch vreemd dat we helemaal niet over Afghanistan hebben gepraat,’
zegt ze. ‘Ik heb het gevoel dat ik iets mis. Dat we om de hete brij heen draaien.’
Hij blokkeert. Als het intakegesprek niet goed gaat, dan gaan de latere gesprekken
meestal ook niet goed is haar ervaring.
‘Ik schrijf een boek over Afghanistan,’ zegt hij.
‘Een boek?’
‘Een boek.’
Hij zegt het nadrukkelijk. Bijna plechtig.
‘Afghanistan was de mooiste tijd van mijn leven.’
Ze weet niet of hij een grap maakt. Ze vindt dit niet het moment om het te vragen.
Noah heeft een idee, een krankzinnig idee. Eentje waarvan ze vast later spijt zal
krijgen, maar het laat haar niet los.
Haar partner is schrijver. Geen bijzonder succesvolle. Zijn eerste romans werden
welwillend ontvangen, maar na een tijd merkten de recensenten zijn werk niet meer
op. Er werd beleefd, of misschien ook minder beleefd gezwegen. Een kleine schare
van lezers bleef hem desondanks trouw en vermoedelijk om die reden publiceert zijn
uitgever nog altijd om de zoveel jaar een boek van hem. Hij verdient wat met het
geven van lezingen en een keer per week verzorgt hij 's avonds in een bibliotheek in
Arnhem schrijflessen. Vooral aan vrouwen, maar er zitten ook mannen tussen.
Sommige komen al jaren naar zijn schrijflessen. Het is een soort religie. Vroeger
lazen mensen de Bijbel of gingen ze bidden in de kerk. Tegenwoordig schrijven ze.
Er waren geen lezers voor al die schrijfsels, maar dat deed er niet toe. Je kunt kennelijk
beter een roman schrijven zonder lezer dan bidden zonder God.
Bij de schrijfles was er tenminste iemand die las en luisterde: haar partner.
Als ze hem met smaak over die lessen hoorde praten, besefte Noah dat iedere man
ernaar verlangt een god te zijn, al is het maar voor een dag, al is het maar twee uur
per week in een bibliotheek in Arnhem. Voor een stuk of vijftien zieltjes die uit
wanhoop zijn gekomen. Maar dat deed er niet toe. Een god is een god.
Ze had het idee dat vrouwen deze behoefte minder hadden. Die hadden al snel de
indruk dat ze niet hadden geleefd als ze zich niet hadden opgeofferd.
‘Ik ken iemand die een keer per week in Arnhem schrijflessen geeft. Zou je daar
misschien heen willen?’
De officier staart haar aan.
‘Denkt u dat ik dat nodig heb?’ vraagt hij.
‘Iedereen die wil schrijven, heeft het nodig,’ antwoordt ze.
Ze schrijft de naam en het telefoonnummer op een briefje.
‘Hier,’ zegt ze. ‘Hij heet Simon Maes. Misschien moet je hem eens bellen.’
Hij pakt het briefje, staat op, groet haar minzaam, en verlaat zonder verder iets te
zeggen de behandelruimte.
Ze kijkt naar de stoel waar zo-even nog de officier in zat.
Het abrupte afscheid verbaast haar. Betekent het dat hij besloten heeft niet meer
terug te komen?
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Misschien was het onverstandig om te suggereren dat hij schrijflessen moest nemen
bij haar partner, misschien had ze iemand met zulke woede-uitbarstingen niet zomaar
weg moeten laten lopen, maar het is nu te laat. Zonder dat ze precies weet waarom
denkt ze dat die twee iets aan elkaar kunnen hebben. Haar partner en de officier.
Haar partner wordt nooit boos. Woede is hem vreemd. Of beter gezegd, hij uit zijn
woede anders. Zijn berusting is zijn woede.

-3Simon Maes is een man van vijfenvijftig die al zijn haren nog heeft en bij voorkeur
rondloopt in corduroy jasjes. Ondanks zijn leeftijd heeft hij iets jongensachtigs; iets
in hem heeft niet willen opgroeien, alleen zijn melancholie is volgroeid. Maes weet
niet zeker wat er eerst was: het besef dat hij de belofte die hij ooit was nooit zou
waarmaken of de melancholie. Zelf houdt hij het erop dat de milde weemoed eerst
kwam, alsof hij zelf stiekem altijd al had geweten dat hij de top niet zou halen, dat
hij veroordeeld was tot het geven van lezingen uit eigen werk in provinciale
bibliotheken. Hij was er zelfs aan gewend geraakt als de bibliothecaris bijvoorbeeld
tegen hem zei: ‘We hadden eigenlijk een grotere naam gewild, maar die konden we
niet betalen. Geldwolven zijn het, die beroemde schrijvers.’
Dan glimlachte Simon Maes welwillend. Hij mocht weliswaar geen beroemd
schrijver zijn, hij was in elk geval ook geen geldwolf. Als je een beetje je best deed,
kon je in bijna alles wat de mensen tegen je zeiden wel een compliment zien.
En de schrijflessen, het centrum van zijn bestaan, een keer per week op
woensdagavond in een bibliotheek in Arnhem. De kerken bleven leeg, de
psychotherapie werd niet meer door de ziektekostenverzekeraar vergoed, maar de
menselijke behoefte om te biechten was nog altijd aanwezig. De mens moest
bekennen, hij kon het niet laten, hij wilde boekhouder van zijn eigen zonden zijn.
Of dat echte of vermeende zonden waren, deed er nauwelijks toe. Waar de mens
werkelijk bang voor was, zo had Maes begrepen tijdens zijn schrijflessen, was niet
zozeer dat hij zelf onopgemerkt zou blijven, als wel dat zijn zondes onopgemerkt
zouden blijven, alsof de zonde de kern was van zijn identiteit. En alsof hij uiteindelijk
nergens anders naar snakte dan naar vergeving.
Ooit had Maes gelezen dat iemand, hij wist helaas niet meer wie, had gezegd: ‘Het
maakt me niet uit van welk ras of van welke nationaliteit u bent, maar als u lijdt sta
ik aan uw kant.’
Zo kon hij zeggen: ‘Het maakt me niet uit waar u vandaan komt, maar als u geen
talent hebt en toch wilt schrijven, sta ik aan uw kant.’
Volgens zijn partner, met wie hij al bijna twintig jaar samen was, liep hij tijdens
die schrijflessen rond als een god, nou ja een godje van de Arnhemse bibliotheek.
Dat vond hij overdreven, te sarcastisch ook. Hij was hooguit een hogepriester in een
provinciestad die zich, zoals alle hogepriesters vermoedelijk, bekommerde om het
ritueel. De stijl stond voorop. Wat kon je over de inhoud zeggen tijdens dergelijke
schrijflessen? Huiselijk geweld, overspel, kleptomanie, lichte vormen van pedofilie,
ziekelijke jaloezie, drankzucht, kindermishandeling, seksverslaving, en dode
huisdieren, veel dode huisdieren.
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Simon Maes richtte zich op overbodige bijvoeglijke naamwoorden.
‘Waarom vier bijvoeglijke naamwoorden?’ vroeg hij geregeld, ‘als je ook met één
zo'n mooi effect kan bereiken.’
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Vervolgens liet hij de naam Elsschot vallen, want naar grote schrijvers verwijzen,
hoorde nu eenmaal bij schrijflessen, vond hij. En dan keken ze hem aan, de cursisten
die zich rond de grote leestafel hadden verzameld, alsof hij een sjamaan was. Alsof
hij de raadselen van het zijn onthulde door enkele bijvoeglijke naamwoorden te
schrappen.
Hij zit in de auto van een jonge officier die nog maar een paar weken aan zijn
cursus deelneemt.
Simon was blij met de officier. Eindelijk ging het over iets anders dan dode
huisdieren. Eindelijk gerechtigheid. Hij had lang moeten wachten, maar nu wist hij
zeker dat de wereldgeschiedenis de bibliotheek van Arnhem niet oversloeg.
De officier inspireerde hem. Maes had zich er eigenlijk bij neergelegd dat zijn
toch al spaarzame talent aan het uitdoven was, maar de ontmoeting met deze officier
gaf de doodstrijd van zijn talent een nieuwe wending. Het leefde op. Iets bezielde
hem. Onrust maakte zich van hem meester. Hij nam geen genoegen meer met de
overtuiging dat het bestaan weinig meer was dan onder zo gunstig mogelijke
omstandigheden wachten op de dood.
Van de meeste cursisten wist hij te veel. Hij kon hun schrijfsels amper meer lezen,
hun biecht kon hij praktisch niet meer aanhoren.
Van deze officier wist hij weinig.
Daarom had Simon Maes ‘ja’ gezegd toen de officier hem had gevraagd of hij
eens bij hem wilde komen eten.
Als hogepriester van de talentloze amateur-schrijver moest je niet met je cursisten
de kroeg induiken, laat staan dat je bij hen moest gaan eten. Na afloop van het ritueel
moest je je waardig verwijderen, anders verloor je je autoriteit, maar dit was anders.
Hier viel iets voor Simon Maes te halen.
‘Hoeveel boeken heb je eigenlijk geschreven?’ vraagt de officier.
Hij rijdt snel en naar de smaak van Simon Maes iets te gevaarlijk.
Maes noemt enkele titels.
Een van die boeken, zijn meest succesvolle, zijn tweede roman, heeft hij gesigneerd
meegenomen als cadeautje voor de gastheer en gastvrouw.
‘Dat verhaal,’ zegt de officier, ‘over de vrouw en de longarts die worden
doodgestoken. Dat vond je goed?’
‘Erg goed,’ zegt Simon.
Daar is geen woord van gelogen. Het beste verhaal dat hij in tijden van zijn
cursisten te lezen heeft gekregen. Eindelijk een verhaal met een pointe, met
interessante personages, spanning, haastig geschreven weliswaar, maar daarvoor zijn
er de schrijflessen van Simon Maes.
‘Dat moet je verder uitwerken,’ zegt hij. ‘Misschien zit er een novelle in.’
‘Wat is precies een novelle eigenlijk?’ vraagt de officier.
‘Iets tussen een kleine roman en een lang verhaal in.’
Ze rijden nog altijd erg hard.
‘Het is geen verhaal,’ zegt de officier. ‘Het is een plan, het is mijn missie.’
‘Wat? Wat bedoel je?’
Ze naderen Wageningen.
‘Dat verhaal. Dat is geen verhaal. Maar daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Jij
bent toch schrijver, jij hebt kijk op de mensen, jullie schrijvers doen toch niet anders
dan de mensen bestuderen? Dat heb je zelf gezegd.’
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Simon Maes voelt oude weemoed opkomen. Al decennia heeft hij de mensen niet
meer bestudeerd. Wat hij van zijn cursisten waarneemt, is hun gebrek
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aan talent. Als hij in de provincie een lezing geeft, ziet hij slechts twee soorten
individuen: zij die straks zijn boek zullen kopen en zij die dat niet zullen doen.
‘Bestuderen is een groot woord,’ zegt Simon.
‘Jij bent een schrijver. Jij kent de mensen.’
De officier duldt geen tegenspraak.
‘Maar wat bedoel je precies?’ vraagt Simon.
‘Jij moet vanavond goed naar mijn vrouw kijken en zeggen of het waar is.’
‘Of wat waar is?’
‘Of zij het type is dat zich dag in dag uit laat neuken door een longarts. Ik heb
bijna alle bewijzen rond. Maar je wilt toch een second opinion. Je wilt zekerheid. Je
wilt van een buitenstaander horen dat je niet helemaal gek bent. Daarom heb ik jou
uitgenodigd.’
Simon kijkt naar de man naast hem. Dat was wat hem opviel toen de officier op
een woensdagavond het zaaltje binnenkwam, een vorm van waanzin waarin hij
genialiteit meende te herkennen. Misschien wel precies wat hijzelf miste. Lef, het
vermogen je te verliezen in een idee, hoe dwaas ook. Totale overgave.
‘Je bedoelt of zij het type is dat zich specifiek door een longarts laat neuken of
meer in het algemeen?’
‘Specifiek door een longarts en meer in het algemeen.’
De ernst van de officier geeft hem een ongemakkelijk gevoel. Om over iets
neutraals te beginnen, vraagt hij: ‘Mark, waarom heb je eigenlijk altijd je uniform
aan?’
‘Om klaar te zijn,’ luidt het antwoord. ‘Ik wil gereed zijn.’
Behendig parkeert de officier zijn auto.
‘Daar woon ik,’ zegt hij.
Hij wijst op een onopvallend maar zo te zien gerieflijk huis.
Aan de voordeur hangt een kindertekening.
Ze gaan naar binnen.
Simon Maes maakt kennis met de vrouw van de officier. Zij lijkt op het huis:
onopvallend maar gerieflijk. Mooi in haar onopvallendheid. Zij benadrukt de
alledaagsheid van de schoonheid, de lichte vulgariteit die per definitie aan mooie
vrouwen kleeft.
Simon overhandigt zijn boek en zegt: ‘In plaats van bloemen.’
Hij voert een vriendelijk gesprekje met het oudste kind, geroutineerd alsof hij een
lezing geeft, en dan gaan ze aan tafel. Tijdens het voorgerecht, tomatensoep, zegt hij
tegen de vrouw van de officier dat ze elkaar alsjeblieft moeten tutoyeren. Hij heet
Simon.
‘Ik ben Bianca,’ zegt ze.
Verder is Bianca vooral stil.
Bij het hoofdgerecht, paella met garnalen voor de volwassenen, paella zonder
garnalen voor de kinderen, vertelt de vrouw van de officier dan toch iets over haar
werk in het ziekenhuis.
Simon luistert geïnteresseerd. Maar daarna zet de stilte weer in.
Vrijwel meteen na het dessert brengt Bianca de kinderen naar boven. Simon en
de officier blijven alleen aan tafel achter.
‘En?’ vraagt de officier zachtjes, ‘wat denk je?’
‘Wat ik denk?’
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‘Is zij het type dat zich dagelijks laat neuken door een longarts?’
Simon haalt zijn schouders op. ‘Dagelijks? Ik weet het niet,’ fluistert hij. ‘Moet
nog een beetje onderzoek verrichten.’
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De officier staat op en haalt een fles uit de kast.
‘Sinds kort,’ zegt hij, ‘drinken we whisky in dit huis.’
Bianca is snel weer terug. Ze heeft een laptop bij zich.
‘Dus jij geeft mijn man schrijflessen?’ vraagt ze aan Simon.
Het is voor het eerst dat ze daarover begint. Even had hij zelfs gedacht dat ze
helemaal niet wist wat hij deed. Dat ze niet eens wist dat hij de schrijver was van het
boek dat hij haar bij binnenkomst had gegeven.
‘Ja, een keer per week geef ik schrijflessen,’ zegt hij. ‘Ook aan Mark.’
‘En wat vind je? Is hij goed?’ vraagt ze. ‘Mijn man. Kan hij het?’
Ze gaat aan tafel zitten.
Hij zoekt naar woorden. Wat moet hij zeggen? ‘Jouw man,’ verklaart hij
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voorzichtig, ‘heeft iets wat de literatuur zo nodig heeft, een radeloosheid die niet
passief is maar steigert als een wild geworden paard.’
Simon is tevreden. Daar heeft hij zich mooi uit gered.
De vrouw van de officier klapt de laptop open.
‘Ik heb gelezen wat hij over mij heeft geschreven,’ zegt ze. Ze kijkt haar man aan.
‘Ik heb gelezen wat jij over mij hebt geschreven.’
Bianca begint voor te lezen. ‘Afghanistan was droog, maar als ik op mijn vrouw
lig, die zeldzame keren dat ze mij met tegenzin op zich laat liggen dan voel ik dat
haar vagina nog droger is dan Afghanistan. En als ik bij haar naar binnenga, omdat
een man bij zijn vrouw naar binnen moet gaan, dan lijkt het alsof ik weer terug ben
in Afghanistan, alsof Afghanistan zich in haar kut bevindt. En als ik mijn tong bij
haar naar binnen stop, omdat een man af en toe zijn tong in zijn vrouw moet stoppen,
dan proef ik en ruik ik Afghanistan en dan weet ik zeker dat ik diep in de gleuf van
mijn vrouw de lijken zal vinden van de Afghanen die ik heb moeten doden en de
lijken van mijn vrienden die door de Afghanen zijn gedood. Je hoeft het vliegtuig
niet te nemen als je naar Afghanistan wilt, je hoeft mijn vrouw alleen maar aan te
raken en je bent er.’
Ze klapt de laptop dicht. ‘Denk je zo over mij?’ roept ze.
Ze kijkt Simon aan. ‘Is dit wat jullie literatuur noemen?’ schreeuwt ze.
Simon zwijgt.
‘Nou, ik vind het geen literatuur, ik vind het goedkoop en smerig!’
Er lopen tranen over haar gezicht.
‘Ik vond het walgelijk en beledigend en mensonterend.’
Nooit heeft Simon een echt oordeel moeten vellen over wat literatuur was en wat
niet. Hij bekommerde zich om de talentlozen. Er was geen oordeel, er was alleen het
wekelijkse ritueel om het gebrek aan talent op te vangen en weg te masseren.
De officier kijkt strak voor zich uit.
‘Bianca,’ zegt Simon. ‘Je moet de literatuur niet letterlijk nemen. Dit is fictie. Dit
zijn metaforen. Dit zijn literaire technieken.’ Terwijl hij praat, legt hij zijn hand
kalmerend op haar arm. ‘De literatuur bestaat bij de gratie van de hyperbool. Wat
het werk van jouw man zo interessant maakt, ik geef toe dat de diamant nog verder
geslepen moet worden, is dat hij zijn pijn weet te articuleren, dat hij zijn woede in
betrekkelijk beheerste zinnen weet te gieten.’
Hij knijpt in haar arm. Hij praat zoals hij zijn schrijflessen geeft. Zalvend.
De officier zegt niets, hij zit erbij alsof het niet over hem gaat, alsof hij hier niets
mee te maken heeft. En terwijl Simon Maes verder praat met de ironische overgave
die hoort bij iemand die cursusleider van de hopelozen is geworden, beseft hij dat
het allemaal niet waar is. De woede die zich nog net weet te beheersen, de pijn die
zich ternauwernood verstaanbaar weet te maken, van dat soort paradoxen hangen
zijn schrijflessen aan elkaar, van die paradoxen hangt misschien wel de literatuur
zelf aan elkaar. De pijn die wordt opgeroepen, de wanhoop die wordt uitgebeeld, de
schrijver die voor noodlot speelt. Maar echte pijn kan zich niet verstaanbaar maken,
de ware pijn is woordeloos en ondoordringbaar. Uiteindelijk is literatuur weinig meer
dan een van ironie doortrokken eredienst voor wanhoop en lijden. Een christendom
zonder Jezus maar met een kruis. De biecht omwille van de biecht. De zonde omwille
van de schoonheid. En de verlossing elke woensdagavond om acht uur 's avonds in
de bibliotheek van Arnhem.
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Hij knijpt een beetje harder in de arm van de vrouw van de officier.
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‘Het is een spel,’ zegt hij, ‘je moet het niet letterlijk nemen. Jij bent niet die vrouw.’
‘Ik ben niet die vrouw!’ roept ze, ‘en dit is zeker niet mijn vagina!’
Ze staat op. Ze wijst op haar schoot. ‘Dit is zeker niet de vagina die mijn man met
Afghanistan vergelijkt. Zijn twee kinderen zijn hieruit gekomen, maar hij kan zomaar
beweren dat diep in mijn baarmoeder de lijken liggen te rotten van de Afghanen die
hij heeft vermoord. Dat moet ik allemaal niet letterlijk nemen? Is het een spel? Nou,
dan begrijp ik het spel niet. En ik wil het ook niet begrijpen!’
De officier staat op.
Hij loopt naar zijn vrouw toe.
‘Jij hebt niet het recht mijn verhalen te lezen,’ zegt zijn leerling tegen zijn vrouw.
‘Als ik jou iets wil laten lezen, dan zeg ik dat wel.’
Hij pakt de laptop, tilt hem hoog op en gooit hem met kracht maar weloverwogen
op de grond.
Zijn efficiëntie is bewonderenswaardig, de laptop is verwoest.
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‘Ik ben nog altijd de moeder van je kinderen!’ schreeuwt de vrouw van de officier,
‘ik ben nog altijd jouw vrouw!’
‘Jij bent mijn vrouw niet,’ zegt de officier, ‘jij bent de vrouw van iemand anders.’
Hij verlaat de kamer.
Simon hoort hem de trap oprennen. Hij weet niet goed wat hij moet doen. Dit soort
situaties is hij niet gewend. Hij begint de arm van Bianca te strelen terwijl hij
mompelt: ‘Het zijn allemaal ironische paradoxen, vergelijkingen die iets anders
onthullen dan ze lijken te onthullen, niet is wat het lijkt te zijn.’
Maar als hij hoort dat de officier de trap weer afkomt, laat hij de arm snel los.
De officier heeft een plunjezak bij zich.
‘Ik ga,’ zegt hij kalm.
Simon heeft nu weinig keus. Hij wendt zich tot de gastvrouw: ‘Dan ga ik er ook
maar weer eens vandoor. Het heeft heerlijk gesmaakt.’
Hij loopt achter de officier aan het huis uit. Een zeker respect voor zijn manier
van doen kan Simon niet onderdrukken. De officier handelt, waar Simon Maes slechts
ironische onderdanigheid en de daarmee gepaard gaande aarzeling kent.
Terwijl de officier bezig is zijn auto te openen komt zijn vrouw hem achterna
gerend.
Even denkt Simon dat ze zich in zijn armen wil storten. Maar ze stopt midden op
straat en ze schreeuwt: ‘Mijn kut is niet Afghanistan!’
Haar woorden doen Simon Maes ineenkrimpen. In de literatuur is veel geoorloofd,
maar als je zomaar iets over straat roept, weten mensen niet dat het literatuur is en
kan het voor akelige misverstanden zorgen.
Ze loopt terug en gooit de voordeur dicht.
Simon gaat naast de officier in de auto zitten. Ze rijden Wageningen uit zoals ze
een paar uur daarvoor de stad waren ingereden. Een tikkeltje roekeloos.
‘Wat zijn je plannen?’ vraagt Simon.
‘Weet niet,’ zegt de officier, ‘kan ik een nachtje of twee bij jou pitten?’
Simon Maes denkt aan zijn partner. Aan zijn woning. Aan de planten. De kat. Nee,
bij hem kan de officier niet blijven.
‘We wonen klein,’ zegt Simon.
Misschien kan hij de officier wat geld geven voor een goedkoop pension, als geld
het probleem is, maar zelf heeft hij het momenteel ook niet zo breed. Ze sparen voor
een huisje in Frankrijk.
Zijn moeder. Hij kan hem onderbrengen bij zijn moeder.
‘Mijn moeder heeft een groot huis in Zevenaar,’ zegt Simon.
Een geweldig idee. Zijn officier, zijn muze, de man die zijn dood gewaande talent
kwam wakker kussen zal een paar daagjes bij zijn moeder tot zichzelf komen. Zo
kan Simon het vuur dat hij zelf zo mist, waarvan in zijn leven niet meer over was
dan smeulende as, bij zich houden.
‘De meeste kamers staan leeg,’ zegt hij. ‘Je zult je er goed voelen.’
De officier knikt.
Ze rijden naar Zevenaar.
‘Mijn moeder is een beetje een eigenaardige vrouw,’ zegt Simon voor hij de deur
opent. Maar hij denkt: een eigenaardige vrouw, een eigenaardige officier. Dat gaat
prima samen.
Simons moeder zit voor de tv.
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‘Mam,’ zegt hij, ‘sorry dat ik zo laat bij je kom binnenvallen. Ik kom een of-
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ficier van het Nederlandse leger een paar dagen bij je inkwartieren. Hij is heel netjes
en een goede vriend van me.’
Zijn moeder draait zich om. ‘Is het alweer oorlog?’ vraagt ze.
Simon Maes laat de officier zijn eigen jongenskamer zien.
‘Hier kun je slapen,’ zegt hij. ‘Ik bel je morgen wel op.’
‘En hoe kom jij naar huis?’ vraagt de officier.
‘Ik bel wel een taxi,’ zegt Simon.
‘Neem mijn auto. Die heb ik voorlopig niet nodig. Ik meld me toch ziek.’
Simon neemt de autosleutels in ontvangst. ‘Ik kom hem morgen terugbrengen,’
zegt hij.
De officier is op het jongensbed van Simon gaan zitten. Hij strijkt met zijn handen
over zijn benen. ‘Ze is van binnen net zo verrot als Afghanistan,’ zegt hij, ‘misschien
nog wel verrotter.’
Vlak voor Simon Arnhem binnenrijdt, wordt hij gegrepen door een verlangen dat
hem al decennia vreemd is, hij voelt zich zoals hij zich voelde toen hij zijn eerste
boek schreef. Overmoedig, alleen dit is niet meer als zodanig herkenbaar.
Een macht, sterker dan hijzelf, wijst hem een andere kant op.
Hij begint te vermoeden dat het verschil tussen middelmatige en grote literatuur
misschien niets is dan een zekere roekeloosheid, een roekeloosheid waarmee de
goden instemmen, omdat ze het schouwspel zo fraai vinden.
Simon rijdt richting Wageningen. Hij moet zich ervan vergewissen dat het goed
gaat met de vrouw van de officier.

-4De oude vrouw noemt hem soldaat.
Hij vindt dat geen probleem.
Ze zit een groot gedeelte van de dag voor de televisie. Soms staat ze op en dan eet
ze een toastje.
Hij heeft tegen haar gezegd: ‘U kunt niet op toast leven.’
Zelf kan hij goed op toastjes leven. Als het moet wekenlang.
Maar ze antwoordde: ‘Ik eet ook af en toe een appel, soldaat.’
Hoe lang hij hier al is, weet hij niet. Het besef van tijd heeft hem verlaten.
Deze ochtend, of misschien was het ook gisterochtend, heeft hij tegen de oude
vrouw gezegd: ‘Ik ga u leren sluipen.’
‘Waarom dat, soldaat?’ had ze gevraagd. ‘Ik ben zo oud geworden zonder te
sluipen. Is het echt noodzakelijk dat ik nu nog leer sluipen?’
Hij had geknikt. ‘Ze zijn nog daar, maar straks zijn ze hier, en daarom is het
belangrijk dat u kunt sluipen.’
Uren sluipen ze nu al door het huis. Van boven naar beneden, van beneden naar
boven, van de voorkant naar de achterkant en van de achterkant naar de voorkant.
‘Ik ben een beetje moe,’ zegt de oude vrouw, ‘kunnen we uitrusten?’
In de keuken gaat ze op een kruk zitten.
‘Het gaat goed,’ zegt hij. ‘U begint het te leren.’
Ze drinken thee, zij zittend, hij staand.
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‘Sluip je veel, soldaat?’ vraagt de oude vrouw.
‘Ik ben nu in een periode van mijn leven gekomen dat ik alleen nog maar kan
sluipen,’ antwoordt hij.
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De oude vrouw staat op. Met moeite maar met een zekere behendigheid klimt ze op
de kruk.
De officier wil haar ondersteunen.
‘Laat me los, soldaat,’ zegt ze.
Uit een kastje haalt ze een metalen bakje. Ze klimt weer van de kruk en geeft het
bakje aan de officier.
‘Een zeepbakje,’ zegt ze. ‘Heeft een vriendin van me zelf gemaakt. Ze is niet
teruggekomen.’
Hij bekijkt het van alle kanten. Je kunt goed zien dat het zelfgemaakt is.
‘Een zeepbakje,’ zegt hij. ‘Dat moet u goed bewaren.’
‘Dat doe ik ook. Al jaren.’
Ze klimt weer op de kruk en legt het bakje terug in het kastje.
‘Nu gaan we op de grond liggen,’ zegt hij.
‘Hier?’ vraagt ze.
‘Hier,’ zegt hij. ‘In de keuken.’
‘Is dat niet een beetje koud?’
‘U moet eraan wennen dat u plat op de grond in de keuken moet liggen, misschien
wel urenlang.’
‘Als jij het zegt, soldaat.’
Ze gaan naast elkaar op de grond liggen.
Hij heeft geen idee hoelang ze daar liggen. Of hij huilt of slaapt, hij het weet het
niet. Wel sluipt hij in gedachten. Hij sluipt door huizen die hij kent en ook door
huizen die hij niet kent.
Dan stoot hij haar aan. Het is tijd.
Hij helpt haar bij het opstaan.
Ze eet een droog toastje.
De officier pakt het broodmes van het aanrecht.
‘Mag ik dit lenen?’ vraagt hij.
De oude vrouw kijkt moeilijk. ‘Liever niet,’ zegt ze. ‘Het is mijn enige broodmes.’
‘U eet nooit brood. Ik breng het terug. Ik wil het alleen maar lenen.’
‘Waarvoor heb je het nodig, soldaat?’ vraagt ze terwijl ze zich met twee handen
aan het aanrecht vasthoudt.
‘Ik heb een missie,’ antwoordt hij, ‘een geheime missie, ik kan daar niet over
praten. Dat begrijpt u ook wel.’
‘Ik begrijp het,’ zegt ze. ‘Maar wanneer breng je het weer terug, soldaat?’
‘Ik blijf niet lang weg. Een paar uur hoogstens.’
Ze knikt. Hij stopt het broodmes van de oude vrouw in zijn plunjezak.
Hij omhelst haar. Zeker een minuut houdt hij haar vast. Hij streelt met zijn
vingertoppen over haar gezicht, over haar haren. Ze laat hem begaan. Hij drukt haar
hoofd tegen zijn borst. Hij ruikt haar. Ze ruikt in elk geval niet naar nachtcrème.
‘Nu sluipen we allebei naar de voordeur,’ zegt hij uiteindelijk.
Ze sluipen naar de voordeur.
‘Kunt u zich voorstellen,’ zegt hij, ‘op mijn voordeur hangt een tekening waarop
staat: “Welkom thuis, lieve papa.” Kunt u zich dat voorstellen? Die lieve papa, dat
ben ik.’
De oude vrouw schudt haar hoofd, maar hij weet niet wat dat precies betekent.
Ze zegt: ‘Vergeet niet mijn mes weer terug te brengen, soldaat.’
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-5‘Zal ik binnenkomen?’ had Simon gevraagd.
‘Je weet hoe dat gaat,’ had ze geantwoord. ‘Het begint met een kopje koffie.’
Ze heeft in de afgelopen tijd al vier keer eerder kopjes koffie voor hem gezet. Hij
weet inderdaad hoe dat gaat.
Ze had hem binnengelaten. Koffie voor hem gezet.
‘De kinderen slapen diep,’ had ze gezegd. ‘Ik heb net nog even gekeken.’
Nu bijt ze in zijn lip. Hard en gretig.
Simon begrijpt eindelijk wat zijn boeken al die jaren gemist hebben: werkelijke
pijn, het trauma, literatuur heeft een trauma nodig zoals een auto benzine.
Hij ligt op het bed van het trauma. Eindelijk heeft hij het vast, hij zal het niet meer
loslaten. Hij streelt het, hij begeert het, hij woont het uit, hij steekt twee vingers
tegelijk in de anus van het trauma. De goden hebben hem uitgekozen om zich met
het trauma te vermaken en hij moet op zijn beurt anderen vermaken, dat is de rol van
de literator. Een doorgeefluik, een boodschapper, meer hoeft hij niet te zijn.
Even meent hij de voordeur te hebben gehoord, maar de overmoed heeft hem nog
niet verlaten. Te lang heeft hij zich tevreden gesteld met onderdanigheid en
middelmatigheid.
Simon trekt aan haar haren, hij voelt haar nagels in zijn rug.
‘Wie ben ik voor jou?’ fluistert ze in zijn oor.
‘Mijn trauma,’ wil hij zeggen, ‘jij bent mijn trauma, van mij en van niemand
anders.’
Maar hij zegt: ‘Jij bent de vrouw van de officier.’
Hij probeert nog dieper bij haar binnen te dringen. Hoe meer vingers hij in haar
anus probeert te stoppen, hoe harder ze op zijn lip bijt.
Literatuur is misschien niet eens meer nodig als je een trauma zo kunt uitwonen,
zo kunt bezitten, zo binnenste buiten kunt keren.
Hij draait haar om. Op handen en knieën zit ze voor hem. Hij sluit zijn ogen.
Het lijkt alsof hij niet alleen wraak neemt op zijn nederlagen, maar op het leven
zelf.
Simon hoort de deur van de slaapkamer opengaan, maar zonder zijn ogen te openen,
klemt hij zich vast aan zijn trauma, zijn vingers diep in de anus van het trauma, zijn
pik diep in de vagina van het trauma.
Alles wat schrijfonderwijs is, is van hem afgevallen. Zijn talent is zijn
roekeloosheid.
Zelfs als hij een hem bekende stem ‘welkom thuis’ hoort zeggen, twijfelt hij niet.
Hij bemint zijn trauma zoals hij nog nooit een mens heeft bemind, zoals je geen mens
kunt beminnen.
Als hij erin geslaagd is vier vingers in de anus van het trauma te stoppen opent hij
eindelijk zijn ogen. Dan ziet hij het broodmes van zijn moeder.
Dit is de licht bewerkte versie van een lezing over literatuur en traumaverwerking
gegeven op 11 mei 2011 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, georganiseerd
door het Soeterbeeck Programma en Literair Productiehuis.
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Wim Brands
Ze weet soms nog waar ze is, als ze voor haar huis danst
meestal, na het dagelijkse voeren van de duiven
maar hoeveel mannen ze zoende, de namen van haar familie,
haar vrienden, haar vriendinnen - ze verdwenen,
zoals elke ochtend de stukken brood die gulzig hemelwaarts
worden gevlogen.
Elke avond zit ze op haar bed en luistert naar
het breken van het oude brood.
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Ze hebben kaartjes voor het ballet maar zijn eigenlijk doodmoe
en willen naar bed. Hij heeft haast, zij treuzelt,
de vlucht uit de dag begint met strijd:
Zijn jas is te krap, zij huilt,
terwijl ze dat later pas wil.
Zij kent hem. Hij vindt het overdreven
dat twee mensen zo ongelukkig van elkaar houden.
Dus droomt ze alleen met vochtige handen
van geschiedenissen die tragisch eindigen.
En drinkt na afloop bier met hem die haar
helpt niet meer aan het begin van de
avond te denken.
En zij weet dat ook zij lijdt,
alleen voelt ze daar niets bij.

(vrij naar Wolf Wondratschek)
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Vriesdiep
Hugo Brandt Corstius
Vanaf het doopvont heerst gebeitste vroomheid.
Arend vergt geen muggen.
Arbeid verwarmt, luiheid verarmt.
Banier van lafheid doodt mij waarlijk.
Nabij, rondom en tegen een rivier.
Akkoord met het Gregoriaans koraal.
Bladgroen bladblad bloedgroen.
Slagbui barstte op slagbui - roekloos!
Aadlaar vluchtte naar zijn schuilhoek.
Waarde vriend, het is hier prachtig!
Waarmee God toch de zon neerhaalt?
Maanlicht scheen daarna op de siersteen.
Plaagziek deed zijn geliefde haar luchtsprong.
Waarom zet ik mijn rouw in de schaduw?
Waarvoor de bijen hun zoet loflied zoemen?
Dwaaldoem versloeg mij op het kruispunt.
Schaamspuin is het maffe woord voor schuimspaan.
Sterven doe je liefst ineens.
Geheim van de een weet God alleen.
Bezit van de zaak is eind van vermaak.
Verdriet kent zoveel mooie soorten.
Bestijg de trein niet zonder uw valies met dromen.
Geluk is een defect aan het noodlot.
Gepluimd, gepelst, of zomaar zwemmen in een zwembroek.
Veenplas smoorde doodsvlam in het poelwier.
Weerbeeld in 't spiegelgras gloeit van hunk'ring.
Teerheid van eenzame toppen wordt ijzig omkorst.
Weerom veroorzaakt volksvloek oproer.
Weerloos legt ze hem neer en zij liefkoost.
Weervoer met veel grendels, maar één uitloop!
Steenbruin was de volle kop van de wijnboer.
Eiland, o der zaligen domein!
Feiten zijn heilig.
Heimwee overleeft de vloedstorm.
Heimlijk geurt immer de moerstruik.
Seizoen der vergelijkende trap brengt een drinkbus.
Spinrag ruwgeklonken in de tuin werd steeklig.
Iris is hier geweest.
Triomf na verkwikt geluk schenkt genot.
Viool speelde die kerel met veel fierheid.
Gitsnoer zong in de nacht heel roestig.
Vriendin hielp mij ontsnappen met haar strijdlied.
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Sierlijk hempje van dunne zij wappert omhoog.
Diersnoet zat die dag vol pluimpluis.
Sierlucht verzekerde ons reinheid.
Hieruit vloog ineens de reisduif.
Stijfzwart katoen is beter dan fluweel.
Grijsaard moest afdalen door de vunsheid.
Twijfel is wreder dan de ergste waarheid.
Wijsheid is voor de ziel wat gezondheid is voor het lichaam.
IJzig scherp is het mes dat mij doorboort.
Pijnlijk zou voor mij haar wezen wezen, want zo heerlijk.
Rijkdom is een goede dienaar.
Bijtzucht verschijnt, zichtbaar en tastbaar.
Zodra de dag verscheen werd het een dreigbrief.
Opeens hoorden wij een fluitsein.
Schomling kwijnt achter stofdorp eindloos.
Ontviel hun doel de grijsgroene voortijd?
Gordijn van pluimen verborg de vleitaal.
Volluk! Is daar iemand?
Zojuist vertelde ik dit mijn huisarts.
Doodgaan is de kunst van levende beelden.
Doodskleed is voor betreurde mummie.
Doodsrit, gaat dwars door de Jura!
Doorpriem hem 't hout dat hem neerdrukt.
Hoogmoed neemt zoveel plaats als domheid inruimt.
Koortslucht woei uit moer, uit kustwier frisheid!
Vooruit, geen tijd maar een kabel, een eindpunt.
Toegang der diepste schachten zit vol rumoer.
Woekraars zagen toen reeds lijkbleek.
Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen, zijn vermoord?
Koeweit bevat heel weinig heigrond
Schroefschijf spat vertroebeld op de vliegtocht.
Toevlucht vond de man tenslotte in een rijtuig.
Gruwzaam wordt gezicht en bezinning schriklijk.
Gruwlijk waart zij voorbij door de zijpoort.
Rustloos ben ik immer als ik iemand doodsla.
Tumult maakt dat ik uitkijk.
Luchtruim verkrankt mij streelziek.
Juichte ik in opzwaai met mijn ontboeide knieën?
Luidkeels gilt Wien Neerlans Bloed begint te zingen.
Muisstil wachten in mijn chaos.
Schuimstriem is het die u waarschuwt.
Pluisdons zwier ik in de maanglans.

Waarom is de titel Vriesdiep? Omdat Hendrik de Vries van alle
Nederlandse dichters die ik hierboven misbruikte het vaakst zijn regels
begint en eindigt met een tweelettergrepig woord, waarbij hij mijn dertien
klinkers gebruikt. Dertien keer dertien is honderdnegenenzestig. Daarom
staan er honderdachtenzestig klinkers-verschillende woorden aan de twee
uiteinden van de vierentachtig regels. Over blijft een woord met twee
ie-lettergrepen: Vriesdiep.
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Infantiele vijandigheid

FROM THE BOOK DEPOSITORY

In zekere zin is het niet teveel gezegd dat Nederland de bakermat vormt van het
literaire tijdschrift. Zelfs als we het tussen 1684 en 1687 door Pierre Bayle vanuit
Rotterdam volgeschreven en verspreide Nouvelles de la République des Lettres (de
eerste op Europese intellectuelen gerichte cultureel-literaire periodiek ooit) niet
meerekenen, dan moet de in 1760 door de doopsgezinde predikant Cornelis Loosjes
opgerichte Vaderlandsche Letteroefeningen toch gelden als een der allereerste
waarachtige literaire tijdschriften. Het blad heeft uiteindelijk langer dan een eeuw
bestaan en werd pas na 1845 overvleugeld door De Gids, het cultureel-literaire
tijdschrift dat in 1837 in het leven werd geroepen door E.J. Potgieter en C.P.E. Robidé
van der Aa.
Buiten Nederland waren inmiddels bladen opgericht als de Allgemeine
Literatur-Zeitung, dat tussen 1785 en 1849 verscheen in Jena, Leipzig. Halle an der
Saale en Wenen, de Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, dat tussen 1796 en 1801
te Leipzig werd uitgegeven, en de legendarische Edinburgh Review, waarvan het
eerste exemplaar in 1802 van de persen rolde. Vanaf het begin van de negentiende
eeuw was de stroom tijdschriften niet meer te stuiten. Deze bladen opereerden
doorgaans in de culturele zone tussen wetenschap en krantenjournalistiek, en waren
derhalve in elk opzicht te omschrijven als ‘literaire tijdschriften’.
In het Verenigd Koninkrijk werd de toon gezet door bijvoorbeeld de Westminster
Review (opgericht in 1824 door Jeremy Bentham en in de eerste jaren volgeschreven
door John Stuart Mill), de speels-conservatieve Spectator (vanaf 1828 tot heden, met
redacteuren zoals Nigel Lawson en Boris Johnson, de huidige burgemeester van
Londen) en het magistrale Athenaeum (1828-1921, met medewerkers als Max
Beerbohm. T.S. Eliot, Robert Graves, Thomas Hardy, Aldous Huxley, Edith Sitwell
en Virginia Woolf). In Duitsland werden het Literaischen Wochenblatt (1818) en de
Blätter für literarischen Unterhaltung (1826-1896) alsmede Die Grenzboten;
Zeitschrift für Politiek, Literatur und Kunst (1841-1922) gretig gelezen. In Frankrijk
was La Revue des Deux Mondes (1829 tot heden) de moeder van alle navolgende
literaire periodieken, met als redacteur François Buloz en als medewerkers onder
anderen Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Sainte-Beuve, George Sand, Charles
Baudelaire en Alfred de Musset.
Onderwijl zat men in de Nieuwe Wereld ook niet stil. Hier werden de fundamenten
van een bloeiende traditie van literaire bladen gelegd door bladen zoals de
Philadelphia Literary Magazine (1803-1808), de Monthly Anthology (1803-1811,
later werd dit de nog altijd bestaande North American Review), de Yale Review
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(opgericht in 1819, en omdat het tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef verschijnen
nu het langst ononderbroken lopende literaire tijdschrift van de VS).
Het succes van de literaire bladen was niet toevallig. Hun bloei liep parallel met
de enorme expansie in de negentiende eeuw van gedrukte boeken, wetenschappelijke
periodieken, kranten en universiteiten Dit was, anders gezegd, niet alleen de periode
van de industrialisering en van de mechanisering van de westerse wereld maar ook
van haar intellectualisering.
Overigens ging de bloei gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw door,
met in alle landen uitbarstingen van nieuwe bladen na afloop van beide
wereldoorlogen
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(nu ja, Cyril Connolly richtte zijn Horizon op in december 1939, waarna tijdens de
Blitz een bominslag pal naast zijn redactieruimte het maandelijkse verschijningsritme
danig ontregelde). Daarna volgde nog een bloeiperiode tijdens de jaren zestig en
zeventig. Volgens de London Review of Books bestonden er in 1985 meer dan
achthonderd serieuze Engelstalige literaire tijdschriften. Nederland telde er in dat
jaar omstreeks vijfenzestig. Dit was ook de tijd dat elke Nederlandse krant van
betekenis rubrieken hadden waarin binnenlandse en buitenlandse tijdschriften werden
besproken, belicht en kritisch gevolgd.
Een kwart eeuw verder is er iets veranderd. Ik bedoel niet dat momenteel geen enkele
Nederlandse krant op serieuze wijze de literaire tijdschriften meer volgt en dat literaire
redacteuren nu colums over zichzelf schrijven. Nee, ik bedoel ook niet dat de kranten
dertig procent van hun lezers hebben verloren en dat van de zeventig literaire bladen
uit 1985 er thans zo'n vijfentwintig over zijn, indien men internettijdschriften meetelt.
En nee, ik bedoel ook niet dat staatsecretaris Halbe Zijlstra aan het Letterenfonds
heeft opgedragen om alle subsidie aan literaire tijdschriften per direct te staken
vanwege ‘het geringe publieksbereik’. Het gaat hier derhalve niet om die 285.000
euro overheidsgeld per jaar, globaal evenveel als een omroepdirecteur kost, en daarvan
onderhoudt Nederland er meer dan veertig.
Veel interessanter is het bredere cultuurhistorische patroon dat zichtbaar wordt.
Met zijn rigoureuze aanwijzing volgt de staatssecretaris immers in grote lijnen het
advies van de Raad voor Cultuur op. En de Raad van Cultuur sluit met haar negatieve
advies weer aan bij de vijandige houding van de kranten en weekbladen tegenover
literaire tijdschriften.
‘Oprollen die bende’, kopte NRC Handelsblad op 15 februari 2008 over de literaire
bladen, en gaf de medewerker kinderboeken een volle pagina de ruimte om vast te
stellen: ‘het is tijd voor sanering’ van de tijdschriften, want ‘die worden ontsierd
door onleesbare artikelen’. Op 11 december van dat jaar volgde er zelfs een
hoofdredactioneel commentaar over deze kwestie. Van de literaire tijdschriften,
meende de krant te weten, wordt ‘de helft van de oplage van elk nummer vernietigd’
terwijl hun functie verdampt is, want ‘debutanten publiceren meteen een boek’. En
drie weken later, op 10 januari 2009 liet Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap
bij de Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen van de UvA geschiedenis
in het opinieweekblad Vrij Nederland weten dat literaire bladen niet meer waren dan
‘uitgestorven organismen in de literaire tuin’, ‘kasplantjes’ en ‘een bedreigde soort
die met kunstlicht in leven moet worden gehouden’.
Het gaat mij nu niet om de vraag in hoeverre deze opvattingen berusten op diepe
kennis dan wel schrijnende onwetendheid inzake literaire tijdschriften. Er wordt hier
immers iets duidelijk dat verder reikt dan dit vraagstuk, en ook verder dan de rol van
internet (die literaire tijdschriften waarschijnlijk eerder helpt dan bedreigt). Waar
het wel om gaat, is de vaststelling dat er een definitief einde is gekomen aan het
tijdvak van intellectualisering in de westerse wereld, de periode tussen 1800 en
pakweg 1985 waarin kranten, literaire tijdschriften en universiteiten een gezamenlijke
bloei doormaakten. Wij leven nu veeleer in de jaren van ont-intellectualisering, van
cultureel solipsisme en van maatschappelijk infantilisme.
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Dit is allemaal geen reden voor pessimisme of ondergangsgedachten. In 1949
eindigde het laatste nummer van Horizon met de weinig opbeurende woorden ‘it is
closing time in the gardens of the West’ - maar toen moest Hollands Maandblad nog
worden opgericht. Indien er dus al een les te trekken valt, luidt die wellicht dat
subsidieperikelen noch filistijnse journalistiek ons van de wijs dient te brengen. Een
literair tijdschrift is immers altijd een overwinning van de geest over de banale
werkelijkheid, en bij echt geslaagde nummers ook nog eens het omgekeerde.
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Beproeving
Krijn Peter Hesselink
De moeder vindt het mooi geweest, ze zet
het kinderbadje op zijn zij, het water
klampt zich angstig aan de bodem vast
pas als het kind dat ik geweest moet zijn
aangerend komt om het op te vangen
stort de hemel klaterend naar beneden
ik ben al bijna opgedroogd, maar in
mijn handpalm schommelt nog een laatste restje
ik lik het op, de hemel proeft naar niets
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Huls
Hoe lang kan het nog duren voor de jassen
die zich vergeten wanen aan de kapstok
opbollen in de wind, de mouwen spreiden
en statig aan een nieuwe reis beginnen
nog kruip ik in hun armen weg en snuif ik
hun geur wellustig op, nog tikt de klok
en prikken de volwassenen olijven
maar dat is elders, hier wordt afgeteld
drie, twee, een, dan vliegt de voordeur open
de jassen maken vaart, ik kijk hen na
en zie mezelf, een lege huls, op zoek
naar iemand die me aan zou willen trekken
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De regels van het spel
Als ik de laatste boom heb afgetikt
springt iedereen vast joelend weer tevoorschijn
mijn zus was net nog hier, ze hing het donker
tussen de takken, de maan slokte ze op
het laatste wat ik zag waren haar tanden
lachend kon ze me toevertrouwen aan
de regels van het spel, het bos is groot
mijn vingers worden kleverig van de hars
misschien is dit de allerlaatste stam
toch aarzel ik, straks kom ik niet meer los

Surprise, surprise!
We staan gezellig in een kring te wachten
het feestvarken gevangen in het schijnsel
van het gebak dat na smeult aan haar voeten
ze lacht en stelt ons een voor een gerust
ze vond het een geweldige verrassing
maar als ik mij laat zakken op een krukje
ben ik ineens weer kind, een blonde vrouw
komt met een half verkoolde taart aanzetten
het is te laat, niets valt nog uit te blazen
ik ben al oud, men trekt mijn kaak omlaag
en schuift een taartstuk nauwgezet naar binnen

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

45

Supermarkt
door Revka Bijl
- Hoi.
- Ja, hoi met mij. Hoe gaat het?
- Niet zo goed.
- Hoe bedoel je?
- Deze dag, ik weet niet. Het lukt niet. Deze dag lukt me niet.
- Oh, jammer te horen. Ik sluit trouwens ook even onze gezamenlijke bankrekening,
dan is dat ook maar gedaan.
- Ja.
- Oké, spreek je later. Doei.
- Doei.
Zo gaat dat dus.
Ik besloot dat het me niks deed. Ik fietste door om de afslag te nemen. Fietste
terug, bedacht wat ik ook alweer aan het doen was. Shit ja, boodschappen. Bij de
ingang zette ik mijn fiets vast op alle sloten. Dat had jij altijd onzin gevonden, zoveel
moeite voor die paar minuten. Maar ik had geen geld voor een nieuwe fiets en ook
geen haast bovendien. Ik had nooit meer haast.
Alles hier leek onscherp te zijn geworden, de mensen, de aanbiedingen, de logo's
van de supermarkt op de blauwe vlaggen. Alleen de dakloze bij de ingang was niet
wazig. Zijn rood gevlekte huid, grijze haren, grauwe tanden en geelgroene ogen zag
ik messcherp. Hij staarde recht door me heen. Ik deed wat de andere mensen deden.
Ik keek weg met een lachje waarmee ik wilde zeggen: ‘Het spijt me dat je daar staat,
ik heb wel twee euro, maar geef ze niet. Ik zal ze waarschijnlijk uitgeven aan een
biertje ergens, dat ik dan lauw laat worden en niet opdrink, of aan een pakje kauwgum
dat ik kwijt zal raken in een van mijn honderd handtassen of aan een stuk chocola
waarvan ik spijt zal hebben dat ik het überhaupt kocht als ik het half gesmolten
wegflikker.’
Toen ik eenmaal langs de dakloze was en door het poortje leek het ergste voorbij.
Nu was het slechts een kwestie van een mandje pakken, boodschappen verzamelen,
afrekenen en wegwezen. Gewoon, zoals iedereen dat doet. Het mandje sleepte ik
achter me aan. Ze hadden lange hengsels en wieltjes tegenwoordig. Vooruitgang.
‘Nooit boodschappen doen als je honger hebt,’ hoorde ik mijn moeder zeggen. Ook
nooit boodschappen doen als je geen honger hebt, zou ik daaraan toe willen voegen.
Ik had geen honger en geen dorst. Ik had een blauwe mand en geen idee wat te doen.
Denk na, trut, dacht ik tegen mezelf. Pakte toen mijn telefoon, bestudeerde mijn
spiegelbeeld in het display. Wat zou zij eten?
Ik wist wat jij lekker vond, dat was wat ik kocht. Dat was wat ik at. Nu kocht jij
het zelf.
Fruit, bedacht ik. Fruit is altijd goed, mensen eten fruit. Twee stuks per dag en een
appel om de dokter weg te houden. En groenten dan ook. Geen fruit zonder groenten,
of zoiets.
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Ik baande me langzaam een weg door het stroperige achtergrondgeluid, op weg naar
de groente, en het fruit. Mannen in pakken liepen bellend langs, stopten even bij de
kant-en-klaar maaltijden, gristen wat weg en stormden naar de kassa, waar ze met
plastic kaartjes betaalden en weer verdwenen.
Kant-en-klaar eten, ik besloot er ook naar te gaan kijken, voor de vorm. Ik at geen
eten uit plastic bakjes waarbij het leek of er vier ingrediënten in zaten, maar op de
onderkant van het bakje dertig beschreven stonden, die geen van alle in zee zwommen.
Ik had nooit willen geloven dat een paar minuten straling op een vis in een plastic
bakje, een Toscaanse vis als resultaat zou hebben. Maar ik had zoveel nooit willen
geloven. En zoveel wel.
Voorlopig had ik niks dan twee tomaten, twee appels en een kiwi in mijn mandje.
De mannen in pakken waren allang weg. Ik besloot het eten te kopen waarvan ik me
kon herinneren dat ik het vroeger als kind lekker had gevonden. Instant
aardappelpuree. Een collega vertelde ooit dat muizen het poeder graag oplikken,
maar het dan wel met de dood moeten bekopen. Maar ik was geen muis en zou er
bovendien gekookt water bij gooien. Dat magische proces van poeder naar voedsel
kon ik wel gebruiken.
Bij de kassa gaf ik de caissière mijn bonuskaart. Daarmee bespaarde ik achttien
cent op de aardappelpuree. Toen ik naar buiten liep met een plastic zakje waarvan
het niet de vraag was of maar wanneer de hengels zouden breken, keek ik stug naar
de grond toen ik de dakloze passeerde. Hij was in gesprek met een oudere dame en
zag me niet eens.
Thuis wachtte ik tot het donker werd. Toen lengde ik het poeder aan met heet water,
en ik keek zwijgend toe hoe het wonder van de puree zich voor mijn ogen voltrok.
Ik sneed een tomaat in partjes en deed de partjes door de puree. Ik at en dronk een
glas water. Daarna nam ik een appel toe.
Daarna waste ik af. Het afwasmiddel was bijna op en ik lengde het in de fles aan
met water.
Ik droogde af, keek naar de plantjes op het balkon.
Er klonk geen geluid. Alles was doodstil.
Ik besloot dat het me niks deed.
Werken, leven, eten. Net doen alsof je meedoet.
Zo gaat dat dus.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

47

Erfenissen
Jos Versteegen
1.
Het kastje met haar trouwservies,
de sofa en de oorfauteuil
zijn gisteravond van de wand
geschoven. Kranten op de vloer.
Een tafel, uitgerold behang,
de witte achterkant naar boven,
de lijm in waaiers uitgestreken.
En staande op het keukentrapje
reikt zij omhoog met nat en zwaar
papier vol roze veldboeketten.
*
Zij schuifelt naar de recreatie.
Zij krijgt penselen, waterverf
en donkerblauwe tekenvellen.
Er komt een meisje naast haar zitten,
maakt potloodschetsen van een plant
met ronde bloemen op drie stelen,
en zij kleurt in: geel, rood, oranje,
dat doorbloeit in je huis, nu nog,
tussen de spiegel en de foto's.
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2.
Haar trouwservies met roze bloemen,
Japans haast, aan barokke takjes:
alleen voor 's zondags, in de kamer.
Haar grote schaal met wittebrood,
haar kleine schalen met de ham,
de tongenworst, de zure zult.
Haar roomkan en haar suikerpot,
haar botervloot, de gele krullen
die zij met warme lepeltjes
uitsneed en die dan rozen waren.
Na vijfentwintig jaar kreeg zij
een nieuw servies met korenaren,
het oude pakte zij in kranten:
voor jou. Een tas vol breekbaarheid
tussen je voeten in de bus.
Je neemt zo'n bordje uit de kast
en smeert een boterham, zet koffie,
drinkt uit een kopje dat van haar is.
Ze schenkt je ooms en tantes bij,
loopt naar de keuken, vult de schalen.
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Wit
door Gerry van der Linden
Lisa had in het pikkedonker midden op de weg gestaan.
‘Oehoe! Ik ben hier!’ had ze geroepen terwijl ze met een oplichtende sleutelbos
door het gordijn van sneeuwvlokken had gezwaaid. We waren elkaar in de armen
gevallen.
‘Dat je er bent! Idioot, hè?’
‘Ja,’ had ik gezegd. ‘Idioot.’
Nadat de bus waarin ik drie ongemakkelijke uren had doorgebracht, was weg
gehobbeld over het besneeuwde wegdek, had ik mijn koffer aan de hand genomen.
Lisa had de Landrover een eindje verderop geparkeerd. Pas in het binnenlicht van
de auto had ik gezien dat ze was vermagerd en er ouder uitzag. Ook mij had ze
onderzoekend aangekeken, en in haar blik had ik mijn constatering zien weerspiegelen.
Zonder veel te zeggen had ze daarna in het donker over de gladde wegen
gemanoeuvreerd. In Amsterdam had ze de gewoonte gehad in regen en wind op de
fiets door de straten te zigzaggen, gejaagd, rusteloos, de zijtassen gevuld met
boodschappen. Hier kalm en zwijgend in een auto vol onuitgesproken zaken.
Zodra we bij haar huis waren aangekomen, was de deur opengezwaaid.
‘Hi, come in. How nice to meet you.’
Donald was een rijzige man met een dikke bos wit haar en levendige, bruine ogen.
Hij droeg een beige ribfluwelen broek en een donkerblauwe trui met een lichtblauw
overhemd eronder. Ik schatte hem rond de zestig. Hij zag er aantrekkelijk uit.
‘It's so good you are here. I have to leave on a business trip tomorrow, and she
will be less lonely now,’ had hij gezegd, terwijl hij de koffer van me had
overgenomen.
Elk woord had hij nadrukkelijk uitgesproken. Binnen had ik de Gispen leunstoelen
herkend en de blauwwit gestreepte bank waarop Lisa en ik vaak hysterisch van de
lach naar een enge film hadden gekeken. Ik had me meteen behaaglijk gevoeld, want
de houtkachel loeide, de keuken was groot met indrukwekkende apparatuur en alles
leek weliswaar nieuw maar ademde huiselijkheid. Swedish design, had Donald
gezegd. Kijk, dacht ik. Hier heeft ze inderdaad het geluk gevonden.
‘Have some wine,’ zei Donald, terwijl hij een glas inschonk en over de tafel naar me
toeschoof. In de keuken rommelde Lisa luidruchtig met de pannen. Even later kroop
de geur van tomatensaus de kamer binnen.
‘It is a beautiful house,’ zei ik. ‘Beautiful.’ De wijn was meteen naar mijn hoofd
gestegen.
‘Ja, hè, vind je niet? riep Lisa die een schort had omgeknoopt. Ze zag er uit alsof
ze al dagen in de keuken stond. Haar mond was dun als een potloodstreep.
‘We eten pasta uit de freezer. Het is al laat, okay?’
‘Fine,’ zei Donald.
De maaltijd verliep met een conversatie die haast zweeg van voorzichtigheid.
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Lisa hield haar schort aan, at snel en nam af en toe een slok uit een flesje alcoholvrij
bier. Donald hanteerde het bestek nauwkeurig, het leek alsof hij bang was dat de
deegslierten in wormen zouden veranderen. Af en toe sprong Lisa op, pakte een blok
hout en gooide het in de kachel. Op haar hurken pookte ze het vuur op, dat vanuit
de kachel als de tong van een reptiel de kamer in glipte. De deur van de serre
klapperde in de wind. In het licht van de lantaarn keek de sneeuw naar binnen.
‘Morgen gaat Donald op reis,’ zei ze. ‘Zijn we lekker alleen.’
Donald keek niet op van zijn bord en ik ook niet. Lisa liep de keuken in en kwam
terug met een beschilderd houten doosje. Aan tafel klapte ze het open en nam er een
pijpje uit.
‘Effe een puf.’
Ze stopte het pijpje vol met weed en stak het aan.
‘Slap spul, die Amerikaanse, echt high word je er niet van.’
Alle drie namen we een puf. Ik, een kleintje, Donald tussen de happen door.
‘Nog wat wijn?’ zei Lisa, terwijl ze de fles pakte.
‘Nee, dank je.’
‘Ik wou dat ik dat kon. Ik wil zo graag weer gaan drinken.’
‘Wacht even tot ik naar bed ben, ja?’
Ik was niet vergeten hoe haar moeder mij jaren geleden had beschuldigd van slap
optreden tegen het mateloze drinken van haar dochter. Ik was toch haar beste vriendin?
Dan moest ik toch bereid zijn de fles drank uit haar buurt te houden en op te bergen
in, bijvoorbeeld, de uiterste hoek van het gootsteenkastje?
De moeder van Lisa had pas een boek gepubliceerd met de titel Leve het leven!
Het bestond uit digitale kattenbelletjes over en weer van haarzelf en van haar beste
vriendin, die net als zij is getrouwd met een bekende Nederlander. Oeverloos gebabbel
over etentjes, hun gemoedstoestand en dat van hun mannen, maar volgens Lisa waren
er flinke stapels van verkocht.
‘Mijn moeder is een narcist,’ zei Lisa, alsof ze mijn gedachten kon lezen. ‘Ze ziet
alleen zichzelf, alles draait om haar. Het liefst zou ze met een spiegel voor haar kop
lopen. Maar het is meesterlijk hoe ze het allemaal voor elkaar heeft gekregen met
dat boek.’
Ze wees met haar hoofd naar de salontafel waar het door de kleurrijke omslag
opvallend aanwezig was. ‘Ze mailde elke avond in welk tv-programma ze nu weer
was geweest.’
‘Het boek is een aanfluiting,’ zei ik. Het was eruit voordat ik het wist.
‘Totaal oninteressant,’ schepte ik er bovenop.
Maar Lisa kon het hebben. De haat-liefdeverhouding die ze met haar moeder
koestert is alom bekend in haar vriendenkring.
‘Ja, maar ze is er wel in geslaagd om de aandacht op zich te vestigen. Dat is toch
knap?’
‘Geniaal,’ zei ik en stond op. ‘Sorry, maar ik ga slapen.’
Donald begon de tafel af te ruimen. Hij had slanke, gebruinde handen. Werkelijk
een aantrekkelijke man.
‘Morgenochtend heb ik een sessie met mijn psychiater via Skype,’ zei Lisa, terwijl
ze het pijpje pakte en volpropte. ‘Dan ben ik tussen half tien en half elf bezet. Je zult
er wel wakker van worden, want het is hier erg gehorig.’
‘Yes,’ zei Donald, ‘talking to her shrink helps a lot.’
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wil je morgen eten, liefje? Of wil je een hamburger? Laten we naar de
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biologische supermarkt gaan in Whipsfield. Die heeft alles, niet goedkoop, maar wel
alles.’
‘Everything,’ zei Donald met nadruk op elke lettergreep.
Lisa zakt nog dieper in de fauteuil, alsof ze dekking zoekt.
‘Komende nacht weer sneeuw, geloof ik,’ zegt ze.
En dan: ‘Ik ben zo blij dat je er bent.’
Door het raam zie ik dat de sneeuw minstens een halve meter hoog is. De bomen,
de poort van de oprijlaan, de tuinmeubels op de waranda, alles is ermee bedekt.
Buiten is het zestien graden onder nul, Celsius. Ik heb niet genoeg truien bij me.
Mijn koffer ligt geopend, maar onuitgepakt op de vloer van de logeerkamer boven.
Ik heb geslapen als een blok, het is al middag. Het vuur is opgestookt, enkele
houtblokken liggen opgestapeld voor de kachel.
Lisa is vanochtend vroeg op pad gegaan om boodschappen te doen. Daarna heeft
ze hamburgers van biologisch vlees gemaakt als lunch. Ik eet er nu een op.
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‘Toch lijkt het me wel relaxed hier,’ zeg ik met volle mond.
Er trekt een schaduw over haar gezicht. Misschien ook niet. Het huis is Victoriaans,
witgeverfd, en heeft meubels die ik voor een deel herken. Ze stonden eerst in een
huis in Amsterdam. Lisa heeft ze laten verschepen naar hier. Omdat hier haar geluk
lag.
‘Nu zit ik in de sneeuw met een man die Asperger heeft. Op deze godvergeten
plek. Donald luistert wel, maar hoort niks. Alles ketst op hem af. Als een tank over
iedereen heen walsen, dat doet-ie. Over mij, dus’
Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ken Donald niet. Voor hem stak ze de oceaan
over. Met hem zou alles anders worden.
Het huis ademt een nonchalante luxe. Ik nestel me erin, ik hou van dit soort luxe.
Niet overdreven, maar lichtjaren verwijderd van het bij elkaar geraapte zootje op
mijn eigen etage. Grotendeels de buit van straatjutten. Na tien uur vliegen, drie uur
rijden en elf uur slapen, wil ik niet horen wat ze zegt. Ze is gelukkig en maakt heerlijke
hamburgers.
‘Ik heb mijn vader een brief geschreven,’ zegt ze.
‘O.’
‘Over dat hij mag langskomen, maar niet met haar.’
‘Is hij dan nog steeds met dat ex-fotomodel?’
‘Ja. Dertig jaar hysterie en terreur, de slappe zak.’
Ik neem nog een hap van de hamburger. Met een volle mond kun je niets
terugzeggen.
‘Hij is al heel zijn leven gestoord. En er ook nog trots op. Ik ben bipolair, zegt-ie
dan. Kan ie nu mooi als excuus gebruiken.’
‘Wie?’
‘Pappie.’
Met enige moeite slik ik de hap door. Het is een grote hap. Ik voel me ook bipolair
en had mijzelf gezworen om Lisa voorgoed uit mijn leven te bannen toen ze haar
schepen (met mij als passagier) zo grondig achter zich had verbrand. Met jou wil ik
niks meer te maken hebben, had ik toen willen zeggen. Maar dat had ik niet gedaan.
Ik had niks gezegd.
Na een tijdje kreeg ik haar berichten. Kom nou gewoon, had ze getikt, een ticket
is heus niet meer zo duur tegenwoordig en je bent mijn gast. Ja, ik weet dat je nog
boos op me bent, het spijt me, liefje. Maar ik nodig je nu toch uit? Kun jij ook even
weg uit de stress. Okay?
En nu zitten we hier in de sneeuw. Zij met een streepmond en ik met een
biologische hamburger.
‘Moeten we niet sneeuwruimen?’ vraag ik.
Lisa is opgestaan en kijkt door de schuifpui naar buiten.
‘Kijk!’ Ze priemt met haar vinger naar de tuin. ‘Elke dag is wit. De helft van het
jaar is wit. Zie je hoe wit alles is? Om gek van te worden.’
Op de muur van de bijkeuken heeft ze grote haken laten bevestigen waaraan de
sneeuwscheppen hangen. Zo heb je ze meteen bij de hand, zegt ze, en kun je er niet
over struikelen.
Daaronder zitten kleine haken op de muur, voor de tennisrackets die je onder je
voeten kunt gespen om door de sneeuw weg te stappen als een grizzlybeer op je pad
komt.
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Het is weer gaan sneeuwen en het landschap danst in doktersjas. Ik haal het servet
uit de ring, veeg mijn mond ermee af en vouw het uit op tafel. Wit. Maar niet
smetteloos.
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Niet alleen
Pieter Grootendorst
‘Je staat er niet alleen voor,
je maakt deel uit van het managementteam
van de afdeling.’
Delen we het bed in de stilteruimte?
Wisselen we roddels uit op de pot?
Durf ik een hap uit jouw boterham?
Zie je mijn slechte dag, de terugtrekkende bewegingen?
Raak ik je aan als het beter toeven is
onder de vergadertafel?
Ik denk dat het bedoeld is als geruststelling:
je verkeert in gezelschap,
je maakt deel uit van andere mensen.
De broodtrommel vult zich met littekens,
zeg je tijdens het eerste gesprek,
je probeert kennis te maken, maar in wezen
sta je er alleen voor.
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Wat verder ter tafel komt...
Tijdens de vergadering vervaagt het onderscheid
tussen actiepunten en stevige, kleine borsten.
Het afdelingshoofd denkt dat woorden corresponderen
met gedachten en houdt aan ons vast.
Aan de overkant van de tafel, een ander leven, zit jij,
in je hals is ruimte voor een vogeltje.
Wat verder ter tafel komt? De lege koffiebekers
maken een rondedans. Ik zwijg tot je bij me bent.

Na sluitingstijd
Na sluitingstijd kan het gezicht
Dat iemand voor mij heeft gevonden
Terug naar buiten.
Er zijn geen gedachten meer
Om bang voor te zijn.
Na sluitingstijd geef ik de planten water,
Een avond en een nacht
Tussen de mensen en mij.
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Bruto Stedelijk Geluk
door Jochem van den Dijssel
Koud twee maanden werkte ik voor de gemeente toen ik mijn eerste opdracht van
betekenis kreeg. De wethouder had bedacht dat het noodzakelijk was om het welzijn
van de inwoners zo exact mogelijk in kaart te brengen. Er werd een onderzoeksbureau
ingehuurd, er werd een project gestart en er kwam voor de betrokken ambtenaren
een PowerPointpresentatie. Het meten van Bruto Stedelijk Geluk, daar ging het om,
zei de dame van het onderzoeksbureau met de overtuigingskracht van iemand die
weet dat ze veel geld aan het verdienen is. Terwijl de wethouder glimlachend toekeek,
kregen ik en elf collega's ieder een buurt toegewezen om daar het geluk dan wel het
gebrek daaraan te meten.
‘Kan een callcenter dat niet doen?’ protesteerde iemand nog voorzichtig. ‘Dit staat
wel heel ver af van ons normale werk.’
Nee, een callcenter was veel te onpersoonlijk, zei de wethouder vaderlijk, en
bovendien was deze opdracht voor onze afdeling een buitenkans om invulling te
geven aan de beleidsnota ‘Zichtbare gemeente’. Er werd gezwegen zoals ambtenaren
zwijgen wanneer iemand uit een hoger echelon een beslissing heeft genomen.
Bij het uitdelen van de buurten kreeg ik het laatst overgebleven informatiemapje
in mijn handen gedrukt. In grote letters stond er ‘P-buurt’ op. Bij de lift sloeg een
collega die ik nooit eerder had gesproken me op mijn rug. ‘Gefeliciteerd,’ zei hij.
‘Jij hebt niet alleen de grootste, maar ook de meest depressieve buurt van de hele
stad.’
Ik haalde mijn schouders op. De P-buurt was me vaag bekend, ja. Iedereen wist
dat het een wijk was van werkloze immigranten, en dat er af en toe een gezinsdrama
plaatsvond. Zelf was ik er hooguit een paar keer doorheen gefietst op weg naar de
bouwmarkt die er achter lag.
Al snel besefte ik echter dat onverschilligheid tegenover de opdracht ongepast
was. Het leek integendeel een geweldige kans om een misverstand recht te zetten en
in één moeite door een nieuwe wending te geven aan mijn prille ambtelijke loopbaan.
Een paar maanden eerder had ik direct na afronding van mijn universitaire studie
gesolliciteerd bij de gemeente. Ik werd aangenomen als ‘projectmedewerker’, waarbij
ik aannam dat dit een functie op academisch niveau was. Helaas, in de praktijk bleek
het werk dat mij werd toegeschoven uitermate simpel en helemaal niet uitdagend,
zoals ze hadden beloofd. En mijn directe collega's waren nauwelijks de ambitieuze
hoogvliegers waar de gemeentelijke website van sprak. Ik kon nog het beste
opschieten met Maarten, een jongen van mijn leeftijd die was gestopt met zijn
HBO-opleiding vrijetijdsmanagement omdat hij overspannen was geraakt.
Toegegeven, ik was misschien niet erg snugger geweest door meteen mijn
handtekening onder het arbeidscontract te zetten zonder dat ik precies wist wat een
‘projectmedewerker’ bij de gemeente geacht werd te doen. Wellicht was het mijn
optimistische inborst geweest, misschien was ik gewoon gevallen voor de term
‘projectmedewerker’, die ik nog steeds mooi vind klinken.
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Mijn vriendin vond me naïef en zei dat ik beter ontslag kon nemen. Ik had een beter
idee: doorzetten en alle kansen grijpen om hogerop te komen. Daarom kwam de klus
als geroepen.
De PowerPointpresentatie spookte nog door mijn hoofd toen ik de dag na de
instructiebijeenkomst de P-buurt in trok. Ik was bewapend met een tas vol
enquêteformulieren, een dosis goede moed en een flinke lunch (bestaande uit zes
belegde boterhammen, een appel en een flesje sinaasappelsap). Het lunchpakket had
ik meegekregen van mijn vriendin, maar alleen God weet waar de goede moed
vandaan komt die elke ochtend in mij neerdaalt.
Terwijl ik mijn fiets parkeerde tegen een lantaarnpaal maakte ik een eerste
sociologische analyse van de wijk. Het is juist mijn geluk dat hier veel werklozen
wonen, dacht ik. Die zijn tenminste thuis.
Dat klopte. De bewoner van de begane grond van nummer één in de J-straat deed
open.
‘Goedemorgen meneer,’ zei ik zo enthousiast mogelijk. ‘Ik ben Joris van de
gemeente en ik bel aan om uw geluk te peilen. Heeft u een minuut om een paar vragen
te beantwoorden?’
Dit waren de verplichte openingswoorden die we geleerd hadden op de
instructiebijeenkomst. Bondig en begrijpelijk, in het kader van heldere communicatie
naar de burger toe.
‘Huh?’ zei de man. Het was geen woord maar een klank vanuit een volle mond.
Dit interpreteerde ik als de optie ‘niet begrepen’, zodat ik door kon naar de volgende
zin die ik uit mijn hoofd had geleerd: ‘De gemeente geeft veel om het geluk van de
burgers. Wij bellen bij iedereen aan om te onderzoeken hoe gelukkig u bent. Heeft
u een minuut om een paar vragen te beantwoorden?’
‘Ben aan het eten,’ zei de man, wat ik al vermoedde. ‘Probeer later nog maar es.’
Hij klapte de deur dicht en op mijn lijst vulde ik code 3 in, voor ‘geen tijd’.
Zijn bovenburen reageerden niet op de bel; dat was code 2: ‘niet thuis’. Terwijl
ik naar de derde etage klom, merkte ik dat in het trappenhuis een geur hing waarin
ik zweet, urine en afval duidelijk kon onderscheiden en de overige elementen niet
wilde weten. Maar deze dag was het niet mijn taak hierover een oordeel te vellen.
De bewoonster van de derde verdieping deed direct de deur open. Na mijn
introductie bleef ze mij zwijgend aanstaren, zodat ik snel de hamvraag kon stellen:
‘Hoe gelukkig bent u gemiddeld? Op een schaal van 1 tot 10 alstublieft.’
De vrouw haalde diep adem.
‘Mijn eerste man is er met mijn zuster vandoor gegaan,’ zei ze met schorre stem.
‘Mijn tweede man heb zich doodgedronken. Mijn ouders zijn vorig jaar allebei
gestorven. Ik ben alleen.’
‘Dus...,’ zei ik aarzelend, ‘een 4 misschien? Ik mag namelijk alleen een cijfer als
antwoord accepteren.’
‘Ik word helemaal gek van de onderburen, ben je daar al geweest? Volgens mij
zitten ze daar pornootjes te filmen. Ik word er helemaal gek van.’
‘Ik noteer wel een 4 voor u. En uw ongeluk dan mevrouw, hoe groot is die, ook
op een schaal van 1 tot 10?’
Ze keek me recht in de ogen.
‘Ik zeg net, mijn eerste man heb me verlaten. Heb je stront in je oren?’
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besloot ik te vertellen wat ik eigenlijk niet had mogen zeggen. Het ongelukcijfer was
een controle op het gelukscijfer, en als zij het goed vond, kon ik haar ongeluk
waarderen met een 6, dan klopte alles en hadden we die vraag achter de rug.
‘Nou, schrijf dat dan op!’ riep ze. ‘Mot je nog meer weten?’
De omvang van het huishouden stond al op mijn formulier voorgedrukt dankzij
de gemeentelijke basisadministratie, de rest van de kolommen waren snel afgewerkt.
Hoeveel uur per week ze werkte (niet), haar geboortejaar (1956) en of ik de
bijzonderheden omtrent haar geluk mocht noteren zodat de gemeente deze gegevens
eventueel voor promotiedoeleinden kon gebruiken (dat mocht).
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Beneden op straat kon ik voor het eerst op mijn adressenlijst code 1 voor ‘afgerond’
noteren. De aanblik van die code vervulde mij van dezelfde parmantige trots die ik
vroeger had gevoeld als ik een paar velletjes kinderpostzegels had verkocht.
Op nummer drie in de J-straat kreeg ik een vergelijkbare respons. Eenhoog deed
niet open en tweehoog kon ik snel afwerken dankzij een zwijgzame respondent.
Daarna belde ik op de driehoog aan bij ‘A. Alaoui’.
‘Geen Nederlands,’ zei de man vriendelijk na mijn introductie.
Rustig en elke lettergreep beklemtonend vroeg ik nogmaals of hij heel even tijd
had voor het onderzoek naar Bruto Stedelijk Geluk. Dit was pas heldere communicatie
naar de mensen toe.
‘Nee, nee,’ zei A. Alaoui, ‘Kinderen in school, ja? Kinderen in school. Geen
Nederlands.’
Zachtjes maar onverbiddelijk deed hij de deur dicht.
Zo kwam ik met vallen en opstaan de dag door. Om een uur of half vijf kon ik op
de fiets naar huis al voorzichtig de eerste conclusies trekken. Niet het weer of de
werktijden waren vijanden van deze onderzoeker van de P-buurt, maar in willekeurige
volgorde communicatieproblemen en desinteresse. En deze problemen versterkten
elkaar.
Een snelle telling aan de keukentafel wees uit dat ik een reactiegraad had behaald
van één op negen. Een flinke teleurstelling besprong me want op deze manier ging
dit geen representatief onderzoek worden, daar hoefde je geen statisticus voor te zijn.
Bovendien zat ik gevaarlijk ver onder mijn dagelijkse target van adressen die moesten
worden afgewerkt. De mevrouw van het onderzoeksbureau had ons tijdens haar
PowerPointpresentatie verzekerd dat we gemakkelijk vijftig geluksenquêtes per dag
konden afnemen, en dat had ik bij lange na niet gehaald.
De volgende dag trok ik met een even omvangrijk lunchpakket maar met iets meer
realiteitszin de wijk weer in. Wie hogerop wil in het leven, moet met resultaten
komen. En die boek je niet door een veldonderzoek uit te voeren alsof het een
bureauklus is. Als ik van plan was mij te onderscheiden in dit project, diende ik me
daar naar te gedragen. Dan maar iets minder beleefd naar de burger toe. In de P-buurt
was het eten of gegeten worden.
's Nachts had ik een nieuwe tekst verzonnen om bewoners aan te spreken. Deze
was gericht op resultaat en luidde: ‘Goedemorgen, gemeente hier! Drie korte vragen.’
Daarna zou ik de enquête zo snel afwerken dat de vragen er doorheen waren
voordat iemand de kans kreeg te protesteren.
Mijn aanpak werkte wonderwel, en mijn score van respondenten was aanmerkelijk
beter dan de eerste dag. Voldaan kwam ik 's avonds thuis. Mijn vriendin, die in
tegenstelling tot mijn collega Maarten nog wel studeerde, zat op de bank televisie te
kijken. Ik vertelde haar over het succes van mijn nieuwe methodiek maar zij
mompelde alleen dat ik teveel energie stak ‘in al die onzin’. Terwijl ze dat zei, bewoog
ze haar bovenlichaam subtiel opzij zodat ze langs me heen naar het beeldscherm kon
blijven kijken.
Dit stak me: zoveel onverschilligheid, terwijl ik mijn best deed om hogerop te
komen bij de gemeente. Zonder verder iets te zeggen, veegde ik de kranten van de
keukentafel en toog aan het werk met de onderzoeksresultaten van die dag. Het
belangrijkste was het vaststellen van het behaalde reactiequotum.
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Nerveus turfde ik de codes op een blanco vel en moest constateren dat in totaal van
circa één op twintig huishoudens in de P-buurt het gelukcijfer nu bekend was. Een
significante verbetering, maar in mijn ogen nog steeds niet afdoende voor een
representatieve steekproef om het Bruto Stedelijk Geluk van deze buurt met zekerheid
vast te stellen.
De kwestie was complexer geworden. Er reageerden nog niet genoeg mensen en
tegelijkertijd ontstond een nieuwe probleemgroep van bewoners die wel mijn korte
introductie aanhoorden maar er van leken te schrikken. Ze klapten de deur dicht en
deden ook later niet meer open. Voor deze categorie bestond op het formulier geen
code.
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Tijdens het avondeten probeerde ik de wetenschapsfilosofische kant van deze kwestie
te bespreken met mijn vriendin, maar het lukte nauwelijks een paar woorden met
haar te wisselen.
‘Soms snap ik niets van jou,’ zei ik tijdens het toetje. ‘Heb je nauwelijks
verplichtingen behalve die zogenaamde studie, zit je 's avonds nog als een zoutzak
aan tafel.’
Neem een voorbeeld aan mij, wilde ik nog zeggen. Maar die woorden slikte ik in
want mijn vriendin had ook haar grenzen en ze keek me aan of ik daar zojuist
behoorlijk ver overheen was gegaan.
Na de afwas trok ik een fles wijn open en nam ik de tijd om het probleem nog eens
goed te overdenken. Een complex vraagstuk vraagt om een creatieve benadering. Ik
belde collega Maarten.
‘Jezus Joris, jongen,’ zei hij, ‘ik dacht dat jij altijd vroeg naar bed ging.’
Maar ik belde niet om te kletsen en ging direct op mijn doel af.
‘Maarten,’ zei ik straf. ‘Hoe gaat het met jouw deel van het project?’
Dat was slim van me. Hem laten praten en informatie laten prijsgeven waarmee
ik mijn voordeel kon doen. De weg naar de top is smal en glibberig.
‘Pfff, breek me de bek niet open,’ zei Maarten, ‘wat een kutklus. De meeste mensen
willen niet meewerken, heb jij dat ook? Jammer dan. Ik vul zomaar wat in en wat ze
ermee doen... wat mij betreft stopt de wethouder al die papieren lekker in zijn reet.’
‘Precies,’ zei ik opgewekt, ‘wat een rotklus. Al die mensen die niet thuis zijn of
niet willen meedoen... Wat een vraagstelling ook... Je zou er bijna van opgeven,
nietwaar?’
‘Weet je wat het is Joris?’ zei Maarten klagerig. ‘Mensen als wij moeten hier ook
niet over nadenken. Wij doen de uitvoering en als die bij ons misgaat, en reken maar
dat het misgaat want iedereen heeft precies hetzelfde probleem, dus als het misgaat
dan is dat gewoon niet ons fucking probleem, weet je. Ik lever de papieren in en ze
zoeken het maar uit.’
‘Precies Maarten, dat doe ik ook,’ zei ik, terwijl een warme golf van opwinding
mijn avond toch nog goed maakte.
Ik schonk mezelf nog eens bij. Dus Maarten gaf al op, terwijl hij de slimste en
meest assertieve collega was van mijn afdeling. Dan zou de rest zeker bij de pakken
neerzitten. Zo bleef ik nog minstens een uur aan de keukentafel zitten denken, terwijl
mijn vriendin af en toe iets meesmuilends riep vanuit de woonkamer. Zij had geen
verstand van het werk dat ik deed en kon al helemaal niet oordelen over het belang
van mijn onderzoek. Blijf jij maar lekker televisie kijken, dacht ik, en misschien zei
ik het ook wel hardop. Ik had belangrijker dingen aan mijn hoofd: het uitdenken van
een nieuwe methodiek, die succesvol zou zijn voor het onderzoek en voor mij als
projectmedewerker die hogerop wilde.
Die nacht ontvouwde de oplossing zich in mijn hoofd, als een cadeautje dat zichzelf
uitpakte. Met een nieuw lunchpakket en frisse moed ging ik in de ochtend weer de
wijk in, in het vrolijke besef dat mijn onderzoek een methodologische wending ging
nemen die even simpel als briljant was. Indien de antwoorden niet naar mij toe
kwamen, dan zou ik zelf op de antwoorden afstappen. Lef en verstand is een gouden
combinatie. Ik noemde mijn nieuwe methodiek Zelfstandige Sociologische Deductie,
ofwel ZSD, en ik ging er meteen mee aan de slag.
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Bij de etende man van de eerste dag hoefde ik niet meer aan te bellen. Hij was
ongeveer vijftig jaar oud, leefde met zijn vrouw en had de expressie van een man
die door schade en schande wijs was geworden en nu genoot van zijn vrijheid om te
eten wanneer hij wilde, te douchen wanneer hij wilde en met volle mond te zeggen
dat hij alleen meewerkte aan gemeentelijke onderzoeken op het moment dat het hem
uitkwam. Kortom, een verlichte geest die de 8 voor zijn geluk dubbel en dwars had
verdiend.
Zijn bovenburen maakten pornootjes. De conclusie met behulp van de ZSD-methode:
een 8,5.
Een deur hoger kon ik ook A. Alaoui met rust laten. Hij had duidelijk ge-
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maakt dat hij geen tijd had omdat hij zijn twee kinderen naar school moest brengen.
Aangezien er drie mensen op zijn adres stonden ingeschreven, moest hij wel
gescheiden zijn en de opvoeding van zijn kinderen in elk geval deels op zich hebben
genomen. Zijn ‘Geen Nederlands’ had bovendien zeer verstaanbaar geklonken. Ik
was kortom getuige van een multicultureel succesverhaal: een ferme 9 op de schaal
van ZSD.
Op nummer vijf in de J-straat had tot dan toe niemand gehoor gegeven. Dat hoefde
ook niet op de begane grond want de tientallen porseleinen beeldjes van honden en
clowns op de vensterbank spraken voor zich: een 8,5. Het stond net genoteerd toen
een bos blonde krullen naar buiten uitstapte. Een mooie vrouw constateerde ik, en
ietwat slonzig gekleed. Mijn pen wilde al het oordeel vellen tot ik haar fiets zag. Het
frame en stuur was volledig versierd met plastic bloemen.
‘Woont u hier en zo ja, op twee- of driehoog?’ vroeg ik.
‘Driehoog ja. Bent u van de gemeente?’
‘Jazeker,’ zei ik blij verrast.
‘Oh!’ riep ze. ‘Wordt er eindelijk iets aan de geluidsoverlast van tweehoog gedaan?
Het is volkomen van de gekke. Zeker drie keer per week draaien ze keiharde
housemuziek tot een uur of vier 's nachts. Ik geef ook wel eens een feestje maar dit
kan echt niet.’
‘Feestjesgevers dus,’ zei ik. ‘Dat betekent een 8 voor hen en een 7 voor u.’
Ze keek me aan alsof ik Russisch sprak. ‘U heeft genoeg reden voor vrolijkheid,
mevrouw,’ zei ik. ‘En zonder de bloemen had u een zes gekregen. Nu moet ik verder
want de J-straat is lang en mijn tijd is beperkt.’
Zo ging-ie goed. En snel. En efficiënt. Niet afgeleid door het dagelijkse leven dat
in al haar geweld door de straat raasde, trok ik van deur naar deur. Het Bruto Stedelijk
Geluk zat ik dicht op de hielen!
Een nieuwe scooter voor de deur: een 8; bij een brievenbus met de mededeling
‘geen reclame’: 7,8; naamplaatje in koper: 7,5; naamplaatje met twee vrouwennamen:
9; drie verdiepingen precies voor de tramhalte: allemaal een 8; rondom de plek waar
volgens een plaquette de burgemeester de eerste steen heeft gelegd: iedereen een
8,3!
Nog voor de lunchpauze had ik de hele J-straat afgerond. Aan conclusies wilde ik
me tijdens het enquêteren nog niet wagen. Maar ik had mijn fiets nog niet van het
slot of ze besprongen me al. Ze kwamen in de vorm van een beeld, een visie bijna,
van een buurt die heel lang niet was begrepen door journalisten en beleidsmakers,
en nu eindelijk recht werd gedaan. Hier woonde een nieuwe groep authentieke en
gelukkige mensen, besefte ik. Dit was een nieuwe stadsgeschiedenis in de maak.
In twee dagen had ik de P-buurt afgewerkt. Een peulenschil. Het gemiddelde
gelukcijfer lag op 8,5, dezelfde waardering die ik een paar maanden eerder voor mijn
scriptieonderzoek had gekregen.
De ochtend van de eindbijeenkomst werd ik uitgerust wakker. De wedstrijd was
gestreden, nu nog de medailles. Hier zouden de mannen zich scheiden van de jongens
en de volgers van de leiders. Ik was ongetwijfeld de enige die zijn taak naar behoren
had volbracht, en meer dan dat! Ik had ontdekt dat het geluksgevoel van
buurtbewoners helemaal niet recht evenredig was aan het imago van de wijk. En
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Aan het ontbijt vertelde mijn vriendin dat de vorige dag iemand van de gemeente
was langs geweest met een enquête. Ze had haar eigen geluk een 5 gegeven. Ik knikte
begrijpend en wist het zeker. De P-buurt was de gelukkigste wijk van de hele stad.
Terwijl ik naar het gemeentehuis fietste, zag ik in een flits de voorpagina van Het
Parool voor me met de vette kop ‘Onderzoeker ontdekt: Bruto Stedelijk Geluk het
hoogst in P-buurt’. Natuurlijk zou een journalist mij bellen hoe dit mogelijk was.
‘Projectmedewerker drs. Joris Vermeulen van de gemeentelijke Dienst Uitvoerend
Onderzoek vindt zijn conclusies niet opmerkelijk. Volgens hem is het een buurt van
pieken en dalen, waar volop wordt geleefd. En dit gegeven op zich is voor de bewoners
al iets om gelukkig van te worden. Vermeulen: “Geluk is wonderlijk. Meer dan in
rijkdom of status schuilt het in aanvaarding van de eigen beperking en verzoening
met het lot.”’
Die ochtend had ik nog overwogen een stropdas aan te doen voor de persfotografen.
Maar ik besloot dat ik zonder das en met het bovenste knoopje van mijn overhemd
los beter het beeld kon uitstralen van de geslaagde onderzoeker die altijd en overal
de zaak onder controle heeft.
Maar toen ik de vergaderzaal inliep en mijn collega's zag, verdampte mijn
geluksgevoel. Ik kreeg dezelfde kramp in mijn buik als vroeger, wanneer ik op school
een toets moest maken en bleek dat ik de verkeerde les had geleerd. Dat besef kwam
altijd als ik het lokaal inliep en ik mijn klasgenoten zag zitten zoals mijn collega's
er nu bij zaten. Ontspannen, nonchalant, zelfverzekerd - omdat ze allemaal al op de
hoogte waren van iets waarover ik nog in het duister tastte.
En nu, met een plastic bekertje koffie in mijn hand, kreeg ik datzelfde vreselijke
gevoel: dat mijn hoofd leeg was, dat mijn ziel een gapende diepte bleek, dat ik iemand
nodig had om vast te houden. De collega's keken me grijnzend aan en ik wilde naar
huis om mijn vriendin te knuffelen.
Mijn voorgevoelens waren terecht. Deze ochtend was er geen overenthousiaste
dame van het onderzoeksbureau. Er was geen PowerPointpresentatie, en de wethouder
was ook in geen velden of wegen te zien.
We mochten onze reguliere taken weer oppakken, was de mededeling van onze
afdelingsmanager. Er was, zei hij toonloos, een klein probleempje ontstaan omtrent
de afronding van het project. Het Bruto Stedelijk Geluk bleek uiteindelijk toch niet
wat de wethouder voor ogen had gestaan.
‘De gegevens worden wel bewaard,’ zei de manager, ‘maar beleidsmatig is besloten
voorlopig alleen door te gaan met een strategische positionering in het kader van
slagvaardige stadspromotie.’
We werden hartelijk bedankt.
Dat waren zijn woorden. ‘Jullie worden hartelijk bedankt.’
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The Future
Michael March
I killed the innocent with innocent hands
The blood I drank runs down my leg
What is known is known to all
Only the future exists
*
Oiled as a snake
Sent as a thief
The nudity of detachment
Provides a charmed life
What goes up
Never goes up
The laws of gravity
Grave
*
It comes towards
the end
The greater part
of life
Heart upon heart
No lighter
to detain
*
I forgot to say we grow old
Love no easier to dispose
I forgot many times
‘That to which all things aim’
*
‘A river flowing on the borders of heaven’
Darkness over both eyes
All that exists - weightless
‘Satiety in all things’
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De toekomst
Michael March - Vertaling Barber van de Pol
Ik heb de onschuldigen met onschuldige handen gedood
Het bloed dat ik heb gedronken stroomt langs mijn been
Wat bekend is is iedereen bekend
Alleen de toekomst bestaat
*
Gesmeerd als een slang
Gestuurd als een dief
Verschaft de naakte onbevangenheid
Een betoverd leven
Wat opwaarts gaat
Gaat nooit opwaarts
De wetten van de zwaartekracht
Ten grave
*
Het loopt tegen
het einde
Het grootste deel
van het leven
Hart op hart
Niet makkelijker
vast te houden
*
Ik vergat te zeggen we worden oud
Liefde niet makkelijker te hanteren
Ik vergat heel vaak
‘Waar alle dingen naar toe gaan’
*
‘Een rivier die stroomt langs de grenzen van de hemel’
Duisternis boven beide ogen
Alles wat bestaat - gewichtloos
‘Verzadiging in alle dingen’
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Deze maand
Deze maand volstaat de vaststelling dat het een leerzame en zelfs enigszins
opbeurende zomer was. Dan bedoel ik niet dat ampel duidelijk werd dat de mens
nog immer voor de mens een wolf is, en dat het ook nog niet erg wil vlotten met de
wederopstanding van de westerse beschaving. Neen, hier wil ik wijzen op de
lichtpuntjes die vielen te ontdekken ergens ver weg van al die ongelezen
zomerkaternen en onbekeken herhalingen van praatprogramma's op de televisie.
De afgelopen maanden bleek immers opnieuw dat het bepaald geruststellend is
dat weinig zaken zo reinigend werken als de loop der geschiedenis. Het verleden is
een gehaktmolen waarin pretenties, ego's en geloofsartikelen vermalen worden tot
wat ze zijn: verkeerd begrepen humor. U hoeft slechts terug te denken aan het aplomb
waarmee in 2008 de hooggeleerde Olivier Blanchard (thans hoofdeconoom van het
IMF), verzekerde: ‘de staat van de wereldeconomie is goed’, vooral omdat er ‘brede
overeenstemming bestaat over de te volgende economische koers’. Vijf jaar eerder
had Robert Lucas, voorzitter van de American Economic Association, vastgesteld
dat ‘het vraagstuk van het voorkomen van economische neergang nu is opgelost’.
En in 2004 onderstreepte Princeton-hoogleraar Ben Bernanke, nu voorzitter van de
Federal Reserve Board, het ‘immense succes’ van de economische politiek van de
Verenigde Staten.
Wat een troost biedt de tijd! Men hoeft slechts te wachten, en onherroepelijk wordt
iedereen lachwekkend. Op dit moment beschuldigen dezelfde economen elkaar
briesend van ‘sprookjes’, ‘intellectueel faillissement’ en ‘waardeloze prietpraat’.
Echt bemoedigend, kortom, voor de modale burger die net op het punt stond te
investeren in een abonnement op een literair tijdschrift.
Zulks is overigens een goede geldbesteding, indien het klopt dat zeldzaamheid
leidt tot toenemende waarde. Juist nu ‘het nieuwe boekenseizoen’ feestelijk is
geopend, werden nieuwe gegevens bekend over de schaarste in het leesgedrag van
mensen die moderner zijn dan u en ik. In de Verenigde Staten is het aantal
krantenlezers sinds 1980 met twintig procent gedaald, en dat is inclusief de online
lezers. Begrijpelijk wellicht, want de vaardigheid om een hoofdredactioneel artikel
te doorgronden, nam in die tijdspanne af van vijftien naar minder dan dertien procent
van de Amerikaanse bevolking.
U hoort mij niet zeggen dat de economische crisis met verminderde leesvaardigheid
te maken heeft, maar zeker is wel dat onderzoekers de ontlezing in Nederland als
nog radicaler zien dan in de VS. Het gegeven dat Nederlandse hoger opgeleiden
thans minder tijd aan lezen besteden dan een MULO-scholier in 1960 wordt dikwijls
aangehaald bij neurologisch onderzoek waaruit blijkt dat het brein van lezers
complexiteit beter begrijpt dan het brein van televisiekijkers, Blackberry-verslaafden
en Facebook-adepten. Er zijn zelfs serieuze geleerden die de opmars van de digitale
media zien uitmonden in een nieuw tijdperk van ‘oraliteit’. Zij bedoelen wellicht dat
Hollands Maandblad binnenkort per lettergreep dient te worden voorgelezen via een
YouTube-filmpje.
Iets zegt mij dat het zover niet zal komen, vooral omdat de louterende tijd ook
deze inzichten zal vermalen. Als het zover is, zult u het als eerste lezen. - BB
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Die aardige hoogleraar
door J.M.A. Biesheuvel
‘To be, or not to be, that is the question.’
Een leuk stel. Ze bekijken alle exotische struiken en bomen in de Hortus Botanicus.
Zij: ‘Ben je nou niet zenuwachtig?’ Hij: ‘Nee, ik ben zeker van mijn zaak, ik weet
alles en ben niet bang.’ Zij: ‘Hoe vond je nou dat Zuid-Japanse dwergboompje in de
kas?’ Hij: ‘Wat een vliegtuigen.’ Zij: ‘Je ziet er zo statig en ernstig uit, meneer is
zeker van zijn zaak.’ Hij neemt een snuifje en niest. Hij pakt een grote rode zakdoek.
Is met zijn neus in de weer. Zij: ‘Het grootschalige praktijkverschil in.’ Hij: ‘Laat
me nu even met rust.’ Ze gaan op een bankje bij het water zitten. Een klein jongetje
geeft 2 eendjes brood. Zij: ‘Maar wat een schattig jongetje.’ Hij: ‘We hebben nog
22 minuten de tijd.’ Dan zwijgen ze een tijdje tot er een slecht geklede, tobberige
jongen aankomt. Hij is blijkbaar ook een student. Zij: (tegen de nieuweling) ‘Kom
toch even bij ons op het bankje zitten. Je zit hier uit de wind en heerlijk in het
zonnetje.’ De tobberige jongen met de ver optrekkende Geheimratsecken en kapotte
schoenen, in geen vier dagen geschoren, een beetje krom lopend als een oude man
zegt: ‘Ik ben gezakt voor mijn polymeer-examen en nu willen ze mijn beurs inhouden
zodat ik overdag moet gaan werken. En als ik overdag werk ben ik 's avonds te moe
om te studeren. Ja jullie zitten hier zo gezellig bij de eendjes, neem me niet kwalijk
hoor, (hij begint te snikken maar spreekt gauw weer door) op de Uiterste Gracht
wonen is niet leuk, de straat, de huizen zijn somber en dan, ik ben zo alleen: ik heb
geen meisje om 's avonds mee te kunnen praten. Vinden jullie het niet vervelend dat
ik zo begin te spreken.’ De student in het keurige pak kijkt op zijn IWC-horloge en
zegt: ‘Ik heb het ook moeilijk gehad. Tegenwoordig woon ik in een grote zolderkamer
op het Rapenburg. Ik krijg van de Staat al 5 jaar f 4000, - per jaar en Elly hier heeft
een week geleden 2.500.00 gulden geërfd. Wij zitten goed. Ik heb het tijdens de
studie niet zo moeilijk gehad en straks ga ik mijn doctoraal Rechten doen. Je hebt
op het ogenblik pech. Sla een leuk meisje aan de haak en vecht, vecht, vecht.’ - ‘Je
hebt makkelijk praten,’ zegt de tobber, ‘het leven is voor mij heel, heel (hij snikt)
heel hard en meedogenloos. Ik heb nog 2 gulden en 40 cent en dan heb ik niets meer
voor de komende week dan mijn saaie, bedompte, kleine kamer.’ - ‘Je hebt gewoon
pech,’ zegt het meisje dat zoveel geld heeft. ‘Het leven is wisselvallig, vandaag pech,
morgen of overmorgen misschien groot geluk, een meevaller.’ De jongeman die het
examen, zijn laatste examen gaat afleggen zegt: ‘Het is tijd om te gaan Elly.’ Hij
klopt de tobber op zijn rug en zegt: ‘Houd goede moed, wij moeten gaan.’ De tobber
zegt niets meer, ja toch: ‘Neem mij niet kwalijk.’ Hij gaat languit op de bank liggen
en Elly en David lopen naar de pedel in het 840 jaar oude kloostergebouw. De pedel
scharrelt wat met zijn papieren en zegt dan: ‘Doctoraal David Bostoen, speciale
regeling. Professor Cohen zit klaar. Het hele onderwerp is strafrecht en straf-
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vordering. Twee kleine pockets, ingenaaid met een slappe kaft.’ David kust Elly en
loopt weg. De pedel loopt mee tot aan de deur van de hoogleraar. Die Cohen is een
erg aardige man, ‘laten we maar in het hoekje gaan zitten,’ zegt de professor, en dan
een 12 meter verder laten Cohen en David zich zakken in twee oude, lieve, geriefelijke
clubfauteuils met oren. ‘U hebt een speciale regeling,’ zegt Cohen. ‘Laten we er niet
omheen draaien, u hebt in een gekkenhuis gezeten niet en nu is strafrecht meteen het
eigenlijke doctoraal voor u.’ David zwijgt en bloost. Het blijft een minuut stil en dan
zegt Cohen: ‘Het strafrecht heeft veel met het gekkenhuis te maken. Zou u me het
komende uur precies willen vertellen, zonder u ergens voor te schamen, hoe uw
ziektebeeld eruit ziet en hoe het iemand vergaat in een gekkenhuis? Neem er de tijd
voor.’ David bloost weer en begint dan te hakkelen maar allengs vat hij moed en
vertelt alles, tot in de kleinste details. De hoogleraar schudt af en toe zijn hoofd van
‘Nee nee’. Dan na een uur naar de waterval van woorden die David zonder schaamte
uit zijn mond laat komen te hebben geluisterd zegt Cohen: ‘Dankuwel, ik heb erg
veel geleerd. Dat verblijf in de isoleercel drie maanden lang, dat belachelijke
ziektebeeld, was voor mij erg schokkend... te horen... ik wil... ik zou.’ Hier bloost
de professor zelf en zegt: ‘Nog één vraag van mijn kant. Een jongen met rijbewijs
maar zonder auto ziet een rode Porsche cabriolet staan, met de linnen kap open. Hij
ziet het contactsleuteltje in de stuurkolom, hij ziet dat de deuren open zijn. Hij denkt:
zou er genoeg benzine zijn? Dan opent hij de deur en gaat zitten. Hij merkt meteen
dat de tank haast vol is, draait de contactsleutel om en rijdt weg. Langs de westelijke
kant van de Braassemermeer naar Rijnsaterwoude en dan via de andere kant, via
Woubrugge terug, denkt hij. Hij geniet van de sportwagen en de rit en tenslotte zet
hij de wagen weer neer op het punt waar hij hem was tegengekomen. Stapt uit, sluit
het portier en gaat gelukkig geworden zijns weegs. Hoe heet dat in het Amerikaans?’
De professor kijkt David vorsend aan. David kucht en zegt dan ‘Joyriding’. ‘Hoe
weet u dat dan?’ vraagt de man die het examen afneemt. ‘Heb ik waarschijnlijk ooit
eens in The New Yorker gelezen,’ zegt David. De examinator is zichtbaar in zijn
nopjes. ‘De Messias der joden,’ giechelt hij; 3 maanden isoleercel, ha ha, ‘u hebt
duur voor uw idee moeten betalen. Mag ik u voor dit laatste examen een 8 geven?’
vraagt hij. Vervolgens vult hij een paar papieren in. Staat 12 sub B en 8 norm
harmonisatie via het Kleiner model ook een 8 en dan zet hij de datum neer, 4 augustus
1958 te Leiden. ‘Dan mag u zich voortaan met recht en te goedertrouw “Meester in
de Rechten” noemen,’ zegt de examinator en voegt er aan toe, ‘alleen eten met uw
dame en hoogstens één glas wijn. Tja, nog een heerlijke dag verder. À propos hebt
u nog steeds last van dat belachelijke waanidee?’ vraagt de professor. ‘Nou op een
goeie dag in 1939, ik was toen 4 jaar, nee het is anders. Ik heb altijd gedacht: ik besta
in werkelijkheid natuurlijk tóch niet en de wereld is nogal raar, misschien verzin ik
hem maar.’ De hoogleraar lacht en wuift David uit. David loopt weg en vindt Elly
weer op hetzelfde bankje bij het water. Er zijn nu zes eendjes maar er is geen brood.
Elly lacht naar de jonge meester in de rechten. ‘Geen woord over wat ik erin gehamerd
heb,’ zegt David. ‘Cohen is wel raar. Hij wilde alleen maar mijn ziektebeeld leren
kennen en wilde ook alles weten wat een jong mens in een gekkenhuis ervaart.
Vervolgens vroeg hij wat “joyriding” was en gaf me het cijfer 8. Nu ben ik Mr. David
Bostoen.’ Elly begint te schateren, ‘maar wat een lieve man,’ zegt ze. In de verte
komt de tobberige, kromme man met zijn ongeschoren hoofd en vieze schoenen,
zich krabbend op zijn haast kale kruin
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eraan gelopen en zegt vanuit de verte: ‘Hier is misschien een lumineus idee...’ Hij
zet zich weer naast David en Elly. En begint druk te praten. Hier zwijgt de schrijver
vermoeid.
P.S.

- Gewone mensen zeggen ‘Cogito ergo sum’. Anderen zeggen: ‘Cogito ergo
Cartesius est’. Weer anderen: ‘Coitus ergo sum’. Maar ze hebben het mis!
‘Die aardige hoogleraar’ van J.M.A. Biesheuvel verscheen onlangs ook in een oplage
van 90 genummerde en gesigneerde exemplaren bij de Avalon Pers te Leiden.
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stof
Eva Gerlach
1
Handen plat op de stoep, armen loodrecht
omhoog, het hoofd mond bovenaan ertussen
dat lacht, de ribbels in het T-shirt zijn
alles wat je wensen kunt van stof.
Snippers papier, parkeerbonnetjes tegen
de muur waar ergens verweg enkels, eelt,
het lachen omdat alles aldoor slaagt.
Je staat compleet gelukkig op je kop,
geen wensen, je bent overal van stof.
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4
Het glimmen hoe dan ook, de tong, tandvlees
hoog opgetrokken, brokkelig schots en scheef
het zwart eronder; dat hij wangen heeft
die kringen trekken om de zwarte steen
van zijn lach in het midden, dat hij geen
gebit, wel neushaar, stoppels zat, geen bril
Gewoon dat hij er is, gewoon zijn lach
vol spuug en dat je zo dicht bij hem mag.
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6
Dunne armen en het
begin van dansen, arm zo voor zich, pijn
kan het ook wel zijn of dat hij terug(om wat hij ziet omdat hij bang is) deinst.
Auto's achter elkaar langs de stoeprand,
touw om zijn middel, alles flex, de huizen
vallen voorover uit hun voegen, KUT
staat op een raam, ik denk toch dat hij danst.
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In een roeiboot
door Maarten 't Hart
Op vrijdag 3 juni 2011 luisterde ik, nadat ik weergekeerd was uit het zwembad,
omstreeks kwart voor negen naar Radio 4. De presentatrice van het ochtendprogramma
kondigde aan dat A.L. Snijders wederom een ZKV (Zeer Kort verhaal) zou voorlezen
met een muzikale inslag. Alweer gesproken woord op de klassieke muziekzender,
riep ik geërgerd uit, geef ons toch een ZKO, een Zeer Kort Orkeststuk van Anton
Webern. Ik overwoog of ik de radio uit zou zetten, doch ik at een boterham omdat
ik hongerig was geworden van het zwemmen, en zat wat ver bij de radio vandaan.
Ik had derhalve weinig zin om naar de radio toe te lopen, en dacht: nou ja, één
verdienste kan de ZKV niet ontzegd worden, namelijk dat zij altijd zeer kort is. Dus
ik zal deze ZKV gedogen. Tot mijn stomme verbazing las de heer Snijders toen echter
het volgende voor:
‘In het Figi theater in Zeist word ik aangesproken door een roodharige vrouw die
mijn aandacht trekt door haar hand op mijn arm te leggen. Ze wordt vergezeld door
een Duitse vrouw die even naar buiten gaat om te roken. Rokers hebben het moeilijk,
ze moeten overal naar buiten. We zijn bij Pinc 12, de jaarlijkse dag, de jaarlijkse
gebeurtenis. Ze vertelt me dat ze in de polder woont, in de buurt van Warmond. “Dan
kent u Maarten 't Hart zeker wel,” zeg ik. “Ik niet,” zegt ze, “mijn ouders wel, ze
wonen aan de plas. Maarten 't Hart en Maarten Biesheuvel kwamen samen met mooi
weer naar hun huis roeien, om te zingen. Mijn vader begeleidde ze op de cello.
Maarten 't Hart droeg soms vrouwenkleren. Dan moest je juist mijn vader hebben.”
- “Zei hij er wat van?” vraag ik. “Nee, hij zei er niets van, hij maakte muziek, hij
was cellist.” Daarna komt de Duitse vrouw er weer bij staan, de pauze is voorbij, we
gaan de zaal in.’
Nog lang nadat de stem van Snijders verklonken was, zat ik vol ongelovige verbazing
naar de radio te staren. Zo langzamerhand ben ik wel gewend aan enige mythevorming
ten aanzien van Maarten Biesheuvel en mij, maar hier keek ik toch van op. In zijn
biografie van Karel van het Reve schrijft Ger Verrips: ‘Na de vertaalcolleges op
woensdagmiddag was het gebruik naar de tegenover het Academiegebouw gelegen
tapperij Barrera te gaan. Meestal was men met zo'n acht mensen, “altijd een heel
gezellige boel”. Soms schoven Maarten Biesheuvel, Boudewijn Büch of Maarten 't
Hart aan.’
Ook in deze ZKV van Verrips worden Biesheuvel en ik in één adem genoemd,
samen met wijlen Boudewijn Büch. Nu ben ik echter nog nooit in mijn leven, noch
alleen, noch vergezeld van Maarten Biesheuvel, dan wel van Boudewijn Büch, na
het vertaalcollege van Van het Reve aangeschoven in tapperij Barrera; sterker nog
ik heb zelfs nimmer de drempel van tapperij Barrera overschreden, dus hoe Verrips
aan deze informatie kan zijn gekomen, is mij een raadsel. Of Biesheuvel daar ooit
wel heeft gezeten, weet ik niet. Gevraagd heb ik het hem niet, want al sinds twaalf
jaar heb ik nauwelijks nog enig contact met de van oorsprong Schiedamse auteur,
en de biografie van Verrips is zeven jaar geleden, in 2004, verschenen.
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Waarom Bies en ik nog nauwelijks contact hebben? In 1999 retourneerde ik op 7
juni een jasje naar de Kernstraat 9 te Leiden dat Eva bij ons had laten liggen. In mijn
boek Een deerne in lokkend postuur heb ik dat bezoek beschreven, dus ik kan hier
volstaan met een ZKS (Zeer Korte Samenvatting) van wat er geschiedde nadat ik had
aangebeld. Biesheuvel verscheen in pyjama, vroeg wat ik wilde, en begon mij, na
mij eerst in een soort houdgreep te hebben genomen, uiterst venijnig te schoppen.
Hij rechtvaardige zijn mishandelingen met de mededeling dat hij slechts mijn vader
nadeed. Merkwaardig, want mijn vader heeft mij nooit geschopt. Zeker, zijn handen
zaten vrij los, en menige tik heeft hij mij uitgedeeld, maar nimmer heeft hij mij met
zijn voet getuchtigd. Hoe dan ook, sinds dat schopincident ben ik nog meer op mijn
hoede voor Biesheuvel dan ik daarvoor reeds was. Veel eerder namelijk, om precies
te zijn bij studentenvereniging Catena waar wij samen optraden, had hij mij al,
voorafgaande aan dat optreden, tweemaal zo'n ongelofelijke oplawaai gegeven, dat
het soms lijkt alsof ik nog kan voelen waar hij mijn onderrug geraakt heeft.
Waarom hij mij indertijd zo snoeihard heeft geslagen, weet ik nog steeds niet.
Enige aanleiding voor zulke klappen was er niet, anders dan in geval van Jan Wolkers
die mij een keer een tik heeft gegeven vanwege mijn recensie van zijn roman De
Kus, en in geval van Adriaan van Dis die mijn hoofd een keer tussen zijn handen
heeft genomen en dat heen en weer heeft geschud omdat ik op de radio had gezegd
dat de componist Händel, net als Adriaan van Dis, af en toe vondsten aan collega's
ontleende. Mij dunkt dat het toch niet zo bezwaarlijk is om met zo'n groot componist
als Händel vergeleken te worden, maar Van Dis dacht daar helaas anders over.
Voor Jan Wolkers ben ik, ook na die tik, nooit bevreesd geweest, en Van Dis
waarschuw ik dat hij voortaan van mijn hoofd af moet blijven, want anders moet hij
erop rekenen dat ik wat terug doe, maar bij Biesheuvel ligt dat anders. Die zou volgens
mij zeer wel in staat kunnen zijn om je, in een vlaag van verstandsverbijstering,
volledig in elkaar te slaan dan wel te schoppen. Veel verweer zou ik daartegen niet
hebben, want hij is zonder enige twijfel sterker dan ik, en daarnaast, als de boze geest
Gods over hem vaardig wordt (1 Samuel 18 vers 10) van zodanige razernij vervuld,
dat er in zo'n geval niet veel anders opzit dan er maar pijlsnel vandoor te gaan.
Zulks zou echter niet mogelijk zijn als je samen met Maarten Biesheuvel in een
roeiboot zou verkeren. Wat dan als zijn razernij toeslaat? Je zou overboord kunnen
springen en kunnen wegzwemmen, maar in het water ben je kwetsbaar, vaart kun je
als zwemmer niet maken zoals de slachtoffers van Anders Breivik moesten
constateren, en wat doe je als hij je achterna komt en je bedreigt met een roeispaan?
Het is derhalve volstrekt ondenkbaar dat ik ooit met Biesheuvel samen in een roeiboot
zou stappen, en het is ook nog nimmer, zolang wij elkaar kennen, zo'n veertig jaar
nu, voorgevallen dat wij samen in een roeiboot hebben gezeten, of in welke andere
boot dan ook.
Vandaar mijn verbazing over het ZKV van de heer Snijders.
Maar laten wij dat verhaal nog eens wat nader bekijken. De roodharige vrouw zegt
dat ze mij niet kent, maar haar ouders kennen mij wel. ‘Ze wonen aan de plas.’ De
vraag die hier rijst is: aan welke plas? Twee plassen komen hier in aanmerking: de
Klinkenbergerplas en de Kagerplas. Maar op de even diepe als liefelijke
Klinkenbergerplas mag niet gevaren worden, en wordt ook nooit gevaren, dus die
kunnen wij uitsluiten. Blijft over de Kagerplas. Die ligt evenwel wat
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verderop, je moet eerst de Warmonder Leede afvaren voor je die plas bereikt. Geen
Warmonder die aan de Kagerplas woont.
Het zou echter kunnen dat deze roodharige met ‘de plas’ het Joppe bedoelt, een
wat breder water bij het eilandje Koudenhoorn waaraan twee villa's liggen. Of
misschien moeten we het nog ruimer nemen, en valt ook de Warmonder Leede onder
de noemer ‘de plas’.
De volgende vraag die je dan kunt stellen is: waar kwamen Maarten Biesheuvel
en ik dan vandaan geroeid? En in wiens roeiboot? Noch Bies, noch ik bezitten een
roeiboot, dus deze zouden wij dan gehuurd, dan wel van iemand geleend moeten
hebben. Van mijn buren Joke en Bertus Heemskerk zou ik zonder enige twijfel voor
een dergelijke expeditie hun roeiboot mogen lenen, maar wat zou het voor zin kunnen
hebben om vanaf de aanlegsteiger achter het huis van de Heemskerken door een
kreekje naar de Leede te roeien om dan even later weer aan diezelfde Leede ergens
bij een villa aan te leggen? Dat is een tochtje van een minuut of tien, waarbij je
trouwens niet over de plas aan zou komen. Zou het dan niet veel logischer zijn om
maar direct naar de villa toe te stappen?
Wellicht echter kun je bij de Kaag Sociëteit een roeiboot huren en dan naar
Warmond varen. Dat is echter een tocht van minstens anderhalf uur. Waarbij nog
komt dat het tamelijk onwaarschijnlijk is dat iemand zich eerst vanuit Warmond naar
de Kaag Sociëteit begeeft - een fietstocht van minstens drie kwartier - om dan weer
naar Warmond terug te roeien om aldaar te musiceren.
En hoe moeten wij ons voorstellen hoe Biesheuvel bij de Kaag Sociëteit is ge-
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raakt? Op de fiets? Biesheuvel fietst al sinds jaar en dag niet meer. Die zou daar
alleen kunnen komen als hij daar gebracht werd. Maar door welke autobezitter? En
blijft die autobezitter daar dan in de Kaag Sociëteit achter in afwachting van onze
terugkeer? Een busverbinding van de Kaag Sociëteit naar de bewoonde wereld is er
immers niet.
Dat Bies en ik ‘met mooi weer samen naar hun huis kwamen roeien’ is derhalve
om meerdere redenen totaal uitgesloten. Stel nu echter dat het verhaal toch een kern
van waarheid bevat en dat Bies en ik samen ooit met een cellist in Warmond
gemusiceerd hebben? Terstond rijst dan de vraag welk repertoire voerden we daar
uit? Bies en ik, aldus die roodharige dame, kwamen ‘om te zingen’. En zij voegt
eraan toe: mijn vader begeleidde ze op de cello.
Als je goed leest wat er staat, moet je er dus wel van uitgaan dat Bies en ik bij die
gelegenheden samen zongen. Ik echter zingen? Dat sowieso nooit, en al helemaal
niet met Biesheuvel samen. Wat zou het voor zin kunnen hebben om naast zijn
overdonderende bariton, mijn spichtige sprinkhaanrietzangergeluid te laten horen?
Maar misschien formuleert de roodharige hier een en ander wat kort door de bocht,
wellicht stond er in die villa aan de plas ook een vleugel dan wel piano, en speelde
ik daarop, terwijl Biesheuvel zong en de cellist ons begeleidde. (Die cellist moet dus
als niet onbemiddeld worden beschouwd: hij beschikt zowel over een cello als een
vleugel.)
Maar dan nog blijf je je afvragen: welk repertoire kan dat dan zijn geweest?
Tamelijk verdienstelijk, en niet zelden aangrijpend, vermocht Bies ooit diverse
liederen van Schubert en Schumann ten gehore brengen (zij het wel altijd enigszins
uit de maat), maar daar heb je het dan ook mee gehad. Die liederen begeleid je op
de piano, daar komt geen cello aan te pas. Akkoord, het is denkbaar dat de cellist de
baslijn van de piano verdubbelt, maar dat is onbevredigend en ongebruikelijk. Er is
wel repertoire voor zangstem, klavecimbel en cello, maar zulk repertoire zingt
Biesheuvel niet.
In het voorbijgaan wil ik er ook nog even op wijzen dat je handen nogal verkrampt
raken als je enige tijd roeit. Zou je, als je geroeid had, vervolgens iemand op piano
moeten begeleiden in liederen van Schubert of Schumann, dan zou je met die
verkrampte handen niet veel kunnen presteren.
Mijn vader, aldus de roodharige, ‘was cellist’. Mogen we daaruit A) opmaken dat
die vader inmiddels niet meer leeft, en B) dat hij beroepshalve cello speelde, dus
geen amateur was? Dat biedt aanknopingspunten om te onderzoeken of er ooit in
Warmond ‘aan de plas’ een beroepscellist heeft gewoond met een roodharige dochter.
Warmond heeft vijfduizend inwoners. Aan het water van de Leede, de zogenaamde
goudkust, wonen echter maar een twintigtal gezinnen. Uiteraard ken ik niet al die
rijkaards, maar velen ervan ken ik toch wel, en je kunt dus aan degenen die je kent
vragen of zij weet hebben van een gefortuneerde cellist die aan het water woont, dan
wel heeft gewoond.
Bij mijn naspeuringen daaromtrent ben ik geholpen door een celliste die op de
Potsdam woont. Wij vonden het volgende: de enige (amateur)musicus aan het water
bleek Philomene S. te zijn, een vrouw die contrabas speelt. Rood haar heeft ze niet,
weet van enige cellist die aan het water woont, heeft ze ook niet, ofschoon ze haar
uiterste best heeft gedaan om een klein orkest samen te stellen van Warmondse en
Voorhoutse en Sassenheimse en Oegstgeestse musici. Kortom, in Warmond woont,
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noch aan het water, noch ook elders in het dorp, een beroepscellist, en heeft in het
nabije verleden ook geen beroepscellist gewoond. En zelfs, hebben wij kunnen
vaststellen, ook geen amateurcellist.
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Wat mij in dit ZKV van Snijders, en dat is ook de voornaamste reden dat ik het aan
analyse onderwerp, het meest stoort is de mededeling: Maarten 't Hart droeg soms
vrouwenkleren. Het woord soms impliceert dat Bies en ik dus meerdere malen bij
mooi weer over de plas kwamen aangeroeid, ik daarbij nu eens in mijn eigen polo
en spijkerbroek, dan weer in vrouwenkleren. Uit musiceren in vrouwenkleren, ik?
Totaal ondenkbaar. Met Bies in een roeiboot in vrouwenkleren? Volstrekt uitgesloten.
En hoe zou ik, ware ik in vrouwenkleren geweest, en derhalve voorzien van lange,
aangeplakte nagels, ooit nog piano hebben kunnen spelen? Bij mooi weer in
vrouwenkleren is trouwens ook onwaarschijnlijk omdat de minste zonneschijn, zelfs
als het niet eens zo heel warm is, ervoor zorgt dat het zweet zich vanonder je pruik
in straaltjes over je hoofd omlaag begint te bewegen. Toen ik in 1991 in een glitterjurk
het boekenbal bezocht, moest ik telkens het Leidseplein op om enigszins af te koelen.
Het zweet gutste keer op keer van mijn voorhoofd.
In vrouwenkleren voel ik mij altijd flink opgefokt, ben ik nerveus. En dan ook
nog musiceren? Met trillende vingers? Hoe komt iemand erbij dat het ooit denkbaar
zou kunnen zijn dat ik in damesoutfit in een roeiboot zou kunnen stappen om na een
tocht over een plas bij een cellist thuis te gaan musiceren?
Toch weet de roodharige met behulp van één knappe zinswending een schijn van
waarheid te verlenen aan de mededeling ‘Maarten 't Hart droeg soms vrouwenkleren’.
Namelijk met het zinnetje: ‘Dan moest je juist mijn vader
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hebben.’ Dus die man, die vermeende cellist, met zijn alleszins aantrekkelijke
roodharige dochter, wordt verondersteld onaangenaam verrast te zijn door de
vrouwenkleren, maar tevens ook te fatsoenlijk om er iets van te zeggen. Het verhaal,
hoe kort ook, heeft derhalve een moraal. In weerwil van mijn wangedrag laat de
musicus zich niet kennen, hij is de held van dit ZKV. De man die duldt, die gedoogt.
Mijn eerste gedachte, toen ik Snijders dit verhaal op Radio 4 hoorde voordragen,
was dat hij, gebruikmakend van hem bekende gegevens, de roeiboot uit Een vlucht
regenwulpen, mijn woonplaats Warmond en de plassen aldaar, de vermeende
vriendschap van Bies en mij, de zangcapaciteiten van Bies, en het feit dat ik in het
verleden tweemaal in het openbaar een jurk heb aangetrokken, zijn verbeeldingskracht
aan het werk had gezet en uiteindelijk met deze bizarre ZKV-cocktail op de proppen
was gekomen.
Ik schreef hem een nijdige brief waarin ik mijn verbazing over het verhaal
verwoordde en hem verweet dat hij klinkklare onzin over Bies en mij had voorlezen.
Hij schreef de volgende ZKB terug:
Geachte heer 't Hart.
Ik ben ook verbaasd. Alles in het ZKV is waarheid, ik heb niets verzonnen.
Als u ook de waarheid spreekt, ben ik in de maling genomen. De vrouw
was en is mij onbekend, ik zou niet weten hoe ik haar zou kunnen vinden.
Ik vrees een blijvend raadsel.
Met vriendelijke groet,
A.L. Snijders
Dit kan waar zijn, niettemin zet ik vraagtekens bij de zin: ‘De vrouw was en is mij
onbekend, ik zou niet weten hoe ik haar zou kunnen vinden.’ Hoe valt dit de rijmen
met de mededeling: ‘We zijn bij Pinc 12, de jaarlijkse dag, de jaarlijkse gebeurtenis.’
Dat impliceert immers dat Snijders al veel vaker bij Pinc 12 (wat is dat?) is geweest,
jaar in, jaar uit, al dan niet in het Figi theater in Zeist.
Genoeg aanknopingspunten, dunkt mij, om iets meer te weten te kunnen komen
over die roodharige. Voor zover nodig - want wellicht had Snijders, getuige het feit
dat ze haar hand op zijn arm legt (dat doe je toch niet bij een jou volledig onbekende
man?) die vrouw al eerder bij zo'n Pinc 12 bijeenkomst ontmoet. Bovendien is er
ook nog sprake van een Duitse vrouw. Moet op te sporen zijn, via Pinc 12, en kan
dan misschien zeggen wie die roodharige vrouw is uit de polder bij Warmond.
Vooralsnog houd ik het er dus op dat Snijders dit ZKV volledig uit zijn duim heeft
gezogen. Dat mag, dat is niet verboden, sterker, in zo'n geval spreken wij over een
even overrompelende als overweldigende verbeeldingskracht, maar de naïeve Radio
4-luisteraar, dan wel naïeve lezer van dit ZKV zal waarschijnlijk toch denken dat het
verhaal in ieder geval voor een deel op waarheid moet berusten. Meestal immers, zo
leert de ervaring, bevatten dit soort fantastische vertellingen altijd nog wel enkele
kernen van waarheid, waar de leugens vernuftig omheen zijn gedrapeerd. Dit verhaal
is echter van begin tot eind gefantaseerd, hetzij door A.L. Snijders zelf, hetzij door
zijn roodharige zegsvrouw.
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Robbert Welagen
1.
in de kantine zitten ze
ze zitten te zeiken
na de wedstrijd
die kut en godverdomme
de spits doucht niet
stinkt uit zijn bek en is blut
niemand trakteert iemand
en zeiken levert ook geen geld op
de keeper zegt: ik wil strijden waarvoor
niet gestreden hoeft te worden
gewoon een beetje lief zijn voor de tegenstanders
(7 biertjes, goede baan)
zijn enkels liggen in het verband, de barkruk
is neergehaald door zijn buurvrouw
die lekker grote tieten heeft
en een decolleté van hier tot ginder
en haar negende biertje bestelt
(8 biertjes, gewoon weekendalcoholiste)
er hangt een kind tegen de prijzenkast
zijn jas binnenstebuiten
kwijl en lolly steken uit zijn mond
(en nog 3 in zijn zak)
het liefst wil het hele team
de weekendalcoholiste neuken
het liefst meteen na de wedstrijd
achter de kantine
of onder de douche met heet water op de lul
die zwarte kroeshaartjes
maken haar soppende reet zo wit
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een behaarde teen aangespannen en breeduit
onder het doucheschot door
ik leg er graag een liniaal langs
wie gromt daar zo?
is het de middenvelder?
maat 45
twee handen op haar middel
ze heeft haar mond vast open
veel vullingen (slecht gebit)

2.
je knoopt mijn been aan jouw lijf
sleurt me door de tuin
de kippen springen snel opzij
mijn handen worden bruin
je knoopt mijn been aan jouw lijf
werpt me door de lucht
ja, de val deed wel pijn
zo hoog was je nog nooit gelukt
je pakt me bij mijn grote kop
harkt de tuin met me aan
als je dit nog één keer doet
moest je maar eens gaan
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Het utopiesyndroom
Of waarom wij ons leven niet moeten willen begrijpen
door Arnon Grunberg
‘Het behoort toch tot de waardigheid van de filosoof dat hij zich niet neerlegt bij het
onvermijdelijke,’ schreef de rooms-katholieke filosoof Robert Spaemann ruim een
decennium geleden in een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Wellicht zijn er filosofen te vinden die het met Spaemann oneens zijn, maar zelfs
wie zich beperkt tot de vermoedelijk weinig omstreden opvatting dat de filosofie
waarheid tracht te vinden, zal moeten toegeven dat het zoeken naar waarheid ook
impliceert dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen het onvermijdelijke en
het schijnbaar onvermijdelijke. Misschien is waarheidsvinding weinig anders dan
het vaststellen van wat werkelijk onvermijdelijk is, anders gezegd: zoeken naar
waarheid is het ontmaskeren van het schijnbaar onvermijdelijke.
Als dit zo is, dan zouden filosofen steevast een moeizame verhouding hebben met
machthebbers. Dat is soms inderdaad het geval, maar lang niet altijd. Macht doet
zich immers per definitie voor als soeverein en onvermijdelijk, ook aan filosofen.
De heersende macht kan zich niet permitteren levensvatbare alternatieven voor
zichzelf te presenteren.
Zowel in een dictatuur als in een democratie handhaaft de macht zich dankzij het
geloof van de burgers in zijn onvermijdelijkheid. Dat dergelijk geloof in een
democratie met betrekkelijk legitieme en in een dictatuur met minder legitieme
middelen wordt afgedwongen, is duidelijk, maar het is geen toeval dat de verschillen
tussen politieke partijen in democratieën in de praktijk betrekkelijk gering zijn. Dit
is een noodzakelijke eigenschap van elke democratie en geen eigenaardigheid van
een naar consensus strevende samenleving als de Nederlandse. Een al te extreme
politieke partij bedreigt het geloof in de onvermijdelijkheid van de machtsstructuur
zelf, van de democratie. Precies dat wordt bedoeld met democratische spelregels:
het verbod om het geloof in de consensus te ondergraven.
Het woord ‘spelregels’ is uit de mode geraakt, tegenwoordig spreekt men liever
over ‘rechtsstaat’. Er wordt hetzelfde mee bedoeld. Wel geeft de veranderende
woordkeus aan dat de tijden van zachte dwang, een associatie die het woord
‘spelregels’ nu eenmaal oproept, voorbij zijn. De vijand rukt op. Indien nodig wordt
met scherp geschoten. Maar zolang dit nog niet hoeft, wordt de consensus op andere
wijze georganiseerd.
Veel spanningen in democratische samenlevingen kunnen worden teruggevoerd
tot onenigheid over de vraag tot waar het domein van het onvermijdelijke zich
uitstrekt. In zoverre is de vijand niet geheel fictief. Elke maatschappij zal zich teweer
moeten stellen tegen groepen mensen, of die nu van binnen- of buitenaf komen, die
de instituten die de maatschappij als heilig beschouwt, de instituten die de status quo
helpen handhaven, willen ontheiligen.
De ideologie van alle macht kan in één zin worden samengevat: er is geen leefbaar
alternatief voor mij. Het onvermijdelijke, dat ben ik. In dit opzicht doet macht zich
voor als een soort noodlot, of beter gezegd, als de temmer ervan: het noodlot is de
leeuw, de macht is de dompteur.
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Maar anders dan het goddelijke noodlot en het noodlot dat de natuur is ontzagwekkend in zijn nauwelijks te bevatten onverschilligheid, hetgeen goed tot
uiting komt in het woord ‘natuurgeweld’ - zal menselijke macht
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de gruwelijke aspecten die per definitie aan het noodlot kleven, proberen te
legitimeren. Dit gebeurt door middel van rationele verklaringen. In een democratie
zijn de machthebbers zelfs verplicht uit te leggen waarom het noodlot in hun handen
minder gruwelijk is dan wanneer het in andere handen zou vallen. Dat is het
democratische spel, ook wel genaamd het debat. En zij die de dogma's van dit spel
hebben onderschreven, mogen eraan meedoen, waarmee nog niet is gezegd dat er
naar hen zal worden geluisterd. Het debat zelf is veelal een poging om wat reeds
besloten is te voorzien van legitimiteit.
Ook een dictator is gedwongen zijn pogingen het noodlot te reguleren nu en dan
toe te lichten. Toen in april van dit jaar Syrische tanks de stad Deraa binnentrokken
en op demonstrerende burgers schoten, verklaarde een legercommandant dat dit op
verzoek van de burgers van Deraa zelf was gebeurd. Voor wie vrijwel onbegrensde
macht over een ander kan uitoefenen, bestaat er geen absurdisme.
Het absurdisme kijkt van laag naar omhoog. Misschien is het daarom niet
verwonderlijk dat het ons heden ten dage niet meer zoveel zegt. Wij zijn het omhoog
moeten kijken ontwend, wij zijn volledig ingesteld op de gedachte dat alles zich op
gelijk niveau bevindt of op zijn minst zou moeten bevinden.
De macht als dompteur betekent ook dat de krankzinnige ambitie om het noodlot
niet alleen te reguleren maar het zelf te zijn, ja om eigenhandig de geschiedenis van
de mensheid een bepaalde kant op te sturen, tot het verleden lijkt te behoren. Zelfs
de waanzinnigen onder de machthebbers hebben het realisme omarmd; niemand
twijfelt meer aan Bismarcks dictum dat politiek de kunst van het mogelijke is. Geen
mens wil meer God zijn, hooguit willen enkelen voor God spelen. Juist in het geval
van God is het verschil tussen spelen en zijn essentieel.
Elke macht claimt geworteld te zijn in een toekomstvisie. Op dat principe stoelt
zijn legitimiteit, zijn rationalisering dat hij tegenover het ongereguleerde noodlot een
gereguleerde variant biedt waardoor een leefbare toekomst is verzekerd. De macht
kan voor de realisering van die stralende toekomst offers vragen van degenen die
zich aan haar onderwerpen. In dit opzicht lijkt macht op religie, die een hiernamaals
nodig heeft ter rechtvaardiging van de offers die zij vraagt van haar volgelingen - en
om te voorkomen, zoals Peter Sloterdijk beschrijft in zijn boek Woede en tijd, dat
gedupeerden in het hier en nu amok maken. De belofte dat er bijltjesdag zal zijn in
het volgende leven, kan veel bloedvergieten in het huidige leven voorkomen.
Zelfs machthebbers in hun meest bescheiden en minst utopische verschijningsvorm
zijn in hun uitlatingen utopisch. Als niet het paradijs op aarde wordt beloofd, dan
toch wel iets dat lijkt op het paradijs op aarde, ten minste een leven vrij van
catastrofes. Menig dictator is jarenlang in het zadel gebleven omdat hij succesvol
anderen liet geloven dat alternatieven, indien ze al voorhanden waren, nog erger
waren dan hij. En menig politicus is louter gekozen omdat de kiezer meende dat
andere politici nog vreselijker waren dan degene op wie ze uiteindelijk besloten te
stemmen.
Geen machthebber zal zeggen: ‘Ik zal mijn volk ongekende catastrofes brengen.’
De machthebber zegt: ‘Ik ben degene die het volk zal behoeden voor catastrofes.’
Dat hij vervolgens toch catastrofes brengt, zal hij afdoen als een bedrijfsongeluk
of wijten aan zijn vijanden. In elk geval zal hij zijn volk vragen deze catastrofes te
verdragen als offers in naam van de betere toekomst.
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De burger heeft een ambigue relatie met de macht. Ook in een democratie onderwerpt
hij zich ten minste deels vrijwillig aan de macht. Niet alleen geeft hij een gedeelte
van zijn vrijheid op en niet alleen betaalt hij vrijwillig belasting om daarvoor
veiligheid en diensten - van brandweermannen tot geasfalteerde wegen - te ontvangen,
neen, de vrije burger schikt zich naar de macht in ruil voor de illusie van
gemeenschappelijkheid. Niets is immers ellendiger dan als eenling in diepe
eenzaamheid een onbekend noodlot tegemoet te strompelen.
De macht belooft, en dit is haar belangrijkste gift aan haar onderdanen, een eind
te maken aan deze toestand van existentiële
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desolaatheid. De machthebber zegt tegen het eenzame individu: ‘Ik tem natuur en
burger, en vanaf nu marcheren wij gezamenlijk en vol vertrouwen een
gemeenschappelijk noodlot tegemoet.’ Of hij zegt: ‘Wij huppelen samen vol
vertrouwen onze gezamenlijke toekomst tegemoet.’ Want de macht spreekt de taal
van de frivoliteit inmiddels vloeiend.
Deze belofte van een gemeenschappelijk noodlot, deze verheffing uit de diepe
eenzaamheid, is de harde en misschien onverwoestbare kern van het utopische denken.
In Kafka's bekende verhaal ‘Voor de wet’ uit 1914 wordt beschreven hoe een man
bij een wachter komt die voor een poort staat. Deze man verzoekt toegang tot de wet,
die zich vermoedelijk achter die poort bevindt. Hij wacht een leven lang en vlak voor
zijn sterven brult de wachter tegen de man - en let op dat brullen, dat is geen
onbelangrijk detail: ‘Niemand anders kon hier toegelaten worden, want deze ingang
was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en sluit hem.’
Hier zien we de eenling die zijn noodlot strompelend tegemoet gaat en op het
moment van zijn sterven dat noodlot, of misschien wel het gebrek eraan, toegebruld
krijgt. Omdat het hem aan elke gemeenschappelijkheid ontbreekt, omdat hij door
een poort moet gaan die alleen voor hem bestemd is, is hij niets en kan de laagste
wachter hem straffeloos vernederen.
Op de wachter is bij uitstek de definitie van ‘soeverein’ van toepassing die de
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben formuleerde: ‘Het punt waarop geweld en recht
niet te onderscheiden zijn, de grens waarop het geweld overgaat in recht en het recht
in geweld.’ - Het geweld dat Kafka's eenling wordt aangedaan is meteen ook het
recht dat over hem wordt uitgesproken. De toegang tot de wet die hij verzoekt is niet
om de wet te kennen, wat weleens wordt gedacht, maar om door die wet opgenomen
te worden, om, met andere woorden, bescherming te krijgen.
Een van de meest fundamentele geloofsartikelen van de democratie is dat wij allen
gelijk zijn voor de wet. De macht, en daarmee het utopische denken, zegt: er is een
ingang voor ons allen, althans voor degenen die zich aan mijn wetten en regels
houden. De personen die daarin geen zin hebben, zijn veroordeeld tot een zijingang.
Een van de meest beruchte zijingangen uit de hedendaagse geschiedenis is
Guantánamo Bay, de ingang voor eenlingen.
Dankzij WikiLeaks weten we dat een Afghaanse schaapherder door samenloop
van omstandigheden werd aangezien voor een Al Qaida-strijder en naar Guantánamo
Bay werd gebracht. De schaapherder kon - net zoals de man uit Kafka's verhaal geen toegang krijgen tot de wet, omdat wie eenmaal officieel tot eenling is verklaard,
eenling moet blijven, of hij nu schuldig is of niet. In het beste geval, zoals in dat van
de schaapherder, kan hij na enkele jaren opsluiting worden teruggestuurd naar het
land van herkomst. Hij mag doen alsof hij nooit voor een poort heeft gestaan die
alleen voor hem bestemd was. Dat is de enige restitutie waar hij recht op heeft.
En Guantánamo Bay is slechts de meest bekende van de poorten voor eenlingen.
Er zijn talloze poorten voor eenlingen waarvan wij weinig tot niets weten. Het
vermoeden is gerechtvaardigd dat de wachters daar meer doen dan alleen schreeuwen.
Steeds weer wordt ons verteld dat de zijingangen, deze ingangen tot de wet voor
speciale gevallen, noodzakelijk zijn om de hoofdingang, de ingang voor ons allen,
te beschermen. Dit is niet het moment om na te gaan of deze bewering waar is. Wel
vermoed ik dat het antwoord complexer zal uitvallen dan menigeen lief is. Hier wil
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ik slechts wijzen op een bittere ironie. Dat een democratische samenleving zichzelf
meent te moeten beschermen door haar belangrijkste principes met voeten te treden.
En deze bittere ironie is meer dan alleen maar ironie: in deze ironie toont zich de
macht die bezig is zichzelf te ondermijnen en steeds minder gelooft in wat zij moest
zijn, in wat zij voorwendt te zijn.
Een belangrijke belofte van alle macht, hoe die macht ook tot stand is gekomen, is
dat zij het noodlot, dat per definitie op een goddelijke maat is gesneden, zal vermaken
tot mense-
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lijke maat. Als het noodlot een te wijde broek is, dan is de taak van de macht te
fungeren als de kleermaker die de broek kleiner maakt. Als de broek slijtage vertoont,
dan is het ook de macht die een lapje dient te naaien op de vale plekken.
Vaak blijkt dat de macht deze kleermakerstaak niet kan of wil uitvoeren, doorgaans
omdat de bescheidenheid die de kleermaker nu eenmaal eigen is de machthebbers
niet aantrekkelijk voorkomt. In dergelijke gevallen zou op de gebouwen waar de
vertegenwoordigers van de macht huizen, geschreven moeten staan: het goddelijk
casino, heropend onder nieuw management.
Het is niet per definitie onethisch om als sterveling voor god te spelen, het ligt
eraan op welke manier men die rol invult. Van de goden kennen de meeste
machthebbers - ja, de meeste mensen - alleen de uitspattingen, het goddelijke is
daarmee voor ons slechts een grenzeloze decadentie die niemand meer in twijfel kan
trekken. Voor de managers die zich goden wanen, is de apocalyps alleen al zinvol
ter rechtvaardiging van het bacchanaal dat eraan voorafgaat. Op hen is een variant
van Agambens uitspraak van toepassing: zij zijn geprivilegieerd omdat zij gewonnen
hebben, en zij hebben gewonnen omdat zij geprivilegieerd zijn.
Waar de macht het goddelijk casino wil voortzetten, vernietigt zij het fundament
van de utopie: de gemeenschappelijkheid.
Het gezin, de familie, is de kleinste eenheid in een maatschappij met een geloof in
een gemeenschappelijk noodlot, al is het maar in de vorm van een residu van dat
geloof. Niet voor niets wordt in alle lagen van de maatschappij met afschuw gesproken
over gebroken gezinnen. De echtscheiding is in onze maatschappij een grondrecht
maar ook altijd een nederlaag. Het gebroken gezin is het tastbare
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bewijs voor het faillissement van een utopie: een onbestemde toekomst.
Don Juan is de ontmaskeraar van deze utopie. Zijn liefde heeft ‘ontelbare
gezichten’, zoals Camus schreef, en zij doet ons huiveren omdat wij weten dat zij
vergankelijk is. Don Juan kan de ander alleen kennen als een object dat hem genot
moet verschaffen, als een streepje in een reeks van eindeloze veroveringen, een
nummer, heet het dan. Door de vergankelijkheid van de intimiteit te onderkennen,
en deze te exploiteren, zou hij de ander vernederen.
Zeker, Don Juan ontkent elk gemeenschappelijk noodlot, maar dit doet hij zonder
dat hij behoefte voelt de rol van god op zich te nemen. Hij weet vermoedelijk te goed
wat hij zou moeten missen als god.
J.M. Coetzee legt in zijn roman Elizabeth Costello haarfijn uit waarom de goden
jaloers op ons zijn. ‘Uitvinders van de dood’, noemt Coetzee hen, ‘en ook uitvinders
van het sekstoerisme. In de seksuele extase van de stervelingen bespeuren ze de
huivering van de dood, in het kronkelen dat ermee gepaard gaat, het zich ontspannen:
ze praten er eindeloos over als ze te veel gedronken hebben.’
En iets verderop schrijft Coetzee over de goden: ‘Ze bestuderen ons omdat ze
jaloers zijn.’
Nee, Don Juan weet te veel om god te willen zijn of ervoor te willen spelen. Als
iets hem in de seksuele extase moet hebben aangetrokken, dan is het precies de
huivering van de dood die de goden niet kunnen kennen en omwille waarvan ze ons
benijden.
Don Juan is een eenling die weigert voor de poort van de wet te gaan staan, zolang
hij voor de poort van het genot kan staan. Hierbij is het overigens niet zeker dat de
afgronden die men voor de poort van het genot kan vinden minder angstaanjagend
zijn dan de afgronden die voor de poort van de wet aangetroffen kunnen worden.
In zijn volharding heeft Don Juan heroische trekken en is hij werkelijk
anti-utopisch. Bij hem is er is geen heden dat voortduurt, er is een nu dat al is
afgelopen voor het goed en wel is begonnen. Hij heeft niemand nodig, hij biedt geen
gezamenlijke toekomst, en hij heeft nooit iets anders beloofd.
Hiermee is hij het slechte geweten van de utopie.
Wij zijn ervan overtuigd dat degene die tegen ons zegt ‘Jij bent niet de enige poort
waardoor ik naar binnen kan’, ons afwijst. Don Juan ziet in zijn uitspraak een
compliment. Hij heeft niets anders te bieden dan zijn overtolligheid, maar dat doet
hij royaal, en met de zekerheid van iemand die weet dat ze hem zijn overtolligheid
nooit kunnen afnemen.
De aanvaarding van zijn overtolligheid maakt Don Juan machtig. Maar dit maakt
hem nog geen misbruiker van de ander. Door niemand nodig te hebben, wordt de
ander niet vernederd, hoe hooghartig en dubieus deze levenshouding ook mag zijn.
Wat de ander tot object maakt, is dat je niet zonder die persoon kan, het nodig hebben
van iemand degradeert die persoon tot object; de ander fungeert als comfortabele
bank. Lekker zitten. Wat men zegt emotioneel niet te kunnen missen, blijkt slechts
een hulpstuk voor het eigen gemak te zijn.
Het anti-utopisme van Don Juan legt het diepe verlangen bloot waarop de utopie
is gebouwd, het verlangen om nuttig te zijn, of, om het in het politieke en
journalistieke termen te zeggen: een maatschappelijke rol te vervullen.
De utopie wil ons doen geloven dat haar aanhangers nuttig zijn. Geen wonder dat
de stichters van diverse utopieën met hartstocht aan de slag zijn gegaan om de
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nutteloze, de overtollige mensen en de mensen die de nutteloosheid en de
overtolligheid propageren uit te moorden of op een andere manier monddood te
maken. Sommige machthebbers denken hun eigen overtolligheid te overwinnen door
andermans overtolligheid uit te roeien.
Een andere persoon die het gemeenschappelijk noodlot verstoort, is de immigrant.
Anders dan Don Juan hoeft hij daar zelf niets voor te doen. Voor een
gemeenschappelijke toekomst is immers een gemeenschappelijk verleden nodig. En
als dat niet bestaat, dan wordt het gecreëerd. Daarbij komt de immigrant van pas.
Net als Don Juan kan de immigrant onze latente angst doen oplaaien dat de macht
uiteindelijk geen gemeenschappelijk en op men-
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selijke maat toegesneden noodlot zal bieden, maar dat zij niets anders is dan het
goddelijk casino in vol bedrijf.
Iets soortgelijks, zij het in mindere mate, geldt voor het geadopteerde kind dat zijn
echte ouders zoekt. Het kind dat verstoten of afgestaan is door zijn ouders was de
vleesgeworden overtolligheid, aan wiens eenzame lot een einde is gemaakt door het
gezin dat dit kind min of meer liefdevol heeft opgenomen. Door op latere leeftijd
verwarring te zaaien over wie zijn echte en wie zijn onechte ouders zijn, ondermijnt
hij een fundamenteel vertrouwen in het gemeenschappelijke verleden en de
gemeenschappelijke toekomst.
Zou Robert Spaemann aan bepaalde filosofen in het bijzonder hebben gedacht toen
hij noteerde dat het tot de waardigheid van de filosofen behoort om zich niet neer te
leggen bij het onvermijdelijke?
Mij schieten de laatste woorden van de verdedigingsrede van Socrates te binnen
en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat Spaemann niet specifiek aan hem gedacht
heeft: ‘Maar nu is het tijd dat wij weggaan, ik om te sterven, u om te leven. Wie van
ons een beter lot wacht, is niemand duidelijk behalve god.’
Socrates stelt zich boven het recht dat over hem is uitgesproken, en boven het
onrecht dat hem wordt aangedaan. De dood neemt hij voor lief, en daarmee heeft hij
de dood, in elk geval de angst ervoor, overwonnen.
Menigeen heeft hem om die reden bewonderd, bijvoorbeeld de aan het begin van
de twintigste eeuw in het Habsburgse rijk geboren schrijver Manès Sperber, die aan
het eind van de twintigste eeuw in Parijs stierf. ‘Socrates was een dappere man,’
schrijft Sperber, ‘met buitengewone standvastigheid en zelfbeheersing.’
De bekendste recente vertaler van Socrates' verdedigingsrede in het Nederlands,
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Gerard Koolschijn, komt in zijn nawoord bij de dialoog tot een volstrekt andere
interpretatie. Hij vergelijkt Socrates met een religieuze zelfmoordterrorist. Net als
Crito in de dialoog, neemt hij het hem kwalijk, en niet geheel ten onrechte, dat het
Socrates blijkbaar niets kon schelen dat hij twee jonge kinderen achterliet, dat hij
zijn waardigheid belangrijker vond dan zijn vaderschap.
Koolschijn gaat zelfs zo ver om de strijd van Plato en Socrates tegen de slechtheid
van de mens een aanval op de democratie en op het ‘leven zelf in zijn meest
afwisselende vorm’ te noemen. Hij lijkt hiermee te zeggen dat Socrates de menselijke
maat uit het oog was verloren. Met een beetje goede wil had Socrates toegang
verkregen tot de poort van de wet voor allen, voor hen die bereid zijn die wet te
erkennen of in elk geval te doen alsof, maar Socrates weigerde zelfs dat laatste en
dat moest hij bekopen met de dood.
Koolschijn vindt het onverdraaglijk dat Socrates zijn rechters tergt en alle
mogelijkheden om te ontkomen aan zijn noodlot met socratische ironie terzijde
schuift. Het is inderdaad de vraag of de overtuigingen van Socrates nog een plaats
hebben in een burgerlijke, mercantilistische samenleving.
Socrates verklaart dat het beneden zijn waardigheid is dingen tegen zijn rechters
te zeggen die zij graag willen horen. Hij weet wat zij graag willen horen, maar hij
zegt het niet. Hij vertikt het.
Vergelijk dit met de man uit het verhaal van Kafka die alles opoffert ‘wat hij bezit’
om de wachter gunstig te stemmen - zonder resultaat. De wachter zegt: ‘Ik neem het
alleen maar aan opdat je niet gelooft dat je iets hebt nagelaten.’ - Socrates bepaalt
daarentegen zijn eigen spelregels, hij zegt als het ware: jullie goden zijn niet de mijne,
ik dien een andere god.
Wie het overleven tot zijn hoogste doel verheft, wie geen principe kan bedenken
dat boven het naakte leven uitstijgt, is misschien gedoemd tot het opportunisme dat
Socrates afwees.
Maar hoe moet ik de woorden van Socrates, dat een goed mens nooit iets slechts kan
overkomen, begrijpen? Is het slechte dat mij overkomt een bewijs dat ik niet goed
ben geweest? Of moet ik leren in het slechte dat mij wordt aangedaan, dat ik mijzelf
misschien aandoe, het goede te zien?
In de soevereine houding die Socrates aanneemt, schuilt een zeker cynisme, het
cynisme van de sterveling die zich van het perspectief der goden bedient. De
arrogantie van hem die geen vertrouwen heeft in de wijsheid van de meerderheid.
Kierkegaard stelt dat het leven van Socrates een eis aan ons bevat. Niet alleen een
voorbeeld, een eis. Hoe zou die eis eruit zien?
Het is niet de eis om zelf voor god te spelen maar om het slavenjuk af te werpen
en op te klimmen, te stijgen tot het niveau van de goden, en daar het lijden als niet
meer dan een schijnbare onvermijdelijkheid te beschouwen. Sperber legt Socrates
deze woorden in de mond: ‘Wij zijn slaven zolang onze kracht om het lijden te
overwinnen geringer is dan de macht der goden om ons het lijden op te leggen.’
Liefde voor het leven die tegelijkertijd doodsangst is, bevat kennelijk de bijna
onverwoestbare kern van de slavernij.
Het is geen wonder dat Socrates een gecompliceerde houding had ten opzichte
van seksualiteit. Coetzee kan met bewondering spreken over het sidderen waarmee
de menselijke seksualiteit, ook die tussen mensen en goden, gepaard gaat, maar
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vermoedelijk zag Socrates in dit sidderen slechts de fluitketel van de slavernij die
stoom afblaast.
Alcibiades, de Atheense generaal-politicus, de megalomane sofist en vriend alsook
volgeling van Socrates - Peter Sloterdijk noemt Alcibiades een ‘hyperbegaafd
modelmonster’, dat weigerde deel te nemen aan de burgerlijke religie van ‘gouden
middelmatigheid’ - is zo onder de indruk van de woorden van zijn leermeester dat
hij Socrates, die niet bekend stond om zijn schoonheid, wil verleiden. Maar wanneer
het hem lukt met hem te slapen, schrijft Plato, liggen zij naast elkaar als broers.
Koolschijn twijfelt of Socrates de seksuele begeerte echt heeft overwonnen, of er
misschien niet toch meer is gebeurd tussen
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Alcibiades en Socrates (die zich overigens beklaagde over de lichtzinnige aard van
zijn volgeling), maar wij hebben geen andere bron dan Plato. Wat er ook gebeurd
moge zijn, volgens Socrates moeten wij in de overwinning op de eros het voorspel
van de overwinning op de dood herkennen.
Bij Sperber klaagt Xanthippe, de jonge vrouw van Socrates, dat haar man niets te
eten naar huis brengt. Ook zijn bewonderaars erkennen dat hij het aardse leven
verwaarloosde. Sperber ziet daarin juist zijn grootsheid, zijn standvastigheid.
Koolschijn blijft hem beschouwen als een religieuze fanaticus, juist vanwege Socrates'
verachting van het aardse bestaan.
In zijn apologie zegt Socrates dat zij die werkelijk voor rechtvaardigheid strijden
nooit politiek mogen bedrijven en altijd burger moeten blijven. De strijd voor
rechtvaardigheid vindt volgens hem kennelijk plaats waar de macht zich niet bevindt.
Een stelling die zijn rechters getergd zal hebben en die heden ten dage nog menigeen
woedend zou kunnen maken. Politici zullen altijd weerspreken dat zij de
rechtvaardigheid niet waarborgen, uiteraard zonder dat zij de verdedigingsrede van
Socrates kennen.
Socrates en Don Juan verhouden zich op dezelfde manier tot de utopie. Zoals Don
Juan de utopie ontwricht door van vrouw naar vrouw te gaan, zo vernietigt Socrates
de utopie door van mens tot mens te gaan. Don Juan staat voor het vrouwelijk
geslachtsdeel als een ingang die alleen voor hem bestemd is, hoe tijdelijk ook. Socrates
staat voor de poort van het denken der mannen en jongens die bereid waren met hem
in discussie te gaan.
Don Juan noch Socrates lijdt aan het utopiesyndroom.
Peter Sloterdijk noemt het utopische een ‘teveel aan bekeringswil’. De utopie is
in zijn
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ogen het noodzakelijke neveneffect van de macht die moet bekeren, met welke
middelen dan ook, en die leeft van bekeerlingen om zichzelf in stand te houden.
Socrates liet zich erop voorstaan dat hij nooit iemands leraar is geweest. Hij was niet
uit op volgelingen, hij wilde niemand bekeren. Don Juans verleidingskunst is geen
middel maar doel, ook hij wil zich niet tot iemand bekeren en niemand hoefde zich
tot hem te bekeren. Wat hij in de liefde moet hebben gezien, was sublieme
overbodigheid.
Wellicht had Socrates in Don Juan een man gezien die de begeerte niet heeft
overwonnen, en die daarom nog slaaf is, maar wij doen Don Juan tekort als we hem
een seksverslaafde noemen.
De verleider zegt alleen wat de ander wil horen, de waarheidszoeker zegt nooit
wat de ander wil horen: zij staan beiden boven de spelregels. De eerste bespot de
vleierij door haar te ontdoen van alle uniciteit. De tweede zegt eenvoudig: jullie spel
is niet het mijne.
Niet alleen het leven van Socrates bevat een eis aan ons, ook dat van Don Juan.
Die eis is gelegen in zijn weigering om de ander nodig te hebben, in het fanatisme
waarmee hij intimiteit viert als gedeelde overbodigheid. Je moet leren van de kilte
te houden zoals de fakir van de spijkers houdt, dat is de boodschap van Don Juan.
In een terzijde in zijn verdedigingsrede zegt Socrates iets opmerkelijks over schrijvers.
Hij stelt dat wat zij maken niet voortkomt uit een bepaald inzicht, maar uit hun
‘natuurlijke aanleg’ en ‘vervoering’ waarin ze geraken, net als profeten en
waarzeggers. ‘Die zeggen ook allerlei mooie dingen,’ vervolgt Socrates, ‘maar ze
hebben geen verstand van wat ze zeggen.’
Hoe verhoudt de literatuur zich eigenlijk tot de utopie?
Milan Kundera laat de romankunst beginnen met Don Quichot. Geen onomstreden
keus, maar als we hem gelijk geven, kunnen we de roman definiëren als de
beschrijving van een menselijk fiasco. Het fiasco is het thema van de roman en het
zal niemand verbazen dat dat fiasco steeds weer stiekem of minder stiekem wordt
verheerlijkt. De literatuur is het fiasco op een gegeven moment gaan internaliseren
en er zelfs mee vervlochten geraakt. Ja, het schrijven zelf is tot fiasco verklaard.
Waar de utopie het fiasco belooft te overwinnen, daar klampt de literatuur zich
aan het fiasco vast als ware het haar reddingsboei. Bijna niemand heeft dit beter
begrepen dan Dostojevski.
In zijn Dagboek van een schrijver staat het verhaal ‘De droom van een belachelijk
mens’, met als ondertitel ‘Een fantastische vertelling’. Het is een verhaal waarin
iemand die zich op typisch Dostojevskiaanse manier introduceert met de zin ‘ik ben
een belachelijk mens’ zelfmoord overweegt omdat er voor hem niets van waarde
bestaat. Alles laat hem onverschillig. Een revolver heeft hij al aangeschaft. Maar dan
komt hij op straat een meisje tegen van een jaar of acht, ‘met een doekje om haar
hoofd en alleen maar een jurkje aan’. Die nacht heeft hij een merkwaardige droom.
Hij droomt van een nieuwe wereld die op de onze lijkt maar dan zonder pijn,
schaamte, schuld en afgunst. Over de oude wereld merkt hij op: ‘Op onze aarde
kunnen we alleen waarlijk liefhebben wanneer het met pijn en door pijn is! Op een
andere manier kunnen wij niet liefhebben en een andere liefde kennen wij niet! Ik
wil pijn lijden om te kunnen liefhebben!’
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Deze hartenkreet laat en passant het wezen van de roman zien. Het fiasco waar de
roman zijn zinnen op heeft gezet, waaraan zij verslaafd is geraakt, is de pijn die tot
liefde moet leiden.
De belachelijke mens corrumpeert in zijn droom die paradijselijke wereld. ‘Ze
leerden het leed kennen,’ schrijft Dostojevski, ‘kregen het leed lief, ze dorstten naar
kwellingen en zeiden dat de waarheid alleen bereikt werd door kwellingen. Toen
kwam de wetenschap bij hen op. Toen ze slecht waren geworden begonnen ze te
spreken over broederschap en humaniteit en ze begrepen deze ideeën. Toen ze
misdadig geworden waren vonden ze gerechtigheid uit.’
Zoals vaker bij Dostojevski blijkt de belachelijke man een Christusachtige figuur.
Omdat hij een wereld gecorrumpeerd heeft,
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helemaal in zijn eentje, wenst hij te worden gekruisigd. Althans in zijn droom.
Dostojevski had een hoogstpersoonlijke opvatting van het christendom waarin hij
misschien niet de redding van de hele wereld zag, maar toch zeker de redding van
Rusland. Die komt pas als het verhaal uit is, als de roman ten einde is. De redding
bevindt zich met andere woorden buiten de literatuur.
Misschien wel om dit inzicht te accentueren eindigt het verhaal met dat meisje in
het jurkje. ‘Dat kleine meisje heb ik intussen gevonden,’ luidt de voorlaatste zin. In
de ogen van Dostojevski symboliseerde zo'n meisje alles wat zuiver, onaangetast en
nog niet gecorrumpeerd was. Een paar zinnen eerder verklaart de belachelijke man
dat men de opvatting moet bestrijden dat kennis van de wetten van het geluk hoger
staat dan het geluk zelf, en dat men hetzelfde dient te doen met het idee dat bewustzijn
van leven hoger staat dan leven zelf.
Hiermee erkent Dostojevski niet alleen wat Socrates al over schrijvers beweerde,
maar hij buigt Socrates' opvatting in een radicalere richting. Dostojevski zegt dat we
ons leven juist niet moeten willen begrijpen.
Wat mij betreft, spreekt hij hier ook over de positie van de literatuur in het
algemeen. De literatuur is geen onderafdeling van de filosofie en de filosofie is geen
filiaal van de literatuur, hoe graag sommige filosofen ook romans hadden willen
schrijven en hoezeer sommige schrijvers ook moeite doen om filosofie te bedrijven.
De filosofie zit, om het in het jargon van de manager te zeggen, in de
waarheidsbusiness, de filosoof wil de wetten van het geluk verwerven.
Dostojevski ziet in deze kennis de zondeval. En hoewel waarheid, zoals ik vaker
heb betoogd, een cruciaal begrip is in de literatuur, weet Dostojevski in welke business
de literatuur echt zit: de zonde zelf.
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De zonde is haar ziel.
En inderdaad, de literatuur is dikwijls monsterlijk. Zij is zich vaak niet bewust
van wat zij zegt, maar aan een utopiesyndroom lijdt ze niet. De utopie belooft het
lijden te overwinnen, de literatuur geeft zich eraan over. Zij viert haar eigen
machteloosheid en daarom hoeven schrijvers anders dan filosofen niet uit hoofde
van hun functie per definitie tegenover de macht te staan. Zij schurken er in de meeste
gevallen gaarne tegenaan, zij bevestigen het bestaansrecht van de status quo.
Wanneer de macht zich tegen schrijvers keert en hun opsluit, vervolgt en soms doodt
om wat zij geschreven hebben, komt dit ook omdat de macht de aard van de literatuur
niet heeft begrepen. Als de literatuur al een instrument is dat tot verandering leidt,
dan is zij dit eerder ondanks dan dankzij zichzelf. En het is zeer de vraag of de
verandering die zij teweeg kan brengen wenselijk zal zijn. Of de destructie die zij
bezingt, de enscenering van perverse verlangens waarvan zij geen genoeg kan krijgen,
niet kunnen worden begrepen als een aanmoediging om destructieve krachten in
praktijk te brengen. Hoe serieuzer wij de literatuur nemen, hoe meer misverstanden
zij kan oproepen; literatuur is en blijft, vrees ik, een vrijplaats en geen utopie of
anti-utopie.
Zo betwijfel ik ook of wij in het meisje uit ‘De droom van een belachelijk mens’
alleen maar een symbool van onschuld moeten zien. Zelfs als dit niet direct
Dostojevski's intentie was, vreest de lezer toch dat er voor deze man niet veel verschil
zal zitten tussen redden en corrumperen. Volgens Dostojevski heeft hij haar onder
meer de schoonheid van de leugen geleerd.
De romanschrijver corrumpeert wat hij wil redden; en als hij het niet zelf doet,
dan doen zijn personages het wel.
Het vergt niet al te veel fantasie om bij het meisje van de belachelijke man uit
Dostojevksi's verhaal te denken aan die andere man voor wie pijn en liefde niet van
elkaar te scheiden waren: Humbert Humbert, die de dood uiteindelijk een bescheiden
prijs vond voor de liefde voor de twaalfjarige Lolita.
‘I was despicable and brutal, and turpid, and everything, mais je t'amais, je t'amais!’
verklaart hij aan het eind van de roman. Eerder al had Nabokov niet alleen Humberts
liefde maar ook de literatuur samenvat met deze zin: ‘Lolita, light of my life, fire of
my loins. My sin, my soul.’
In haar liefde voor de menselijke zonde, hartstochtelijk en soms intens smerig, in
haar overtuiging dat de zonde onoverwinnelijk is, ligt de kracht van de literatuur en
tegelijk haar onbehagen. Het is ook deze zelfdestructieve liefde - je t'amais, je t'amais
- die haar rechtvaardigt, zelfs als haar lot net zo gruwelijk zou zijn als dat van Humbert
Humbert.
Licht bewerkte versie van een lezing die op 24 mei jl. te Gent werd uitgesproken.
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Beeldroman
Hedwig Selles
Hij kwam naar mij, ik niet naar hem
een belaste man, traag en nat als
een slak is van het gras gegleden,
ik ken hem zei ik, wat nu kleine man?
wat is de noodzaak, wat zijn je attributen
waar tegen je niet bent opgewassen
de kronkeling van het besef?
of de lont in de olie, die je ook niet meer
gunt dan het licht van zijn eigen kring?
ik ben een vrouw, trouw aan haar natuur,
die zichzelf halveert, jij, ik en ons
gebeuren in een tijdloos wak, waar alles
eens begon en waarin wij eindigen, als
kleine atomen, minder kil en wispelturig
dan welke onsterfelijkheid dan ook
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Dwergvleermuis
Alles wat voortreffelijk is,
net zo zeldzaam
als zorgzaam zijn met je oren en waakzaam,
in het verlengde van je oksels, je kind en tepels steken
met zog uit eigen mondvoorraad
en wijsheid achteraf, had ik je beter moeten kleden?
of ergens weg moeten hangen, bijvoorbeeld
onder een overkluisde beek, omdat er lantaarnopstekers zijn,
die elke hoogte vinden met hun vlam,
hoe had je kunnen weten, vliegmuis
dat ook ik op bergtocht in een mand vol duisternis
mijn bochtig verlangen breken zou en ik
‘verlicht, verlicht’ kramde boven de buitendeur
om dit en dat onheil af te weren
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ANUNCIATION WITH VANISHING POINT
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Laatste dag
Leo Vroman
Laatste dag. Ik loop
naar de rand van de stad
alsof ik nog hoop
op ik weet niet wat.
Aan het eind van de steeg
staan de huizen leeg.
En dan: stuifzand
verzacht de contouren
van gebroken vloeren
tot een stil strand.
Slechts het hese schreeuwen
van zilvermeeuwen
en van pas geboren
zeehonden, zeeleeuwen
is bijna te horen
maar de oceaan
is ver hier vandaan
en de trage
stijging en daling
van de golfslagen
is mijn ademhaling.

Fort Worth, 5 juli 2011
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Slaapje
Slaapje met je slome
sluike nachthemd aan,
mijn daden en mijn dromen,
gedaan en ongedaan,
die stil staan en die stromen
als maanlicht zonder maan,
laat ze langs je komen
en verliefd vergaan.

Fort Worth, 26 juli 2011
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Barbaarse tweelingspier onooglijk
Hugo Brandt Corstius
Krampaanval kreeg de bewoner van het afbraakpand.
Langzaamaan werd onze dichter ook een taalraadsman.
Barbaarse badplaatsen leveren op betaaldag bestaansangst.
Saffraangeel is de prachtige tint van een zeenaaktslak.
Altaarnis is de ideale plek voor een gevoelige gitaarklank.
Afhaaldienst is waarachtig niet nodig bij een griepaanval.
Najaarsstorm doet mij altijd denken aan een bomaanslag.
Bastaardwoord schoot mij te binnen in een voorjaarsnacht.
Halfjaarlijks zie ik in de druiftuin een dronken wijngaardslak.
Aangestapt komt elke avond een geniale babbelaar: de nachtegaal.
Aangenaam maar laagbetaald is een goede spraakleraar.
Aalbessen schenk ik 's zomers altijd gul aan iedere bedelaar.
Waandenkbeeld over een maagdenpeer komt vaak in mij neergedaald.
Taalbegrip voor een woord als ‘haantjepik’ is ideaal.
Aangezien een paardendief hinnikt, schrik ik als paard iedermaal.
Aartshertog komt aangesloft en kijkt, lijkt 't, in zijn bodemkaart.
Zaadverkoop is misschien de stille gedachte van een moordenaar.
Aartslelijk klinkt mij te vaak een verzonnen schrijversnaam.
Gemeenschap door gezuip is de voornaamste taak van een barkeeper.
Bespreekbaar zijn onzinnige raadsels, verzonnen door dwaalgeesten.
Beleefde mensen fêteerden een ezel die bezeten gekscheerde.
Geneesheer toont zich met fraaie penseelstreek een leermeester.
Verbeelding is de ideale bron voor wildvreemde ideeën.
Verkeersdienst heeft geen nut voor een kielscheepje in diepzeeën.
Geweerkolf is niet nodig in New York, daar bestaat brave bordeelsex.
Verpleeghoofd had gescheeloogd bij pijnlijke voorbeelden.
Begeerlijk vond ik in die koude winter de Nijmeegse ijseenden.
Zeeschildpad is een beest dat onophoudelijk fascineert en badineert.
Beeldsignaal van een zeepiraat is niks anders dan een waanidee.
Eeltige tweelingen koesteren in hun koppenpaar een kernidee.
Vreetchinees lijdt vaak lang en huilend aan een teerlingbeen.
Eenlippig maar tweeribbig is indiscreet, dus openlijk: crimineel.
Leerlingfi ets is handig vervoermiddel na een pijnlijke hielingsteek.
Keerkringzon is de hemelse boodschap van elke dominee.
Smeerpistool zag ik eens liggen in een dichtgegroeid boompriëel.
Greenwichtijd is de oorsprong van elke tijdschriftreeks.
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Missieland is de ideale plek voor het slaken van een passiegil.
Limietpaal is voor een misdienaar wraakgierig als aanbieding.
Viriele cipiersknecht vernietigt met gemak de miniemste genieting.
Rivierkreeft is, mits-ie-leeft, van aard tot staart eerbiedig.
Linieschip was bij de missviering een heerlijk vizierschip.
Rivierdief stal al ons eten gisteren uit de diepvrieskist.
Kritiekpost over iets godsdienstigs heeft altijd iets komiekigs.
Hippielook leek dat jochie, maar hij was helaas hoornvliesblind.
Limietprijs behaalde dat joch want hij was ook lijfgierig en fi jnsprietig.
Biechtroman is voor mij altijd absoluut een favoriet.
Fietsslotpaal heeft een enkele maal een kraalprofiel.
Knieholte levert bij het rennen vaak de melodie van een explosie.
Hieromheen draait het beeldmotief van een zeefossiel.
Diepgrondig klinkt voor een pionier als pure ironie.
Nietsontziend de nek kapotsteken komt vooral door dierfobie.
Nierdonor verdient voor ons goddorie promotie.
Viespotlood is als klierhormoon: hoofdmotief voor een droogkomiek.
Zielzorglijk is een éénentachtig regels tellende rijmkroniek.
Knoflookstank doet de mensen denken aan een gasoorlog.
Ontroostbaar hoog is de aankoopsom van een naaldboombos.
Mongooltje zijn is geen betooggrond voor een zelfmoordgolf.
Godsoordeel bepaalt in topdoorsnee de afloop van elke zeeoorlog.
Onthoofding is heel wat effectiever dan een pistoolschot.
Onvoorzien zijn de verzonnen redenen voor een wierookgolf.
Omhoogsprong van een knoflookworst leidt tot volksoorlog.
Zondoorstoofd worden heb je niet vaak bij een Noordpooltocht.
Onmooglijk is het om de omlooptijd te voorspellen van een prijsoorlog.
Doodsvijand is voor elke politicus een gevaarlijk partijwoord.
Voorbijgaan is de dure plicht van een aardrijkspook.
Doorkijkje in een opengescheurde blouse is herfsttijloos.
Doorschrijfweek besteedde ik aan mijn fraaie zeepijnboom.
Voortijling eist tegen een doodstijding: een veilige inrijstrook.
Voorbijzien kun je het best door middel van een kiespijndroom.
Soortrijkdom is wat de middeleeuwse olijfboom opzijschoof.
Voorbijsloop elke kerel die ik het liefst voorbijloop.
Hoofdpijnwijn veroorzaakt bij mij een ijstijddroom.
IJslandramp is alleen mogelijk in ons Noordelijkste paradijs.
Zijaltaar stroomt vol na het overtreden van de aanvangstijd.
Snijbrander is een effectief hulpmiddel bij een vechtpartij.
Rijkameel bezorgde ons een overheerlijke eetpartij.
Nijdassig at zij na de verplichte minnarij haar middagspijs.
Bijaldien betaalden we morrend de hoge bieraccijns.
IJssalon bleek de geschikte plaats voor een knokpartij.
Vijandloos dronk ik, dronken, stom genoeg een fles loodazijn.
Rijpartij eindigt vrijwel altijd in een kijfpartij of een vrijpartij.
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Motoriek
Marc Tritsmans
jij daar, hand, de mijne
strijk toch opnieuw de haren
uit haar ogen, blijf nu toch niet
als een dood dier liggen omwille
van woorden omwille van jaren
waarin onzegbare, onzichtbare
obstakels zich, terwijl wij sliepen
gaandeweg op ons pad hebben geplaatst
en niemand weet vanwaar ze kwamen
ja, jij, motorische cortex ik beveel je
doe nu maar gewoon wat ik je zeg
geen tijd voor democratisch overleg
ja, soms is het echt zo eenvoudig:
mijn hand die zonder aarzeling de afstand
de afgrond tussen jou en mij overbrugt
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Het kraken van de code
nu dus mijn mond openen en die ene scherpe
klank proberen met achteraan een geluidje
dat men maakt als ik moet slapen en niet wil
ik heb het al zo vaak het gehoord als me een
brokje wordt toegestopt van dat kneedbare,
gelige, zoute, dat tegen mijn gehemelte blijft
kleven maar lekker zonder twijfel en ik heb er
zin in dus moet het ook nog een beetje smekend
maar dat kan ik ondertussen wel, let op daar komt
het naar buiten: aaafff, nog eens: ggaaash
lijkt er best op, niet opgeven nu: kkkaaass
en dan gebeurt het, alsof ik een onzichtbare
hendel heb overgehaald komt alles plotseling
in beweging: mama die zich lachend naar mij
omdraait en dat moeilijke luid en duidelijk
herhaalt, fier met één hand over mijn haren
strijkt, de keuken oversteekt - zij kan dat in
twee stappen - de deur van de koelkast opentrekt
tevoorschijn haalt precies wat ik had bedoeld
en nu sta ik daar verbijsterd en beteuterd te
wankelen onder het besef dat als ik het juiste
geluid maar maak de hele wereld vanaf dit
ogenblik kwispelend aan mijn voeten ligt
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De laatste tijd
door Philip Huff
Kut, denkt Jasper Vermeij, alle parkeerplekken zijn bezet. Dat kan er ook nog wel
bij. Hij besluit de auto op de hoek van de stoep te zetten. Dit is gvd de Sumatrastraat,
waar nooit een kip doorheen loopt en morgenvroeg is hij toch weer weg. Hij heeft
geen zin een eind te moeten lopen, niet met deze regen, niet met deze wind. Als hij
de deuren op slot klikt, zetten de alarmlichten drie meter natte duisternis even in een
oranje schijnsel. Het laatste stukje naar huis trekt hij een sprintje.
Jasper maakt de voordeur open. In de hal trekt hij zijn lichtbruine leren schoenen
uit. Ook nat. Alles nat. In het trappenhuis plaats hij alleen zijn tenen op de treden,
schoenen in de hand.
In de etagewoning is alles al donker. De gordijnen van de kleine zitkamer op de
eerste verdieping zijn gesloten. Als hij over de houten vloer loopt, krimpt hij ineen
bij elke kraak van de losse planken. In de badkamer naast de slaapkamer poetst hij
zijn tanden. Het licht boven de spiegel is hel en wit en zonder compassie. Hij kijkt
naar de inhammen van zijn haarlijn, trekt zijn haar strak naar achteren met zijn hand.
Grijze plukjes ontsnappen links en rechts. Dan beseft hij dat het water nog stroomt
en zet de kraan uit. Door de luchtafvoer hoort hij de regen roffelen en de wind huilen.
Gek, denkt hij, terwijl hij de elektrische borstel ruim voor het twee-minuten-seintje
terugzet in de lader, de hele avond neem ik de tijd om alles op te rekken, tijd die er
eigenlijk niet is, en nu, vlak voor het slapengaan, raffel ik de echt belangrijke dingen
af.
Hij hangt zijn pak met das over een klerenhanger naast de kamerjas van zijn vrouw.
Zijn overhemd, sokken en onderbroek gooit hij in de wasmand. Hij kijkt even naar
het slipje van zijn vrouw dat daar al ligt. Dan loopt hij naar de wc, gaat vlak voor de
pot staan en kijkt naar het donkerbruine driehoekje schaamhaar bij zijn piemel. Hij
ziet de pis opspatten en voelt druppels op zijn schenen stuiven. Hij trekt niet door.
De wc-rol is op maar hij pakt geen nieuwe van de stapel. Voordat hij de deur van de
wc opent en weer het donker in loopt, brengt hij zijn hand naar zijn neus en ruikt
kort aan zijn vingertoppen.
Zijn vrouw ligt al te slapen. Over de verkreukelde lakens ligt de gloed van de
maan, of van de lantaarnpaal voor het huis. Het licht kleurt alles zilver: de rand van
de gordijnen, de sprei, de lichte, geschuurde houten vloer. Jasper kruipt voorzichtig
onder de deken. Hij voelt het matras onder het gewicht van zijn naakte lichaam
wegzakken. Buiten betast de wind het kozijn.
Tessa Hoytema ligt wakker in bed. Ze hoort haar man thuiskomen; hoe hij de voordeur
te hard dichtdoet en de trap oploopt. Ze hoort zijn voetstappen op de vloer van de
kleine woonkamer kraken. De deur van de badkamer. Het water dat te lang stroomt.
Ze sluit haar ogen. Ze wil niet naar de wc.
Ze wil niet doen alsof ze slaapt: ze wil slapen, gewoon slapen. Ze moet tot rust
komen. Daarom doet ze alsof ze slaapt, ogen dicht en dan maar hopen dat haar lichaam
het voorbeeld volgt. Ze wil niet alleen slapen omdat Puck weer
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urenlang heeft gehuild, waardoor Jamie natuurlijk ook wakker werd. Ze wil vooral
slapen om van het gevoel in haar borst af te zijn. Dat bonkende hart, alsof ze vier
trappen heeft bestegen.
Na het eten belde ze Ida, maar die nam niet op. Even had ze de neiging schreeuwend
de straat op te rennen. Nu schaamt ze zich voor de vijf keer bellen, de ingesproken
voicemail. Ze wou dat ze wist hoe ze zoiets kon wissen.
De deur van de slaapkamer gaat met een lange piep open, als een moeder die
gesmoord schreeuwt. Ze hoort Jaspers ademhaling terwijl hij dichterbij komt. Hij
heeft gedronken. Vanavond had hij teambespreking met de partners van kantoor.
Dat heeft hij elke eerste dinsdag van de maand. Dan verzamelen Frans, Nelson,
Jeroen en hij om vier uur op kantoor en bespreken ze de strategie. Evalueren ze
elkaars sterke en zwakke punten. De feedbacksandwich. Jasper legde het haar met
een heel ernstig gezicht uit, zelfs bij dat woord bleef zijn gezicht in de plooi. Ze vond
het ontroerend, hoe hij zichzelf had heruitgevonden tot ondernemer. Maar vanavond
voelt ze zich niet zachtaardig. Ze luistert de hele tijd naar het geluid van de wind
tegen de ramen, hoe het glas in de sponningen schudt. Soms klinkt het of de ramen
zo los zitten, dat ze bang is straks wakker te worden in een bed vol scherven. Met
glas op haar gezicht. Ze voelt het matras wegzakken. Ze maakt zich zorgen. Over
hem. En over haar. Die zorg huist in haar borstkas. Doet alles bonken.
Hij ligt nu naast haar in bed. Ze concentreert zich volledig op hem. Zijn lichaam
is stil. Hij ademt door zijn neus diep in en uit. Ze hóórt dat hij nog niet slaapt, maar
het zal niet lang meer duren voordat het wel zo is. Als hij vroeger bij haar in bed
kroop en dacht dat ze al sliep, fluisterde hij zacht ‘slaap lekker’ in haar oor. Dat doet
hij niet meer. Al jaren niet. Ze vraagt zich af: als ze er wat van zou zeggen, zou hij
dan ‘sorry’ zeggen, of zou hij zich aangevallen voelen?
Zeg iets, denkt ze. Zeg het. Zeg: ‘Slaap lekker’.
Zeg: ‘Lief, het komt allemaal goed’.
Zeg: ‘Ik hou van jou’.
Maar hij zegt niets.
Slaap lekker. Ik hou van jou. Het komt allemaal goed. Ze herhaalt de laatste
woorden in haar hoofd, zoals hij ze vroeger zei, laat ze rondwentelen als een bodempje
wijn in een glas. Er zit droesem in dat zinnetje. De heldere geur en kleur zijn
verdwenen.
Ze heeft de afgelopen tijd last van angstvisioenen: Jasper in een restaurant in
Shanghai met een ander, of hij struint door Le Marais of Amsterdam, een vreemd
hoofd op zijn schouder. Ze wil er niet aan denken, en toch gebeurt het. Ze schudt
haar hoofd: dat was acht jaar geleden.
Hij hoort haar zijn naam zeggen. Of niet? Droomt hij? Nee, denkt hij, nee, hij droomt
niet: ze schudt haar hoofd en fluistert zijn naam en zegt. ‘Jasper, slaap je?’
Niet nu, denkt hij, niet nu. Het bed is om in te slapen. Dit lichaam is om mee te
slapen. Het is warm. Het is moe. Hij doet alsof hij zich in zijn slaap beweegt. Zijn
piemel doet pijn. De top van zijn eikel schuurt langs de lakens.
Maar weer hoort hij: ‘Jasper?’
‘Ja,’ fluistert hij. Hij opent zijn ogen en kijkt naar boven. ‘Ja, lief?’
‘Ik...’ Maar ze maakt haar zin niet af.
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Zijn brein maakt een afweging en besluit haar heel kort te geven wat ze wil. Hij
draait op zijn zij en zegt, zijn gezicht dicht tegen het hare: ‘Tess, gaat het?
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Slaap je niet? Ik ben heel moe en ga heel graag slapen. Zullen we lekker gaan slapen?’
Ze heeft nog steeds niets gezegd.
‘Lief,’ vraagt hij weer, ‘zeg eens wat. Wat is er nou? Is er iets?’
Ze draait haar hoofd zijn kant op. De kussensloop knispert. ‘Nee,’ zegt ze. ‘Ja. Ik
weet het niet. Ik voel me gewoon zo... zo verdrietig. De laatste tijd. Alsof...’
Hij brengt zijn hand naar haar gezicht, legt één vinger op haar wang, heel
voorzichtig. Hij voelt nat aan. ‘Wat is er dan?’ vraagt hij. Het klinkt alsof hij haar
onderbreekt.
Ze haalt haar schouders op. De deken en haar kussen maken een knisperend geluid.
‘Ik weet het niet. Ik denk de laatste tijd soms dat alles uit mijn handen gaat vallen.’
Tessa draait haar hoofd zijn kant op. In het donker kijken ze elkaar aan.
‘Ik weet wel dat er niets aan de hand is, maar toch.’
‘Tess, er gaat niets vallen. Echt niet. Het is misschien gewoon allemaal even wat
veel voor je, zo, met wat je allemaal in de lucht moet houden. En terecht.’
Ze zwijgt.
‘Misschien moet je anders met iemand gaan praten? Ik bedoel over Jannie en dat
gedoe met Bert? Om het te fixen? Het is helemaal niet raar als je met iemand gaat
praten als je zus zo ziek is. Om het op te lossen?’
Ze zucht. ‘Ik voel me gewoon rot, Jasper, ik weet niet of dat iets is wat nou een,
twee, drie opgelost moet worden.’
‘Sorry,’ zegt hij. ‘Je hebt gelijk.’
Hij drukt zijn lippen op haar voorhoofd. Ze ruikt naar lavendel. Heel het bed ruikt
naar lavendel.
Hij wordt wakker omdat hij naar de wc moet. Het voelt alsof hij een eeuwigheid
heeft geslapen, maar de oranje cijfers van de wekker geven aan dat het maar een
uurtje is. Zijn hoofd voelt zwaar aan, zwabbert als een skippybal alle kanten op. Zijn
nek is slap als elastiek.
Hij staat te plassen en denkt aan Tessa's zus. Volgende week moet ze weer onder
het mes. Haar ziekte heeft de boel op scherp gezet, hun leven ballast gegeven. Het
moet wel leuk blijven, denkt hij, en licht. Dat was zijn idee van samenwonen: het
was leuk. En het is nog steeds wel leuk. Maar het moet wel leuk blijven, ook. Liefde
moet geen werken worden.
Ergens in een van de achtertuinen gaat een licht aan. Een hek valt dicht. Hij huivert
en knijpt een oog samen. Met dit weer opstaan, naar buiten gaan. De fiets pakken.
Midden in de nacht. Waar sommige mensen wel niet voor werken...
Hij brengt zijn hand naar zijn voorhoofd en drukt zijn duim en twee middelste
vingers hard tegen zijn slapen. Hij gaat morgen uitslapen. Frans, Nelson, Jeroen
zullen ook brak zijn. Hij moet niet vergeten de auto te verplaatsen. De vorige keer
dat hij op de stoep parkeerde, betaalde hij honderdvijftig euro.
Hij ligt weer in bed en probeert zo min mogelijk te bewegen. Hij wil in slaap
vallen, van zijn zorgen af zijn, maar het lukt niet: Tessa houdt hem wakker, al zwijgt
ze. Ze slaapt niet, hij voelt het. Toch duurt het zeker tien minuten voordat ze iets
zegt.
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BOLLAMP

‘Lief,’ vraagt ze, ‘ben je nog wakker?’
Hij knikt. Het bed beweegt een beetje. ‘Ja.’
‘Lief, wil je bij me weg?’
Stilte.
‘Bij je weg? Hoe kom je daar nou bij?’
‘Dat kan toch?’
‘Nou...’
‘Ik dacht gewoon, vanavond, wat nou als Jasper weg wil? En het gevoel heeft dat
't niet kan? Omdat je vindt dat je me in deze omstandigheden niet in de steek kunt
laten? Omdat je denkt dat ik het dan niet red?’
Hij zwijgt. Hij denkt: wat zegt ze? En wat betekent het?
‘Dan moet dat kunnen, toch? Dan moet jij kunnen gaan, vind ik, als je dat zo voelt.
Als jij niet meer - niet meer wil, of zo. Iedereen doet dat tegenwoordig. Je moet niet
denken dat omdat Jannie nu...’
‘Tess,’ zegt hij, ‘wat zeg je nou allemaal?’
‘Gewoon. Niets. Dat...’
‘Laten we het hier over hebben als Jannie weer beter is, goed?’
‘Hoe bedoel je?’
‘Niets,’ zegt hij.
Hij wil zijn hand naar zijn hoofd brengen, maar bedenkt zich. Sukkel, denkt hij.
Hij sluit zijn ogen, schudt zijn hoofd.
‘Zie je wel,’ zegt Tessa. ‘Je wilt weg. Je durft het alleen niet te zeggen.’
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‘Nee, nee.’ Hij schudt zijn hoofd, opent zijn ogen. ‘Doe niet zo gek.’
‘Wat bedoelde je dan? Waarom wil je het er later over hebben? Wat betekent dat?
Dat schudden van je hoofd.’
Jasper kijkt haar aan. ‘Tess, kun je het laten, alsjeblieft? Ik bedoelde niets. Het
zijn tijden van stress, dit. Dan gebeurt dat. Maar niet dit. Laten we ons alsjeblieft
niet opnaaien over dit soort dingen en...’
‘Jasper,’ zegt ze, ‘heb jij het wel eens met een ander gedaan?’
Hij valt stil. Even, maar te lang, denkt hij.
‘Ik? Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Kom op, niet piekeren, we gaan slapen.’
Hij slikt weer. Ze kan het horen. Ze voelt ook dat hij naar haar kijkt, in het donker.
Ze weigert terug te kijken. De stilte duurde lang. Te lang. Ze hoorde de wind, buiten.
Het klonk alsof er een tsunami door de straten spoelde. Zo veel geluid maakte de
wind.
Ze wil nu opstaan, naar buiten rennen, net als eerder vanavond. Ze wil weg, hier.
De paniek maakt haar gek. Dat gevoel dat haar lichaam van lood is, haar bloed op
hol slaat, dat ze uit elkaar klapt als ze niet gaat schreeuwen. Maar ze kan niet rennen.
Ze denkt aan de kinderen. Ze wacht tot hij iets zegt.
Maar hij zegt niets. Niet slaap lekker, ik hou van jou of het komt allemaal goed.
Dus staat ze op en loopt naar de slaapkamerdeur. Ze klikt het licht aan. Ze ziet
hoe hij omhoog komt, zijn arm op de deken uitstrekt. Zijn ogen dichtknijpt.
‘Lief,’ zegt hij, ‘kom...’
Zijn lichaam is te moe om verder op te staan. Zijn arm trilt. Hij hoort het licht in de
badkamer met een ruk aan het touwtje aangaan. Hij stapt uit bed en kijkt naar zijn
rode piemel. Hij opent de bovenste lade van het paarse kastje en trekt er een
onderbroek uit.
Tessa zit in haar kamerjas in de kleine woonkamer, op een stoel. Ze ziet er witter
en vermoeider uit dan ooit tevoren. Haar benen heeft ze over een leuning geslagen,
de voeten kruislings over elkaar. Hij kijkt naar haar voeten. De toppen van haar tenen,
die iets breder zijn. De rode nagels.
‘Tess,’ zegt hij. ‘Wat is er nou?’
Ze kijkt op. ‘Waarom zei je niets, net, toen ik je dat vroeg?’
Hij zwijgt, ademt diep in door zijn neus.
‘Wil je het daar nu over hebben?’
‘Ja.’
‘Nee,’ zegt hij. ‘Nee, ik heb het nog nooit met een andere vrouw gedaan. Niet
sinds we getrouwd zijn, in ieder geval. Natuurlijk niet. Hoe kom je erbij? Lief, waarom
denk je dat?’
‘Nou, je hebt al eens eerder...’
‘Acht jaar geleden!’ snauwt hij. ‘Ga je me daar voor blijven straffen?’
Tessa schrikt van zijn snauw, kijkt naar de boekenkast. Een van de planken is
gevuld met fotolijstjes en een klein, glazen blokje met een ijzeren staafje en een
grijpertje dat een foto vasthoudt: zij tweeën en Frans en Ida in Argentinië. Op rondreis.
De kinderen waren bij zijn ouders: Frans en Marianne. Die lieve Marianne. Ze brengt
haar hand naar haar voorhoofd.
Hij is ook geschrokken van zijn gesnauw.
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FOR TSU

‘Nee,’ zegt ze. ‘De sorry is voor mij. Ik kan niet slapen. Van al dit gedoe.’
Ze sluit haar ogen. ‘Als ik weer kan slapen, dan wordt het beter. Echt. Ik voel me
rot. Ik ben niet goed aangesloten.’
Hij knikt. ‘Maar echt,’ zegt hij. Hij gaat voor haar op de grond zitten, de harde,
houten vloer doet pijn aan z'n billen. Hij pakt haar koude voeten vast.
‘Je moet slapen,’ zegt hij. ‘Lekker lang slapen. Naast mij.’
‘Ja,’ zegt ze moedeloos. ‘We gaan slapen. Morgen is er weer een dag.’
Morgen, denkt hij, moet hij natuurlijk niet vergeten meteen de auto te verplaatsen.
De vorige keer dat hij op de stoep parkeerde, betaalde hij gvd honderdvijftig euro.
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Emma Crebolder
1
Bevallig het meisje met
de strohalm. Als scherm te iel.
De ander met de fret in
haar armen valt ook op,
een roofdier als pop.
Zouden wij de schilder
vragen om een valletje
van fijnmazig katoen
opdat zij tegen vrijmoedige
blikken hun tong uit kunnen doen?
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2
Wisten wij het vallen niet te
voorkomen, was er altijd nog
valkruid. Arnica montana L.
op butsen en bulten gesmeerd.
Gele margriet uit de bergen,
welgevallig je naam wolverlei.
Ook op lager leem was je vallenzetter
voor kwalen en duivelsgebroed. Jaag
ons hart aan. Behoed je tincturen,
laat ons geloven zonder bewijs.
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Laat haar nog even liggen
door Cathelijn Schilder
Het betreft patiënt 25711832-A. Ik wil de volgende notitie in haar dossier opnemen:
- Patiënt heeft bij elk lichamelijk onderzoek steeds een perfecte uitslag. Normaal
hartritme, bloeddruk steevast omstreeks 120/80, lichaamstemperatuur van circa 37,2.
Ausculatie, palpatie, percussie, reflexonderzoek en echo geven geen enkele afwijkende
indicatie. Bloed en urine zijn zo zuiver als bronwater. Maar ze lacht.
- Als zij onderzocht wordt, en zij scoort weer goed op alle bovenstaande
gezondheidskenmerken, wees dan hierop bedacht en laat u zich niet voor de gek
houden. Patiënt geeft zelf geen enkele indicatie van klachten; ze doet het steevast
voorkomen alsof alles goed gaat. Maar ik vertrouw het niet en adviseer voortgaande
klinische observatie.
Ik leg een en ander digitaal vast in haar dossier. Met een waarschuwingsteken.
Dan zijn de collega's ook alert.
Ter verduidelijking zal ik u kort uitleggen wat ik bedoel. Ik leg hier voor, ter indicatie,
foto's 1, 2 en 3 van haar vlak voor de opname, tijdens de anamnese en na de opname.
Ziet u? Ze lacht. Je ziet aan haar gezicht dat ze ofwel net klaar is met het vertellen
van een grap, ofwel dat ze juist van plan is er nog een te maken.
Camera beweegt een beetje, jammer, maar waarschijnlijk is dat vanwege de net
door patiënt vertelde mop. Wellicht iets in de trant van: ‘Wat is het verschil tussen
een dokter en een loodgieter?’ U kent het genre. Ze zit er monter bij nietwaar? Ze
ziet eruit alsof ze een handstand kan gaan doen op die onderzoekstafel en kan gaan
jongleren met brandende stethoscopen.
Dat zou je denken. En dat dacht ik ook. Maar het is niet zo. Ik wil dat iedereen op
de afdeling daarvan goede nota neemt.
Ja, ik begrijp dat u graag meer wilt weten over patiënt 25711832-A. Maar als er
gewoon wordt voortgegaan met de observatie, is verder uitweiden thans niet
noodzakelijk. Ik wil u niet lastig vallen met alle details. Komt morgen wel bij de
ochtendvergadering.
Nu vooruit dan, in het kort, omdat u aandringt. Ik weet ook niet wat voor iemand
ze precies is. Ze werd opgenomen met een gecompliceerde stuitligging, acute foetale
nood.
Mijn voorlopige diagnose luidt dat het probleem zit in haar communicatieve
vaardigheden. Daar zit een ernstige onhandigheid in de weg, laten we het zo zeggen.
Ik bedoel dit: patiënt heeft de zonderlinge eigenschap in lachen uit te barsten in
tijden van rampspoed. Hoe erger het onheil, des te harder ze lacht. Wat betreft haar
eigen rampspoed dan, hè. Tegenover de rest van de wereld is ze zo soft als een
gebruikte koffiefilter. Ik bedoel, ze kan nog niet eens onkruid wieden of rozen snoeien
zonder een traan te plengen. Alleen al het denken aan een heggenschaar vindt zij
egoïstisch en onaardig.
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DOUBLE GREEN BARN

Ja, ik heb hetzelfde overwogen als u nu oppert. Pathologisch lachsyndroom,
Pseudobulbar affect wellicht of Fou rire prodromique, maar er is geen neurologische
context. Het is in alle opzichten gewoon lachen. Vrolijk, zou je zeggen als je niet
beter wist.
Het was zelfs gewoon lachen toen ze in het park werd aangevallen door een
rottweiler. ‘Oh jee!’ schijnt ze toen geroepen te hebben: ‘Net als in die film! Je weet
wel, die ene!’ En toen lachte ze weer omdat ze was vergeten hoe de film ook alweer
heette, en omdat ze aan Eddy Murphy dacht, terwijl de hond zijn hoektanden in haar
scheenbeen zette.
En hetzelfde gebeurde hier in dit ziekenhuis. Onstuitbaar gelach toen ze met een
slecht uitgevoerde ruggenprik een secundaire sectio onderging.
Dus samengevat. Ik denk dat het goed is om expressis verbis voor de collega's en de
verpleging in het dossier te melden:
- Patiënt heeft altijd goede bloeddruk, prima reflexen, blos op wangen, geen
verhoging, geen enkel klinisch symptoom. Maar ze lacht verontrustend veel.
- Ze lacht tijdens de weeën; ze lacht met scalpels in haar buik; ze lacht tij-
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dens verhuizingen van afdeling naar afdeling met katheter en slangen in haar arm.
Ze lacht met diverse complicaties tijdens en na sectio. Patiënt lacht onverklaarbaar.
Ik zie dat u zelf ook notitie maakt. U hebt gelijk, het is een intrigerend geval. Normaal
lachen in abnormale omstandigheden, ik heb er geen goede verklaring voor.
Het syndroom waaiert steeds verder uit. Een dag na de operatie vindt zij een vraag
als ‘heeft u pijn?’ al hilarisch, begrijpt u? Dan grijpt zij naar haar buik, kermt en doet
lachend alsof zij zwaar gewond is geraakt in Amerikaanse schietfilm. U zult er zelf
om moeten grinniken.
Of zeg haar: u ziet er weer stralend uit. Zij zal knipogen, hand in heup leggen,
haar naar achteren gooien en lachend zeggen: morfine!
Of u zegt terwijl u het infuus verwijdert: u kunt alweer lezen? En zij legt De Groene
Amsterdammer bovenop Oorlog en vrede en zij zal breed lachend zeggen: ‘De baby
slaapt. Ik heb alle tijd. Heeft u kinderen?’
En dan, zonder dat u het zelf in de gaten heeft, bent u zelf onderwerp van gesprek
geworden. Ik moet toegeven dat het inderdaad een stuk aardiger is om een altijd
lachende patiënt te hebben. Je merkt dat als je haar zaal binnenloopt je onwillekeurig
geneigd bent de kermende, klagende en kreunende patiënten minder serieus te nemen.
En u weet zelf wat een gecompliceerde bevalling het was. Ze was al heel lang
bezig voordat ze bij mij op de operatiekamer kwam. De verpleging meldde doodleuk
dat ze per ongeluk de oxytocine veel te hoog hadden gezet en dat de epiduraal was
mislukt. Wat wil je, uitgevoerd door die ene arts-assistent, die jongen aan wie je nog
niet eens de oude kranten zou toevertrouwen, ouder dan zestien kan hij niet zijn.
Trouwens, ik moet toegegeven. Er is nog nooit zo gelachen tijdens een
spoedoperatie. Ongelooflijk. Terwijl ze in vliegende spoed de ok binnen werd gereden,
lachte ze: ‘Het lijkt wel een oorlogsfilm, je weet wel die met die helikopters en dan
Wagner. Hoe heet die nou, je weet wel...’ Hilarisch, ja.
En mijn angst is dat de baby misschien aan dezelfde pathologie lijdt. Dat zou
wijzen op iets genetisch. U weet, kind lag zodanig gedraaid in de baarmoeder dat ze
nooit gewoon geboren zou kunnen worden, dat uitblijven van operatief ingrijpen
fataal was geworden. Nu is ze helemaal gezond, voor zover de metingen aangeven,
maar ik heb de stellige indruk dat ze al lacht. Verontrustend, ja, want de eerste weken
horen baby's helemaal nog niet te lachen.
Probeert u vanmiddag bij het zaalbezoek ook eens tot een nadere diagnostiek te
komen. Kijkt u in de ogen van die baby van patiënt. Voor mijn gevoel dreigt hier
een geval van veel te vroeg lachen. De vraag is: gaat het om anticiperende socialisatie
of pathologische ridens praecox?
Kijk, daar ligt ze dan. Let op, het is niet normaal: ze lacht al als we binnenkomen.
Die verhuisdozen zijn van haar; gevuld met babykleren. Nee, haar echtgenoot is er
even niet. Die is bezig een rode linoleumvloer in hun nieuwe huis te leggen, terwijl
zij liever lichtblauw had, of eigenlijk helemaal geen nieuw huis. Maar daar lacht ze
om, begrijpt u. De katheter heeft ze zelf gedrapeerd aan die kleerhanger naast het
bed, dat zag er vrolijker uit, vond ze.
Ik ben het met u eens collega, dit is troeblerend. We moeten een beter beeld krijgen
voor we haar kunnen laten gaan. Mijn voorstel is haar nog even te laten
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TWILIGHT AT

6 PM

liggen op dit zaaltje. Een dag of drie. Veel langer hoeft niet. Wij kunnen dan
diagnostisch doorgronden waarom hier zo wordt gelachen. En dan kan zij nog even
doen alsof ze lachend dikke Russische boeken leest.
Maar het meest verontrustende weet u nog niet. En ik vraag me zelfs af of we dat
niet moeten melden aan de Inspectie.
Patiënt 25711832-A heeft een tweelingzus. Die heb ik vanmiddag met spoed laten
opnemen. Patiënt 25711832-B heeft namelijk precies dezelfde symptomen. Ik vrees
een uitbraak.
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Vervreemdingen
Anton Gerits
Rechtop in bed sprak zij het uit:
‘ik ga’ en gaf een lijst met namen
van wie nog afscheid nemen mocht
een mist die nog wat zon doorliet.
Toen sloot zich langzaam haar gezicht
nog voor het licht ging doven in
haar ogen en haar handen stil
zich in hun leeg-zijn wilden schikken.
In memoriam Ada van Grafhorst
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De voorbereiding op het niets
waarover niets te weten valt,
dat niet bestaat zolang het er
niet is en daarna niets meer is.
De aanloop naar de hindernis
waarover niet gesprongen kan
omdat wie springt er niet meer is
alleen de afzet achterlaat.
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Leie forever
door Florus Wijsenbeek
Op een koude februaridag, nu vijftig jaar geleden, opende mijn leraar geschiedenis
op de middelbare school, Wijnand Mees, de les voor klas 4 van het gymnasium,
waarin ik zat, op een wel zeer sombere toon. Met een grafstem kondigde hij aan dat
de sociëteit was afgebrand. Op mijn school, het Nederlandsch Lyceum te Den Haag,
hoefde daar geen nadere uitleg bij. Iedereen wist welke sociëteit hij bedoelde, en
waar die was. Meester Mees had het over de sociëteit.
Er ging een schok door de klas. Hoe jong we ook waren, één ding stond vast. We
gingen allemaal na ons eindexamen naar Leiden en daar zouden we ook allemaal lid
worden van het corps, de meisjes van de VVSL. De enkele uitzondering op deze regel
ging iets onzeglijks doen, zoals de Marine, economie of tandheelkunde. En dan was
er nog de Claartje de Block, dochter van de toenmalige KVP-staatssecretaris en latere
minister Leo de Block (wiens carrière voortijdig zou eindigen, voornamelijk omdat
hij - zoals zijn grote opponente Gerda Brautigam opmerkte - te lief was voor de
politiek). Nu ja, Claartje was rooms-katholiek, ging in Utrecht studeren en is dan
ook met een Oostenrijkse graaf getrouwd.
Zo ver was het echter nog niet toen Meester Mees ons de kwade tijding gaf, die
onze onmiddellijke toekomst in rook leek te doen opgaan. Maar dan hadden we toch
buiten de waard gerekend, in dit geval buiten de Brouwerij Oranjeboom, die de
profijtelijke relatie met het Leidsch Studenten Corps ‘Virtus Concordia Fides’ (Anno
1839) ongaarne onderbroken zag.
De brouwerij stelde onverwijld een nood-sociëteit ter beschikking om verder te
tappen. Dit was het voormalig restaurant Het Gulden Vlies, iets verderop in de
Breestraat, en in dat pand zette ik mijn eerste schuchtere schreden als aankomend
corpslid. Tegenwoordig is het gebouw bij het er tegenover gelegen stadhuis gevoegd
als onderkomen voor de politieke fracties in de Gemeenteraad. Toen ik daar een keer
met een hele VVD-delegatie onder aanvoering van Ed Nijpels op bezoek ging, werden
we bekogeld met verf en andere troep. De meeste VVD-ers raakten daarvan nogal
overstuur, maar voor mij was het op die plaats heel gewoon, de rondvliegende
klodders voelden welhaast als een thuiskomst.
Ondanks de gulle gift van de brouwerij was het probleem niet opgelost. Mijn jaar
was als begin van de geboortegolf meer dan driehonderd man sterk, en het
noodgebouw was veel te klein om al die groenen ook te laten eten of anderszins de
nog minder appetijtelijke dingen te laten doen waardoor ze, zoals dat heet, tot een
hechte groep worden gesmeed, die hun hele verdere leven zal standhouden.
Voor de ontgroeningsrituelen werden wij derhalve heen en weer gemarcheerd naar
de botenloods van Njord op de Morsweg, toch wel bijna twee kilometer verder.
Alhoewel de Leidse bevolking heel wat gewend was van die studenten, trok deze
regelmatige optocht veel bekijks en dito commentaar van de lokale jeugd.
De eerste avond in de botenloods - in mijn herinnering was het meer een botenkelder
zonder daglicht - zat ik naast John Bloem. Hij was de dag tevoren ingevlogen uit
Curaçao. Dat zal je maar overkomen. Je voelt je op dat eiland een hele Piet want je
gaat in Leiden rechten studeren. Je komt op Schiphol aan wordt door vrienden of
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familie liefdevol opgehaald en geknuffeld, waarna je rechtstreeks wordt vervoerd
naar Leiden, waar ze je kaal scheren, je een raar pak aandoen met een pijnlijk stijf
boordje en een ‘groenenstrik’, een soort vlinderdasje, en dan loop je als enige zwarte
jongen tussen driehonderd lotgenoten,
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van wie je niemand kent, onder leiding van brullende meneren met een baard, een
wandelstok en een bolhoed onder beschimpingen van straatjongeren ineens tussen
een noodloods en een botenkelder.
Van die groentijd maakte het eerste avondeten behoorlijke indruk. Allemaal kale
schedels langs lange schragentafels. Gezicht naar beneden en ‘zoemen’. Dan komt
het eten: rode kool. Nou, dat had Bloem op Curaçao nog nooit gezien, laat staan
gegeten. Dus die schotel werd snel, zonder iets te nemen, naar zijn buurman
doorgeschoven.
Dat zag Rombouts, een van de ‘meneren’ van de ontgroeningscommissie. Hij was
een ouderejaars, een zware roeier van de vier zonder, en hij werd om diverse redenen
‘De Bijstand’ genoemd, niet in de laatste plaats omdat hij de leiding had over de
Commissie van Bijstand die de kennismakingstijd organiseerde. Hij was er, kortom,
niet om de kool en de geit te sparen. Laat staan de rode kool en de arme Bloem.
Het volgende tafereel uit het Leidse academische leven ontrolde zich voor onze
ogen. ‘Wat, Bloem, lust jij geen rode kool?’ - ‘Nee meneer.’ - ‘O, dat zullen we wel
eens zien. Overhemd open!’ En hup, daar gingen enkele flinke scheppen rode kool
in, overhemd dicht, even flink aanstampen en nog een paar scheppen op het bord.
‘Eten!’ was het bevel. De rode kool werd meteen gezouten want de tranen stroomden
langs Bloems zwarte wangen op zijn bord.
Dit alles zag een ander Bijstandslid, Gijs Key, die blijkbaar een beetje medelijden
kreeg en op de tafel bij Bloem neerhurkte. Zijn woorden waren troostrijk bedoeld,
maar iets zei me dat hij geen psychologie studeerde. ‘Ja, Bloem,’ sprak Key
opbeurend, ‘ik begrijp best dat het zo direct uit Curaçao, een beetje moeilijk voor je
is. Maar je moet toch eten, en dat lukt vast als je erbij bedenkt dat wanneer je bij de
Koningin aan tafel zit, je ook moet eten wat de pot schaft.’
Welnu, Bloem zag het daar in die loods niet zo voor zich dat hij bij de Koningin
aan tafel zou zitten, laat staan dat daar ook nog een berg van dat glibberige paarse
spul gegeten zou worden. Hij ging nog harder huilen en liet merken dat hij de
ontgroening, zeker met de sijpelende rode kool in zijn overhemd, niet echt kon
appreciëren.
Key wist niet goed raad met de situatie en probeerde op opgewekte toon een nieuw
argument uit: ‘Bloem, je moet maar denken dat het allemaal een spel is!’ De reactie
van Bloem zal ik nooit vergeten. Hij keek op met grote ogen boven zijn betraande
wangen en sprak met een mooi Antilliaans accent: ‘Rare spel wel, meneer!’
Ik weet niet of het door deze ervaring kwam, maar Bloem is nooit minister van
de Nederlandse Antillen geworden. Sterker nog, zowel het rare spel van het corps
als de voorgenomen studie hield hij al snel voor gezien, om als gewoon burger van
de vrijheden van het stadse leven Leiden te gaan genieten. Aldus bleef hij hangen
aan een kasteleinsdochter van een café aan de Haarlemmerstraat en verdiende kost
en inwoning in dat etablissement door de functie van uitsmijter op zich te nemen.
Of hij een gelukkig leven heeft geleid, is mij onbekend, maar hij schijnt met zijn
imposante gestalte en zijn glanzend donkere kleur, die toen in Nederland nog
betrekkelijk ongewoon was, zijn beroep zeer effectief heeft uitgeoefend.
Bloem heeft mij wel iets geleerd, en toen ik zelf vier jaar later in de
ontgroeningscommissie kwam, heb ik geprobeerd aan de aspirant-leden zo duidelijk
mogelijk te laten merken dat het ritueel bovenal een ‘rare spel’ was. Deze relativering
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van het heilige ontgroeningsritueel viel niet bij iedereen in goede aarde (pas drie jaar
later, in 1970, werd in Leiden het kaalscheren afgeschaft). In elk geval leverde het
mij een snerend commentaar op in de almanak, dat literair was bedoeld, maar aan
duidelijkheid weinig te raden overliet: ‘Er is een genoegen in het gek zijn, dat slechts
de gekken kennen.’
Dat zo'n functie in de Commissie van Bijstand aan je blijft hangen, merkte ik toen
recentelijk een voormalig Leids corpsstudent bij mij in de buurt kwam wonen. Hij
had in 1967 mede onder mijn leiding de groentijd ondergaan, en hoewel we beiden
de jaren des
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onderscheids zijn gepasseerd, sprak hij mij bij een toevallige ontmoeting onmiddellijk
aan met een onderdanig klinkend ‘mijnheer Wijsenbeek’.
Anderzijds moet ik toegeven dat ik zelf mijn ervaringen ook niet heb afgeschud.
Sterker nog, ze komen mij soms prettig van pas als ik in mijn hoedanigheid als
vertegenwoordiger van de VEB (de Vereniging Effecten Bezitters) op
aandeelhoudersvergaderingen in debat moet met de President Commissaris of de
President Directeur van een multinational. Niet dat ik zo'n groot belegger of financieel
expert ben, maar meer dan eens herken ik in de Raad van Commissarissen
oud-leienaren die ik eigenhandig heb ontgroend. Zulks maakt het een stuk eenvoudiger
hun streng toe te spreken, en soms meen ik in hun ogen de schrik van kaalgeschoren
groenen te zien.
Ook als lid van het Europees Parlement was ik mijn Leidse verleden nog niet kwijt.
Toen wij een keer in het parlement bezoek kregen van de Kamer van Koophandel
Rotterdam, moest ik als woordvoerder transport niet alleen acte de présence geven,
maar ook een doorwrocht betoog houden. Het viel mij daarbij op dat op de eerste rij
een heerschap zat dat steeds kwaaier begon te kijken. Zijn gezicht kwam me op een
of andere manier bekend voor, maar waar ik hem van kende, schoot mij niet te binnen.
Tot het mij middenin mijn voordracht plots inviel dat ik met de desbetreffende tijdens
een wilde reünistenavond op sociëteit Minerva in een gevecht verzeild was geraakt.
Dat kwam zo: op reünistenavonden wordt altijd roulette gespeeld om de kas van
de club wat te spekken en aldus de zich daar bezattende huidige studenten te steunen.
Ik ben niet zo'n fanatiek speler, en roulette vind ik ronduit saai. Maar als goed
verdienende Europarlementariër wil je die ‘arme’ studenten van je eigen vereniging
wel een beetje steunen. Om er snel vanaf te zijn vroeg ik of ik honderd gulden (die
hadden we toen nog) in één keer op rood mocht inzetten. Dit bedrag lag boven de
limiet van vijfentwintig guldens per inzet, maar het mocht. Helaas, van steun aan de
behoeftige studenten kwam het niet, want ik won.
Dit zorgde voor verwarring, en hoewel hij het luttele seconden eerder had
toegestaan, riep de student-croupier nu ineens dat mijn briefje van honderd boven
de toegestane inzetlimiet was, en dus ongeldig. Dit beviel mij niet, maar voordat ik
met hem in discussie kon gaan, werd ik aangesproken door een jaargenoot, die als
ondernemingsadvocaat een akkefietje met Europese regelgeving had. Terwijl ik daar
met hem in toenemende staat van opwinding over stond te delibereren, kwam het
om de een of andere reden ineens bij me op dat ik mij de onheuse behandeling door
de croupier niet moest laten welgevallen. Ik excuseerde me bij de advocaat, draaide
mij om en smeet de dienstdoende croupier met stoel en al over de speeltafel.
Ik ben hier niet trots op, en het kost me moeite deze spaarzame daad van fysiek
geweld in mijn leven op te biechten, maar het effect van mijn optreden was
desalniettemin tamelijk grandioos. Er ontstond algemene consternatie, de aanwezigen
begonnen links en rechts het alle kanten op gevlogen geld bijeen te graaien en onder
het geluid van brekend glaswerk en opgewonden kreten kwam ik weer tot mezelf.
Toen zag ik ook dat ik de verkeerde croupier op z'n nummer had gezet. Buiten mijn
waarneming om was de wispelturige jongeman blijkbaar vervangen door een ander,
en wel een veel oudere en ogenschijnlijk veel sterkere reünist dan ik. Deze persoon
kwam verhaal halen, en zo werd het een heus gevecht waaraan ieder in de zaal - van
notaris tot internist, en van burgemeester tot procuratiehouder - uit volle overtuiging
deelnam.
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En nu, hier in Brussel, middenin mijn doorwrochte betoog over de Europese
regelgeving voor de transportsector, werd het mij met een schok gewaar dat het deze
man was, deze door mij ten onrechte over de speeltafel geslingerde croupier, die mij
zo kwaad aankeek. Ik kon hem geen ongelijk geven, en zodra het mogelijk was, heb
ik hem door een bode van het Parlement, een visitekaartje laten brengen met het
verzoek om de zaak uit te praten. Wellicht hielp het dat de Europese bodes nog
immer, zoals ook in de Tweede Kamer, in rokkostuum zijn gehuld, maar in elk geval
stemde hij toe.
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FULL MOON

Enige tijd later heb ik met hem in Rotterdam op de Kamer van Koophandel, want
daar bleek hij de directeur van te zijn, op mijn knieën en met de hoed in de hand,
inderdaad de zaak uitgepraat. Over het pugilistische voorval op Minerva sprak hij
overigens met een goede Leidse afstandelijkheid, alsof het een voorvalletje betrof
zoals die in een studentenkroeg nu eenmaal gebeuren. Hij is daarna nog lid van de
Provinciale Staten voor de VVD geworden en viel in die hoedanigheid onder mijn
schaapjes. We zijn, zonder verdere handgemenen, nog immer ‘on good terms’, hoewel
ik nog altijd een blos voel opkomen als we elkaar treffen.
Maar het kan nog pijnlijker wat de herinneringen aan mijn ontgroende verleden
in Leiden betreft. Recentelijk moest ik in een van de Haagse ziekenhuizen een
onderzoek ondergaan dat voor heren van mijn leeftijd gebruikelijk is. De uroloog,
die de onsmakelijke handgrepen daartoe moest verrichten, kwam de onderzoekskamer
binnen onder het uiten van de kreet: ‘De Bijstand!’
Ik antwoordde nog dat dit meer dan veertig jaar na dato ‘wel een hele late
wraakneming’ was, maar eerlijk gezegd rook het in die behandelkamer, terwijl ik
daar zo weinig ceremonieel voorovergebogen stond, verontrustend sterk naar rode
kool.
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L.Th. Lehmann
Niemand van het nageslacht
Of zomaar iemand
Zal ooit weten dat ik op de avond
Van 19 januari 1970
Op de vraag bij het rijexamen:
Wat is het de bestuurder van een
Motorvoertuig
In een tunnel verboden mee te voeren?
Antwoordde: een koe,
En dat de vrager en ondervraagde
Toen homerisch lachten.
Of nu misschien wel.
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Vuurtoren in de nacht
Naar Alfonsina Storni
De hemel is een zwarte bol,
een zwarte schijf het water.
De vuurtoren opent aan het strand
Zijn zonnewaaier
Naar wie gaat zij op zoek in de nacht
zonder ophouden draaiend?
Wanneer het sterfelijk hart
Mij zoekt in de borst.
Kijk naar de zwarte rots
Waar zij is vastgenageld.
Een raaf pikt zonder stoppen,
Maar het bloedt toch niet langer.

De onrust van de rozelaar
Naar Alfonsina Storni
De rozenstruik in zijn rust'loze manier van bloeien
Gaat 't sap verbranden dat zijn wezen voedt.
Kijk naar de rozen die vallen in de rozelaar:
't zijn er zoveel dat de plant zal sterven aan het kwaad!
De struik werd niet volwassen in zijn ongeduldig leven
Maar verteert zich om snel bloem te geven.
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[767]
[Medewerkers]
(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

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

IRIS BRUNIA (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.
(1962) - Studeerde aan de Willem de Kooning Academie te
Rotterdam. Tekent voor dagbladen en tijdschriften als NRC Handelsblad en VPRO
Gids; publiceerde twee boeken over beatmuziek. Doceert aan de Academie voor
Kunst & Vormgeving St. Joost te Den Bosch. Zie: www.frankdam.nl.
FRANK DAM

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

en haar (2010). 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 de Frans Kellendonk-prijs.
(1976) - Dichter, podiumkunstenaar en vertaler.
Publiceerde de bundels Als geen ander (2008), Stil alarm (2009) en De uitputting
voorbij (2011). Winnaar Hollands Maandblad Schrijversbeurs (poëzie) 2007/2008
en Hollands Maandblad Schrijversbeurs (essayistiek) 2010/2011.
KRIJN PETER HESSELINK

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

(1952) - Dichter, schrijfster en docente poëzie &
schrijftraining aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Publiceerde o.m. de
dichtbundels Goed volk (2004) en Glazen jas (2007). Voorjaar 2012 verschijnt
de nieuwe bundel Wat een geluk. Zie www.gerryvanderlinden.nl.
GERRY VAN DER LINDEN

JASPER MIKKERS (1948) - Debuteerde als Tymen Trolsky in 1974 bij De Bezige

Bij. Is auteur van diverse dichtbundels en romans. In 2008 verscheen de recentste
bundel Eeuwigheid als ontbijt.
TH. VAN OS

(1954) - Publiceerde twee romans en vier gedichtenbundels. Zijn
recentste roman is Borstendraagster (2005); zijn recentste bundel Vrouwenliefde
& andere gedichten (2008).
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(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

JOS VERSTEEGEN (1956) - Publiceerde o.m. liedteksten en diverse dichtbundels,

zoals Voorgoed volmaakt (1996), Slapen bij een warme man (2008) en Zijn
overhemden op jouw huid (2010).
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (20083 met
tekeningen van Iris Le Rütte), Zodra (2010) en Daar (2011).
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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Hollands Maandblad aanvullende honoraria 2010/2011
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 2010-2011
van Hollands Maandblad in aanmerking komen voor een jaarlijks in de maand
oktober vastgesteld en uitgereikt Hollands Maandblad Aanvullend Honorarium:
- proza
DORIEN DE WIT - proza
VROUWKJE TUINMAN - proza
ELISE VAN ITERSON - tekeningen
KRIJN PETER HESSELINK - poëzie
MALGOSIA BRIEFJES - tekeningen
KAREN OPSTELTEN - tekeningen
VICKY FRANCKEN - poëzie
IRIS LE RÜTTE - poëzie
PHILIP HUFF - proza
DAVID PEFKO
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Het Aanvullend Honorarium is bedoeld als materiële steun in de rug, en niet als een
prijs in de zin van de drie Hollands Maandblad Schrijversbeurzen die jaarlijks worden
uitgereikt door de Redactieraad voor de beste bijdrage in de categorieën Poëzie,
Proza en Essayistiek. Het gaat om een donatie aan medewerkers van wie de bijdragen
in de afgelopen jaargang door het Stichtingsbestuur in het bijzonder werden
opgemerkt. De leeftijd van de medewerkers, de continuïteit van hun band met
Hollands Maandblad en de mate van relevantie van de ondersteuning, speelt bij de
nominatie mede een rol.
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Deze maand
Deze maand gaf ampel gelegenheid om in de herfstzon te mijmeren over wat Tony
Judt ooit betitelde als ‘The Grand Illusion’, ofwel de Europese Unie met haar 27
lidstaten, haar 4.324.782 vierkante kilometer aan grondgebied, haar 500 miljoen
inwoners, haar werkloosheid van 10 procent van de beroepsbevolking en haar
schuldenlast van circa 9,5 biljoen euro. Zo viel er te peinzen over het instructieve
gegeven dat de naam van de Europese hoofdstad, Brussel, is afgeleid van Bruocsella,
wat evolueerde tot Broekzele (ofwel Broeklanden aan de Zenne), hetgeen letterlijk
betekent: ‘Nederzetting nabij het moeras’.
Afgezien daarvan was er misschien wel speciaal aanleiding om de gedachten te
laten dwalen naar Brussel op 8 maart 1935, toen Johan Huizinga hier een voordracht
hield die hij reeds snel daarna uitwerkte tot het boek In de schaduwen van morgen.
Op dit punt aarzel ik of ik moet schrijven dat Huizinga een Nederlands historicus
was die leefde tussen 1872 en 1945. Tegenwoordig weet men niet meer of zo'n
toevoeging verhelderend dan wel beledigend is voor de hoger opgeleiden onder ons,
de enige sociale groep in Nederland waarvan volgens recent onderzoek van de OECD
(OESO) de leesvaardigheid significant achteruit is gegaan de afgelopen jaren. Iets
zegt mij dat dit euvel van de geprivilegieerde klasse niet wordt gecompenseerd door
een toegenomen eruditie. Geen wonder wellicht, nu het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) onlangs vaststelde dat in Nederland ‘niet alle leerkrachten en
docenten zelf de basisvaardigheden taal en rekenen voldoende beheersen’, en dat zij
daardoor ‘uiteraard ook niet in staat zijn om leerlingen deze basisvaardigheden goed
bij te brengen’.
Nu ja, in het bedoelde boek analyseert Huizinga (die ook taalkundige, Sanskritist
en cultuurfilosoof was) de situatie in Europa van de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. Vooral de twee eerste zinnen zijn bekend (‘Wij leven in een bezeten
wereld. En wij weten het.’), maar deze maand lijkt vooral de daaropvolgende passage
stof tot bespiegeling te bieden: ‘Het zou voor niemand onverwacht komen, als de
waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid
achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen
nog wapperende, maar de geest geweken.’
Wat Huizinga bedoelde, was dat de Europese crisis van zijn tijd voortkwam uit
vele kwalen, maar dat de grootste kwaal de kwaal der goedgelovigheid was.
Goedgelovigheid betekent het ontbreken van de vaardigheid woorden te wegen.
Alsof hij het tijdperk van Twitter, managementbluf, praatprogramma's en
opiniepagina's voorzag, sneerde Huizinga: ‘Het woord zal dienen om den geest te
plechtiger te verzaken, een belijdenis van maling aan al wat weten en waarheid is.’
Uiteraard is er geen enkele reden om Huizinga al te serieus te nemen, want net
zoals alle geschiedschrijvers sloeg hij de plank niet zelden faliekant mis, maar toch
bleef zelfs bij een geharde optimist als ikzelf iets knagen door zijn diagnose van het
Avondland. Ik bedoel het besef dat als de zon van de beschaving ondergaat, ook de
geringste figuren lange schaduwen werpen, in de politiek evenzogoed als in cultuur
en letterkunde. Niets om je vrolijk over te maken, want het legioen der geringen telt
altijd één ego meer dan men zelf denkt. - BB
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Toestemming
Leo Vroman
Je mag ieder gedicht
van mij graag zingen
maar niet altijd
met een gezicht
of begeleid
met hoe heten die dingen,
lieve vreemdeling.
Ikzelf, ik fluisterde
mijn woorden pas
als de schemering
de tekst verduisterde
en ik zeker was
dat niemand luisterde,
maar als je echt moet
in het publiek
is een beetje muziek
en de hele rest
mij ook goed hoor.
Mij is alles best.

Fort Worth, 12 augustus 2011
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Zalig perspectief
Bloot op bed zie ik even bloot
aan het eind van mijn lijf
mijn voeten, elk zo groot
als vier of vijf
bomen in het wel drie
meter brede park, en zie
zes paarden van 2 centimeter lang
door verticale streepjes bereden,
elk van 1 centimeter lang,
voortglijden op het kale
grasvlak, nu geelbruin
en bruingeel verdord.
Bomen, paarden, alles wordt
door de lage zon schuin
verlicht,
en door mijn voeten even
zo en zo te doen
geef ik dit vergezicht
dit hele leven
een dikke zoen.

Fort Worth, 20 september 2011
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Trakl, Marsman, Nijhoff
Drie dichters flaneren samen in eenzaamheid
door Margriet de Koning Gans
Van alle zonderlinge Oostenrijkse dichters is Georg Trakl waarschijnlijk wel de
allerzonderlingste. Hij geldt in literaire kringen als een der belangrijkste Duitstalige
expressionisten, maar er zijn ook tal van critici die volhouden dat vorm en inhoud
van zijn poëzie voornamelijk het resultaat zijn van zijn ernstige drugsverslaving en
waarschijnlijk evenzeer van zijn schizofrenie. Zeker is dat hij al tijdens zijn leven
een kleine kring van bewonderaars had (onder wie jeugdvriend en schrijver Karl
Röck, Ludwig von Ficker, redacteur van het culturele tijdschrift Der Brenner, Ludwig
Wittgenstein, Karl Kraus, Oskar Kokoschka en de befaamde architect Adolf Loos).
Nadien toonden ook Martin Heidegger en Paul Celan hun waardering voor het kleine
oeuvre, terwijl in Nederland Hendrik Marsman ‘een bloedverwantschap zonder
weerga’ met de Oostenrijker voelde.
Trakl werd in 1887 in Salzburg geboren en stierf in november 1914 in een militair
hospitaal te Krakau aan een overdosis cocaïne. Te zeggen dat zijn korte leven nogal
ongelukkig verliep, is een understatement. Zijn moeder was verslaafd aan verdovende
middelen en had een bijzonder moeizame verhouding met haar kinderen. Trakl en
zijn zes broers en zussen werden opgevoed door een Franse gouvernante, die streng
rooms-katholiek was en ervoor zorgde dat de kinderen uit het protestantse gezin op
katholieke scholen terecht kwamen. Zij leerde de kinderen Frans en las hen dikwijls
voor uit Franse romans en tijdschriften. Wellicht stammen uit deze tijd al Trakls
vroege belangstelling voor Arthur Rimbaud en Charles Baudelaire. Zeker is in elk
geval dat hij reeds als scholier bordelen bezocht, waarschijnlijk een incestueuze
relatie onderhield met zijn vier jaar jongere zuster Gretl en experimenteerde met
drugs.
Voor de buitenwereld was hij was een stille, onopvallende jongeman, die er in
gezelschap van leeftijdgenoten meestal het zwijgen toe deed, en in 1905 het
Staatsgymnasium zonder diploma verliet, een jaar nadat hij zich had aangesloten bij
de Salzburger dichterskring ‘Apollo’. In deze tijd was hij al zo ernstig verslaafd aan
alcohol en diverse verdovende substanties (morfine, chloroform, opium en veronal)
dat menigeen vermoedt dat zijn keuze om een driejarig praktijkopleiding in een
apotheek te gaan volgen louter was gebaseerd op de gemakkelijke toegang tot
roesmiddelen.
Op een kleine kring vrienden na wisten weinigen van Trakls literaire aspiraties.
Die doofden zelfs bijna uit nadat in 1906 twee theaterstukken van zijn hand matig
werden ontvangen, maar hij overwon zijn eerste creatieve crisis in 1908 met zijn
poëziedebuut in een lokaal literair tijdschrift. In hetzelfde jaar vertrok Trakl naar
Wenen om farmacie te gaan studeren en zijn letterkundige loopbaan voort te zetten.
Na het behalen van zijn graad trad hij uit financiële noodzaak als vrijwilliger toe tot
het leger bij de medische dienst. Ondanks toenemende vlagen van pathologische
depressies en angstaanvallen, en al evenzeer toenemend drugsgebruik, lukte iets als
een literaire doorbraak bij Ludwig von Fickers blad Der Brenner, wat in 1913 werd
gevolgd door de publicatie van zijn debuutbundel Gedichte bij Kurt Wolff Verlag
in Leipzig.
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Toen het jaar daarop de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd Trakl opgeroepen als
legerapotheker, en werd naar het front in Galicië gezonden (dat destijds tot het
Oostenrijkse Rijk behoorde, en delen van Polen en de Oekraïne omvatte). Daar
maakte hij de beruchte
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slag bij het Oekraïense Gródek mee, een der bloedigste botsingen tussen de
Oostenrijkers en de Russen uit de gehele oorlog. Voorafgaand aan de slag werden
vlakbij Trakls lazaret dertien Ruthenen opgehangen, waarna de dichter zowat in z'n
eentje de zorg kreeg voor een kleine honderd zwaargewonden en stervenden. Trakl
kreeg een zenuwinstorting en probeerde zichzelf door het hoofd te schieten, wat net
voorkomen kon worden. Hij werd afgevoerd naar een militair hospitaal in Krakau
en onder strenge observatie geplaatst. Maar de depressie verergerde, en hoewel zijn
vrienden nog van alles probeerden (Wittgenstein reisde zelfs af naar Krakau), kwam
hulp te laat. In de avond van 3 november 1914 stierf hij na de inname van een
overdosis cocaïne aan een hartstilstand. De overlijdensacte liet in het midden of het
zelfmoord dan wel een ongeluk betrof.
Enkele maanden later, in het voorjaar van 1915, verscheen Trakls tweede bundel
Sebastian im Traum, die nog door hemzelf was samengesteld. In 1919 verscheen
een door zijn vriend Karl Röck verzorgde bundeling van al het gepubliceerde werk
onder de titel Die Dichtungen (Trakl had met Röck afgesproken dat deze zich over
zijn werk zou ontfermen ingeval hij niet terug zou komen van het front).
Voor wie er gevoel voor heeft, zijn Trakls gedichten weliswaar zwanger van
herfstgedachten, ondergangsbeelden, duisternis, angst. sterven en vergankelijkheid,
maar op een vreemde manier tegelijk toch ook licht van toon, vol van kleuren,
zinderend van licht en beweging en harmonie. Bovenal maken ze voelbaar dat de
ziel van de dichter - van deze dichter - hier op aarde geen thuis vindt en slechts gedijt
in het transcendente. Overigens zijn in Nederland diverse bundels met vertalingen
van Trakls werk verschenen, zoals Het laatste goud van vervallen sterren door Jan
U. Terpstra, Gedichten door Frans Roumen (met commentaren door Rob van Erkelens)
en Het zwijgen in steen door Huub Beurskens.
Trakls bekendste gedichten zijn waarschijnlijk ‘Gródek’, ‘Verfall’, ‘An den Knaben
Elis’, ‘Helian’, ‘Verklärter Herbst’, ‘Herbst der Einsamen’, ‘Ein Winterabend’ en
‘Im Winter’.
Hier wil ik echter wijzen op een vers dat wellicht minder bekend is, maar dat een
wonderlijke relatie lijkt te hebben met de poëzie van ‘de Hollandsche
jongeren-beweging’ uit het begin van de twintigste eeuw. Het gaat om het gedicht
‘Musik im Mirabell’ (‘Zweite Fassung’) uit de bundel Gedichte, dat tegenwoordig
ook te bewonderen is op een grote gedenkplaat in de Salzburger Schlossgarten
Mirabell.

Musik im Mirabell
Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig stille Menschen gehn
Am Abend durch den alten Garten.
Der Ahnen Marmor ist ergraut.
Ein Vogelzug streift in die Weiten.
Ein Faun mit toten Augen schaut
Nach Schatten, die ins Dunkel gleiten.
Das Laub fällt rot vom alten Baum
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Und kreist herein durchs offne Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.
Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.
Die Magd löscht eine Lampe aus,
Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.

We volgen hier de waarnemingen van een anonieme verteller, die dwaalt door een
oude tuin in Trakls geboorteplaats Salzburg. Belangrijker is wellicht nog dat we hier
te maken hebben met een nieuwe literaire vorm die hoort bij de bewoners van de aan
het einde van de negentiende eeuw nieuw ontstane metropolis, Großstadt, ofwel ‘de
grote stad’. De industriële revolutie, de uitdijende bevolking, de urbanisatie en de
sociale modernisering van West-Europa hebben een nieuw soort stadsmens gecreëerd.
Die stadsmens is individueel en ongebonden, los van gildestructuren en familiebanden,
maar ook anoniem en eenzaam. Bij de door Trakl bewonderde Baudelaire is de
verbeelding van deze nieuwe mens het type van de flaneur. Dit is een figuur die

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

9

doelloos door de stad wandelt, het leven van anderen aankijkt, af en toe een korte
ontmoeting heeft met iemand (of zich dat voorstelt), de vrijheid van de stad opzuigt,
maar uiteindelijk dikwijls vervuld wordt van gebrek aan identiteit alsmede gevoelens
van overbodigheid en buitengesloten-zijn.
In ‘Musik im Mirabell’ loopt de anonieme flaneur in de baroktuinen van het
verlaten en vervallen paleis Mirabell aan de rand van Salzburg. Het paleispark is
opengesteld voor het publiek, en er zijn naast de dichter nog meer mensen die stil
door het park wandelen, ieder in zichzelf gekeerd en even anoniem als de figuur
wiens blikken wij volgen. De observaties zijn onmiskenbaar Trakliaans. Het is een
mooie dag geweest, maar nu treedt de schemering in. Een vlucht vogels trekt over,
een marmeren faun staart met zijn dode ogen naar schaduwen die door het donker
glijden. Door een openstaand raam van het huis dwarrelen herfstbladeren naar binnen;
een rode baan laat zonlicht veroorzaakt griezelige schaduwen in de lege ruimte achter
het raam. Het wordt nu helemaal donker. Er gaat een witte schim van een man naar
binnen, een hond rent door de vervallen gang en de dienstmaagd blaast de lantaarn
uit. In het donker klinken dan sonates.
Het is duidelijk dat dit allemaal in de fantasie van de wandelaar gebeurt, want het
is er volkomen stil. Maar de muziek, waarnaar de titel van het gedicht verwijst - nee,
de gedachte aan muziek - is het enige wat er van het verleden overblijft. Door de
sonates te horen, maakt de flaneur voelbaar dat het verleden voorbij is. Hij maakt
voelbaar dat ook het leven in de muziekstad Salzburg vluchtig is voor iedereen, net
zo vluchtig als de muziek zelf. De sonates confronteren hem met zijn eigen
sterfelijkheid.
Het gedicht behoort onmiskenbaar tot het modernisme. De dichter noch zijn
wandelaar weet zich nog met het verleden verbonden. In feite verwijst Trakl hier
rechtstreeks naar Baudelaire's sonnet ‘A une Passante’ uit diens bundel Les fleurs
du Mal (1857). Baudelaire heeft in dit vers als eerste de figuur van de
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flaneur ingevoerd en de anonimiteit van de stadsmens helder beschreven.

À une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair.. puis la nuit! - Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?
Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!

Hier is sprake van een man die snakt naar contact en liefde, maar die leeft in het
besef dat men in een drukke straat in de grote stad niet zomaar meer een dame kan
groeten, laat staan aanspreken. De man heeft één moment een visioen van een
hartstochtelijke liefde, die hij haar verklaart met zijn blik. Zij herkent die blik, dat
weet hij zeker, maar dan zijn ze elkaar alweer gepasseerd. De anonimiteit is niet
doorbroken en de eenzaamheid slaat des te harder toe. Het is de liefde die alleen de
stadsbewoner ervaart, schreef Walter benjamin later.
Baudelaire laat zien dat in de moderne wereld de mensen onherroepelijk langs
elkaar heen leven. Wel gebruikt hij hier nog de traditionele sonnetvorm met de
wending na de eerste acht regels: de klap en het inzicht dat zijn illusie onmogelijk
is, komen in de tweede helft.
Bij Trakl ligt dat anders. Hij leefde een mensenleven later dan Baudelaire en voor
hem was de moderne stadsmens een gegeven waaraan niets bijzonders meer was.
Bij hem dan ook geen emotionele wendingen, maar een kalm, feitelijk relaas van
zijn waarnemingen en overwegingen. In vier kwatrijnen in gekruist rijm maakt hij
zijn avondwandeling en wordt hij bezocht door een fragmentarisch beeld van het
verleden, dat in deze tuinen nu eenmaal niet te vermijden is. In zijn gedicht is duidelijk
dat de flaneur geen behoefte heeft aan contact met tijdgenoten, en ook niet met het
verleden. Hij is de moderne mens, die leeft in het besef dat hij zonder banden en
bindingen is, vrij maar eenzaam.
Trakl was een tijdgenoot van de Nederlandse dichters die hier de generatie van 1910
vormden. Deze generatie brak met de romantische lyriek van de Tachtigers. Ze
schreven over het dagelijks leven in een stijl die ze zelf betitelden als ‘parlando’.
Terwijl de Tachtigers zich lieten inspireren door de Engelse romantici Keats en
Shelley, waren voor de nieuwe generatie dichters Baudelaire en Rimbaud de grote
voorbeelden. Dat is goed te zien aan het gedicht ‘Herinnering (II)’ van J.C. Bloem,
waarvan de eerste twee strofen luiden:
De gloeiende avond in de kleine stad:
Verlichte ramen stonden ruisend open
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Naar zomertuinen en het langzaam lopen
Van de geliefden langs het grijze pad.
Als dit geheime ooit wéér te leven was:
Hoe dat het zachte licht van een lantaren
Scheen op de donkere, gedempte blaren,
Wist het hart, dat het van de dood genas.

Als elke ervaring van magische schoonheid steeds opnieuw beleefd kon worden, zou
de mens onsterfelijk zijn. Maar juist door de eenmaligheid van de beleving dient zich
het scherpe besef van sterfelijkheid aan. Precies dit perspectief is in de gedichten
van Baudelaire en Trakl aanwezig.
Een ander aspect dat de generatie van '10 gemeen had met Baudelaire en Trakl is
dat er in de gedichten veel wordt gewandeld. Niet voor niets heet de eerste bundel
van Martinus Nijhoff De wandelaar (1917). Sterker nog: poetisch wandelen werd
destijds de ‘Nijhoviaanse manier van dichten’ genoemd. Marsman heeft zelfs
geschreven dat hij de verzen van Martinus Nijhoff ‘staande gedichten’ vond, in
tegenstelling tot de verzen van de Tachtigers, die ‘liggend’ waren. Nijhoffs werk had
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volgens hem met de haperende rijmen en enjambementen duidelijk een ‘staand
rhythme’.
Zeker is dat in Nijhoffs poëzie niet zelden wordt gewandeld, geflaneerd, en dat
de wereld vanuit het staande perspectief wordt beschouwd. Vanuit dit besef valt op
hoezeer Nijhoffs gedicht ‘Mozart’ dan lijkt op Trakls ‘Musik im Mirabell’. Het vers
is opgenomen in Nijhoffs tweede bundel Vormen (1924) en staat veelbetekenend in
het deel ‘Tuinfeesten’:

Mozart
Het vroege zonlicht trilt in de cypressen,
Drijft als een blonde schaduw over 't gras
En stroomt, huiv'rend in 't hooge vensterglas,
In 't blank boudoir der grijzende comtesse.
Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren,
- Hoor den gekooiden vogel boven haar Weer buigt haar witgepoederd kapsel naar
't Borduurwerk van verguld en bonte kleuren.
Op 't zelfde uur wordt iemand ingelaten
Die zwijgend buigt en voor 't klavier zich zet,
En uit het oude hart van 't zwak spinet
Waait de verwelkte geur van een sonate.
Zij volgt zijn handen langs de gele toetsen,
- De thema's keeren telkens weer terug En ziet door 't zijraam de oprijlaan, de brug,
De wandelaars, de miniature koetsen.

Net als bij Trakl ook hier vier kwatrijnen met een open rijmschema (omarmend),
een huis in een park en een tijd die voorgoed is vervlogen. Ook hier geen duidelijke
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ik-figuur, maar een anonieme wandelaar die de sfeer van het verleden even oproept
in zijn fantasie. Hij komt in de ochtend door het park geflaneerd, ziet hoe het zonlicht
door het raam naar binnen stroomt en hoe de tijd hier is blijven stilstaan. Hij stelt
zich de oude, laatste bewoonster voor, en hoe zij hier voor het raam zat. Met haar
grijs gepoederde pruik stamt ze net
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als de schimmen in Mirabell, uit de barok. Ze borduurt en wacht op iemand die voor
haar op het klavier sonates komt spelen. Ze kijkt terloops naar buiten of ze hem al
aan ziet komen, maar ziet in de verte ‘wandelaars’ en ‘miniature koetsen’. Zij stammen
uit haar eigen werkelijkheid, en dat is zo lang geleden dat ze bijna uit het zicht zijn
verdwenen. In haar tijd betekende het dat de mensen juist naar haar toe kwamen. Nu
gebeurt dat niet meer. De toetsen van het klavier herhalen ook telkens dezelfde
thema's, telkens deze dag, telkens deze herinnering.
Beide gedichten verwijzen in de titel naar muziek. Muziek die juist hier niet meer
wordt gehoord, maar die als enige van een vroeger leven is overgeleverd. Het lijkt
haast of Nijhoff heeft doorgeborduurd op de gedachte van Trakl, die eindigde met
de klanken van een sonate. Dat kan bijna niet anders dan een sonate van Mozart zijn,
die in Salzburg werd geboren en ooit met de koets naar Nederland kwam. In Mirabell
klonken de sonates nog; hier stijgt slechts de verwelkte geur ervan nog op uit het
klavier.
Opvallend is de rol van het daglicht, dat in beide gedichten via het raam naar
binnen glijdt en de enige verbinding tussen buiten en binnen vormt. Evenzeer in
beide gedichten is de flaneur een buitenstaander; zij kunnen niet naar binnen. Dit
buitengesloten zijn wordt nog sterker aangezet door de andere wandelaars in beide
gedichten, de overvliegende trekvogels bij Trakl en de koetsen bij Nijhoff die in de
verte verdwijnen. Zij allen zijn passanten die de eenzaamheid van de wandelaar
onderstrepen.
Het verschil tussen beide gedichten zit in de tijd van de dag. Trakls gedicht baadt
in dovend avondlicht, terwijl Nijhoff zijn fantoombeeld situeert in een frisse ochtend,
wanneer alles nog staat te gebeuren. Dat is een paradox: elke ochtend begint even
verwachtingsvol, maar de tijd is gestold in deze ene vergeefse verwachting: ‘Dezelfde
dag moest steeds opnieuw gebeuren’.
Het andere verschil tussen de twee gedichten is dat bij Trakl de beelden van de
schimmen die worden opgeroepen, aanzienlijk zwakker zijn dan die bij Nijhoff. De
waarneming is meer terloops. Over Mirabell daalt juist de schemering, en is het bijna
herfst. Het blijft bij een laatste gerucht. Na het vallen van de duisternis klinkt alleen
nog een sonate in het hoofd van de wandelaar. Bij Nijhoff tilt de vrouw
verwachtingsvol haar hoofd op in de hoop dat ze de sonatespeler al ziet komen, en
ze ziet dan de wandelaars en de koetsen bij de brug in de verte.
Wat betekenen de overeenkomsten tussen deze gedichten van Trakl en Nijhoff? Is
het een toeval die toe te schrijven is aan stilistische en programmatische verwantschap,
of is er een directere lijn te ontwaren? Zeker is dat Nijhoff zeer werd bewonderd
door Trakl-bewonderaar Marsman. Deze zag bijkans ademloos op tegen zijn vriend
die zo onstuimig de dichtkunst was binnengekomen en radicaal had gebroken met
de poëticale beginselen van de Tachtigers. Adriaan Roland Holst ijverde ervoor
zowel Marsman als Nijhoff in de redactie van De Gids te krijgen, maar deze pogingen
werden gedwarsboomd door de oude Gids-garde, bestaande uit de historici Johan
Huizinga en H.Th. Colenbrander en de voormalig kunstredacteur van de NRC Johan
de Meester. Zij vonden vooral de poezie van Nijhoff onbenullig. (Nijhoff week uit
naar De Stem). Roland Holst kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar dat Marsman in
de redactie mocht, en samen hebben ze toen het bolwerk ‘opengebroken’. Maar op
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het moment dat Nijhoff ten slotte ook tot De Gids werd toegelaten, was hij al een
gevestigd en alom bejubeld dichter.
Ondertussen was Marsman tijdens een vakantie in Noord-Duitsland in 1919 voor
het eerst in aanraking gekomen met de poëzie van Georg Trakl. Hij was direct diep
onder de indruk en in april 1923 plaatste hij in De Gids een beschouwing over de
Oostenrijkse dichter. Nijhoff heeft dat artikel later in zijn bespreking van Marsmans
essaybundel De anatomische les uitvoerig bewierookt, en dat deed hij nadien ook
voor de gedichten van Trakl zelf.
Deze connectie doet vermoeden waar Nijhoff de inspiratie voor zijn gedicht
‘Mozart’
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heeft gevonden, dat opvalt door de combinatie van Trakliaans taalgebruik en de
overeenkomstige dichtvorm van vier kwatrijnen. Zekerheid is er echter niet
hieromtrent. Marsman zegt in zijn bespreking van Nijhoffs bundel Vormen niets over
Trakl.
Anderzijds zijn de banden tussen de drie te sterk om te negeren. Niet voor niets
noteerde het rooms-katholieke dagblad De tijd nog in 1936 bij de verlening van de
Van der Hoogtprijs aan Marsman: ‘De verschijning van Marsmans eerste dichtbundel
Verzen is een datum geweest in de Jong Hollandsche literatuur. Geen jongere zal
deze datum vergeten. [...] Het deed een nieuwe verstechniek, een nieuwe
“levenstechniek” - als men dat mag zeggen - ontstaan. Het legde verband tusschen
de Hollandsche jongeren-beweging en der poëzie der beste Duitschers: Rilke, Trakl,
de nieuw-ontdekte Hölderlin...’
Het is waar: in Marsmans Verzen zijn gedichten als ‘Virgo’, ‘Bloesem’ en ‘De
blauwe tocht’ evident rechtstreeks geïnspireerd door de poëzie van Trakl, zoals te
merken is aan het expressionistisch gebruik van kleuren dat zo kenmerkend is voor
het kleine oeuvre van de Oostenrijker. Ik kan het niet bewijzen, maar ik wil wedden
dat Nijhoff (die Trakl diverse malen bewonderend noemt in zijn beschouwend werk,
bijvoorbeeld als ‘een groot dichter’ en iemand ‘die zeer zeker bekend en van invloed
zal blijven’) zijn ‘Mozart’ evenzeer heeft geschreven met de gedoemde Salzburger
voor ogen.
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Jasper Mikkers
het verleden dat je zoekt, weet wie je bent
het staat op afstand in de mist
en dampt en schudt zijn manen, is ontstemd
steeds dichter schuift het naar je in het heden
je bent de kleuter die het been omklemt van
een moeder die een eindeloze was afwerkt
ze voelt je klauwend grijpen bij haar dijbeen
buigt naar je over en trekt uit je vuile overhemd
het was door jou dat het een ziel en adem kreeg
het leefde op als jij je blik erop liet rusten
bewaarde alles als te kleine kleding in een kast
het wordt wanneer je weg bent, ademloos en leeg
het weet en is begonnen in te pakken, schoen
en kus, om met je in te stappen in de laatste bus

(het verleden weet wie je bent)
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stel je volstrekte duisternis voor
ondraaglijke druk, micro-organismen waaierend
met tentakels, ogen waren er nog niet
er is sindsdien dikwijls gelachen
honderdduizend sokken zijn er opgehangen naast kachels
pijlen in gif gedoopt, krulspelden ingezet
kamelen kregen een zak met water omgehangen
baarden van mannen die leer en thee verkochten zittend
op een wrak krukje, werden wil als wastabletten in de zon
het is miljoenen keren gedaan
ook al werd niet één sok teruggevonden
tussen toen en nu
er werden struiken opzij gebogen
gangen gegraven, zand gezeefd
gezichten kwamen bloot te liggen die
een aardbeving overleefden, dat wel
nog voor fatsoenlijk linnen werd geweven
er voor het eerst aan kwasten verven kleefden die niet verkleurden
maar dit, jouw gezicht, in mijn hand
is dat niet prachtig, is nooit gedaan

(één keer)
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de diepste wet van het heelal
mijn wil
is zwaartekracht
ik ben de wetten
die ontstonden in het eerste uur
al voor het kon ontstaan
lag vast wat ik nu mag
volvoeren op de tast
wat me leiden zal naar jou
die even onvermijdelijk bestaat
in stof of weg daarheen
die ook niet weet waaraan
de greep van hand of glans
van onderlip is onderworpen
ik ben een onderdeel dat deelt
in wat verspreid bijeengehouden wordt
en als ik zeg het heeft niet veel gescheeld
dan is dat voor de grap
want alles wat niet werd voorzien
komt vreesloos dichterbij
tot aan mijn laatste stap
hoe kan ik spreken nog van mijn en ik
alleen als ik akkoord ga met
het niet-bestaande spel van vrije wil en keuze
tikken mijn vingers toetsen aan tot poëzie
en kan ik ik persen uit mijn vastgelegde vel

(mijn wil is zwaartekracht)

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

17

Zijweg naar de onschuldigen
De Tao van dementie
door Krijn Peter Hesselink
Wanneer ik mijn grootmoeder opzoek in haar verpleeghuis aan de duinen, is ze blij
me te zien. Ze veert steevast op in haar rolstoel en roept: ‘Ah, een vertrouwd gezicht!’
In werkelijkheid is het jaren geleden dat ze me voor het laatst bij mijn naam heeft
aangesproken. Toch voel ik me nog steeds herkend. Dikwijls begint ze omstandig
te vertellen over de onwaarschijnlijk hectische gebeurtenissen die zich vlak voor
mijn komst moeten hebben afgespeeld in de schijnbaar zo bedaarde huiskamer van
haar afdeling. Een hoofdrol daarbij is altijd weggelegd voor ‘de jongens’. De jongens
hebben van alles geprobeerd, maar wat ze ook deden, het wilde allemaal net niet
lukken. ‘Maar gelukkig,’ zo besluit ze haar verhaal dan, ‘toen kwam mijn...’ En
terwijl ze me stralend aankijkt, valt ze stil. Ze heeft duidelijk geen idee wat ik nu
precies van haar ben.
Als ik vrienden over mijn demente grootmoeder vertel, is een terugkerende vraag
of ze nog wel een menswaardig bestaan leidt. Deze vraag komt, denk ik, vooral voort
uit identificatie. Ze vinden het een beangstigend idee dat ook hun eigen geestelijke
vermogens het op een gegeven moment kunnen gaan begeven. Ik heb mijn
grootmoeder echter zelden zo blijmoedig van de dingen zien genieten als de laatste
jaren.
Laatst hadden we het plan opgevat wat door de duinen te gaan wandelen. De
voetstukken van haar rolstoel bleken echter onvindbaar. De verpleegsters hielpen
haar daarom in een ander exemplaar, eentje met voetstukken. ‘Mag ik hier echt gaan
zitten?’ vroeg ze vlak voor ze zich liet zakken. Het mocht echt. Vervuld van
dankbaarheid nestelde ze zich in het gevaarte. Toen we naderhand op een duintop
wat zaten uit te rusten, vroeg ze of ik niet moe was. ‘Anders loop ik het stuk terug
wel,’ bood ze aan. ‘Kan jij lekker zitten...’
Ze heeft ook al eens geprobeerd om me de bloemen cadeau te doen die ik haar
een minuut tevoren had gegeven.
De vraag wat een menswaardig bestaan is heeft biologische, psychologische,
sociologische, wijsgerige maar ook politieke dimensies. Ruim een jaar geleden wist
het Burgerinitiatief Voltooid Leven (van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil) meer dan
honderdduizend steunbetuigingen te verwerven voor hun streven naar ‘legalisatie
van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten; dit op hun uitdrukkelijk
verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid’. Onder de
initiatiefnemers zijn ook politieke zwaargewichten als Hedy d'Ancona en Frits
Bolkestein.
Het grote aantal steunbetuigingen betekende dat de Tweede Kamer zich over deze
kwestie moest buigen, en inmiddels zijn er al twee hoorzittingen aan het initiatief
gewijd. Steun in de rug kreeg het burgerinitiatief door een recente enquête van het
toch niet als vooruitstrevend bekend staande weekblad Margriet waarin ruim driekwart
van de respondenten zich uitsprak voor euthanasie bij een ‘voltooid leven’. Overigens
dacht 74 procent van de respondenten daarbij aan dementie.1
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Het is het burgerinitiatief niet te doen om mensen die ondraaglijk lijden. Voor
dergelijke gevallen voldoet de huidige euthanasiewetgeving. Het gaat om iets anders.
Ik citeer uit de tekst van het burgerinitiatief: ‘Soms zien we geen mogelijkheden
meer ons leven in een voor ons zinvolle vorm voort te zetten en krij-
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gen we het gevoel onszelf te overleven. Alles van waarde ligt achter ons en alleen
leegte resteert nog. Soms raken we geheel afhankelijk van de hulp van anderen en
verliezen we elke vorm van regie over ons eigen leven. Soms ook worden we
geconfronteerd met fysieke ontluistering en een onomkeerbaar verlies van onze
persoonlijke waardigheid.’2
De premisse van deze uiteenzetting is de overtuiging dat het bestaan alleen de
moeite waard is zolang we er zelf de regie over voeren. Autonomie boven alles.
Ik denk geregeld aan deze visie op het bestaan als ik bij mijn grootmoeder ben.
En ik dacht er ook aan die keer dat we op weg naar de duinen langs het dorp kwamen.
Mijn grootmoeder verklaarde dat ze naar de stad wil. Ze zei: ‘Voorbij het stadscentrum
is een zijweg naar de onschuldigen.’
Later die middag zaten we in de restauratie van het verpleeghuis te genieten van
een kopje thee en een koekje. Mijn grootmoeder vergaapte zich zoals gebruikelijk
aan de voorbijkomende mensen, van wie velen in een rolstoel zaten. Ze zei: ‘Toch
handig zo'n sloot, voor de auto's en het eten.’
Hoewel ik in het algemeen een redelijk georganiseerde indruk weet te maken op de
buitenwereld, besef ik vaak dat ik minder verschil van mijn grootmoeder dan je zou
denken. Zo herinner ik me een incident van twee jaar terug. Ik had in een café wat
zitten werken. Mijn hoofd zat vol onbestemde hersenspinsels toen ik het pand verliet.
Buiten had ik even geen idee meer waar ik mijn fiets ook al weer had geparkeerd.
Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten alle kanten op. Het volgende moment liep
ik naar mijn fiets, zonder dat ik op enigerlei wijze bewust had bedacht waar die stond.
Evenmin had ik bewust besloten ergens naartoe te lopen.
Zo gaat het vaker bij mij. De bewuste regie die ik over mijn leven pretendeer te
voeren, is maar al te vaak niet veel meer dan een achteraf aangebracht vernisje op
een onbewuste oersoep.
De taoïstische wijze Zhuang Zi (‘Meester Zhuang de Volkomene’) begreep dat
als geen ander. ‘Als de ogen niets zien, de oren niets horen, het hart niets weet, dan
zullen de goden je lichaam bewaren,’ noteert hij in een van zijn geschriften.3 In mijn
geval voerden de goden mijn onwetend lichaam naar mijn fiets.
Een andere taoïstische wijze, Lie Zi, bracht de voordelen van de onwetendheid
zelf regelrecht in verband met dementie, in wat misschien wel de oudste beschrijving
van die aandoening uit de wereldliteratuur is.4 Hij schetste om te beginnen het
ziektebeeld: ‘Toen Huazi uit Yangli in de staat Song de middelbare leeftijd bereikte,
verloor hij zijn geheugen. Wat hij 's ochtends had gekregen, was hij 's avonds weer
vergeten; wat hij 's avonds had gegeven, was hij 's ochtends alweer vergeten. Op
straat vergat hij te lopen, thuis vergat hij te zitten. Vandaag wist hij niets meer van
gisteren; morgen zou hij niets meer van vandaag weten.’
Huazi's wanhopige familieleden vinden uiteindelijk een confucianist bereid hem
te genezen. Als het wonderbaarlijke herstel is ingetreden, is de reactie echter niet
zoals gehoopt: ‘Toen Huazi wakker werd, was hij razend. Hij verstootte zijn vrouw
en schold zijn zonen de huid vol, en gewapend met een speer verjoeg hij de
confucianist. Toen de mensen van Song hem arresteerden en vroegen waarom hij zo
tekeerging, zei Huazi: “Vroeger, toen ik vergat, kende ik geen grenzen. Ik was me
er niet van bewust of het universum al dan niet bestond. Nu ik plotseling weer mijn
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geheugen heb, raak ik verstrikt in duizend draden van leven en dood, winst en verlies,
droefenis en vreugde, liefde en haat, die zich de voorbije decennia hebben gespannen.
Mijn vrees is dat leven en dood, winst en verlies, droefenis en vreugde, liefde en haat
in de toekomst mijn geest danig in de war gaan sturen. Zal ik ooit nog een moment
van vergetelheid kennen?”’
Uiteraard kan men over deze vertelling van de wijze Zi over de demente Huazi op
verschillende manieren denken. Het probleem is alleen dat een mens pas weet hoe
het is om dement te zijn als hij niet meer weet hoe het is om dement te zijn en niet
langer als wilsbekwaam geldt. Wie besluit deze situatie voor te
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zijn, zoals Hugo Claus deed toen hij in maart 2008 uit het leven stapte, ontvlucht een
toestand die hij niet van binnenuit kent, maar wel vreest. Niets is zo eng als het
moeten loslaten van de werkelijkheid, van het bewustzijn, ja van het eigen ‘ik’, zeker
wanneer het geen weloverwogen keuze betreft, maar een onvermijdelijk uitvloeisel
is van het aftakelen van ons brein. Tegelijkertijd geldt dat in ons normale leven onze
mooiste momenten vaak de ogenblikken zijn waarop we de teugels laten vieren. Juist
wanneer we de controle opgeven, worden we ontvankelijk voor wat het leven de
moeite waard maakt. Lucebert wist het al: ‘Alles van waarde is weerloos’.5
Als ik deze paradox voorleg aan mijn leeftijdgenoten, stuit ik doorgaans op een
muur van onbegrip. ‘Wat heb je aan mooie momen-
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ten,’ sneerde een vriendin tegen mij, ‘als je daarvan zelf geen weet meer hebt?’
Ik heb hier geen glashelder logisch antwoord op, maar ben er wel van overtuigd
dat hier iets belangrijkers speelt dan louter logica. Dat demente bejaarden zich vandaag
hun blijdschap van gisteren niet meer herinneren, betekent nog niet dat hun huidige
moment van blijdschap aan hen voorbijgaat. Anders gezegd: de vraag is niet of een
leven achteraf bezien de moeite waard is geweest; de vraag is of we het leven de
moeite waard vinden op het moment dat het wordt geleefd.
Als mijn grootmoeder me een vraagt stelt, begrijp ik haar vaker niet dan wel. Ze
staart naar mijn schoenen en zegt: ‘Heb je die warm moeten lopen?’ Of ze vraagt of
ik nog een afspraak heb gemaakt met de mensen in de stad om te overleggen over
‘de dingen’.
Doorvragen werkt zelden verhelderend in zo'n situatie. Mijn broer heeft daar geen
moeite mee. Hij begint gewoon te praten, associatief inhakend op alles wat mijn
grootmoeder te berde brengt. Zo kan hij uren achter elkaar met haar zitten babbelen,
tot grote bewondering van de verpleegsters.
Mijn broer heeft wat dat betreft een hogere staat van taoïstische verlichting bereikt
dan ik. Hij begrijpt dat de woorden er niet zijn om elkaar iets duidelijk te maken. Ze
dienen slechts om ons in staat te stellen onze onwetendheid met elkaar te delen. ‘Wie
weet, spreekt niet,’ wist Lao Zi, de grondlegger van het taoïsme. ‘Wie spreekt, weet
niet.’6
Bij een recent bezoek had mijn grootmoeder me al meerdere keren gezegd dat ze
zin had in thee. Toch had ze haar volle kopje nog niet aangeraakt. Toen ik er wat
suiker in deed en de thee begon te roeren, vroeg ze: ‘Kan ik dat niet zelf?’
Daarop reikte ik haar het kopje aan. Ze pakte het vast, bracht het met opperste
concentratie naar haar mond en bam een slok. Ze vond het heerlijk, zei ze. En dat
was aan haar af te zien. Al vergde het veel van haar aandacht om te voorkomen dat
ze morste. Na enkele slokken was de thee nog steeds niet op. Ze lachte. ‘Ongelooflijk
hoeveel thee er wel niet in zo'n kopje past!’
Ja, het is ongelooflijk, dacht ik.

Eindnoten:
1 Margriet nr. 17, 2011: 104.
2 www.uitvrijewil.nu.
3 Zie Kristofer Schipper (vertaling), Zhuang Zi; de volledige geschriften (Amsterdam 2007):
11,3.
4 Zie Jan de Meyer (vertaling), De geschriften van Liezi (Amsterdam 2008): 3,7.
5 Zie ‘de zeer oude zingt:’ in: Lucebert, Verzamelde gedichten (Amsterdam 2002): 442.
6 Zie J.J.L. Duyvendak (vertaling), Tau-te-tsjing; Het Boek van Weg en Deugd (Amsterdam
1980): hoofdstuk 81.
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Kruimels
Iris Brunia
Zoals je vandaag je handen omhoog hield
alsof je niet wist wat er gebeurd was
zo zal je me bijblijven
Dikke kleden om je lijf. Je rolt je als een slak in
de broodgeur
die vanochtend tussen ons in hing
beloofde respijt, saamhorigheid
waarin we ons wentelden als maden in een
vergeten lamsbout in de hoek
achter het afwasrek dat
zelden leeg was omdat er wat bij kwam als er iets
weg ging. Meestal omdat we het nodig hadden en
meestal hetzelfde
Je strijkt met je hand over het tafelblad alsof je
nogmaals de kruimels opveegt
De borden in het rek verzwijgen druipend
wat vanochtend gegeten is
en wat wij steeds zijn
regenboogkleuren in afwassop, drenkeling
op borgtocht vrij
tollend
onder het kaf van onze verlegen verbondenheid
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Er zit nog een oudje in de tuin
door Frans Pointl
Het was die eerste oktober negentienvijfenzestig een prachtige dag geweest. Twintig
graden in de zon, die scheen alsof het plotseling weer lente was geworden. In de tuin
van het honderddertig zielen tellende verpleeghuis hadden veel ouderen gezeten.
Op de avond van diezelfde dag liepen in een van de lange gangen twee artsen, de
vijfenvijftigjarige dokter Beem, verpleeghuisarts, en Jim Rinon de achtentwintigjarige
verpleeghuisarts in opleiding. Rinon was van Surinaamse afkomst.
Dokter Beem werkte, evenals Jim, vier dagen per week. De overige dagen werkte
er de vrouwelijke arts, dokter Pinder, een lange grijze dame van even in de zestig.
Het was een drukke dag voor beide artsen geweest, daarom hadden ze besloten
tot half negen 's avonds aanwezig te zijn. Het was stil op de gang, het personeel was
druk doende in de grote slaapzalen.
Een schoonmaakster, haar mantel over haar arm, snelde hen tegemoet. Vlak voor
Beem bleef ze staan.
‘Dokter! Er zit nog een oudje in de tuin, ze is in slaap gevallen. Ik had haar wel
naar binnen kunnen rijden maar ik moet mijn bus halen.’
‘Wij halen haar wel even op,’ zei Beem en keek op zijn horloge; kwart over acht.
‘Hoe kan dat nu?’ vroeg Jim.
‘Ik denk dat ze in hun haast vergeten zijn die vrouw naar binnen te brengen. Maar
ze zouden haar toch bij het warme eten gemist moeten hebben?’
Beiden liepen de kille, al bijna donkere tuin in.
In een rolstoel hing een kleine gedaante in een grijze jurk voorover.
Beem zag het meteen; ze was dood. Hij tilde haar hoofd iets omhoog en sloot met
een snelle beweging van zijn rechterhand haar ogen. Haar voorhoofd voelde koud
aan, onderkoeling wist Beem.
Hij wendde zich tot Jim. ‘Dood,’ zei hij.
Om half vijf werden de bewoners uit de tuin gehaald omdat er om vijf uur warm
werd gegeten.
Mevrouw Meuleman die zo aardig kon vertellen, dacht Beem. Hij herinnerde zich
dat hij haar onlangs digitalispoeders had voorgeschreven.
‘Kom op Jim, als de gesmeerde bliksem naar haar kamer, de rigor mortis is al
ingetreden.’
Beem holde met de rolstoel de gang door. Ze namen de lift die gelukkig leeg was.
Toen de liftdeuren zich op de derde verdieping openden, keek Beem snel naar links
en naar rechts; de gang was verlaten. Hij wist waar haar kamer was. Er waren maar
vijf eenpersoonskamers.
In het kamertje gekomen - meer een monnikscel - keek Jim Beem vragend aan.
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Met een fluitend geluid blies Beem de adem door zijn mond uit.
‘Dit is een grof geval van nalatigheid van de kant van het verpleeghuis. Als dit
bekend raakt, krijgen we de Inspecteur van de Volksgezondheid op ons dak, we
houden het dus onder ons.’
‘Wwa... wwwa... no... noteren we dan als doodsoorzaak?’ stotterde Jim.
‘Niet in paniek raken,’ zei Beem. Hij keek even op de kaart die aan de binnenkant
van de deur was bevestigd.
‘Mevrouw Annette Meuleman, geboren vier november achttientachtig is, rustend
op bed op één oktober negentienvijfenzestig om circa zeven uur 's avonds overleden,
doodsoorzaak myocardiale degeneratie. Dat schrijven we in ons dagrapport. Dit valt
onder beroepsgeheim, mondje dicht dus.’
‘Dokter Beem...,’ klonk Jims diepe stemgeluid aarzelend, ‘God wil dat we altijd
de waarheid spreken.’
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‘Laat iets wat niet bestaat er alsjeblieft buiten,’ reageerde Beem korzelig.
Die heeft nota bene een artsenbul maar is zo naïef als een kind, dacht hij met
plotselinge vertedering.
‘We tillen haar op en leggen haar op bed, kom op Jim, één twee drie!’ Het kleine
geheel verstijfde lichaam bevond zich nog steeds in zittende houding.
‘Om achterdocht te vermijden moeten we haar even rechtbuigen.’
‘Dit alles geeft me geen prettig gevoel, dokter Beem,’ zei Jim schor.
‘Geen tijd voor sentimenten Jim.’
Beem pakte haar linkerbeen en boog het recht. Met een droog knappend geluid
brak de knie.
Een dikke oude boomtak die je breekt, dacht Jim.
Daarna forceerde Beem het hoofd omhoog, weer een krak.
‘Jim breek jij de andere knie.’
Jim gehoorzaamde, zijn handen trilden, zweet parelde op zijn voorhoofd. Krak,
klonk het weer.
‘Nu moeten we het bekken nog recht krijgen, help me Jim, nu moeten we even
kracht zetten.’
Een heftig knappend geluid weerklonk.
De kleine gedaante lag nu ruggelings op het bed, in haar hals een paarse
bloeduitstorting.
‘Zo, die is weer netjes recht,’ constateerde Beem.
Er werd aangeklopt, een verzorgster kwam binnen. Verbaasd keek ze naar de beide
artsen.
‘We zijn net binnen,’ zei Beem. ‘We wilden controleren hoe het met mevrouw
Meuleman is na haar recente hartaanval. Zojuist hebben we geconstateerd dat ze
ongeveer anderhalf uur geleden is overleden.’
‘O wat erg, moet ik nu...’
‘Je moet niks, ga maar weg, we zijn in bespreking,’ onderbrak Beem haar.
Hij dacht aan zijn lege huis. Alles had Tanja meegenomen, geen kopje, mes, vork,
pannetje, niets had ze achtergelaten. Zelfs geen stoel, zijn bed was weg. Het serpent
had een oude slaapzak op de grond laten liggen, dat was goed genoeg voor hem.
Ze was verkwistend. Hij was genoodzaakt de goedkoopste auto aan te schaffen,
een Moskvitch, een Russisch bakbeest dat zwaar stuurde. Ze had geen rijbewijs,
anders was hij die auto ook kwijtgeraakt. Maar nu was er vrijheid.
Twintig jaar lang had die pathologische querulante zijn leven verziekt. Versmeten
jaren. De eindeloze concessies die hij had gedaan om de lieve vrede te bewaren! Hij
vervloekte zijn lafheid.
Hun eerste huwelijksjaar was redelijk geweest. Na Peters geboorte was het tussen
Tanja en hem snel bergafwaarts gegaan. Toen openbaarde haar ware aard zich.
‘Mama heeft een ander,’ had zijn zoon verteld.
‘Leuk voor mama, een ramp voor die ander,’ had hij gereageerd. Johnny zijn
tweejarig kleinzoontje zat in een hoge kinderstoel te krijsen. Grootvader was hij! Hij
voelde geen enkele affiniteit met dat roodharige jochie.
In de spiegel gaf hij zichzelf hooguit vijfenveertig. Tijd die jeugd opbouwt en
ouderen afbreekt, dacht hij verbitterd.
Jammer dat Peter, die enig kind was, niet had willen studeren. Hij was
gesprekstelegrafist geworden op het hoofdkantoor van de PTT op de dam.
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‘Dokter Beem?’ Hij schrok van Jims zware stem.
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‘Onlangs las ik in een boek ongeveer deze zin: een dode is een ding waarvan wij ons
zo snel mogelijk willen ontdoen.’
‘Aardig geformuleerd,’ zei Beem.
Jim was op de enige stoel in het kamertje gaan zitten. Beem zat op de rand van
het bed, zijn rug naar het lijk.
‘Weet je Jim, Annette Meuleman verloor haar ouders aan tbc toen ze zes jaar was.
Ze werd ondergebracht in het Maagdenhuis aan het Spui waar ze door de nonnen
werd verzorgd en onderwezen. Lach niet, mevrouw Meuleman zei: “Er werd vooral
aandacht besteed aan naailessen.”’
De nonnen bewaakten de maagdelijkheid van de weesmeisjes zoals de thesaurier
de schatkist. Zonder begeleiding van de nonnen kwamen de meisjes zelfs niet op
straat.
Toen Meuleman twintig was, mocht ze eruit, kwam te werken voor een katholiek
artsenechtpaar waar ze voor hun twee kinderen zorgde. Die baan hadden de nonnen
voor haar bekokstoofd. Later is ze met een politieagent getrouwd.’
‘Dat heeft u allemaal goed onthouden.’ Er klonk bewondering door in Jims stem.
‘Ons vak bestaat vooral uit onthouden.’
‘En ze is katholiek gebleven,’ zei Jim wijzend op het grote houten kruis boven de
kamerdeur.
In Jims nabijheid stroomde Beem vol energie, nieuw en spannend. Thuisgekomen
zag hij hem nog steeds: kleine rechte neus, volle zinnelijke lippen, kleine hagelwitte
tanden die allemaal een klein stukje uiteen stonden. Een fietsenstalling maar wel een
schitterende, dacht hij.
Jim toonde te veel medeleven met de meestal krakkemikkige bewoners. Hij zou
moeten leren afstand te nemen. Sloot je de deur van het verpleeghuis achter je, dan
moest je ze uit je hoofd zetten. Ondanks Jims meestal rake diagnoses betwijfelde
Beem of hij een goede verpleeghuisarts zou worden. In zijn auto heftig op zijn rem
trappend voor een rood stoplicht, zei hij hardop tegen zichzelf: ‘Jim wordt de beste
verpleeghuisarts ooit, daar zal ik voor zorgen.’
Hij had een doel voor ogen.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

26

Abracadabra Tegengestelde Crisisinrichting Blijspelschrijverij
Pornoshopfoto Huwelijksgeluk Aanbevelenswaard Tweederangsverkeer
Reisgelegenheid Liefdespoëzie Koopmannenkantoor Goederenvervoer
Uitverkoopbesluit
Hugo Brandt Corstius
Antecederen is de handigste truc voor het verkrijgen van medezeggenschap.
Avondweigering dwong mij tot diep in de nacht te werken aan een minderheidsnota.
Magnetronmaaltijd moet je eten bij een te klein wijngaardoppervlak.
Amazonenrok is geliefkoosd kostuum in een komisch zomerprogramma.
Martelingenklucht valt alleen te ontdekken in een vluchtelingenkamp.
Kabinetformaat kan ook betekenen: wieggrootte bij aankomelingschap.
Bedelaarsgezicht kan je wel eens dwingen tot een sinterklaasgeschenk.
Wetenschappelijk bewezen is de slechtste daad: maken van een krijgsgevangene.
Geraniumpot is op straat vaak het verzamelpunt voor popmuzikanten.
Regeringsstandpunt werd pas in 1948: geldigheid van het humanistenrecht.
Genesisverhaal is het allerstomste verzinsel als jaargemiddelde.
Geëvolueerd tot liefhebben van lekker eten is eetlustopwekkend.
Kinderenbedtijd wordt door meervoudige kinderen vijflettergrepig.
Sinterklaasgenot is het allerlekkerste voor een onbeschaamderik.
Inversiecentrum is supreme term bij geniale kunstgeschiedenis.
Winkelwandelstraat is de ideale plaats voor een jaarvergadering.
Wildwesttafereel ontstaat door de verschijning van een heesterganzerik.
Winstmogelijkheid is altijd te verkrijgen door reistijdverkorting.
Vrijgezellendom is heus, echt, en werkelijk: onbederfelijk.
Dijbenenzenuw voel je soms prikken bij het lopen in een tulpenkwekerij.
Vrijheidsideaal is het ontbreken van je naam op een aanwezigheidslijst.
Pijpenkapiteel moet klaar zijn voor pa z'n Pasen, zijn veertigdagentijd.
Bijgelovigheid is in de grond (en erboven) eigenlijk zo heiligmogelijk.
Vrijhandelsmotief is de belangrijkste gedachte bij een bierbottelarij.
Jongerencentrum is dé plek voor het uitvaardigen van een studentenverbod.
Ongeëvenaard is de slimme techniek bij het gebruik van staalvezelbeton.
Ontmagnetiseer u op zijn minst even krachtdadig als eergisteravond.
Lotsverbondenheid leidt tot kussen op een kussen in het eikenbomenbos.
Correspondentie voer je nooit met de bezitter van een spiegelcondensor.
Onderwatervloot wordt boven het best gemaakt met voorrekspanbeton.
Ruggemergkanaal zonder pijn is wonderfijn slaapkamergeluk.
Huwelijkenleed had en zag ik op de Weesperzijdebrug.
Fungibiliteit is nodig bij het uitoefenen van reinigingskunst.
Sufficiëntie voor huidprikkeling krijg je met mierenspiritus.
Kutparadijsboom werd bij de eerste regenbui een doorkijkparaplu.
Jubileumboek is ideaal geschenk voor een oude oecumenicus.
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Aardappelpuree zag ik hem elke dag smullen, die leesmuseabaas.
Aalbessengelei at ik altijd in de herfst op het heidereservaat.
Paardenkomedie was prachtig verzonnen door de dierentovenaar.
Aandelenwanhoop geschiedde achterin de bootmakerswerkplaats.
Aardappelarmoe was een tegenvaller voor mijn zoetwatergarnaal.
Aanstellingsbesluit leidde later tot een bitse uitzettingsrechtspraak.
Leerlingenarbeid zag ik uit het raampje verricht worden aan treinmateriëel.
Zeeconferentie maakte de indruk van heel naief liefhebberstoneel.
Leergespreksgenoot had de hele avond op zee met me doorgeredeneerd.
Leerlingenbezoek leidde die avond tot ruzie over de toerekeningsleer.
Steenkolengebruik werd goed gecontroleerd door het buitenpersoneel.
Zeehospitia liggen bij het strand en werken belachelijk traditioneel.
Eikeltjeskoffie bracht heus geen eilanddepressie maar wel driesporenbeleid.
Meisjestelefoon zorgde handig en goedkoop voor woongelegenheid.
Eierpannekoek werd voor mijn paard de oorzaak van hoefbevangenheid.
Veiligheidsbesluit bij de waterleiding was bedoeld voor buizenveiligheid.
Meidenpagina van de Volkskrant was een goed teken van paginabeleid.
Veiligheidsgordel moest je na het werk aanhouden voor verlofveiligheid.
Spierballenvertoon zat in de ellebogen van de sterke schoolleverancier.
Biestepannenkoek wordt altijd geserveerd met een glas koekenpannenbier.
Ziekenfondstehuis werd betaald uit de winst van de suikerconventie.
Dienstjarenopslag was een uitmuntend teken van machtsconcentratie.
Dientengevolge hield de massamoordenaar een persconferentie.
Schietvereniging was toen trots op hun opwekken van Indiërsverdriet.
Doodzondegevoel maakte zich meester van de Hollandse voedseleconoom.
Boomgewassentuin werd vochtig gehouden door goede buitenwaterloop.
Oorlepeltjeszwam groeit op dennenappels, hoorde ik op de klantentelefoon.
Doorexerceren veroorzaakt helaas erge pijn in mijn gehemelteboog.
Oorlogshandeling ging de stomme soldaat noteren met een timmermanspotlood.
Stoomverpletterij vond plaats in de schaduw van de enorme lijsterbessenboom.
Schoenmakerswerktuig lag tot mijn verbazing op een buitenterrasstoel.
Bloembegonia, echt geen e-ge-lan-tier-bloem, was overstroomd met abrikozenmoes.
Boeventronietje vol bloed onderging nauwkeurig sectieonderzoek.
Spoedvergadering leidde tot de uitgave van dat goede idealenboek.
Oesterkwekerij werd vroeger vaak gekoppeld aan het rijknechtenberoep.
Goederendepôt, echt geen speel-film-stu-di-o, bevat mijn zonnewendebloem.
Kruideniersbelang besprak ik uitvoerig in haar gezellige anjelierentuin.
Duivelskermissen leiden met hun stomme autootjes tot hoog benzinegebruik.
Sluierbewolking veroorzaakt onduidelijkheid over het inwonersgezuip.
Duitenpletterij vond stiekem plaats onder een kleine lijsterbessenstruik.
Zuigelingenzorg was de voornaamste opdracht voor het vondelingenhuis.
Zuiderzeegeluk kon je zien aan die overmatig vette burgermeestersbuik.
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Op weg naar het einde

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Het was alleszins tekenend dat dit jaar voor het eerst de Nederlandse uitgevers op
de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenvakbeurs ter wereld, door de
organisatoren tamelijk ordeloos door elkaar waren gerangschikt met de deelnemers
uit Estland, Vlaanderen, Denemarken en Georgië. Begrijpelijk wellicht, want de
Nederlandse delegatie is de afgelopen jaren danig geslonken, en zal de komende
jaren zonder twijfel nog verder slinken. In de gehele westerse wereld staat de
boekenbranche onder sterke druk, is de krimp voelbaar en schijnt het boek steeds
meer te worden beschouwd als een atavistisch artefact uit een ander tijdvak. In
Nederland is de toestand niet beter dan elders, en in sommige opzichten zelfs erger.
Tegen de tijd dat u dit leest, kan bijvoorbeeld de grootste boekhandelsketen van het
land, Selexyz, zo maar ten onder zijn gegaan. De gevolgen daarvan zijn groot, zowel
voor de boekenbranche als voor de culturele infrastructuur van ons land.
Laat u geen rad voor ogen draaien door journalisten die repten van een
‘optimistische sfeer’ en ‘goede handel’ op de Buchmesse. Nederlandse
boekenjournalisten weten van niets, laten zich volstoppen met gratis romans (en
drank), geloven voetstoots marketingpraatjes, en bovenal begrijpen zij niet dat zij
gebruikt worden in het aloude spel waarin het altijd ‘prima’ en ‘boven verwachting’
gaat op de Messe. Sterker nog, de onkunde van de boekenjournalisten (zelfs bij het
vaktijdschrift Boekblad werkt niemand die ooit een boek heeft gemaakt of verkocht)
is een symptoom van een fatale instroom der amateurs in de branche. Die amateurs
variëren van hobby-recensenten tot onnozele managers, en van onbelezen pr-meisjes
tot uitgevers die niet weten wat een hoerejong is, maar allen zijn zij deel van wat
zonder overdrijving kan worden betiteld als de ernstigste crisis in het Nederlandse
boekenvak sinds de scherpe inzinking in het begin van de jaren tachtig van de vorige
eeuw.
Men hoort vaak dat de neergang van de boekenverkoop en van het lezen in het
algemeen te maken heeft met de ‘digitalisering’ van ons wereldbeeld. En men hoort
al even vaak dat de toekomst ligt bij het e-boek en digitale ‘content’, omdat het lezen
in de toekomst zal geschieden via e-readers, iPads en iPhones. Deze verklaring is
voor een deel oppervlakkig, voor een ander deel onnauwkeurig en voor het overige
deel onjuist. Natuurlijk, de moderne mens brengt een groot deel van z'n tijd door met
het staren naar beeldschermen, maar dat doen de moderne inwoners van China en
India ook, en daar neemt het lezen van boeken explosief toe. Bovendien is veel van
het ‘beeldschermlezen’ niet te vergelijken met wat de Amerikanen ‘sustained reading’
noemen, het lezen van teksten langer dan een A4, met de bedoeling daadwerkelijk
de tekst te doorgronden.
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Het is vooral dit ‘sustained reading’ dat in de westerse wereld afneemt. Deze
afname begon al omstreeks het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw (veel
onderzoekers noemen 1999 als een kantelpunt) en doet zich voor in alle lagen van
de bevolking, Op dit moment leest bijna 60 procent van de Amerikanen geen enkel
boek per jaar (in het jaar 2000 was dat nog 46 procent), en het afgelopen decennium
is het lezen van kranten in de VS met 20 procent afgenomen, en dat is inclusief de
digitale abonnementen. Het aantal kranten dat dagelijks wordt gedrukt in de VS is
tussen 1990 en
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2010 gehalveerd. In Nederland zijn de kranten tussen 1999 en 2011 bijna een derde
in oplage achteruitgegaan. Tegenwoordig besteed in ons land een universitair opgeleid
persoon die is geboren na 1969 minder tijd aan lezen dan een MULO-scholier in 1955.
Let wel, het gaat bij deze achteruitgang van het lezen hier niet om een afname van
de geletterdheid. De basale vaardigheid om te kunnen lezen is in de westerse wereld
al jaren om en nabij de 100 procent, en het begrip ‘laaggeletterdheid’ is in Nederland
voornamelijk uitgevonden om prinses Laurentien aan een respectabele baan te helpen
bij haar zwaar gesubsidieerde Stichting Lezen & Schrijven. Neen, het gaat hier om
de vaardigheid teksten van enige omvang al lezend te begrijpen. In de VS is thans
nog maar 13 procent van de bevolking in staat een hoofdredactioneel commentaar
te bevatten, en onlangs berichtte de OESO dat in Nederland de leesvaardigheid juist
bij hoger opgeleiden is afgenomen de afgelopen jaren. Geen wonder wellicht in een
land waar universitaire studenten officieel een maximum ‘leesbelasting’ mogen
hebben van vijf pagina's Nederlandse tekst per uur.
Van belang is dat het hier gaat om ontwikkelingen die zijn ingezet ver voor de
huidige economische crisis. Natuurlijk heeft de boekenbranche gereageerd op deze
ontwikkelingen. En wel op precies de verkeerde manier: met expansie van het aantal
geproduceerde titels, met expansie van de winkeloppervlakte, en met expansie van
de krantenbijlages. Deze aanpak leidde tot de paradox dat de afgelopen jaren voor
het eerst in de geschiedenis wereldwijd meer dan een miljoen nieuwe boektitels het
licht zagen, bijna 50.000 daarvan in Nederland.
De expansie leek te helpen, even althans. In werkelijkheid werd gejuicht om
toevallige doorbrekingen van de neerwaartse trends (zoals in het ‘topjaar voor boeken’
2007 toen Harry Potter-hype samenviel met de Sonja
Bakker-vermageringsboekenhype). De toevalligheden werden op fatale wijze verward
met onbegrensde groeimogelijkheden.
Mede onder invloed van dit misverstand werd een aanzienlijk deel van de expansie
in de boekenbranche (zoals van de Selexyz-keten) gefinancierd door schulden. Maar
omdat de marges in het boekenbedrijf onverminderd laag bleven, moest dit wel - net
zoals in Griekenland - bij de eerste de beste vlaag tegenwind desintegrerende gevolgen
hebben.
Terwijl de overproductie heeft geresulteerd in een verder oplopende druk op de
toch al geringe marges (door dalende oplages, groeiende retourstromen, toename
van goedkope edities, kortere levensduur van boeken), dient de boekenbranche thans
ook nog het hoofd te bieden aan een drievoudige externe crisis: - de economische
crisis die leidt tot vraaguitval; - de educatieve crisis die leidt tot vraaguitval; - de
intellectuele crisis die leidt tot vraaguitval.
De slotsom is duidelijk. De crisis in het boekenvak gaat verder dan een conjuncturele
dip. De crisis reikt wijder dan de middelmatigheid der Nederlandse boekenbijlagen.
De crisis houdt niet op bij het defectieve onderwijs in Nederland. De crisis zal niet
kunnen worden gestopt door e-books of andere vormen van digitalisering. De crisis
in de boekenbranche is bovenal een onderdeel van een bredere sociale, culturele en
intellectuele crisis in de westerse wereld.
Uit onderzoek van neurologen en antropologen (zoals Walter J. Ong en Maryanne
Wolff) blijkt dat ‘sustained reading’ van teksten op papier leidt tot complexere en
duurzamer schakelingen in de hersenen dan het opnemen van informatie via
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Power-Point-presentaties of korte beeldschermteksten. Deze complexere en duurzamer
schakelingen in de hersenen verhogen de vaardigheid om argumentaties te kunnen
begrijpen en teksten - zowel literaire als wetenschappelijke - te kunnen doorgronden.
Het begrijpen van argumenten is het fundament van de westerse democratie. Derhalve
is de desintegratie van de leescultuur in wezen de desintegratie van de beschaving
der vrije burgers.
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Lourdes (1)
Jos Versteegen
Maria als een plastic flesje
met water uit de Pyreneeën.
Het kwam, gewikkeld in een zakdoek,
te voorschijn uit haar bruine tas.
Je weet niet waar het is gebleven.
Gezondheid sprenkelde zij uit,
heil, zegen. Vullen bij de kraan
zolang Maria nog niet leeg is,
want elk restant, elk bodempje
geeft ongemerkt zijn krachten door.
Zo'n flesje gooide zij niet weg,
al kwamen er ook barsten in
of zat Maria zonder hoofd
omdat de dop was zoekgeraakt.
Het stond misschien nog op een plank
tussen de kopjes en de glazen
terwijl je naast haar zat, die nacht.
Zij sliep tot in de vroege morgen.
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Lourdes (2)
Je denkt nog aan de keukenla:
een grootverpakking lucifers,
een doosje pleisters, onderzetters,
Atrix, Melitta, houten lepels,
het leven van een boerenmeisje
dat in een grot Maria zag.
Een margarinedoos op zolder,
daar zit het boek in dat je erfde,
met aan het eind van hoofdstuk twee
een ongebruikte koffiefilter,
leeswijzer tussen wonderen.
Je ziet haar aan de keukentafel,
de afwas is gedaan, ze draagt
de zware leesbril van je vader,
haar ogen zijn al dicht, haar hoofd
zakt diep naar voren, met schokjes.
Haar rode handen op de tekst.
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Het beest van goed & kwaad
Over moraal, verlangen en verleiding
door Arnon Grunberg
In het Bijbelboek Genesis (3:5) staat dat degenen die van de boom van de kennis
van goed en kwaad eten ‘de ogen zullen opengaan’ (nieuwe Bijbelvertaling) of dat
hun de ‘ogen geopend zullen worden’ (Statenvertaling). De slang is hier aan het
woord, en hij meldt dat een hapje van de vrucht ervoor zal zorgen dat de mensen ‘als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad’.
Geen wonder dat de mens sindsdien geen genoeg kan krijgen van de vruchten van
die boom. Dat geldt zeker voor de moderne mens. De moraal, dat wat wij houden
voor de kennis van goed en kwaad, tiert in onze tijd welig, is tot in alle uithoeken
van de samenleving doorgedrongen en voert het hoogste woord. Overal wil zij ons
beleren; waarheen wij ook gaan, haar vermanende vinger achtervolgt ons.
Misschien denkt u, wanneer u de krant leest of televisie kijkt, dat de moderne mens
amoreel is. Dat is onjuist. De Tilburgse filosoof Paul Cobben (die zich bezighoudt
met een ‘immanente kritiek’ op en een postdialectische interpretatie van Hegels
Grundlinien der Philosophie des Rechts uit 1821) zat dichter bij de werkelijkheid
toen hij onlangs in een interview met de Volkskrant vaststelde: ‘We zijn juist heel
erg bezig met moraal.’
Ik zou zeggen: het moderne leven gaat gebukt onder de knuppel van de moraal.
Of het nu gaat om de vraag of wij falafel of kip met pesto zullen eten, of we naar
China op vakantie zullen gaan of toch maar gaan kamperen in Frankrijk, of we onze
kinderen zullen opvoeden volgens het principe van de ‘tijgermoeder’ of volgens
lankmoedigere principes: steeds heeft de moraal een vinger in de pap.
Wat de huidige moraal modern maakt, is dat ze, in haar veroveringszucht, in de
leer is gegaan bij het snobisme. Degenen die onze smaak niet delen, zij die door hun
gedragingen aangeven niet bij onze groep te horen, worden met de moraal om de
oren geslagen. De vaatdoek van goed en kwaad slaat zoveel lekkerder en is bovendien
goedkoper dan de zijden zakdoek van het snobisme.
Wat gelijk bleef ten opzichte van de vroegere moraal is het verlangen de ander te
kleineren. Dit kleineren van de ander met betrekkelijk fatsoenlijke middelen is nu
eenmaal de enige vorm van overwinning die ons in een geciviliseerde samenleving
nog is toegestaan. Het verlangen tot kleineren is kennelijk onuitroeibaar.
De opluchting was dan ook groot toen het westen aan het begin van deze nieuwe
eeuw ontdekte dat het kwaad nog altijd onder ons was. Wat is erger dan een wereld
zonder het kwaad?
De bewoners van het paradijs moeten wel uitzicht hebben op de zondaars die
branden in de hel, anders zou het paradijs de hel van de verveling zijn. En verveling
is wellicht een ergere straf dan de hel zelf.
Wie zich niet bedreigd voelt door het kwaad, is oppervlakkig of erger nog: naïef.
Alleen een enkele twijfelaar merkt op dat wat ons bedreigt nooit iets is wat wellicht
beter is dan wij, nee, wat ons bedreigt, is per definitie slechter.
Sommigen mogen God dan dood hebben verklaard, maar de moraal is zoals gezegd
springlevend. Je zou zelfs kunnen zeggen dat God door de achterdeur van de
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geseculariseerde samenleving is teruggekeerd als moraal. Maar de reëel bestaande
moraal is een plooibare god die weinig geeft om traditie. De moraal ver-
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houdt zich tot het opperwezen als de oproepkracht tot de entrepreneur.
Iedere moderne spitsburger, religieus of seculier, voelt zich een hedendaagse
Luther. Zijn hobby is het beleren van zijn medeburger, met als excuus dat hij nu
eenmaal niet anders kan. De woekering van columnisten, commentatoren en analisten
in de media is slechts een symptoom van deze kwaal.
Onze nimmer aflatende pogingen goed en kwaad te onderscheiden, onze behoefte
de wereld te begrijpen als een strijd tussen goed en kwaad - we kunnen van een
neurose spreken - verraadt een tomeloze wil tot macht.
Om een aforisme van de socioloog Joop Goudsblom te citeren: ‘Moraliseren:
proberen macht uit te oefenen zonder van macht te reppen.’
Bovenal duidt de hedendaagse obsessie met moraal op onzekerheid over de vraag
wat nu eigenlijk goed en wat kwaad is en hoe we ze uit elkaar kunnen houden.
Toen ik in het voorjaar van 2011 de Duitse filosoof Peter Sloterdijk interviewde, zei
hij, en dat waren ook meteen zijn eerste woorden: ‘Als de filosofen doorgaan met
schrijven zoals ze nu doen, is er over vijftig jaar geen filosofie meer.’ - Of Sloterdijk
gelijk heeft, kan ik niet bevestigen, maar na afloop van dat interview, tijdens de
lunch, waarbij goede wijn werd geschonken, verklaarde hij over de hedendaagse
filosofen: ‘Jeder lügt für sich allein.’
De uitspraak van Sloterdijk is wat mij betreft niet alleen geldig voor filosofen,
maar ook voor schrijvers en misschien wel voor de mensen in het algemeen, die
Goudsblom definieerde als ‘morele beesten’.
De morele beesten sprokkelen hun moraal
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bij elkaar, dat is waar het geknabbel aan de boom van de kennis van goed en kwaad
toe heeft geleid. Hadden we maar wat meer van die boom gegeten, hadden we maar
het motto gehanteerd ‘als je zondigt, doe het dan ook goed’, dan was de onzekerheid
vermoedelijk minder groot geweest en hadden we nu onze hoogstpersoonlijke moraal
niet bij elkaar hoeven te sprokkelen.
Wie alleen voor zichzelf liegt, voert een schertsvertoning op. Om daaraan te
ontkomen, draagt de mens zijn moraal uit zoals een marskramer.
Wij weten amper wat goed is voor onszelf en om dat te verhullen, hebben wij een
noodsprong gemaakt: wij weten wat goed is voor de ander.
De leugenaar heeft het liefst een stadion vol met mensen die zijn leugens geloven,
maar één gelovige, of iemand die veinst te geloven, volstaat in noodgevallen ook al.
Nationalisme, populisme en religieus fundamentalisme kunnen als volgt worden
begrepen: wij willen niet alleen voor onszelf liegen, wij willen samen met anderen
liegen. Dat is onze vlucht uit de eenzaamheid. En precies dat bedoelde Max Weber
toen hij het had over de ‘onttovering van de wereld’: het langzame vergaan van
collectieve leugens.
Met een aan krankzinnigheid grenzende hardnekkigheid wordt geveinsd dat de
nobelste idealen de basis zijn van onze moraal. Wij strijden niet omdat we aardigheid
hebben in het winnen, wij strijden omdat wij het goede vertegenwoordigen en
uitdragen, wat bij voorbaat een excuus is voor vals spel.
Wat vormt de basis van die moraal precies?
De filosoof Avishai Margalit wordt niet moe te benadrukken dat dit ‘gedeelde
menselijkheid’ is, maar wat is menselijkheid? Freud meldt in zijn essay Het onbehagen
in de cultuur dat de mens geen zachtaardig wezen is dat liefde nodig heeft en zelfs
geen wezen dat in zijn naaste louter een seksueel object ziet, maar een wezen dat in
zijn driftleven ‘begiftigd is met een enorme hoeveelheid agressie’. De naaste is voor
de mens naast een object voor zijn lust, ook een object waarop hij zijn agressie kan
botvieren. De ander kan vernederd en misbruikt worden.
Iedereen weet dat voor deze menselijke neigingen nauwelijks plaats is in wat een
beschaafde cultuur wordt genoemd, dus wat ons rest, is het onderdrukken en
sublimeren van die destructieve driften.
De zelfverloochening is een entreekaartje voor een plaatsje onder de zon. Alleen
is daarbij de vraag hoe succesvol dit onderdrukkingsproces eigenlijk verloopt en wat
de neveneffecten ervan zijn.
Al voor Freud had Nietzsche in De genealogie van de moraal gesteld dat het door
en door getemde ‘diermens’ de wreedheid noodgedwongen op zichzelf uitleeft. De
mens als doorgewinterde masochist, die conclusie lijkt Freud in Het onbehagen in
de cultuur met Nietzsche te delen. Een wezen dat zijn masochisme ook nog eens als
rechtschapenheid en naastenliefde probeert te verkopen. Gevangen in zijn eigen
ficties, niet bij machte tot werkelijke zelfkennis, op de vlucht voor onaangename
waarheden, levend in voortdurende vrees voor ontmaskering.
Maar erger nog dan het snakken van de mens naar pijn is het vooruitzicht dat er
straks mensen zijn die nergens meer naar snakken. Of zoals het op de laatste bladzijde
van De genealogie van de moraal staat geformuleerd: ‘De mens wil nog liever het
niets, dan niet te willen’.
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Na Freud en Nietzsche schreef Emil Cioran in Geschiedenis en utopie dat scheppen
niets anders is dan leed doorgeven. Degene die iets schept, wil ‘dat anderen zich erin
verdiepen, het op zich nemen, ervan doordrongen raken en het opnieuw beleven’.
Hieraan voegt Cioran toe: ‘Dit geldt voor een gedicht en dit geldt misschien ook
voor de kosmos.’ We mogen aannemen dat hij het over kunstenaars had en over God,
in wie hij kennelijk ook een kunstenaar ziet.
Kunst is de manier bij uitstek om leed door te geven, wat net iets anders is dan
delen, hoewel het daar wel op lijkt. In kunst kan de mens wreedheid ensceneren en
ervan genieten zonder te verworden tot dader en zonder zich te hoeven schamen voor
het genot.
Ironisch genoeg voelen vele betrokkenen zich door het schouwspel van de kunst
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zelfs beschaafder. Het zou goed kunnen dat de kunstliefhebber zich na het genieten
van kunst beschaafder voelt, omdat men van tevoren tegen hem heeft gezegd dat dit
het effect is van het genieten van kunst.
De eerste mens zou verleid zijn door zijn vrouw om van de boom van de kennis van
goed en kwaad te eten. Eva beweert op haar beurt misleid te zijn door de slang, die
een geweldige ontdekking deed: dat de mens verlangt.
De Belgische filosoof en Lacan-deskundige Marc De Kesel omschrijft de mens
in zijn boek Eros and Ethics als een ‘pleasure animal’ (in het Nederlands heeft hij
het over een ‘lustkonijn’ en een ‘lustwezen’ - ik geef de voorkeur aan ‘lustkonijn’).
De mens, zegt hij, is alleen maar verlangen en wie aan dat verlangen een eind maakt,
maakt een eind aan de mens.
In Goden breken zegt De Kesel verder dat volgens Lacan, net als volgens Freud,
‘de plaats van waaruit we leven niet de reële werkelijkheid is’. De mens kan het reële
niet betreden, maar het verlangen naar dat reële blijft uiteraard bestaan en dat maakt
hem gevoelig voor verleiding, bijvoorbeeld voor de verleiding van de slang. Je zou
kunnen zeggen dat de slang Eva verleidt met de onuitgesproken belofte dat zij echt
zal leven als zij van de boom eet.
Tijdens een conferentie in Rotterdam vorig jaar vroeg ik De Kesel of wij nog
kunnen spreken van een ‘tekort aan zijn’, waarmee hij de toestand van de mens
aanduidt in het geval van iemand die gemarteld wordt, die dus alleen maar lichaam
en pijn is. Waarop hij antwoordde: ‘Nee, dan uiteraard niet meer, de gemartelde valt
buiten het discours.’
Als de gemartelde buiten het discours valt, buiten wat De Kesel ‘het symbolische’
noemt, kun je misschien concluderen dat het verlangen naar pijn gebaseerd is op een
verlangen naar het reële. De pijn is immers niet symbolisch, de pijn is echt.
In zijn roman Wachten op de barbaren drukt J.M. Coetzee dit zo uit: ‘Pijn is waar-
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heid, al het andere is aan twijfel onderhevig.’
Ook Nietzsche vermoedde al dat het verlangen naar het reële gedragen wordt door
het verlangen naar pijn. In De genealogie van de moraal schreef hij dat de volgelingen
van de priester, de bemiddelaar tussen het goddelijke en het menselijke, naar pijn
snakten. Volgens Nietzsche riepen zij: ‘Meer pijn! Meer pijn.’
Waar pijn is, daar moet het reële zijn, zo dachten de volgelingen van de priester.
Dat zij ‘het reële’ ‘het goddelijke’ noemden, geeft hooguit aan hoe groot hun
verlangen was.
Het is, zo wordt nu duidelijk, het verlangen dat de mens gevoelig maakt voor zwendel,
hem er zelfs naar doet uitzien. Sommige zwendel vermomt zich als kunst, andere als
filosofie, weer andere als religie of als wetenschap, de zwendel die nog meer dan
religie ervan overtuigd is boven alle zwendel uit te kunnen stijgen. Ook politiek is
voor alles een spel van bedriegers en bedrogenen.
Wij doen er goed aan de zwendel serieus te nemen en niet alleen op te vatten als
iets wat ontmaskerd dan wel bestreden dient te worden. Deze zwendel is alles wat
er is. Wie deze zwendel niet wil, wil het niets.
In zijn artikel ‘Christus als de tweede Adam. Hegels duiding van de zondeval’
legt Paul Cobben uit dat wij ons vrije mensen kunnen noemen omdat wij van de
boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten. In de paradijselijke toestand
waren wij wellicht volmaakt gelukkig, maar onvrij.
Ik concludeer: onze vrijheid hebben we te danken aan de verleidingskunsten van
de slang. Of deed hij aan misleiding? Dat doet er niet toe, misleiding is altijd ook
verleiding. De zwendel van de politiek, van de religie, van de wetenschap en van de
kunst is verleidingskunst.
En als die kunst slaagt, dan stijgt de zwendel boven zichzelf uit. Als de bedrogene
kan genieten van de schoonheid van het bedrog, terwijl hij weet dat hij bedrogen
wordt, of daar althans ernstig rekening mee houdt, maar zich desondanks overgeeft
aan de verleidingskunstenaar, dan kunnen wij vermoedelijk spreken van geluk.
Wij moeten ons Eva voorstellen als een gelukkige vrouw toen de slang haar
verleidde.
De slang zei tegen Eva: ‘God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je
daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed
en kwaad.’
Hij wist waarop hij Eva moest aanspreken. Op haar fantasie.
Wie nieuwsgierig is naar de boom waarvan hij niet mag eten, heeft ook een
voorstelling van wat er gebeuren gaat als ervan gegeten wordt, hoe vaag en onbestemd
ook.
Velen zien fantasie als iets voor kinderen en ‘creatievelingen’, waarmee
volwassenen worden bedoeld die kennelijk kind zijn gebleven maar toch in staat zijn
voor zichzelf te zorgen. Dit is een misvatting. Het menselijke leven speelt zich slechts
gedeeltelijk af in de ruimte die wij werkelijkheid noemen. Het andere deel van ons
leven, dat vermoedelijk belangrijker en reëler is, speelt zich af in het domein van
onze fantasie, in de voorstellingen die wij maken van onszelf en van de ander.
Dat wij ons niet altijd bewust zijn van het feit dat onze voorstellingen daadwerkelijk
voorstellingen zijn, is de kwintessens van het verhaal over Adam en Eva. Wat er
precies gezien zal worden na het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad,
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daarover doet de slang geen uitspraken. Hij belooft niets concreets. Maar wanneer
hun ogen opengaan, ontdekken Adam en Eva slechts hun eigen naaktheid. Een
desillusie.
Je zou kunnen zeggen: het reële is onze eigen naaktheid.
Het staat er niet en toch begrijpen wij, zo goed zit deze tekst in elkaar, dat Eva
van alles had verwacht te zullen zien maar niet haar naaktheid en die van Adam. Pas
later wordt de teleurstelling expliciet gemaakt als zij zegt dat de slang haar misleid
heeft. Strikt genomen is dat helemaal niet waar, zij heeft in de woorden van de slang
dingen gehoord die hij nooit heeft gezegd. Eva heeft zichzelf misleid, de slang heeft
haar slechts een handje geholpen.
De zondeval kan worden opgevat als een val uit de fantasie, als een confrontatie met
de
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noodzakelijke tekortkoming van die fantasie. De werkelijkheid trekt zich nu eenmaal
weinig aan van onze verbeelding.
Zoals een verliefde het object van zijn liefde plotseling in nuchtere, niet verliefde
toestand kan zien, zo ziet Eva zichzelf en haar man na het eten van de verboden
vrucht plots zonder fantasie.
Dan gebeurt er iets interessants. De mens en zijn vrouw, zo staat er (Genesis 3:8),
horen God ‘in de koelte van de avondwind’ door de tuin wandelen.
Zelden wordt God op deze manier in het Oude Testament opgevoerd, als een
bedaagde heer die 's avonds door zijn tuin wandelt. Hier heeft hij niets van de
wraakzuchtige, jaloerse, onzekere God die later in het Oude Testament opduikt. De
God die wetten laat optekenen die niet of niet voldoende worden nageleefd, de God
die een onverzadigbare behoefte aan liefde heeft, de God die door zijn volk bedrogen
wordt, de God die zich in de steek gelaten voelt en in woede ontsteekt zoals de meeste
mensen die zich in de steek gelaten voelen. Aan het begin van Genesis is God nog
een wandelaar.
Hij roept: ‘Waar ben je?’
Dit is cruciaal: het is God die de mens roept, niet omgekeerd. God wil weten waar
wij zijn. Hij zoekt ons.
De God aan het begin van de Bijbel lijkt last te hebben van het driftleven van de
Griekse goden. Hij heeft zin in een verzetje in de aangename koelte van de avondwind.
Hij is alleen, hij zoekt een speelkameraad.
Adam antwoordt: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom
verborg ik me.’
Adam en Eva verstoppen zich niet omdat ze naakt zijn, ze verstoppen zich omdat
ze beseffen dat die naaktheid iets doet met de ander, in dit geval God. Het eten van
de boom van de kennis van goed en kwaad resulteert in het besef een seksueel object
te zijn.
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Voor elkaar schamen Adam en Eva zich niet. De eerste ontdekking van de vrije mens
is niet zijn eigen verlangen, het is het verlangen van de ander, God in dit geval.
En meteen daarna zijn ze bang dat ze tekort zullen schieten. Zij vrezen dat hun
lichamen niet voldoen aan de eisen van de Heer, want de mens is er om de Heer te
plezieren.
Schaamte, zo legt Goudsblom uit, is het besef te falen. De eerste mens schaamde
zich, niet omdat hij het gebod van God had getrotseerd, maar omdat hij vindt dat hij
gefaald heeft het verlangen van God te bevredigen.
Het besef de ander niet te kunnen bevredigen, geconfronteerd te worden met zijn
verlangen en er niets of niet genoeg aan te kunnen doen, leidt tot de overtuiging: ik
faal.
Maar waarom faal ik?
Omdat de ander zich niet laat bevredigen, omdat zijn verlangen dat hij op mij
geprojecteerd heeft zo groot is dat ik het nooit kan bevredigen.
Daaruit concludeer ik dat het tekort in de ander zit. Dat het de ander is die mij
schuldig maakt. Ik kan mijn eigen tekort alleen opheffen als ik het tekort van de
ander ophef.
Het morele beest is geboren.
Het tekort van de ander opheffen, is zijn verlangen doen uitdoven. Het is immers
zijn verlangen dat mij schuldig maakt, dat mij bewust doet worden van het tekort.
Maar omdat wij niets anders zijn dan verlangen, omdat wij samenvallen met dat
verlangen, kan ik het verlangen van de ander pas opheffen door de ander te
vernietigen.
De moraal is de behoefte het verlangen van de ander te bevredigen en omdat dat
niet lukt, wil zij het doven, dat wil zeggen wreed te zijn tegen de ander. Waar de
beschaving dit verbiedt, keert de wreedheid zich tegen degene die de schuld voelt.
Dit is wat Nietzsche bedoelt als hij schrijft: ‘Namelijk van welke aard de lust is
die de onzelfzuchtige, zichzelf verloochenende, zichzelf opofferende van meet af
aan ondervindt: deze lust valt onder de wreedheid.’
Met andere woorden: het geweten is niet de poging om de wreedheid te reguleren,
het geweten ís de wreedheid. Hooguit kunnen wij zeggen dat het geweten wreedheid
is die zichzelf in de hand probeert te houden door zich tegen de drager van het geweten
te keren.
De geschiedenis van de mens begint met Adam en Eva, leren wij. Nee, zeg ik, onze
geschiedenis begint met de slang.
Voordat Adam en Eva het verlangen van God ontdekken, ontdekt de slang het
verlangen van Eva. Maar anders dan Adam en Eva, die zich schamen dat zij Gods
verlangen niet kunnen bevredigen, schaamt de slang zich nergens voor. Hij speelt
slechts met het verlangen van Eva, hij heeft geen enkel moment de aandrang of zelfs
maar de illusie dat hij haar verlangen kan bevredigen.
De slang weet dat de mens verlangt naar datgene waarvan hij zich alleen
voorstellingen kan maken. Dat noemt de mens het reële, ook wel: het echte leven.
Hoe groter de fantasie over het echte leven, des te gevoeliger men is voor bedrog.
De slang is de oervader van alle verleidingskunst. En de verleidingskunstenaar is
de sadist die de ander niet hoeft te vernietigen omdat het hem niets kan schelen dat
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hij het verlangen van de ander niet kan bevredigen. De ander maakt hem niet schuldig
en daarom mag de ander blijven bestaan.
In het Bijbelverhaal is de slang degene die het meeste aanspraak kan maken op
zelfrespect. Hij heeft geen geweten of moraal, hij speelt slechts een spel.
Zoals Nietzsche en Freud wisten, is de moraal slechts het cadeaupapier waaronder
dat andere, veel diepere en werkelijkere verlangen schuilgaat: het verlangen naar
macht, seks en pijn.
Alleen al daarom is de verleidingskunst de enige redding waarop wij mogen hopen.
Dit is de integrale, licht bewerkte tekst van een lezing die werd gehouden op 25 juni
jl. op de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden tijdens een symposium
over ‘Voorbij goed en kwaad’. Eerder verschenen verkorte versies in de Volkskrant
en De Standaard.
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Vertraging
Pim te Bokkel
Een meter voor het rode sein
komt de capsule
waarin eenieder iedereen bekijkt
tot stilstand
Zachtjes tikt de regen
vergrendeld blijven de deuren
vingers betrommelen een raamkozijn
zachtjes tikt de regen nog
Langzaam begint het te dagen:
dit is geen kamer maar een doorgang tot
een eindpunt dat op afstand blijft een moeder haalt haar targets niet
een hand reikt
bereikt het verlangde niet
Dit is hoe een storm ontstaat
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Spionnenlied
Noem me Anna
en ik ben gewoon de buurvrouw
die gelukkig zwaait als ze een taart bakt
of de hond uitlaat
Je mag haar wel maar kent mij niet
Ik ben het spook dat in je huiskamer
de spulletjes verplaatst het oog dat door een bolle lens
je buurt bewaakt
Je kent me niet
Je noemt mij Igor
Ik woon drie straten verderop
en rij altijd om zeven uur
met een Kadett de wijk uit naar mijn werk de rol die ik vervul als held
als wolf tussen de schapen
Ik ben niet bang
maar als je slaapt
sta ik bewogen door het vaderland
soms huilend in je achtertuin
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Amateur-afdruk
door Gerry van der Linden
Mijn zusje en ik haalden het huis leeg, omdat het verkocht ging worden. De spullen
van mama stonden al in dozen. De laatste resten van onze kinderjaren veegden we
weg tussen de kieren van de plinten en uit de hoeken van de kasten.
Deze kast rook naar papa. Hij rook naar papa zoals die rook als hij terugkeerde
van een zakenreis. Een mengeling van drank, sigaretten en slaaptekort, zou ik later
herkennen. Soms trok hij zijn stropdas los en kwam er een lichtzoete geur vrij die
zich in de boord van zijn overhemd had genesteld. Daar, in die kast, achterin tussen
vergeeld postpapier, vond ik een aantal losse, grote negatieven in de doos van papa's
oude camera.
Nu tuur ik naar de negatieven die het meisje in de fotowinkel op de lichtbak heeft
gelegd.
‘Wat licht is, is donker,’ zegt ze, ‘het is precies andersom.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘dat weet ik.’
Zij is een mooi, donkergetint meisje in strakke jeans. Niet zo groot, ik heb goed
zicht op de kruin van haar hoofd waar weelderige haren proberen te ontsnappen aan
een goudkleurige speld.
Op het eerste negatief zie ik een trekkerstent en de voorkant van een Citroën 2CV,
een Lelijke Eend. Op de tweede staat een jongeman die op papa lijkt. Hij poseert
wijdbeens met zijn handen in de zij voor de tent en grijnst. Zijn gestalte helt over
naar de linkerkant, de tent en het gras ook. Alsof de wereld een kwartslag is gedraaid.
Op het derde negatief zie ik de omtrek van een vrouwengezicht, van dichtbij genomen.
Een lok haar valt voor de ogen. Op de vierde zie ik weer het gezicht van de jonge
vrouw, ze tuit haar lippen tot een kus. De andere drie zijn overbelicht en onscherp.
‘Die drie zijn overbelicht,’ zegt het meisje, ‘en zo te zien erg onscherp. De eerste
vier zijn nog te doen. Alleen die afdrukken dan maar?’
Ze pakt met haar wajangvingers een envelop.
‘Aan die heb je niets, ben ik bang,’ zegt ze, terwijl ze de drie overbelichte
negatieven opzijschuift.
‘Maar...’
‘Ik denk dat het niks wordt als je die afdrukt,’ zegt het meisje op een geduldige
toon waarvan de ondertoon van professionele neerbuigendheid me niet ontgaat. ‘Als
je die negatieven afdrukt en vergroot, wordt alles alleen maar onscherper.’
Achter haar zwaait een deur open en een jongen met blond rastahaar komt te
voorschijn. Terwijl hij achter het meisje langs schuift, tikt hij met zijn vinger op haar
bil en op het toetsenbord van de kassa naast haar. Ze lacht. Hij pakt een biljet van
vijftig uit de lade en steekt het in zijn broekzak.
‘Ik laat ze allemaal afdrukken,’ zeg ik. ‘Het zijn er maar zeven. Hoe duur is dat?’
‘Drie euro per stuk, dan maken we een professionele afdruk,’ zegt het meisje, ‘dat
kan glanzend of mat.’
‘Duur,’ zeg ik.
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‘Een amateur-afdruk is goedkoper, maar ik weet niet of dat kan, dit is een ouderwets
formaat negatief, daarover moet ik met het lab bellen. Ik denk dat ze alleen
professionele afdruk doen.’
Ze pakt met een loom gebaar een mobiele telefoon die op de toonbank ligt. Haar
blik dwaalt over de camera's die in de glazen vitrine naast mij zijn uitgestald.
De jongen met het rastahaar kijkt mij opeens aan en zegt: ‘Amateur-afdruk is
negentig eurocent per stuk. Allemaal, dan maar?’
Ik knik.
Het meisje klapt de telefoon dicht.
‘Volgende week klaar,’ zegt ze en geeft me een strookje met een nummer.
Ik blijf nog een moment voor de toonbank staan, want opeens weet ik niet of ik
ze wel wil laten afdrukken, deze negatieven met mijn vader en de Lelijke Eend en
de tent en die lachende vrouw. De jongen prutst aan een camera. De punt van het
bankbiljet dat hij uit de kassa pakte steekt uit zijn broekzak. Het meisje kijkt me aan
en zegt dan: ‘Tot ziens.’
Ik draai me om en loop naar de deur. Buiten regent het.
Wanneer ik voor de winkel op mijn fiets stap, gluur ik nog even naar binnen. Het
meisje scharrelt wat bij een doorzichtige plastic bak met enveloppen. Liggen daar
nu de negatieven? Waarom heeft papa deze foto's zelf nooit afgedrukt? En wie is die
vrouw? Mama had geen haarlok die voor haar ogen viel. Vroeger misschien toen ze
nog een meisje was? Maar ze hield niet van kamperen. Wanneer we in de vakantie
een tent opzetten, stond ze met haar handen in de zij en een strakke mond toe te
kijken.
Een keer werd het zelfs een scène, weet ik nog. De hele camping keek toe. Mama
had haar pumps boos uitgeschopt in het gras, de verkreukelde folder van een hotel
lag ernaast. Mijn zusje stapte er overheen. Papa duwde mama opzij en mama duwde
mij. Jouw kind, zei ze, terwijl ik tegen zijn bezwete hemd opbotste. Het leek alsof
papa haar wilde slaan. Zijn zwartbehaarde benen trapte zo hard de haringen in de
grond dat ze er in één keer in verdwenen.
En ik kan mij helemaal niet herinneren dat papa ooit achter het stuur van een 2CV
heeft gezeten. Een karretje voor armoedzaaiers en artiesten, zei hij misprijzend.
Een week later ligt de envelop met de afdrukken op de bodem van mijn fietstas.
Opletten, meisje! klinkt het vanuit de tas wanneer ik met een scherpe bocht een
vrachtwagen ontwijk. Mama fietst met mij mee. Als een speer schiet ik door de stad.
Bij de voordeur smijt ik de fiets in het rek en pak de envelop uit de tas. Er valt een
grote druppel regen op. Ik bekijk de envelop van alle kanten. In de winkel had het
meisje de foto's nog op de toonbank uitgespreid, maar ik had niets gezien. Wél de
ringen om haar vingers, de paarse nagellak, de pleister om haar duim. Er vallen nog
meer druppels op de envelop. Ik loop naar de kade. Er ligt vuilnis in de gracht. Ik
laat de envelop los.
Thuis bel ik mijn zusje. Ik kom eraan, zegt ze, tot zo. De envelop ligt gekreukeld,
nat en vuil op tafel. Ik kijk er naar. Er staat een afdruk op van mijn schoenzool. Op
het nippertje had ik mijn voet erop kunnen zetten. Waarom mijn voet dat deed weet
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ik niet. Mijn hand schuift een lok haar achter mijn oor. De bel klingelt en mijn zusje
stapt de hal binnen in haar regenlaarzen. Doe
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uit, zeg ik, anders maak je alles vuil. We lopen naar de kamer en gaan aan tafel zitten.
Samen kijken we naar de envelop. Veel te snel pakt ze hem op met haar dunne vingers.
Zwijgend bekijkt ze de foto's. Er valt niets voor haar ogen, alles zit op zijn plaats.
‘Weet jij wie die vrouw is?’ zeg ik, terwijl mijn ogen haar gezicht aftasten. Zusje
lijkt op papa. Die is na mama's dood hertrouwd met tante. Ze zijn vaak op reis.
Wandelen en kamperen. Bruinverbrand en in topconditie keren ze dan terug. Of ze
gaan naar het atelier van tante in de bossen. Tante maakt grote koppen van keramiek
met lange, spitse neuzen. Een lange neus naar de wereld. Ze heeft grijs, kortgeknipt
haar en haar ogen zijn blauw. Net als de mijne. Mijn zusje zegt nog steeds niks. Haar
vingers frummelen aan de boord van haar truitje.
‘Had tante vroeger zo'n lok als deze?’ Ik maak de lok achter mijn oor los.
‘Zie je hoe hij naar voren springt? Net als op de foto?’
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4 Kwatrijnen
Th. van Os
Sos
Wanneer mijn moeder blauwe rokken droeg
dan zei ik zacht: de zee de zee, en vroeg
om weer een fles en schreef jou: ga je mee
matroos en wachtte op het antwoord van de zee.

Katholieke illustratie
Mijn vader rookte pijp en blies zijn wolken
langs het zwartwit van missionarisvolken
met blote borsten, peniskokers & conservenblik
en aan zijn voeten droomde ik.
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Dichter
Hij zweeft met te veel armen en zuignappen
in het donker van de zee en drinkt
het zout van matrozen en voetstappen
en als je te dichtbij dringt zie je inkt.

Samen
Hier in de inkt op dit papier
zit zwart en zeker het plezier
dat ik je geven kan, dus lik me op
en zing het hooglied van ons vier.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

46

Toezicht vanaf het balkon
Greed is good, control is better
door Florus Wijsenbeek
In een van mijn nevenfuncties speel ik in de Muppetshow. Nu ja, weinigen zien mijn
optreden, maar ik ben de derde oude man naast Statler en Astoria die in het theater
van het leven vanaf het balkon roepen dat ze er niets aan vinden. Dat is althans precies
de taak die ik mag vervullen als een van de vergaderbezoekers voor de Vereniging
van Effectenbezitters (VEB). Ik doe dit met des te meer plezier en overgave sinds de
kredietcrisis noopt tot nog meer kritisch toezicht op beursgenoteerde ondernemingen.
Overigens moet ik ogenblikkelijk bekennen dat ik al zeer lang nauwe banden heb
met de VEB, omdat de oorsprong van die club heel dicht ligt bij de Haagse afdeling
van de VVD. De man die in 1924 als jongeling de VEB oprichtte (als ‘Vereeniging
van Fondsenhouders’) met het doel beursfondsen tot een hoger dividend te dwingen,
was Hans P.J. van Ketwich Verschuur (1905-1996), en hij was niet alleen ondernemer
en directeur-generaal van het Nederlandse Rode Kruis, maar ook voorzitter van de
Haagse VVD, zoals ik ontdekte toen ik, vanuit mijn studieplek Leiden terugkeerde
naar de hofstad. En de latere VEB-leider Robert de Haze Winkelman, die als
voorganger van Peter Paul de Vries de club groot maakte maar minder bekend werd
in de media als zijn opvolger, was ook al voorzitter van de VVD in Den Haag. Tijdens
zijn directeurschap deelden we als partij zelfs het kantoor met de VEB aan de deftige
Jan van Nassaustraat. Het is ongetwijfeld een teken des tijds dat de effectenbezitters
thans nog deftiger gehuisvest zijn aan de Amaliastraat, terwijl de Haagse VVD niet
eens een eigen onderkomen meer heeft.
Deze De Haze Winkelman was trouwens nogal een rare snijboon, en zulks niet
omdat hij hartgrondig vegetariër was. Toen hij op z'n 41ste uit de VEB stapte, was
hij al fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en stond
hij op het punt lid van de Eerste Kamer te worden, waar hij in 's lands vergaderzaal
op kousen zou gaan rondlopen. Ik weet niet of dit laatste een rol speelde, maar zeker
is wel dat hij nogal wisselende contacten onderhield met het andere geslacht en lang
niet zo kuitenbijterig op aandeelhoudersvergaderingen was als zijn opvolger bij de
VEB.
Peter Paul de Vries leerde ons dat wij als vergaderbezoekers niet alleen eindeloos
dienen te hameren op dezelfde punten, voornamelijk dat de aandeelhouders meer
rechten dienen te krijgen, maar hij leidde ons ook tot in de puntjes op om gaten en
onrechtmatigheden in de verslaglegging van ondernemingen te doorzien. Die
onrechtmatigheden waren vroeger talrijker, omdat het begrip kritische belegger toen
zo goed als onbekend was, maar zij zijn nog lang niet verdwenen.
Helaas worden wij als VEB door onze doelgroep, de kleine belegger, in feite nog
maar weinig erkend en gewaardeerd. Het ledental neemt weliswaar toe, maar
nauwelijks genoeg om op aandeelhoudersvergaderingen een deuk in een pakje boter
te slaan. Van elke beursgenoteerde onderneming houdt de VEB een enkel aandeeltje
aan, en dat terwijl zelfs de kleinste lokale, slechts op de Amsterdamse beurs
genoteerde fondsen doorgaans miljoenen aandelen hebben uitstaan. Zelfs met steun
van onze leden schrapen we zelden meer dan een paar duizend stukjes bij elkaar. Als
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het op stemmingen aankomt, worden we dus altijd weggevaagd, tenzij we
medestanders kunnen vinden bij de grote beleggers.
Die grote investeerders in aandelen - pen-
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sioenfondsen, beleggingsmaatschappijen, verzekeringen en andere
beroepsinvesteerders - moeten echter niet veel hebben van ons, noch van andere
kleine beleggers. Zij zorgen alleen voor zichzelf en willen vooral niet dat het grote
publiek dezelfde informatie heeft als zij. En indien zij dan ooit iets willen veranderen
in een onderneming, vragen ze zelf wel een vertrouwelijk gesprek aan met de
leidinggevenden. Wee de directie die daar niet op ingaat.
Toch zijn we als VEB niet machteloos. Wij hebben immers het wapen van de
publiciteit. Directies vinden het helemaal niet leuk als zij ten aanschouwe van hun
trouwe supporters (de grote beleggers) en de pers (die veel te weinig naar dit soort
vergaderingen toekomt) worden gedwongen toe te geven dat er iets niet klopt in hun
cijfers of in hun beleid.
Aandeelhoudersvergaderingen vormen trouwens een zeer apart wereldje. Het publiek
dat erop afkomt, bestaat vaak uit ouderen die zo'n bijeenkomst als een uitje
beschouwen. Je krijgt een gratis kopje koffie met een koekje, soms zelfs wel eens
een gebakje. Afhankelijk van het tijdstip van de vergadering, ochtend of middag, is
er na afloop steevast een lunch met luxebroodjes of een borrel, en als je naar huis
gaat, is er bij de uitgang ook nog altijd een ‘attentie’. Dat is dan iets dat je nooit ofte
nimmer zelf zou kopen, maar dat toch altijd van pas kan komen, variërend van een
mooi schrijfinstrument tot een piepklein zaklampje om bij nacht en ontij je
voordeurslot te vinden.
Derhalve wenst het merendeel van de bezoekers helemaal niet te worden
geconfronteerd met een criticaster voorzien van een lange lijst lastige vragen, die
dan weer met veel omhaal door de voorzitter of de financiële man van de directie
dan wel door de voorzitter van de raad van commissarissen moet worden beantwoord.
Waar voor de grote beleggers hun vertrouwelijk overleg en heimelijke invloed in het
geding komt, loopt voor de ouderen hun
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koffie of borrel gevaar. Niet zelden heb ik het dan ook meegemaakt dat deze kleine
aandeelhouders zich staande de vergadering tegen de VEB keerden. Vooral als het
oud-personeelsleden van het bedrijf in kwestie betreft, schieten ze bij al te kritisch
optreden van ons al gauw de leiding van de onderneming te hulp. De VEB moet, is
dan de boodschap, met zijn rotpoten van ons rotbedrijf afblijven, en vooral van onze
borrel met hapjes.
Voor mij persoonlijk was een dieptepunt wat dit betreft een
aandeelhoudersvergadering van autofabrikant Spyker waar ik de staf brak over de
schromelijk optimistische voorstelling van zaken omtrent de toen al vrijwel failliete
boedel. Tijdens de bijeenkomst werd ik door andere aandeelhouders voor een soort
landverrader uitgemaakt. Ik zal de gebezigde formuleringen niet letterlijk herhalen,
maar de teneur was iets in de trant van: ‘Nou hebben we eens een Nederlands product
en dan komen die betweters van de VEB weer de pret verstoren.’ Voor mijn ogen
werd dit vaderlandgevoel door topman Victor Muller even glad als ragfijn uitgespeeld,
zodat niemand meer interesse toonde om de jaarverslagen en financiële
verantwoording tegen het licht te houden.
En toen Muller vervolgens met zijn failliete boedel de al even failliete boedel van
Saab in Zweden overnam, stond zelfs de complete nationale pers op ‘hup Holland
hup’-toon te juichen. Ook de meest doorgewinterde journalist negeerde willens en
wetens dat Spyker grote verliezen maakte en Saab nog grotere, dat Muller een subsidie
van de Zweedse overheid gebruikte om zijn Spyker het leven te redden, dat het gros
van de financiering door de Russische zakenman Antonov, voor wie Spyker/Saab
als vehikel fungeerde om zwart geld op legale wijze Rusland uit te krijgen, ronduit
dubieus was. Toen ik de aandeelhouders hierop wees als vertegenwoordiger van de
VEB werd ik uitgejouwd.
Nog geen jaar later, toen de toeleveranciers weigerden nog langer aan Saab te
leveren omdat ze nooit betaald werden, de Zweedse schatkistbewaarder hoogst
ongerust werd door nog maar weer eens een aandelenemissie, toen de zoveelste
Chinese financier afhaakte en de beurskoers Spyker/Saab kelderde, riep dezelfde
pers, de krant van wakker Nederland voorop, massaal ‘kruisigt hem’, uiteraard zonder
enig zelfonderzoek. Inmiddels wist ik allang genoeg, te meer daar Muller, reünist
van het Leidse studentencorps Minerva mij als ouderejaars van hetzelfde gezelschap
noch als aandeelhouder meer een hand wenste te geven. Hiermee zondigde hij tegen
de traditie, tegen de regels der wellevendheid en tegen de geplogenheden op
aandeelhoudersvergaderingen, hetgeen hem tekent.
Overigens zijn het niet alleen parvenu's die het soms moeilijk kunnen verkroppen
dat niet iedereen hun als coryfee van het Nederlands bedrijfsleven altijd stroop om
de mond smeert. Zo bleek onlangs nog dat de president-directeur van de Bank Van
Lanschot, Floris Deckers, op een aandeelhoudersvergadering slecht bestand was
tegen een kleine opfrissing mijnerzijds van het geheugen der aanwezige
aandeelhouders. Ik las een passage voor over zijn povere performance uit het boek
De prooi van Jeroen Smit, waarin de ondergang van ABN/AMRO tot in de meest
ontluisterende details uit de doeken wordt gedaan. Deckers schreef vervolgens een
woedende brief aan VEB-directeur Jan Maarten Slagter. ‘Waarom hij toch altijd van
die azijnpissers stuurde?’ wilde de briesende bankdirecteur weten. ‘Aha’, liet Slagter
mij geheel in de stijl van zijn voorganger De Vries weten, ‘Zo mag ik het graag
horen.’
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Nu de dubbele dip er - ondanks alle sussende woorden van onze topeconomen in de
afgelopen maanden - dan toch lijkt te zijn gekomen, is er reden te meer kritisch naar
het Nederlands bedrijfsleven te kijken. Weliswaar gaat het in algemene zin met onze
economie een stuk beter dan met de economieën van een aantal meer perifeer gelegen
landen in Europa, maar tegelijk kan men zich afvragen hoeveel van die relatieve
voorspoed op conto van het beleid der topmanagers kan worden geschreven. Ons
land drijft nu eenmaal nog steeds, bijna letterlijk, op onze geografische positie aan
de monding van Rijn en Maas. Rotterdam en Amsterdam zijn de dichtstbij
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gelegen havens van de grootste en in koopkracht zeer sterke bevolkingsconcentratie
op ons continent, het Ruhrgebied. Bovendien gaan de grote handelsstromen over de
wereld, in het bijzonder de groeiende stroom goederen van China naar de consument
in Europa, in steeds omvangrijker containerschepen die slechts op een enkele plaats
kunnen aanleggen. De Maasvlakte, ver vooruitgeschoven in de Noordzee, is zo'n
plaats, en het is nu nog een van de weinige in Europa, hoewel de concurrentie snel
toeneemt.
De stapelfunctie van Nederland heeft onze economie vanouds gericht op de handel
en minder op de industrie. Dat geldt zelfs voor de land- en tuinbouw. Nederland is
- met Frankrijk - de grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten ter wereld,
maar dat is voor een aanzienlijk deel te danken aan de veredeling en bewerking van
deze producten die in ons land geschiedt. Veel oorspronkelijks wordt er in Nederland
in elk geval niet gemaakt. Wij waren, zijn en blijven handelaren die verdienen aan
wederverkoop en dienstverlening.
Deze enorme gerichtheid van onze economie op het buitenland maakt dat er best
iets te zeggen valt voor het argument van ondernemingen dat we in de
beloningsstructuur een beetje in de pas moeten lopen met wat er aan bestuurders in
de ons omringende landen wordt verdiend. Het is echter de vraag wat ‘in de pas’
precies inhoudt. Over 2010, economisch bepaald geen topjaar, hebben de
topbestuurders van de 153 grootste Nederlandse bedrijven gemiddeld 8,1 procent
meer binnengekregen aan salarissen en bonussen dan het jaar daarvoor, terwijl de
werknemers op zijn best pas op de plaats maakten. Vraagtekens hierbij plaatsen is
een van de speerpunten van de VEB, en ik verhul niet dat ik op
aandeelhoudersvergaderingen gaarne met deze vraagtekens in het rond zwaai.
Natuurlijk, een aantal beursgenoteerde Nederlandse bedrijven heeft inmiddels ook
CEO's uit andere landen, zoals de Zwitserse topverdiener Peter Voser van Shell (hoe
Nederlands is dat bedrijf nog?), de Belg Jean François van Boxmeer van Heineken
en de Amerikaanse Nancy McKinstry van Wolters Kluwer. De overgrote meerderheid
van de topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven bestaat echter uit gewone
Hollandse mannen en een enkele vrouw, van wie men zich in gemoede kan afvragen
of die zich zo makkelijk voor een handvol zilverlingen meer met gezin en al naar
elders zouden begeven. Deze vraag geldt nog sterker voor de dikwijls met ruime
hand beloonde toezichthouders, de commissarissen, die in mijn waarneming
meestentijds weinig meer zijn dan duttende ouwe mannen aan wie de in en outs van
het bedrijf dat zij dienen te controleren geheel en al voorbij gaan. Zij zitten er bij,
kijken er naar maar doen zelden iets, althans voor zover waarneembaar ter
vergadering. Het meest prangende voorbeeld uit recente tijd is waarschijnlijk Wim
Kok, die als premier de ‘exhibitionistische zelfverrijking’ van de
ondernemingsbestuurders kapittelde, om vervolgens als commissaris geen vin te
verroeren wanneer er, zoals bij de ING, weer eens een schep duiten bovenop de
traktementen werd gedaan.
Maar ach, wie ben ik om een ander een goed inkomen te misgunnen, en bovendien
moet ik er voor alle eerlijkheid bij zeggen dat het in de politiek, mijn eigen vak, niet
veel beter is wat betreft het afwegen van de baat op lange termijn tegenover het gewin
op korte termijn. Sterker nog: nu ik zowel in de politiek als in de wereld der aandelen
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door de jaren gewassen, gepokt en gemazeld ben, kan ik niet zeggen dat mijn
vertrouwen in de mensheid ongeremder is geworden dan vroeger.
Integendeel, mijn ervaringen in al die jaren hebben mij dikwijls de ogen geopend
en in elk geval één les geleerd. Wellicht is deze les weinig opbeurend, maar hij is
wel gratis en universeel toepasbaar. De les luidt: toezicht zonder vrijheid is tirannie,
maar vrijheid zonder toezicht leidt tot despotisme. En dan bedoel ik het despotisme
van de zelfzucht, van het egoïsme en van de zelfverrijking.
Deze twee kanten van het theater des levens, tirannie en zelfzucht, stuiten mij als
liberaal en aandeelhouder nogal tegen de borst. Vandaar dat ik voorlopig nog even
blijf meespelen in de Muppetshow.
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[Medewerkers]
(1956) - Schilder, voordrachtskunstenaar, voorzitter van de
Worstclub, ex-wereldkampioen kookperformance. Woont en werkt in
Zwitserland en reist de rest van de tijd door Afrika. Winnaar Hollands Maandblad
Schrijversbeurs 2006-2007 (Essayistiek).
FREDIE BECKMANS

(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

(1959) - Als journalist werkzaam bij de VPRO. Publiceerde zijn
poëzie o.m. in De schoenen van de buurman (1999), Ruimtevaart (2005) en
Neem me mee, zei de hond (2010).
WIM BRANDS

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

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

en haar (2010). 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 de Frans Kellendonk-prijs.
(1984) - Studeerde filosofie en geschiedenis te Amsterdam.
Debuteerde in 2009 met de roman Dagen van gras; die werd genomineerd voor
de Academica Debutantenprijs en de Jongerenliteratuurprijs. Dit jaar ontving
hij de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2010-2011 (proza).
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

(1993) - Woont te Amsterdam en heeft verder nog
niets gepresteerd, behalve dan dat hij tot het examenjaar van het Vierde
Gymnasium is gereikt, waarbij het vooralsnog twijfelachtig is of hij voor dat
examen zal slagen. Maar hij doet zijn best.
BORIS VON DER MÖHLEN

(1981) - Tekent en schrijft in Katwijk aan Zee. Won de Hollands
Maandblad Schrijversbeurs 2009/2010 (proza). Onlangs verscheen haar
debuutbundel met verhalen Neem op. Zie: www.ninaroos.nl.
NINA ROOS
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(1973) - Debuteerde in 2006 met de bundel Toendra (bekroond
met de C. Buddingh'-prijs). In 2008 verscheen Na de vlakte. Voorjaar 2012
verschijnt zijn derde bundel: Twee vogels één kogel.
WILLEM THIES

(1974) - Publiceerde diverse dichtbundels en de roman
Grote acht (2005). In 2008 verscheen de prozabundel Buurvrouw (genomineerd
voor de BGN Nieuwe Literatuur Prijs). In 2010 ontving zij de Halewijnprijs. In
2011 verscheen haar nieuwe poëziebundel Wat ik met de sleutel moet.
VROUWKJE TUINMAN

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

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
niet dood (2008), De mooiste gedichten uit Hollands Maandblad (20083 met
tekeningen van Iris Le Rütte), Zodra (2010) en Daar (2011).
(1981) - Voor zijn roman Lipari ontving hij de Selexyz
debuutprijs 2007. In 2008 verscheen Philippes middagen, in 2009 Verre vrienden
en in 2011 zijn vierde roman Porta Romana.
ROBBERT WELAGEN
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Deze maand
Deze maand was er een van uitzicht en inzicht. In beide gevallen was er niet bepaald
sprake van een prettige aanblik en soms is het goede humeur beter af indien men de
andere kant op kijkt. Dat is geen kwestie van lafheid, doch juist van de durf toe te
geven dat het begrip van de wereld dikwijls toeneemt naarmate men een oogje
toeknijpt, of liever nog: ze stijf gesloten houdt als het er op aan komt.
Het uitzicht was in Griekenland, waar ik de euro-crisis recht in het gezicht keek
en het panorama kon bestuderen van wat in de oude tragedies zo beeldend een ‘aporie’
heet. Dat is een situatie zonder uitweg, een toestand waaruit geen enkele ontsnapping
mogelijk is en waarin elke beweging de strop om de eigen nek slechts strakker
aantrekt. Aldus groeide het besef dat er nog slechts weinig voor pleit economie als
wetenschap te beschouwen, nu steeds duidelijker wordt dat staathuishoudkunde niet
veel verder komt dan de productie van de opvatting dat een land waarin de economie
elk kwartaal meer dan vijf procent krimpt op het rechte pad kan komen door verder
te bezuinigen.
Zoals elke hopeloze situatie komt ook deze mede voort uit een grappig misverstand.
Dat misverstand is de gedachte dat Griekenland de bakermat is van het moderne
Europa, en dat de antieke Helleense cultuur de fundamenten legde van onze Europese
beschaving, en dat Griekenland derhalve uit ideologisch, intellectueel en cultureel
oogpunt in het hart van de Oude Wereld hoort. De werkelijkheid is anders. In de
Middeleeuwen kon men alleen al voor de gedachte Plato te vertalen worden gestraft
met de brandstapel, en toen Petrarca het idee kreeg Grieks te willen leren, was er in
heel Italië niemand te vinden die deze taal nog beheerste, en zodra Erasmus het
Nieuwe Testament naar het Grieks omzette, werd het lezen van dit werk door het
Vaticaan aangemerkt als een doodzonde, terwijl Ben Jonson in zijn lofrede op
Shakespeare de situatie trefzeker samenvatte met de vaststelling: ‘thou hadst small
Latin and less Greek.’ En toen Sigmund Freud in 1897 een voorstelling zag van
Oedipus Rex was het de eerste complete opvoering sinds meer dan vijftien eeuwen
van deze tragedie van Sophocles. Griekenland is niet de bakermat maar de
stichtingsmythe van Europa; de Oude Wereld heeft zich wortels aangemeten die het
zelf allang had doorgesneden.
Na dit uitzicht kwam het inzicht bij terugkomst in eigen land. Wie na de ogen
dichtgeknepen te hebben voor de werkelijkheid ze hier weer opent, ziet iets
buitengewoon interessants. Vergeleken met de realiteit is Nederland licht. Niet
lichtvoetig of verlicht, maar licht door gebrek aan wat de Britten omschrijven als
‘gravitas’. Wat de televisie, de kranten, het openbare leven, ja de culturele atmosfeer
hier nu kenmerkt, is de afwezigheid van soortelijk gewicht. Cultuurpessimisten
zouden onze tijd wellicht omschrijven als ‘infantiel’, het SCP wees onlangs op het
gemis van ‘essentiële kennis’ bij studenten, maar dat doet geen recht aan onze eigen
aporie. Wij zijn dermate verdiept in onszelf dat we zonder enige inhibitie onze
oppervlakkigheid steeds strakker aantrekken om de eigen nek. Wij stikken niet in te
veel schulden, maar in gebrek aan schuldbesef. - BB
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The Pulpit Bible
door J.M.A. Biesheuvel
Wat is de wereld mooi! Je kunt van hier naar Little Snoring gaan via Harwich, Great
Yarmouth en Norwich. Nelleke van Maaren staat me dan bij de boot of het vliegtuig
op te wachten om me verder te vervoeren. In het huis, dat eigenlijk een oud kerkje
is, zit Rudi Fuchs met sigaren en whisky op me te wachten. Hij en Nelleke laten me
in Norfolk alle mooie plekjes zien. Ik heb daar wat genoten. Engeland, het land van
Shakespeare! Norfolk is misschien zo mooi omdat het het land van de klaprozen is.
Op een keer, ik rookte een lekkere sigaar liet Rudi me een Pulpit Bible zien. ‘Die
heb ik samen met dit kerkje gekocht,’ zei hij, ‘en nu wil ik hem aan jou geven, juist
aan jou, omdat jij je altijd zo verbaast over de oneindigheid van het heelal, de
onbegrensdheid bedoel ik.’ Voor in de Bijbel stond in handschrift: ‘Presented to the
Methodist Church Little Snoring in Memory of the Services held both with the
congregation and the R.A.F. 1939-1946. James M. Ridge.’ Ik was erg dankbaar omdat
ik de Bijbel graag in het Engels lees en dan in zo'n reuzenboek. Nu loop je het kerkje
uit naar bakboord en ziet het glooiende landschap dat helemaal naar de Noordzee
loopt, wat een kleuren, wat een pracht, wat groot de zee. Nu zie ik twee
R.A.F.-officieren uit het kerkje komen op 3 augustus 1942 en tegen elkaar zeggen:
‘Zodra de dominee het Hooglied gaat preken, is de echtscheiding voor die man nabij:
“Uwe benen zijn als pilaren waaraan men twaalf schilden kan hangen, uwe borsten
zijn twee sappige peren gelijk, uwe tanden een kudde witte ooien.”’ De luisteraar
lachte. ‘Wat is onze bestemming vandaag?’ vroeg hij. ‘Een scheepswerf in Zuid
Holland.’ Ze vlogen met hun bommen naar het zwerk boven Schiedam. En lieten
daar de bommen op de scheepswerf Wilton Feijenoord vallen. Een van de bommen
kwam door het kelderraampje in onze kelder terecht. Allen renden het huis uit. Op
tweehonderd meter zei Arie, mijn oudste broer: ‘Maar we zijn Maartentje toch
vergeten.’ Hij rende terug en redde mij van zolder. Hij kwam terug en toen zagen
we het hele huis de lucht ingaan. Daarna volgde een enorme knal: licht is sneller dan
geluid. Voor mijn voeten kwamen mijn kleine paard en wagen. ‘Wij hebben niets
meer,’ zei Vader, ‘hij heeft zijn paard en wagen nog.’ ‘Door God aan mij geschonken,
Vader,’ zei ik. Mijn moeder pinkte een traan weg. In de verte kwamen nieuwe
vliegtuigen aan en daar had je ons moeten zien: hoe wij renden!
Oktober 2011
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Wim Brands
Voor hij begon met repareren nam hij de omgeving in zich op:
de tuinen, het weiland, de huizen aan de rand,
het bos, de paarden die op stal wilden,
en dacht na over wie hier voor hem zaten. Hoe spraken zij zo hoog
in zichzelf? En hoe zag de hemel er die dag uit?
Helder? Zwanger van komend noodweer?
Nagel in zijn mond vroeg hij zich af of ook zij het verlangen
hadden gekend een bericht achter te laten voordat
zij begonnen met het bedekken van het dak.
Een regel gekrast in lood.
Ze zagen hetzelfde als hij, werkten met hetzelfde materiaal
en gereedschap: nagels, leien,
een zaag, een hamer.
Over tien jaar is hij dood.
Niet lang daarna zal iemand de trap beklimmen, zijn onleesbare
tekst vinden, en bij het afdalen
onverklaarbaar geluk ervaren.
Getroost door een leven dat schonk
wat het zelf ook niet bezat, als
in het wonder van onze lege handen.
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In het bos buigen de herten
met hun ogen die nooit
vermoeid zijn, hun buitenaardse
tanden die gras scheuren,
hun zachte monden waaruit
aarde terugvalt.
In het bos komen de herten
overeind
om in de verte te staren,
de ogen neer te slaan,
om weer uit naamwoorden te
bestaan die genade schenken.
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Vierentwintig vrijdagen
door Philip Huff
Zaterdagnacht lag hier weer een nieuw meisje in bed. Ze had kroeshaar en was een
jaar of tien jonger dan jij. Een oplossing voor mijn probleem dus. Tijdelijk misschien,
maar toch.
Franca, ik zou je willen zeggen dat het fijn was met haar. Het was niet zo maar
fijn, ik zou je willen zeggen dat het echt fijn was. Dat ik na het neuken naar haar
jonge, zachte gezicht toedraaide en zei: kom eens hier, jij. En het meende.
Dat ik niet tijdens het pijpen dacht: ja, het is beter dan hoe Franca pijpt, maar daar
gaat het niet om, blijkbaar. Het gaat niet om lippen alleen. Om het lijf. Om die schil
rond onze organen.
Ik zou je willen zeggen dat het douchen fijn was, het ontbijt, dat het allemaal niet
doen was alsof, maar gemeend.
Ik zou je willen zeggen dat ik net als jij een lichaam heb gevonden waarbij ik wil
blijven liggen.
Ik zou je willen zeggen: ook ik heb een nieuw huis gevonden.
Maar ik kan het niet.
Ik heb veel nagedacht over wat liefde is. Uiteindelijk ben ik tot de slotsom gekomen
dat de tegeltjeswijsheden zo gek nog niet zijn.
Liefde is: voor iemand zorgen.
Liefde is ook: voor je laten zorgen.
Dat laatste voelt voor mij meestal ongemakkelijk. Weet ik nu. Als Martine, Semna
of Laura haar hand over mijn borstkas haalt, me op mijn voorhoofd zoent en als de
sushiman aanbelt zegt ‘blijf maar liggen, ik doe wel open’, dan wil ik niet blijven
liggen. Dan wil ik dat zij blijft liggen. Nee, dan wil ik dat ze weggaat.
Liefde is ook nog: je goed voelen bij hoe de ander je ziet.
Ik bedoel daarmee: wij zijn net zo veel verschillende mensen als het aantal
verschillende mensen dat we zien. Bij iedereen die wij ontmoeten, zijn we iemand
anders, iedereen krijgt en heeft een ander beeld van ons. Maar van al die mensen die
wij zien, zijn er enkelen bij wie we ons het liefst laten zien. Van al die mensen die
wij zijn, zijn wij maar bij enkele mensen wie we willen zijn. Begrijp je?
Wie ik bij jou ben, was ik graag.
De versleten knieën van mijn spijkerbroek waar jouw witte knieën doorheen steken,
die enkele lichtblonde haar. De rust, daar.
Liefde is tot slot: samen weten dat je samen een toekomst ziet.
Ik denk aan die ochtenden in ons bed dat ik één van de boeken las die ik altijd
lees, dat jij tegen mij aan lag, te slapen, dat ik flauw mijn oksel rook, en jouw kruidige
haar, en dat we daarna vreeën, ik zacht tegen jouw billen lag en later
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sinaasappelsap dronk en poffertjes met aardbeien at om de honger te stillen en we
daarna douchten en de krant lazen en nog weer later kochten we druiven en wijn bij
de Turk en gingen naar het park en ik denk aan hoe mijn ellebogen en knieën nat
werden van de vochtige aarde onder ons en hoe jouw neus zich samenknijpt bij je
lach hoe dichtbij jouw lichaam onder mij en altijd voel ik dan weer hoe je met je
benen schopt als je klaarkomt, ja roept, ja, en kreunt en ik mijn hand niet meer durf
te bewegen en hoe dicht je bij me bent hoe diep in mij, en dat je dat alles nu met een
ander deelt.
Blijkbaar heb jij dat niet nodig.
Blijkbaar heb jij mij niet nodig. Niet meer, nooit meer.
Anders was je hier wel geweest, nu, en aten we poffertjes met aardbeien.
‘Weet je wat ik zo lekker vind,’ zei Laura dit weekend na de seks. Ze lag op haar
rug, een arm onder haar hoofd, en keek naar het plafond. ‘Hoe ontspannen je nu
bent.’
Ik lag onder de warme deken, mijn vingers zaten in elkaar verstrengeld, en ik dacht
aan jou. Wat is dat toch, dacht ik, dat je ergens kunt zijn waar je niet bent? Ik draaide
op mijn zij. Ik keek naar het maanlicht op Laura's jonge huid, naar de botten bij haar
heupen, die brede kaak. Ze heeft een lijf, een huid... Een negentienjarig meisje.
Alle vrijgezelle meisjes in Amsterdam zijn negentien jaar oud.
Alle vrijgezelle vrouwen willen kinderen.
Iemand om voor te zorgen.
Ik weet dat nu.
Lief, kom naar huis. In godsnaam.
Misschien dat je het missen van je lief wel kunt vergeten of verzachten of weg doen
gaan door, ik weet het niet, door te haten, of door vele andere geuren in je bed te
verzamelen, door met je handen door verschillende kleuren haren te gaan. Door
tussen andere benen te verdwijnen. Andere lippen te kussen, die de hare niet zijn.
Een ander paar handen en een ander paar ogen te ontmoeten.
Maar als het iemand is, moet jij het zijn, Franca, die onder mij ligt en naar dit
plafond kijkt.
Deze stad heeft zo veel mooie vrouwen. Er moet er nog één rondlopen die een vuur
kan bouwen, mijn wil breken kan, mij redden kan.
Ik heb het er vaak over met Johan.
Heus, ze moet er zijn, zegt hij dan.
Ik heb berichten gestuurd naar meisjes die ik voor jou liefhad. Ik heb vorige week
met Isabel thee gedronken, Lisa en ik sms-en voortdurend, maar ook daar gebeurde
het niet.
Milena blijft maar mailen, ook nu nog. Ik open haar berichten niet eens meer.
‘Sorry,’ stuurt ze dan, na een lange nacht. ‘Ging iets goed mis.’
Dan is Laura er nu ook nog.
Mijn kop wil je laten gaan, maar mijn lijf wil er niets van weten. Mijn geest heeft
afscheid genomen, mijn hart houdt je vast als een verkrampte vuist. Het is de rigor
mortis van liefde.
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Het is vierentwintig vrijdagen geleden dat jij mij voor de laatste keer verliet. Ik kan
me de meeste van die avonden nog herinneren.
Ik wil je spreken. Ik wil je zeggen: ‘Vierentwintig vrijdagen en jij hebt een nieuwe
vriend. Weet je wat jij bent? Een hoer. Dat ben je.’
Want ik wil klaar zijn met jou, Franca. Jij moet weg uit mijn hoofd.
Ik draag een paar espadrilles dat ik van jou kreeg. De naden laten los. Je horloge
draag ik niet meer, ik kan het niet. De gedachte aan de tijd maakt me gek.
De portemonnee die ik van je kreeg, is versleten. Langzaam slijten de dingen die
aan je doen denken uit mijn leven.
Ik had...
Spijt. Maar spijt kun je alleen hebben van dingen die je wist, zonder dat je ernaar
handelde. Mamma zegt: ‘Ik heb zo'n spijt dat ik niet meer met je vader heb gedaan
toen hij zo ziek was.’
‘Maar wist je toen al dat hij ziek was?’ zeg ik dan.
‘Nee.’
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‘Dan kun je daar geen spijt van hebben.’ (Dit is logisch. Maar logica komt niet in de
buurt van ons gevoel, weet ik nu.)
Pijn. Maar pijn moet je laten. De tijd geven. Alles slijt, de portemonnee evengoed
als de pijn. (Meer weet ik daar niet over te zeggen.)
Gedachten. Gedachten kun je hebben, in je hoofd. Wat je lijf doet, is iets anders.
Je hoofd kan A denken, maar je lijf doet gewoon B. En je lijf wint altijd.
Dat jij nu met een ander bent...
Het is alsof iemand een grote vleugelmoer te strak heeft aangedraaid om mijn
borst.
Ik dacht: wij zijn een paar afgetrapte espadrilles. Zo voelde het. Daar past niemand
anders bij. Wij zijn ingelopen, een beetje versleten. Wij horen bij elkaar. Wij lopen
onze dagen uit.
Maar je opende de deur en liep op je blote voeten naar buiten.
Er zijn twee mogelijkheden: 1) je bent liever bij hem dan bij mij, of 2) je bent liever
bij mij, maar wilt dat nog even zeker weten.
Er is maar één waarheid: je bent bij hem.
Hoe kun je bij hem zijn en van mij houden? Hoe kun je zo lang al iemand bij hem
zijn en van mij gehouden hebben? Aan mij denken. Dat kan toch niet? Dat moet
voelen als verraad.
En als je van hem houdt, dan moet alles wat wij gedeeld hebben als een misverstand
voelen.
Dat kan en wil ik niet geloven.
Ik mijn hoofd praat ik zo veel en vaak met jou dat het soms lijkt alsof je niet weg
bent. Ook nu. Dan is er geen ruimte voor een derde persoon.
Niet onder de douche, niet op de fiets, niet in de auto naar Berlijn. Ik wil niet meer
tegen de leegte vechten. Willem vertelde me dat je met hem gaat samenwonen. Dat
hij je zag met hem, in een trui van hem, bij de Italiaan, en hij het vertelde.
Er is geen plek in de stad waar geen herinnering aan jou te vinden is, waar geen hoop
huist.
Er is geen weer dat jij niet bent. Onweer: Franca ligt bang in bed. Regen: Franca
lacht onder haar poncho vandaan. Zon: sproeten op haar schouders, en bij haar
neusbrug. Een grijze lucht en waterkou: goed weer om een hol te bouwen.
Franca, elke keer dat ik langs de Schinkel loop, hoop ik jou tegen te komen.
Hoe de wind over het oppervlak van het water trekt.
Elke keer als ik een winkel binnenloop, of een café.
Ik fiets vaak door Zuid, ook als ik daar niets te zoeken heb.
Ik wil zien dat jij daar met hem bent. Hoe je naar hem lacht. Hoe jullie de vrijdagen
nog niet tellen.
Ik verlang naar dat moment.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

11

Ja hoe precies
Leo Vroman
Mij heeft mijn lange leven
iedere kleine last
een even klein aangepast
gelukje meegegeven:
het drogen van kindertranen
en iets nooit meer doen
en de verzoenende zoen
na het gedane,
dat magische verdwijnen
uit mijn herinnering
van die diepgevoelde pijnen
waar alles immers om ging,
het verdwijnen van pukkels en puisten
en altijd weer dank zij God
na een verkoudheid de juiste
hoeveelheid gele snot.
Alsof ik mijn meesterwerk voltooi
precies wanneer ik gekomen ben aan
mijn laatste restje verf
zo denk ik ook zo mooi
als ik nauwkeurig dood zal gaan
op het ogenblik dat ik sterf.

Fort Worth, 29 oktober 2011
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Uitstel van het einde
Het advies in dit stakkergebouw
is: Blijf zo lang mogelijk bezig,
maar ik neem dat niet zo nauw
en ben dus flakkerend aanwezig.
Zo voel ik mij soms naar buiten zweven
als ik naar ons uitzicht kijk,
en ben, Bezig, dan weer even
in twee kamers tegelijk.
Dan weer, graag bij bliksemlicht,
moet ik nodig een gedicht
en ben een vleugelsinterklaas,
een onweerbare huispoweet
van fladderend meesterwerk, helaas
niet wetend hoe het onweer heet.
Duikelend schaam ik mij dan weer
voor mijn vliegerachtigheid
en de draad noodlottig kwijt
schrijf ik mij neer.

Fort Worth, 7 augustus 2011
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Kunstenaar in de mist
Een brief over schrijven en beschreven worden
door Fredie Beckmans
- Hoe kan ik jou en Hollands Maandblad zo in de steek laten?
Heb me wel ingespannen, echt waar. Vier keer begonnen aan een verhaal over
Rousseau's voorliefde om zich door jonge dames op zijn blote kont te laten slaan en
over de tijd dat hij met zijn schoothondje Sultan over het Petersinsel nabij het
Zwitserse Biel zwierf en de planten bestudeerde. Vier keer heb ik het verhaal niet
afgemaakt. Wat wilde ik nou in godsnaam over Rousseau en mezelf vertellen. Het
bleef steeds ergens steken.
Ik beken: in de tussentijd heb ik wel voor andere bladen geschreven. Voor een
special over clubs van het Belgische literaire tijdschrift DWB natuurlijk over de
worstclub. Voor de Amsterdamse Daklozenkrant over ossenworst. En voor Bouillon!
over Avant le Mot, chocoladeletters en zelfs een blote kont in chocolade geschilderd,
Chocopopo. En nog een stuk voor het kunstmagazine De Nieuwe waarvan ik zelf
redacteur ben en als honorarium voor driehonderd euro per jaar gratis bier mag
wegdrinken in Arti et Amicitiae.
Iemand vroeg drie dagen geleden naar aanleiding van het artikel in de daklozenkrant
of ik voor een literaire prijs in aanmerking wilde komen. Ze hebben me op het oog.
Als het echt wat wordt, laat ik het je weten. Het is in ieder geval een por tussen mijn
ribben. Zit hier zielig alleen te zijn met al dagen alleen de hooglandnevel als
gezelschap. Bijna de hele dag mist. Schijnt dat veel mensen hier in Biel daar last van
hebben. Er is een remedie: met de plaatselijk funiculaire naar het volgende station
op 1000 meter, daar schijnt de zon. Maar ik zit op 580 meter en daar heb ik de fut
niet voor. Moet de houtkachel ook nog hoog opstoken. Vrienden die op het moment
in Israël overwinteren lieten me weten dat er nog een zak met hout in hun schuurtje
staat, kan ik twee dagen het huis warm houden. Dan door naar Bern wat geld
schnorren bij een verzamelaar voor een volgende lading hout.
Eigenlijk moet ik me niet aanstellen. Mijn plaatsgenoot Gerrit Komrij beweerde
dat hij ooit aan de Jachthuisweg te Winterswijk in de mist een koe ‘boe’ had horen
zeggen en daarop besloot dichter te worden. Ik moet mijn hoofd hier door de wolken
steken, anders blijf ik voor altijd een kunstschilder in de mist.
HALLO REDACTEUR

Tja, de verkoop van kunst is wat ingezakt, iedere verzamelaar in de wijde omtrek
heeft al iets van me gekocht. Een jaar geleden kwam ik naar Biel en heb toen zo'n
beetje al mijn geld aan de verhuizing uitgegeven. Verhuizen naar het duurste land
ter wereld zonder geld, dan moet je wel weten waarom. Mijn vrouw was nog een
keer aan de universiteit van Genève gaan studeren, wilde daar promoveren. En een
weekendrelatie, daar had ik geen zin in. Heb dus hier aan de voet van de Alpen een
atelier gezocht en wat gebeurde er: een atelier zo groot als een museumzaal kwam
vrij. Bingo.
Zo'n 150 jaar geleden heeft een rijke kunstenaar hier een atelier van enorme
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omvang tegenover zijn huis laten bouwen om zo drie gigantische doeken te kunnen
schilderen. De man heette Leo Paul Robert en hij was net bijgekomen uit een soort
geestelijke omnachting, gevalletje van geloofswaanzin. Toen hij daaruit ontwaakte,
kreeg hij de opdracht om in de entreehal van het nieuwe museum van Neuchatel drie
doeken op te hangen. Je moet je zoiets voorstellen als de trap van de entreehal in het
Stedelijk Museum toen dat museum aan het eind van de vorige eeuw nog open was.
Ik heb de doeken gezien en ze zijn werkelijk imposant. Groot, heel groot. Maar
de voorstellingen deugen niet. Die Robert was een fijnschilder, beroemd geworden
om zijn echt meesterlijke schilderijtjes van rupsen! Door de omvang van de doeken
in het trappenhuis en veel te veel details zie je eigenlijk niets. Alles is te ver weg. Je
ziet alleen drie enorme doeken en precies waar het om gaat, kun je veel beter bekijken
op de briefkaarten in de museumwinkel. Maar wat zie je dan? Een soort religieuze
kitsch. Links twee gevallen engelen die in een wijds weidelandschap zijn neergestort
en die met elkaar vechten. In het midden de terugkeer van Jezus Christus op aarde.
En rechts laat hij zijn afkeer voor de moderniteit zien, het interieur van een fabriek
en vuurspuwende draken. De hel.
Het mooiste aan die fabriek op het rechter doek is dat er horloges worden gemaakt.
Robert heeft het toen al gezien. Tot voor kort zat het hoofdkantoor van Rolex nog
in Biel, maar dat is verhuisd naar Genève. Nu worden in Biel geen beslissingen meer
genomen, maar alleen nog de horloges gemaakt. De fabriek lijkt op een paleis en is
opgetrokken uit groen marmer. Onlangs ben ik er langs gefietst. Unheimisch. Dat
het streng verboden gebied is, komt waarschijnlijk omdat niemand mag zien hoe de
Rolexhorloges als massaproduct van de band rollen. Het zou me niet verbazen
wanneer ze er ook meteen de imitaties voor de Chinese markt maken. Dat is tenslotte
lucratieve handel.
Het enorme atelier van Leo Paul Robert is nu de plek waar ik woon en werk. Hij
verliet het meteen nadat de drie schilderijen klaar waren. Misschien ook omdat er
toen een spoorlijn pal langs het gebouw werd aangelegd. Veel te veel lawaai. Vier
maal daags een stoomtrein. Nu komen er elk uur vier treinen voorbij, maar ik heb
ze nog niet gehoord. Hij moet een sensibel mens zijn geweest. Met vrouw en zeven
kinderen is hij de bergen ingetrokken en heeft daar een indrukwekkend oeuvre aan
vogelschilderijtjes gemaakt.
Het atelier is zo groot dat ik aan een drieluik van twee bij vijf meter ben begonnen.
Dat is nog steeds tien keer kleiner als het werk van mijn illustere voorganger maar
de voorstellingen op het doek zijn tien keer zo groot. Nou ja, dat was de bedoeling.
Ben een half jaar geleden ergens op de drie doeken blijven steken. Kreeg bijna elke
dag bezoek. Het ging als een lopend vuurtje dat je bij mij binnen kon lopen. Altijd
wijn en bier op tafel en als je om zes uur kwam, kon je zo aanschuiven voor het
nachtessen. Dat is waarlijk het gekste woord in het Zwitser-Duits. ‘Nachtessen’, dat
noemen wij avondeten. Had me thuis al eens volgepropt omdat ik voor een nachtessen
was uitgenodigd. Wist ik veel. Een half uur later kon ik aanschuiven. Twee maaltijden
binnen een uur, ik ontplofte bijna.
Maar nu komen al die Zwitsers naar mij. Oudjes uit het bejaardenhuis hier
tegenover, een Nederlandse psychologe, museumdirecteuren, lokale kunstenaars en
een vriendin van Elfride Jelinek en ook Jerry een jonge schilder, zesde generatie
nageslacht van Leo Paul Robert. Zelfs de dames van de plaatselijke
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Rotary zijn bij mijn galeriehouder geweest, hebben gekocht en willen nu bij mij in
mijn atelier op bezoek komen. Ze betalen tien franken entree en zijn met zijn
twintigen. Mijn galeriehouder lachte me uit. Hij had vijftien franken per persoon
gevraagd. Maar ik had helemaal niets gevraagd. Ze gaven het gewoon. Belachelijk,
maar als ze zo graag willen, soit.
Het wordt pas echt gezellig en iedereen neemt pas een kunstwerk mee naar huis
als ik de lokaal gedestilleerde absint met de naam Groene Fee op tafel heb gezet.
Gevaarlijk spul. Ben al een paar keer de weg kwijtgeraakt na bij kennissen wat
glaasjes onverdunde Groene Fee te hebben gedronken. Zwitserland is geen land om
de weg kwijt te raken.
De doorbraak met mijn grote doek kwam gisteren. Ik had een keer wat minder
gedronken en kreeg de geest. Links en rechts op het drieluik vogels en bloemen.
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In het midden zie je hoe ik een naakte getatoeëerde vrouw schilder die plaatjes in
een vogelboek bekijkt. Het linker paneel was slecht, ronduit stupide. Een aalscholver
met zijn uitgespreide vleugels. Zie je vaak als ze hun veren laten drogen. De
aalscholver zit op een dode tak die uit het water komt en op het water drijvend, een
prachtige bloem, de lotus. In het Hindi heet die bloem Kamala en zo heet mijn half
Indiase vrouw ook.
De aalscholver met zijn uitgespreide vleugels is een oud verhaal. Het is een Indische
prins die met een boot vol zilver en juwelen over de oceaan vaart. De boot vergaat
en de Indische prins is als een aalscholver teruggekomen en zoekt nog steeds naar
zijn verloren schat in het water. In de Amsterdamse haven heb je trouwens plekken
waar nog heel veel van die prinselijke aalscholvers zitten te turen over het water naar
vergane schatten. De lotus, die lotus is zo'n mooie bloem om te schilderen maar
tegelijk ook zo'n cliché. Gisteren heb ik de bloem overschilderd. In plaats daarvan
zit de aalscholver nu boven een zee van groene lotusbladeren. Op zoek naar de schat
ziet hij niet dat ieder lotusblad de vorm van een hart heeft.
Redacteur, zo kom ik toch weer op Rousseau waarover ik voor Hollands Maandblad
had willen schrijven. De kunstcommissie van de stad Biel was pas geleden ook op
bezoek in mijn atelier. Zes mensen en ze brachten een doos wijn mee. Kwam mijn
eigen wijn nog bij. Op een gegeven moment was de wijn op. Glaasje absint dan maar.
Alles voor de kunst, nietwaar? Op het laatst heeft de halve commissie wierookstaafjes
gerookt. Die lagen hier nog in een lade van de vorige bewoonster. Ik bedoel dat ze
de staafjes hebben verpulverd en door de tabak hebben gedaan en opgerookt. Iemand
die zijn hasj was vergeten zei dat dat spul hetzelfde werkt. Twee leden van de
kunstcommissie liepen uiteindelijk kokhalzend naar buiten en de volgende dag riep
een vrouw door de telefoon dat ik haar partner had proberen te vergiftigen.
Drie dagen later nog een telefoontje. De commissie. Ik kon mijn spullen wel
pakken, dacht ik. Maar nee, ze hadden besloten voor de collectie van de stad Biel
vier tekeningen met paddenstoelen van me te kopen. Dat was door het oog van de
naald. Daarna ging het snel, ik zag een oproep van de gemeente dat je als kunstenaar
een voorstel kon indienen als je een goed plan had. En ik heb altijd goede plannen!
Mijn nieuwe plan had betrekking op Rousseau. Hij heeft zegge en schrijve zes
weken op het St. Petersinsel in de Bieler See gewoond en daaraan een essay over
geluk gewijd in zijn beroemde wandelboek. Daarnaast heeft hij alle planten van het
eiland in kaart gebracht. Het was in zijn tijd grote mode bij de wat verlichte mens
om zelf een herbarium te maken. Een boek maken met de planten die jezelf hebt
gevonden en die planten dan van hunner naam voorzien. Die herbariumboeken van
Rousseau zijn later op de markt gekomen en voor goud geld verkocht.
Uiteindelijk wilde Rousseau de rest van zijn leven blijven wonen op het
afgeschermde eiland met enkel een herberg annex boerderij en daar zijn dagen slijten
met het aanleggen van herbaria. Weemoedig schud ik mijn hoofd. Hoe heeft een
verlichte geest als Jean-Jacques Rousseau moedwillig zo kunnen wegkijken van de
werkelijkheid? Hij verbleef op het eiland van maandag 9 september tot donderdag
25 oktober 1765 en heeft niet een paddenstoel gezien? Met een lampje om bij te
schijnen was hij gestruikeld over die kinderen der duisternis! Maar nee, paddenstoelen
zijn natuurlijk weer te duister voor de Verlichting!
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Mijn voorstel naar de gemeente was derhalve om mijn licht op het eiland te laten
schijnen en in dezelfde tijd als Rousseau maar dan bijna 250 jaar later, elke dag met
een boot van Biel naar het St Petersinsel te varen. En dan zou ik die paddenstoelen
in kaart brengen. Die Zwitsers zijn gek of beter gezegd: ongelooflijke
kunstliefhebbers: het plan werd gehonoreerd. Ik heb ze toen bijna allemaal gezien,
ten minste degene die zich aan mij wilden laten zien: zwammen en boleten,
mushrooms en toadstools, Pilze en Schwämme. Ik zal er een paar noemen en dan
begrijp je dat het was of ik een moord heb moeten oplossen: Dodemansvingers,
Judasoren, Kogelzwam en Biefstukzwam, Braakrussula en de langstelige Lakzwam
(die je in China bij juiste dosering onsterfelijk maakt).
En dan waren er nog de nodige slijmkruipers ofwel slikschimmels, zoals Hekseboter
(dat in Engeland Dog Vomit Mold Slime heet). Dit zijn de myxo-myceten, die allang
niet meer behoren tot het rijk der paddenstoelen. Ze kun-
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nen kruipen en leven soms als duizenden kernen samen in een celwand, en als ze
gaan drukken aan één kant begint het geval te kruipen met een duidelijk slijmspoor
achter zich.
Rousseau moet het allemaal gezien en geweten hebben, maar hij was eenkennig.
Hij heeft weggekeken. Zo'n hoopje gelige poep dat aan het kruipen is, paste niet in
zijn wereldbeeld. Dat is geen Verlichting, dat is Caca de Luna, zoals ze in Mexico
die heksenboter noemen - en daar vinden ze het nog lekker ook.
Geloof me, redacteur, het opsporen van die paddenstoelen was niet mijn belangrijkste
bezigheid. Ik wilde een stuk schrijven voor Hollands Maandblad! Daarom werd het
eerste half uur van mijn dagelijkse eilandtochten vaak gekenmerkt door zelfreflectie
en bezinning. Dan vond ik geen paddenstoel. Meestal werd ik na zo'n half uur wakker
en repeteerde dan de stelling van Freud en Kafavis: zoeken is belangrijker dan vinden.
Ik zocht mijn geluk, mijn jeugd, mijn paddenstoelen en mijn verloren gegane
gedachten. Allemaal ten behoeve van mijn essay! Maar voordat ik kon gaan schrijven,
wilde ik me ook zelf verwonderen over paddenstoelen die ik nog nooit had gezien
en bovendien hoopte ik ook mijn lievelingspaddenstoel te vinden, de judasoor.
Zes weken heb ik het eiland ondersteboven gekeerd op zoek naar deze auricularia
auricula-judae. Elke vlier waar hij zo graag op groeit, heb ik bekeken. Judas verhing
zich aan een vlier, vandaar. Maar geen judasoor te bekennen. Je weet dat deze
paddenstoel veel wordt gebruikt in de Chinese en Japanse keuken, maar dat hij ook
witrot veroorzaakt wanneer hij als parasiet op een levende gastheer leeft. Als hij de
gastheer heeft leeggezogen en vermoord, wordt het judasoor een saprofyt. Ik kan er
niets aan doen, maar ik houd nu eenmaal van necrotrofe parasieten.
Gisteren besloot ik het project af te ronden. De laatste paddenstoel die ik vond,
was de berkenboleet, ik maakte snel een foto en moest me haasten om de laatste boot
terug naar Biel te halen. Het was mooi geweest, geen judasoor gevonden en nog veel
andere paddenstoelen en zwammen niet gevonden. Misschien moest ik toch niet te
hard oordelen over Rousseau. En toen, tijdens mijn gehaast naar de boot, kwam de
herinnering zo maar binnen dwarrelen. Een ontmoeting jaren geleden in Leiden. Ik
was spreekstalmeester tijdens het jaarlijkse dichtersfestival. Ik moest de beroemdste
sterrenkundige van Nederland aankondigen: Vincent Icke. Prachtig hoe hij in gewoon
Nederlands een hoop kan vertellen over sterren en het heelal. Hij zou een gedicht
van een oude Leidse dichter voordragen.
Van zulke korte ontmoetingen word ik altijd helemaal gelukkig, totdat er in mijn
achterhoofd iets begint te tikken. Dat is mijn tijdmachine die mij waarschuwt dat ik
wil meedraaien in het spel van de groten der aarde. Vooruit alsmaar vooruit en
wellicht ooit sneller dan het licht, wil ik. We kunnen al sneller dan het geluid, dus
geen kapsones. Ik wilde het Vincent zeggen, maar waar draaide het op uit? Vincent,
loog ik, ik ben ook een expert op het gebied van de sterren, zeg maar astronomoloog.
Hij keek me aan, zag hij een collega in me? Ik waagde het erop.
Mijn kennis van de sterren betreft de Geastrum, de Aardster. Had hij nog nooit
van gehoord! Geeft niet, Vincent, het zijn er een heleboel. Mijn favorieten zijn de
geastrum corollinum (tepel-aardster) en de geastrum coliforme (peperbus-aardster).
En dan doe ik vooral onderzoek of ze wel of niet in hun vroegste stadium eetbaar
zijn. Eetbare of oneetbare sterren is mijn vakgebied. Vincent
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kende alleen oneetbare sterren heel ver weg. Ik moest nu over de brug komen.
Aardsterren, zijn schimmels die eruit zien als paddenstoelen. Ondergronds zijn ze
wellicht eetbaar, bovengronds staan ze alleen nog maar te stralen en zijn dan zoals
alle grote sterren en kleine sterretjes oneetbaar.
Vincent droeg zijn gedicht voor en daarna heb ik hem niet meer gezien.
Zulke herinneringen en gedachten raasden in het bos door me heen en dan heb ik
vaak moeite me te concentreren op het zoeken. Maar dat had ik nu gelukkig afgesloten.
Ik was klaar om aan mijn stuk voor Hollands Maandblad te beginnen, en in gestrekte
draf ging ik op weg om de laatste boot te halen. En precies toen kwam ik aan een
omgevallen paal voorbij die daar in een bosje lag, bezaaid met judasoren. Ik kon
mijn geluk niet op en dacht de woorden: Hij die niet zoekt zal vinden.
Morgen ga ik gewoon voor de laatste keer terug en zal ik alle judasoren in kaart
brengen! Misschien moet ik mijn vriend Claude Gigon mee vragen, met wie ik
onlangs de kunstenaarsgroep Mangeur de Chance heb opgericht. Hij is Franstalig en
vond het wel grappig dat ik het Hollandse onzinwoord ‘gelukseter’ probeerde te
vertalen. - Ja, ik weet het zeker; morgen wil ik voor een laatste keer het geluk eten
en een bezoek brengen aan mijn kinderen der duisternis. En dan met de laatste boot
naar Biel terug. Morgen is het 25 oktober, dezelfde dag waarop Rousseau van het
eiland werd weggejaagd. Daarna is het de bedoeling dat ik binnenkort hier een
voordracht hou over Rousseau, het eiland en zijn zwammen. En dan vooral de
dodemansvinger, judasoor en tepel-aardster bespreken. Hoe en waar je ze wel of niet
kunt vinden en wat je er mee kan doen of een ander aandoen. Daarna is het kinderspel
om het essay te schrijven!
Redacteur, ik moet nu stoppen, heb een afspraak bij mijn buurman. Stephan heet hij
en hij was ooit bevriend met Nina Simone, hij liet me pas nog een aansteker met haar
initialen zien. Hij rookt Gaulloise zonder filter, zijn bril lijkt van schildpadhoorn en
hij kleedt zich net als zijn vrouw altijd in het zwart. Dit terzijde. Stephan heeft een
eenmans-schroevenfabriek. Hij maakt schroeven op maat. Grote, kleine en bijna
onzichtbare. Als ik hem om een Drahtlose Schraube vraag, begrijpt hij me niet. Ik
beschrijf de schroef en hij begrijpt me. Gewindelose Schrauben! Kanjer van een
vertaalfout, ik mag dan tweetalig zijn opgegroeid maar een draadloze schroef is nog
lang geen Drahtlose Schraube. En hij is best nieuwsgierig naar wat ik met een
draadloze schroef wil beginnen. Stof voor een beschouwing.
Bij uitvluchten en onzinvragen van mijn kant komt het er altijd op neer dat ik aan
mijn tijdmachine zit te sleutelen, en nu heb ik iets nodig om eindelijk eens vooruit
te komen. Draadloze schroeven, dan ontstaat er ook geen weerstand. Stephan heeft
het begrepen en nu heb ik die afspraak zodat hij speciaal voor mij draadloze schroeven
maakt. Gelukkig vroeg hij niet waarom ik dan geen spijkers gebruik. Simpel, een
spijker heeft geen kruis in zijn kop. Het verschil tussen schroef en spijker decimeren
en op die manier de problemen met mijn tijdmachine wegnemen. Daar gaat het om.
Redacteur, dat stuk, dat komt er, echt, maar ik moet opschieten nu.
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Niets
Iris Le Rütte
De goudvissen zwemmen
honderd rondjes in hun kom.
Wij lachen samen wat,
een voor een.
Aan de muur hangt een kleed
van geweven pampagras
met vogels in raffiakleuren.
Iemand heeft ze ooit horen zingen,
maar we zeggen niets.
Voor je het weet
wonen er woorden
in de leegte.

Alles
De vijver hangt ondersteboven
en de lucht is immens dichtbij.
Ik reik naar de spiegeling van
de wolken, een zwaan drijft
andersom voorbij.
Alles wiebelt.
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Bezwaard
De dingen zijn alleen vandaag
en willen in mijn ogen springen
als ik naar ze kijk.
Ik ben al zoveel jaren
een verzameling
herinnerdingen.

*
Vandaag zullen wij langzaam lopen
onder bomen die traag buigen vandaag
zullen de bloemen aan onze voeten verdorren
en de sterren boven ons hoofd verdrogen
vandaag laten witte merels sporen na
in de zwarte sneeuw waar
koop ik nog adem
voor de nacht?

Altijd
Ik miste je
al voor ik
je kende.
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Eerste liefde
door Robbert Welagen
Een relatie met een stabiele vrouw zou goed voor mij zijn. Tenminste, dat vindt mijn
moeder. Ze zegt het steevast als mijn verjaardag eraan komt (die ik niet vier), als de
feestdagen eraan komen (die ik niet vier) of als een familielid gaat trouwen (waar ik
ooit een keer naartoe ben gegaan en waar de mensen mij zwijgend bekeken).
Eén dooddoener keert vaak terug in de adviezen van mijn moeder: ‘Als je het niet
zoekt, zul je het vinden’.
‘Het’ slaat op de liefde.
‘Het’ is voor mij een overzichtelijke situatie. Ik zoek niet en vind ook niet.
Toch is er in mijn leven een periode geweest waarin ik dacht: de liefde, ja, dat is
nou echt iets voor mij. Die periode duurde ongeveer van mijn zestiende tot mijn
twintigste.
Mijn eerste vriendin was de dochter van een barones en de tweede was de dochter
van een caissière. Ik ben geen kieskeurige jongen.
Van Esther hield ik. Op Milou was ik alleen maar verliefd. Daarna kwam er niets
meer, behalve wat verwarde gevoelens voor een meisje dat me niet zag staan. ‘Het’
was dus een snel aflopende zaak.
Ik wil u graag vertellen over mijn enige liefde.
Het is oneerlijk, maar zoals u weet, worden adellijke titels niet via de vrouwelijke
lijn doorgegeven. Esther was zeventien jaar en duimde nog. Op tientallen zwart-wit
foto's die ik van haar maakte, stond ze er duimzuigend op.
We zaten nog op de middelbare school en hadden nog onvolgroeide lichamen. We
woonden bij onze ouders. In dat dorpje vlak bij de Duitse grens.
Esther verzamelde schedels. Van dieren die ze in de omgeving vond. Ik keek vaak
toe hoe ze het vlees van een schedel kookte. Dat deed ze in de keuken in een pannetje
water. Een eend, een konijn, een egel; de verzameling van zo'n twintig schedels stond
tentoongesteld op een kastplank in haar slaapkamer.
Ze was een jaar ouder. We wandelden vaak langs de rivier. We praatten over alles
wat ons bezighield en ondertussen zochten we naar aangespoeld speelgoed en hout.
Van het hout maakte Esther een Hoogsitz: een stellage met een trap om naar het wild
te kijken. Een buitendouche bouwde ze ook. In haar achtertuin. Ze hield van timmeren.
Esther had twee geitjes en een eend. We gingen vaak wandelen met de geitjes.
Langs de rivier of door haar achtertuin.
Drie jaar hadden we verkering, als meneer Poep in het Kontje en mevrouw
Kutjebah. Op onze ouders na wist niemand ervan. De mogelijkheden om hand in
hand over straat te lopen of elkaar uitbundig te kussen op het één perron tellende
treinstation: we negeerden ze.
We droegen allebei de oude kleren van anderen af. Ik de bruine pofbroek van mijn
vader en de bruine trui van mijn opa. Zij het groene overhemd van haar vader en de
rode rok van haar moeder.
Samen gingen we voor de eerste keer naar het buitenland op vakantie zonder
ouders. We maakten een fietstocht door Duitsland. Onderweg overnachtten we
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bij boeren. Dan vroegen we of we in een wei ons tentje mochten opzetten. Eén nacht
sliepen we in een appelboomgaard onder de blote hemel.
Esther las tijdens die vakantie Hoe heette de hoedenmaker? van Loekie Zvonik
en ik las Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche, waar ik zo'n beetje niets
van begreep.
Op de laatste dag van die fietstocht, toen we wisten dat we weer naar huis moesten
terugkeren, liepen we een maïsveld in. Na een tijdje hield Esther stil. Ze brak een
maïskolf van een stengel en gaf die aan mij. Ik trok de bladeren er verder af. Esther
ging op haar handen en knieën op de droge grond zitten. Ik nam achter haar plaats,
schoof haar rok omhoog en trok haar onderbroek omlaag. Met spuug maakte ik de
maïskolf vochtig en bevredigde haar ermee.
Esther is later voor een natuurorganisatie gaan werken.
Een of twee keer per jaar gaan we nog wat drinken. Ze is niet meer het speelse en
stoere meisje dat ik van vroeger kende. Ze bouwt geen Hoogsitzen of buitendouches
meer. De wens om ergens op een boerderij met veel grond en dieren te gaan wonen,
had ze al eerder laten varen, na een jaar wetenschappelijke studie. Ze woont klein in
de hoofdstad, werkt overdag in een kantoor, fitnest 's avonds en haar vriend heeft
het juiste warrige kapsel.
Als ik iets opmerk over vroeger, over de rivier, de Hoogsitz of de geitjes, zegt ze
dat ze die tijd ook mist. Maar ik weet dat ze die tijd alleen mist als ze even tegenover
mij in een café zit.
‘Toen we nog vrij waren,’ zegt ze dan. Het klinkt alsof ze voorleest uit een boekje.
Als ik zeg dat we nog steeds vrij kunnen zijn en nog steeds langs de rivier kunnen
lopen, als niet letterlijk dan toch figuurlijk, glimlacht ze en zegt: ‘Je bent niets
veranderd, Robbert.’
Ik knik, maar ze heeft ongelijk. Want tegenwoordig zoek ik niet en vind ook niet.
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Plantaardig bewind
Willem Thies
Achter de rug van de rivier houd ik mij schuil, ik buig
in het heuvellandschap. Op sommige plekken ben ik niet meer
dan een gerucht, een rest van schaduw, een verkleuring
in de aarde. De planken wanden waarmee ik was gestut
zijn al lang vergaan. De natuur heeft mij goeddeels gedempt,
bedolven onder varens, dood blad en twijgen.
Wat van mij over is: een ondiepe sleuf, overbrugd
door gevallen stammen en geknakte takken. Ik ben geslonken.
Ingenomen. Heroverd door de rechtmatige eigenaar. Niet
stormenderhand door dreunende legerlaarzen en bulderend geschut
maar geruisloos - door geduldig oprukkende boomwortels,
op pantoffels sluipend mos, regenwater, bodemdieren, herfstafval.
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Cyclus
Ochtend: tegen de wind in heft een vogel zijn vlucht op.
Middag: aan de voet van een praatzieke fontein
kwijnt een klein dier.
Avond: de bomen op de kade dopen hun donkere
takken in het water
tot de volgende dag
de zon ze weer opdregt.

Na de passaat
De zee is glad als landbouwplastic,
een vel cellofaan waaruit hoofden steken.
Roerloos de vrouwenhandranke bladen aan
de bomen langs het pad, een nietig reptiel tatoeëert
een rots. Onherstelbaar is er iets weggenomen
uit het gebied, alsof een gigantische machine
is uitgeschakeld, waarvan men het bestaan
voor lief nam.
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Verleiding & magie
Over liefde, wetenschap en taal
door Arnon Grunberg
Op een zwoele avond in New York in het voorjaar van 1995 zei de wiskundige en
columnist Hugo Brandt Corstius tegen mij: ‘Wetenschapsfilosofie is de enige filosofie
die ik erken.’
Zonder precies te weten wat onder wetenschapsfilosofie moest worden verstaan,
maakte die uitspraak diepe indruk op mij. Hier zei iemand aan wie om diverse redenen
autoriteit kon worden toegedicht iets wat, dat begreep ik zelfs als leek, aangenaam
provocerend was. Werden niet in een klap diverse takken van de filosofie naar het
rijk der pseudowetenschappen verwezen?
‘Helderheid verleidt,’ schreef Frank Bruni recentelijk in zijn column in The New
York Times. Wat een apodictische uitspraak zo aantrekkelijk maakt, is die helderheid,
maar helderheid alleen is niet voldoende. Er dient tevens de suggestie te zijn dat er
een oplossing voor alle problemen beschikbaar is, een panacee. Stijl en vorm zijn
hierbij de argumenten en hun overtuigingskracht is gelegen in een overrompelende
schoonheid.
Hitler schijnt het toespreken van de massa te hebben vergeleken met een seksuele
ervaring, en inderdaad oefenen woorden, mits uitgesproken door de juiste persoon
op het juiste moment, een erotiserende werking uit op de toehoorder. Dit geldt ook
voor de nazi-esthetiek. In Neurenberg is nog steeds het Zeppelinfeld te bezoeken,
een van de eerste bouwwerken van Albert Speer voor de nazi's. De
Zeppelinhaupttribüne meet 360 meter en is gebaseerd op het Pergamon-altaar uit de
tweede eeuw voor Christus, dat precies tien keer zo klein is, maar zowat het gehele
Pergamon Museum in Berlijn in beslag neemt. In elk geval kan men zich op het
Zeppelinfeld ervan overtuigen dat de nazi-esthetiek zinnenprikkelend is. Dat wij
beweren er niet meer gevoelig voor te zijn, komt omdat wij de context van die
esthetiek kennen, niet door de esthetiek zelf.
Het hedendaagse democratische systeem is ook niet vrij van esthetisering. Wie
bijvoorbeeld de overwinningstoespraak van Obama in 2008 heeft gehoord en de
reacties van Amerikanen in huiskamers en op straat heeft gezien, kon merken dat
geslaagde retoriek en goede acteerkunst in combinatie met autoriteit nog steeds een
erotiserende uitwerking kunnen hebben.
De spreker is een verleider, hij bedwelmt de toehoorder en wil hem tot overgave
aanzetten, dat wil zeggen de bereidheid om een offer te brengen. Geef je aan mij
over, eist de verleider, laat je gaan. En het is dit verlangen naar overgave dat aan
vrijwel alle soorten verleiding een seksuele component verleent. Zij die overvallen
worden door lust hebben immers hun kritische distantie opgegeven.
Het gaat de verleider doorgaans niet om het bezit, het is louter de overgave, hoe
tijdelijk ook, die hij verlangt. Dit geldt eveneens voor het domein van liefde en
erotiek.
In Kierkegaards Het dagboek van de verleider noteert hoofdpersoon Johannes:
‘Ik ben een estheet, een eroticus, die het wezen van de liefde, de pointe ervan begrepen
heeft, die in de liefde gelooft en haar door en door kent en ik behoud me alleen de
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privémening voor dat iedere liefdesgeschiedenis hooguit een half jaar duurt en dat
elke verhouding voorbij is zodra men het opperste genot heeft gesmaakt.’
Als zelfbenoemde expert in de wereld van de liefde weet Johannes de Verleider
dat de
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liefde geen toekomst verdraagt. Of zoals hij het zelf formuleert: ‘Er is niets denkbaar
dat minder erotisch is dan dat gezwets over de toekomst, dat immers in wezen zijn
oorzaak heeft in het feit dat men niets heeft om het heden mee te vullen.’ Waar
geliefden normaal gesproken nadat ze de eerste spanningen hebben overleefd
geleidelijk aan plannen beginnen te maken voor een gezamenlijke toekomst, daar
ziet Johannes het einde, de dood van de liefde.
Kierkegaard publiceerde het dagboek als onderdeel van de sectie ‘Enten’ (‘Of’)
in zijn verkenning van de esthetische en ethische ‘fasen’ van de existentie onder de
titel Enten - Eller (‘Of/Of’). Hij schreef het nadat hij zijn verloving met Regine Olsen
had verbroken.
Johannes de Verleider is een estheet die situaties ‘interessant’ probeert te maken
en geen behoefte heeft aan een partner, aan een gedeelde toekomst, aan een moeder
van zijn kind, aan het verjagen van de eenzaamheid, aan een verpleegster voor zijn
oude dag. Johannes zoekt in de liefde een esthetisch welbehagen, een vorm van pure
schoonheid.
Zo moet het ook zijn in de wetenschap, stel ik mij voor. De echte wetenschapper
streeft naar kennis louter omwille van de kennis, ja omwille van de schoonheid van
kennis. Ook de wetenschapper zal een zekere onverschilligheid tegenover de toekomst
betrachten. Hij hunkert uitsluitend naar nieuwe kennis.
Zoals Johannes meent dat de gevestigde moraal met betrekking tot de liefde haaks
staat op het wezen ervan, zo zal menig wetenschapper van mening zijn dat wat
wezenlijk blijkt te zijn aan kennis niet per definitie als moreel wenselijk hoeft te
worden ervaren.
Het tijdelijke object naar wie Johannes verlangt, is Cordelia. Zij is een puzzel die hij
moet oplossen, daarna kan hij verder. Uiteraard is ze daarvan niet op de hoogte als
het onderzoek begint. Hij paait haar op allerlei manieren, maar vervalt dan in
stilzwijgen. Hij wekt onverbloemd zinnenprikkelende verwachtingen maar speelt
direct daarna de heilige onschuld. En bij elke stap om de situatie ‘interessant’ te
maken, zet Johannes in zijn dagboek uitvoerig uiteen hoe geslepen hij te werk gaat
om de puzzel op te lossen. Hij wil het grote erotische verlangen in Cordelia wakker
maken en dan, op het cruciale moment, als ze zich aan hem wil geven, zal hij haar
verlaten.
Als een ware wetenschapper in de erotiek noemt Johannes twee voorgangers die
in zijn paradigma hebben gewerkt: Blauwbaard en Don Juan. Het verschil is dat
Blauwbaard zijn geliefden na de eerste nacht doodt en Don Juan hen verlaat na
consumptie. Johannes consumeert de liefde niet eens, hij is geen verleider ‘in de
gebruikelijke zin van het woord’, maar iemand die als het ware het lezen van de
partituur van de symfonie boven de uitvoering stelt. Empirische resultaten, de offers,
interesseren hem niet, het is hem om de overgave van de ander te doen, alsook om
het spel dat tot die overgave leidt. Een toezegging voor het huwelijk is in zijn ogen
iets voor prozaïsche geesten.
Na enig tegenstribbelen is Cordelia bereid zich geheel aan hem te geven, maar op
dat moment is alles voorbij, dan is zij een bloem ‘die niet meer geurt’.
De estheet en de wetenschapper stellen zich in dienst van de schoonheid en kennis.
Waar de schoonheid en kennis wijken, zoeken zij door. Ze bestaan bij de gratie van
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die zoektocht. Eerder dit jaar hoorde ik nog een vooraanstaand wetenschappelijk
onderzoekster betogen: ‘Ik ben gelukkig getrouwd met mijn kankeronderzoek.’
De paradox in deze levenshouding, die onthecht kan worden genoemd, wordt
beschreven door de anonieme bezorger van het dagboek van Johannes de verleider.
Over Johannes zegt hij: ‘Hij behoorde niet de werkelijkheid toe en toch had hij er
veel mee van doen. Hij was er voortdurend mee in touw, zelfs wanneer hij er zich
het volledigst aan overgaf was hij er toch al aan voorbij.’
Het dagboek van de verleider is ook op een andere manier dubbelzinnig. Na een
soort inleiding van de bezorger volgen enkele van Cordelia's veelal korte brieven.
Die moeten zijn geschreven toen zij haar verleider eindelijk
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doorhad, of beter gezegd toen het paradigma waarbinnen hij dacht en handelde aan
haar was geopenbaard.
‘Mijn verleider,’ noemt ze hem in een van die brieven, ‘mijn bedrieger, mijn vijand,
mijn moordenaar, oorsprong van mijn ongeluk, graf van mijn vreugde, afgrond van
mijn verderf.’ En dan eindigt ze de brief met: ‘Je hebt je vermeten een mens zo te
bedriegen dat je alles voor me bent geworden, zodat ik er mijn vreugde in zou willen
stellen je slavin te zijn, de jouwe ben ik, de jouwe, de jouwe, jouw vloek.’
Alles wijst erop dat de pijn die Johannes haar heeft aangedaan haar lief is, Cordelia
wil die pijn levend houden. Zij verlangt geen andere toekomst dan de zijne, wat in
praktijk een afwijzing van die toekomst moet betekenen.
Deze slavernij in de liefde zal ons wellicht ouderwets voorkomen. Wij zijn eraan
gewend geraakt het pragmatisme boven de hartstocht te stellen; wie zijn hartstocht
overdrijft, geldt in onze tijd als een fanaticus, vermoedelijk ziek in het hoofd. Het
uitleven van fanatisme laten we bij voorkeur over aan topsporters en monniken.
Cordelia ziet niets in dit pragmatisme, ze geeft zich met vuur over aan haar
gekrenktheid, ze verwijt Johannes hartstochtelijk dat hij haar heeft misleid.
Het is de vraag of ze de woorden van Johannes niet gewoon verkeerd heeft
geïnterpreteerd. Je kunt niet zeggen dat het Johannes om list en bedrog te doen was.
Hij is zoals gezegd een wetenschapper in de liefde en hij neemt die taak serieus. In
een van zijn brieven aan Cordelia schrijft hij: ‘Wanneer geen vreemde de liefde
vermoedt, pas dan heeft ze betekenis.’ Kennelijk kan liefde volgens Johannes pas
betekenis krijgen als ze geheim moet worden gehouden, waaruit men zou kunnen
concluderen dat alleen de verboden of anderszins onmogelijke liefde ware liefde is.
In deze hang van Johannes naar het onmogelijke zie ik een parallel met de
wetenschapper die pas werkelijk meetelt als hij doet wat onmogelijk werd geacht.
Een wetenschapper wordt pas onsterfelijk als hij een theorie waarin men decennia,
misschien eeuwen heeft geloofd in één klap radicaal vervangt.
In diezelfde brief schrijft Johannes verder: ‘Wanneer iedere buitenstaander denkt
dat de gelieven elkaar haten, pas dan is de liefde gelukkig.’ Blijkbaar vereist liefde
volgens hem een denkbeeldig of echt publiek, wiens oordeel cruciaal lijkt.
Wederom stuiten we hier op een paradox: aan de ene kant verdraagt de liefde geen
openbaarheid, aan de andere kant heeft ze toeschouwers nodig. Dit is precies ook
een kenmerk van alle wetenschap, die opgevat kan worden als een plek net iets buiten
de realiteit vanwaar men die realiteit bestudeert en vooral vanwaar men anderen
bestudeert die die realiteit hebben bestudeerd. Daarnaast verwacht de wetenschap
zowel overgave van een publiek, als minimaal de instemming van andere
wetenschappers en deskundigen. Een wetenschapper die alleen voor zichzelf werkt,
is geen wetenschapper maar op zijn best een romanpersonage, een clown. Nooit gaat
het de wetenschapper puur om het object dat hij onderzoekt, hij zal ook altijd een
publiek willen verleiden, met argumenten, met theorieen, met de esthetiek van kennis.
Dat de wetenschappelijk onderzoeker niet werkelijk neutraal (‘objectief’) kan staan
tegenover het object dat hij onderzoekt, is bekend. Minder bekend is evenwel dat
omgekeerd - en dit blijkt ook uit Het dagboek van de verleider - het object dat wordt
onderzocht of waaraan schoonheid wordt onttrokken ook nimmer neutraal tegenover
de onderzoeker staat. Er is hier sprake van een wisselwerking.
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In Totem en taboe stelt Freud dat het principe van de magie de ‘almacht der
gedachten’ is. Hij schrijft: ‘De dingen wijken voor de voorstellingen die men ervan
heeft. Wat met de voorstelling wordt gedaan, moet zich ook aan de dingen voltrekken.’
Hoewel Freud hier aan de voodoopop lijkt te denken, kan wat Johannes met
Cordelia deed gevoeglijk worden omschreven als voodoo met taal. Hij heeft geen
pop nodig om ervoor te zorgen dat Cordelia zich uiteindelijk aan zijn macht overgeeft:
zij is het zelf die wijkt voor de voorstelling die hij van haar heeft. Maar Johannes is
niet in dienst van een
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stam. Hij is een onbezoldigd magiër, hij heeft een eenmansbedrijf.
Wat hij in de eerste plaats zoekt, is een object om te kunnen betoveren en zijn
theorie over de liefde geldigheid te verlenen. Johannes zelf noteert in een brief aan
Cordelia: ‘Voor de liefde is alles beeld; op zijn beurt is het beeld weer werkelijkheid.’
Het beeld vervangt de werkelijkheid, dat is de tovenarij van de verleider waarop
Johannes zijn zinnen heeft gezet. Precies wat Freud omschreef als het wijken van de
dingen voor de voorstellingen die men ervan heeft. Zelfs seksualiteit beschouwt
Johannes als een minderwaardige vorm van esthetiek, goed genoeg voor Blauwbaard
en Don Juan, niet voor hem. Alles voltrekt zich in gedachten, voor de liefde is immers
alles beeld.
Deze tegenstelling tussen denken en doen waarop het estheticisme van Johannes
zich lijkt te baseren is oneigenlijk, misschien ook gevaarlijk. Cordelia ervaart de
passiviteit die op zijn woorden volgt als bedrog. Vermoedelijk begrijpt Johannes de
seksualiteit verkeerd. Seks ís denken: wij fantaseren met behulp van een ander lichaam
of andere prikkels ons eigen orgasme bij elkaar.
Cordelia neemt het Johannes niet kwalijk dat hij zei dat hij haar nodig had - dit was
ook geen leugen, hij had haar nodig, veel meer
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dan zij hem. Wat zij hem evenwel niet vergeeft, is dat hij haar niet meer nodig heeft
nadat hij haar heeft betoverd. Wat zij onvergeeflijk vindt, is dat de status quo niet
voortduurt. Cordelia's intelligentie, misschien wel haar kwaadaardige intelligentie,
blijkt uit het feit dat zij de tovenaarskunsten van Johannes de Verleider erkent. Zij
veinst niet dat het allemaal niets voorstelde, zoals gekrenkte zielen zouden doen.
Haar verwijt is dat hij de consequenties van zijn tovenarij niet begrijpt. Johannes
mag dan wel doorzien hoe krakkemikkig de burgerlijke liefde is - met recht vraagt
hij zich af wat er van Cordelia had moeten worden als zij in handen was gevallen
van ‘een sullige, trouwe echtgenoot’ - maar hij is blind voor de fouten in zijn eigen
magische constructies. Het feit dat Johannes de werkelijkheid voorbij raakt, is zijn
kracht, ‘maar die kracht was een ziekte,’ schrijft Kierkegaard.
Wat Johannes door zijn ziekte miskent, en dit blijkt beslissend, is dat hij het object
dat hij bestudeert en aan wie hij schoonheid probeert te ontlokken niet geheel doorziet,
sterker nog, dat hij voor haar misschien wel net zo'n object is als zij voor hem. Hij
houdt geen rekening met de consequenties van haar gekwetstheid. Zo besluit Cordelia
uiteindelijk dat het er niet toe doet of Johannes haar offer aanvaardt of niet, zij zal
het toch brengen, uit wraak. Zij wil de slavin van Johannes zijn en wordt daarmee
zijn slechte geweten. De prijs van het najagen van schoonheid omwille van de
schoonheid blijkt aldus een demon, die vermoedelijk niet eens permanent in Johannes'
aanwezigheid hoeft te verkeren om hem toch de rest van zijn leven te blijven kwellen.
Kierkegaard zelf bleef ook na Het dagboek van de verleider obsessief over de
verbroken verloving met Regine Olsen schrijven, alsof hij de consequenties van
tovenarij wilde onderzoeken.
Wat bezielt iemand om zich over te geven, wat bezielt iemand om zich te laten
betoveren? Of, om het wat platter te verwoorden: wat levert het op, wat zit er voor
hem of haar in?
Het antwoord op die vraag is simpel. Het is niet in eerste instantie de eenwording
met de ander, de magische redenaar of wetenschapper, het is niet de versmelting met
een object van begeerte dat naast je ligt, maar het gaat om de verdwijning van het
zelf, om een tijdelijke verlossing van het ik. De opbrengst is mentale extase.
Fysieke extase is samenvallen met je lichaam. Maar niet zoals de gemartelde, die
slechts pijn is. Het genot verschaft ons de sensatie puur lichaam te zijn. In deze
sensatie wordt het bewustzijn als stoorzender ervaren en dus ten minste gedeeltelijk
uitgeschakeld. Fysieke extase is kortom het tijdelijk verdwijnen van het zelf zonder
de sensatie van het in leven zijn te moeten missen.
De mentale extase loopt op de fysieke extase vooruit. Zij belooft lichamelijk genot,
maar vaak gaat ze nog een stap verder. Wij kunnen, zo stelt de mentale extase in het
vooruitzicht, ons zelfs verlossen van ons lichaam, wij kunnen ons lichaam net zo
vergeten als wij ons bewustzijn vergeten.
Door aan de bloem die Cordelia was te ruiken, maar verder niets, door haar offer
niet te aanvaarden, verlost Johannes haar niet van zichzelf. Dat is de reden waarom
ze hem ‘haar moordenaar’ noemt. Correcter is het wellicht om vast te stellen dat zij
uitging van allerlei vooronderstellingen en de dubbelzinnigheden in het verleidingsspel
niet zag of niet wenste te zien. Johannes heeft haar hooguit geholpen bij haar
zelfbedrog. Wat de verleider doodde was niet haar lichaam maar haar fantasie, de
fantasie die hijzelf bij haar in leven had geroepen.
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Cordelia werpt Johannes voor de voeten dat zijn brieven de impliciete belofte in
zich droegen van daden, terwijl hij ervan overtuigd is dat zijn woorden slechts beelden
waren en beelden opriepen. De verleider is voorbij de werkelijkheid, de verleide niet.
Cordelia's gekwetstheid is een gevolg van de algemeen menselijke behoefte aan
eenduidige boodschappen met een apodictische toon, het soort mededeling dat
suggereert dat er niets zit tussen de geuite woorden en datgene waarnaar ze lijken te
verwijzen.
Altijd zullen er verleiders zijn die deze behoefte bevredigen, die schijnbaar
eenduidige
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boodschappen eindeloos herhalen, alsof de eenduidige boodschap dan minder
bedrieglijk zou zijn. Alsof de taal niet per definitie het voertuig van de leugen is.
Niettemin, en ik onderstreep dit nogmaals, zou het een verkeerde voorstelling van
zaken zijn om Johannes een leugenaar te noemen. Johannes is wezenlijk anders dan
burggraaf De Valmont uit Les liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos. Valmont
is een leugenaar die slechts een moraal kent: goed is wat goed is voor mij. En daarvoor
wordt hij uiteraard gestraft. Simpele morele lessen maken deel uit het van het
esthetisch instrumentarium van de literatuur. Denk wat Valmonts geslepenheid betreft
aan de scène in de film van Stephen Frears waarin Valmont, gespeeld door John
Malkovich, een liefdesbrief schrijft aan een diep religieuze vrouw waarbij hij de
billen van een minnares met wie hij net de liefde heeft bedreven als bureau gebruikt.
De geadresseerde leest hartstocht, de kijker ziet de billen, listige woordkunst en een
spel dat gewonnen moet worden ten koste van de ander.
Valmont beleeft oprecht genot aan het bedrog, aan zijn leugen, aan de machtspositie
dat bepaalde informatie niet buiten zijn weten om verspreid zal worden. Voor Valmont
ligt de schoonheid in het winnen, voor Johannes in de schoonheid zelf. Valmont
gebruikt de schoonheid, Johannes dient haar.
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De magische kracht van woorden berust op het al genoemde begrip van Freud, ‘de
almacht der gedachten’, dat hij heeft overgenomen van een patiënt van hem die aan
dwangvoorstellingen leed. Deze geloofde dat zijn gedachten zoveel macht hadden
dat zij de werkelijkheid voortdurend wezenlijk beïnvloedden.
Wanneer Cordelia meent dat werkelijkheid zou volgen op de woorden van Johannes
in zijn brieven, of wanneer de religieuze vrouw die wordt ingepalmd door Valmont
denkt dat zijn brieven overtuigender zijn dan haar bedenkingen en de waarschuwingen
van anderen, zien we hoe Freuds ‘almacht der gedachten’ uitmondt in de tirannie
van het woord. Bovendien zien we hoe literaire technieken buiten de literatuur worden
ingezet, een veel voorkomend verschijnsel dat we licht geneigd zijn te vergeten.
Sterker nog: ik merk dikwijls dat zelfs in een literaire context mensen zich soms niet
realiseren dat er sprake is van talige technieken, zoals wanneer een lezer op grond
van een roman conclusies trekt over de opvattingen, de diepste verlangens of het
geheime leven van de auteur.
Taal is een belangrijk gereedschap van de verleider, of het nu om liefde of
wetenschap gaat. Hij maakt gebruik van literaire middelen, doorgaans buiten dat
afgeschermde natuurgebied dat literatuur heet. Daar is vrijwel alles toegestaan, maar
vrijwel niets heeft consequenties. Dat is anders in de werkelijkheid. Feiten kunnen
niet liegen. Daarom wordt de toegang tot die feiten ons dikwijls ontzegd, door
verleiding, door tovenarij, door literaire technieken.
Zoals we literatuur buiten de roman vaak niet als zodanig herkennen, zo zijn we
ook slecht voorbereid op acteerkunsten buiten het theater, terwijl de acteerkunsten
van onze medemensen goed ontwikkeld zijn. Telkens weer zijn we geneigd uitlatingen
en gedragingen eendimensionaal te interpreteren. We zijn er niet voldoende op
getraind diverse interpretaties tegelijk toe te laten, of onze interpretaties permanent
kritisch te bekijken. Dit houdt geenszins in dat een pathologisch wantrouwen als
levenshouding wenselijk is; dat is meer dan ziekelijk: wie overal bedrog ziet, is
paranoïde.
Maar zonder de wil en het vermogen tot tijdelijke en dubbelzinnige interpretaties,
laten wij ons al te vaak verrassen door de werkelijkheid. Dat wij verbaasd opkijken
als de buurman die ons altijd vriendelijk toeknikte zich ontpopt als seriemoordenaar,
of als een man die zo veel liefde tentoonspreidde voor zijn hond een serieverkrachter
blijkt te zijn, komt niet alleen omdat wij geen acteerkunst in ons dagelijks leven
verwachten aan te treffen, maar bovendien omdat wij - mede door onze omgang met
verhalen, boeken en films - geloven de slechterik met gemak te kunnen herkennen.
Ook de liefde komt in een bepaalde gedaante. Wij hebben een beeld voor ogen en
houden er niet van als dat beeld verstoord wordt of afwijkt van onze verwachtingen.
Alles dient zich aan te passen aan de voorstellingen die wij van de werkelijkheid
hebben.
De wetenschapper maakt zich ook een voorstelling van de werkelijkheid, maar
als het goed is, vraagt de wetenschapper niet van die werkelijkheid zich aan te passen
aan zijn voorstelling.
Er bestaat een interessante vorm van verleiding die een minder talige aangelegenheid
is. Een literair voorbeeld hiervan zien we in Nabokovs roman De lach in het donker
(die in het Russisch overigens als titel ‘Camera obscura’ heeft), een ander belangrijk
boek over verleiding.
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De hoofdpersoon Albert Albinus (die in het oorspronkelijke werk Bruno Krechmar
heet) is een Berlijnse kunstcriticus en schilderijenexpert op middelbare leeftijd. Hij
is ‘rijk, gelukkig, en respectabel’, zijn liefde voor zijn vrouw is ‘oprecht en teder’,
al is hij met haar getrouwd ‘omdat het toevallig zo uitkwam’.
Het is een specialiteit van deze expert om net als Johannes de Verleider voortdurend
met de werkelijkheid in touw te zijn en tegelijkertijd die werkelijkheid als een
gepasseerd station te beschouwen. Albinus wordt verliefd op een ouvreuse, de
achttienjarige Margot Peters. Zo verliefd dat hij denkt: ‘Als ik haar niet krijgen kan,
ga ik dood of word ik gek.’
Margot heeft de verfijnde theorieën van Johannes over de liefde niet nodig om te
verlei-
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den, maar ook haar is het te doen om de overgave van de ander. In dit geval gaat het
echter niet om de overgave omwille van de overgave. Wat haar interesseert, is niet
de liefde maar de portemonnee van de kunstcriticus. Ze komt uit een lagere sociale
klasse dan Albinus en heeft ondanks haar jonge leeftijd al de nodige ervaringen met
mannen en bedrog.
Deze verleidster beschikt niet over de woordkunst van Johannes. Het enige briefje
dat zij Albinus schrijft, valt op door een zekere komische vulgariteit: ‘Liefste Albert,
het nestje is klaar en je vogeltje wacht op je. Omhels me alleen niet te hard, anders
breng je je liefje nog meer het hoofd op hol.’ Hoe vulgair deze tekst ook mag zijn,
Margot volgt wel degelijk de methode van Johannes. Ze beweert dat Albinus haar
hoofd op hol heeft gebracht met het doel zíjn hoofd verder op hol te brengen. De rest
van haar verleidingskunst is stukken minder talig. Zoals Nabokov schrijft: ‘Alleen
al de manier waarop ze haar schouderbladen had samengetrokken en had gespind
toen hij voor het eerst haar donzige rug begon te zoenen, had hem doen beseffen dat
hij [Albinus, AG] precies zou krijgen wat hij verlangde en wat hij verlangde was niet
de kilte der onschuld.’
Uit de beschrijvingen die Nabokov van Albinus geeft, blijkt goed wat overgave
eigenlijk is. Wie zich overgeeft aan een ander zegt:
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‘Schakel mij uit.’ Zoals je de radio uitschakelt. Albinus is iemand die naar bevrijding
van zichzelf snakt, niet zozeer een bevrijding van het besef sterfelijk te zijn, als wel
het bevrijd worden van het reflecteren over het eigen zijn. Hij is de expert die weet
dat zijn expertise niet zo veel om het lijf heeft, de schilderijen bestaan ook zonder
hem, maar die alleen al omwille van de sociale positie die hij bekleedt zichzelf niet
kan ontmaskeren. Hij zit gevangen in het beeld dat hij van zichzelf heeft geschapen
en dat volledig is geaccepteerd door zijn omgeving.
Pascal merkte op dat de misère en verveling van de mens zo groot zijn dat de mens
geen andere mogelijkheid heeft dan te kiezen voor het ‘divertissement’, het vermaak,
de verstrooiing. Net als paarden zijn mensen vluchtdieren, maar anders dan paarden
vlucht het mensdier niet zozeer voor extern gevaar als wel voor de verveling, een
niet te overwinnen gevoel van sudderende wanhoop, een besef van overstelpende
ontoereikendheid.
Wat Albinus onderneemt, is meer dan een vluchtpoging. Ten minste sinds Freud
weten wij dat de mens het verlangen kent om volledig te verdwijnen. Telkens weer
ensceneert de mens zijn eigen verdwijnen zonder dat daar de uiterste consequentie
van de dood aan hoeft te worden verbonden. Hij kan verdwijnen in een ander persoon,
in sport, in een kunstwerk, in wetenschap, in een religie, of in liefde. Meestal wachten
we niet tot iets ons komt verleiden, we zoeken actief naar een middel waarmee ons
symbolische verdwijnen kan worden gerealiseerd. Als Albinus Margot niet had
ontmoet, was er wel een andere Margot verschenen. Albinus was een laaghangende
vrucht, rijp voor de pluk.
Het is dit verlangen te verdwijnen waarop ook het moderne economische leven is
gebaseerd. Niets is dwazer dan tegen iemand die op het punt staat verleid te worden
te zeggen: ‘Maar wat de verleider je aanbiedt heb je helemaal niet nodig. Dat heb je
thuis al. Zelfs mooier en beter.’ Net als in de liefde gaat het in de economie niet om
wat de verleider aanbiedt, het gaat om de verleiding zelf.
De verstrooiing heeft niets met reële en minder reële behoeften te maken, zij
bevindt zich aan gene zijde van die behoeften. Of ik een nieuwe tv, auto of huis nodig
zou hebben is niet van belang. Het gaat erom dat ik mij heb laten verleiden en dat ik
een offer breng, dat ik mijzelf wellicht diep in de schulden steek om een product aan
te schaffen. Dat is de ware transactie, ik breng een offer in ruil voor de verleiding of
beter gezegd voor het verleid-zijn. Het product zelf is een neveneffect.
De werkelijke transacties in de kapitalistische economie vinden dus op een
symbolisch niveau plaats. De overgave, dat is waarvoor men betaalt. En precies
daardoor is het nooit genoeg en kan het nooit genoeg zijn. De verleiding moet namelijk
elke keer opnieuw gestand worden gedaan en als bewijs dat er verleid is, moet er
telkens weer een offer worden gebracht.
Wie zich overgeeft, laat een ander toe als gids van zijn fantasie. De verleider brengt
je op plaatsen waar je nooit eerder bent geweest of waarvan je je niet kan herinneren
dat je er al eerder was. Dat verleiders gevaarlijk zijn, is een pleonasme. Er kan pas
sprake zijn van verleidelijkheid bij een vermeend of werkelijk gevaar. Het is daarom
nietszeggend als iemand beweert dat Geert Wilders gevaarlijk is. Hooguit zegt men
daarmee dat Wilders aantrekkingskracht uitoefent. Albinus begeert Margot niet
ondanks het feit dat hij weet dat zij gevaarlijk voor hem is, maar juist dankzij. Alleen
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hij onderschat het gevaar. Albinus denkt zijn symbolische verdwijning te ensceneren,
terwijl hij in werkelijkheid zijn eigen graf graaft. Hij is het studieobject van Margot,
die hem onderzoekt op zijn nut. Wetenschap en kunst worden steeds verdedigd omdat
zij nuttig zouden zijn, waarbij de kunst uiteraard meer verdediging nodig heeft dan
de wetenschap, het nut van de kunst ligt minder voor de hand.
Margot verhoudt zich tot haar object als de wetenschapper tot de muizen waarmee
hij experimenteert. Albinus is voor haar de zoveelste getrouwde man die ‘een
leugenaar, een
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lafaard en een idioot’ is, waarmee ze hem, zo voegt Nabokov daar tussen haakjes
aan toe, aardig typeert.
Hij verlaat vrouw en kind en trekt met Margot door Europa, met als derde wiel
aan de wagen zijn vriend Rex, een kunstenaar, die wordt beschreven als een ‘meester
in het tekenen van rariteiten’. Wat Albinus niet doorheeft, is dat deze Rex de minnaar
is van Margot, de man van wie zij werkelijk houdt. Wanneer Albinus bij een ongeluk
blind wordt, is zijn overgave aan Margot compleet en kunnen zij en Rex het spel met
nog meer plezier en finesse spelen.
Dat een verliefde kunstcriticus blind moet worden, zou een al te opzichtige metafoor
kunnen zijn en vermoedelijk kan de lezer Margot en Rex in morele zin slecht noemen,
maar hierom is het Nabokov niet te doen geweest. Zoals Kierkegaard Johannes de
esthetiek van de verleiding ten einde laat denken, zo denkt Nabokov de overgave ten
einde. Overgave maakt blind.
Lulu zegt in het gelijknamige toneelstuk van Wedekind: ‘Machen Sie mit mir, was
Sie wollen; wozu bin ich denn da!’ Datzelfde eiste Albinus van Margot. Dit verlangen,
dat de ander met ons doet wat hij wil, moet niet onderschat worden. Als de mens een
sociaal dier is, dan vooral omdat hij graag door zijn soortgenoten in gebruik wordt
genomen.
Margot leidt Albinus en wellicht ook andere mannen naar hun ondergang, maar wij
moeten ons de plek waar zij deze mannen heenleidt voorstellen als een gelukkige
plaats. Het is twijfelachtig of Albinus beter af was geweest zonder Margot. ‘Wat een
puinhoop is het leven geweest,’ laat Nabokov de stervende Albinus zeggen. De lezer
weet dat zonder Margot Albinus wellicht nog had geleefd, maar dat de puinhoop die
het leven is dan ook stukken minder mooi en verleidelijk was geweest.
De misvatting van Albinus is dat hij, wanneer hij er eindelijk achter komt welk
spel er met hem is gespeeld, wraak wenst te nemen. Dit lukt niet en Margot verdwijnt
voor altijd uit zijn leven, een bewijs voor Nabokovs sardonische humor. En voor zijn
realiteitszin: niet alle verleiders worden gestraft.
Zowel bij Kierkegaard als bij Nabokov is de macht van schoonheid groter dan die
van kennis. Johannes kent het wezen van de liefde maar niet de gevolgen van zijn
verleiding. Albinus kent de schilderkunst, nog beter kent hij het sociale spel van de
bourgeoisie, en hij zit nooit om een geleerd bon mot verlegen, maar hij kan liefde
niet onderscheiden van bedrog.
Dat de wereld onttoverd is, mag inmiddels een cliché zijn, maar de betovering van
verleiders, tovenaars en magiërs en de behoefte eraan zijn nog wijdverspreid. Freud
stelde dat de kunstenaar de restanten van het oude magische denken vertegenwoordigt.
Volgens hem is de kunst het laatste gebied in onze cultuur waar ‘de almacht der
gedachten bewaard is gebleven’. Of dat heden ten dage nog zo is, waag ik te
betwijfelen.
Volgens de socioloog Joop Goudsblom behoort het tot onze opdrachten
betoveringen te verbreken, maar maatschappelijk gezien is het niet ongevaarlijk
wanneer een kleine groep zich uitsluitend toelegt op het verbreken van betoveringen.
In dit opzicht doen wij er goed aan Het dagboek van de verleider niet te vergeten.
Wat een tovenaar werkelijk tevoorschijn tovert, soms door zijn betoveringen te
verbreken, zijn zijn eigen demonen.
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Quo vadis (II)
door Vrouwkje Tuinman
Ergens in London staat een kast, en in die kast zit filosoof Jeremy Bentham. Althans,
hij wordt vertegenwoordigd door botten, haar en huid, afkomstig van de persoon die
zijn naam droeg tussen 1748 en 1832. Alles wat zacht was, nat was, volgens sommige
diertjes nog goed te eten was, is verwijderd, en wat resteerde, is opgevuld met droge,
harde materialen die door zo min mogelijk diertjes als eetbaar worden beschouwd.
Dat gebeurde in een tijd waarin doden normaal gesproken in de grond werden
gestopt, in de hoop dat er genoeg mensen waren om hun gebeden voort te zetten,
zodat ze naar de hemel konden. Een betere wereld, daar waren ze wel aan toe.
Onzin, vond Bentham. Dood is dood. Als voorvechter van individuele vrijheid en
zelfbeschikking, van de scheiding tussen kerk en staat, van de vrijheid van
meningsuiting en van rechten voor vrouwen en homoseksuelen, en natuurlijk als
grote man van het utilitarisme besloot hij te demonstreren dat je na je overlijden beter
iets voor je medemens kon betekenen dan te hopen op een hiernamaals. Hij legde
zijn beslissing vast in zijn testament. Kort na zijn laatste ademhaling - er waren nog
geen koelbedden - moest zijn lichaam tijdens een openbaar medisch college ontleed
worden, bepaalde hij. Wat resteerde, zou worden geconserveerd (de botten) en opgezet
(zijn hoofd).
De weinige ontledingen die indertijd plaatsvonden, gebeurden met lichamen van
ter dood veroordeelden. Dat je opgehangen werd, was tot daar aan toe, maar
opengesneden, dat vond men pas echt erg: het sloot uit dat je in gewijde grond
begraven kon worden. Mochten je daden nog niet tot een enkeltje hel hebben geleid,
dan zou sectie de toegang daartoe alsnog garanderen.
Gevolg was enerzijds dat er te weinig lichamen beschikbaar waren voor het
broodnodige medische onderzoek, en anderzijds dat er, met name in grote steden,
een levendige handel bestond in kadavers. Die werden geroofd uit graven of speciaal
voor de verkoop geproduceerd door moord en doodslag. Weg was je zielenrust.
Bentham zocht een heel ander soort eeuwigheid. Hij wilde dat zijn skelet op zo'n
manier in elkaar zou worden gezet dat het geheel kon zitten in een stoel ‘waar ik
toen ik nog leefde ook altijd op zat, op een manier waarop ik zit als ik in gedachten
verzonken ben, wanneer ik aan het schrijven ben’.
Ik sta voor een kast en zie dat een grote filosoof als een lat rechtop zit, alsof hij door
zijn eigen gedachten getroffen is. Met zijn linkerhand houdt hij een wandelstok vast
die onder zijn rechterknie door richting de vloer steekt. Hopelijk hoeft hij niet
plotseling op te staan, want dan valt hij. De filosoof laat zijn beide handen rusten op
zijn bovenbenen. Hij kijkt recht vooruit, maar ziet vermoedelijk niets, want zijn bril
ligt op een tafeltje naast hem. Wat zou hij denken? Wat zou hij opschrijven? Hij
heeft geen blocnote bij de hand. Zou hij de gedachten repeteren totdat ze kloppen,
tot ze in zijn wezen verweven zijn, tot hij zijn hoofd er niet meer bij nodig heeft?
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Het hoofd van de filosoof is geen hoofd, het hoofd is een verbeelding van een hoofd.
Van was, uitgedost met enkele haren van de wijsgeer. Zijn eigen uitgedroogde kop
- alle vocht verdwenen, alle pigment gebleven - leek in niets op de filosoof toen hij
nog leefde. Vier, vijf tinten donkerder was de huidskleur geworden. Bentham vond
dat alle mensen gelijk waren. Mannen, vrouwen, armen, rijken. Alle kleuren. Maar
wie was deze Maori met die schroefdraad in zijn hoofd? We maken wel een nieuw
hoofd, besloot zijn beste vriend.
De ontleding is gedaan door diezelfde vriend, dokter Thomas Southword Smith,
op de derde dag na het overlijden. Als trofee mocht hij het auto-icoon, zoals Bentham
zijn eigen kadaver had gedoopt, mee naar zijn spreekkamer nemen. Daar zat het nog
tien jaar in een houten kabinet als een soort reclamezuil voor nuttig sterven. Met
gering succes trouwens: Benthams voorbeeld werd zelden gevolgd. Wel werd het
heel gebruikelijk - en legaal - dat straatarme overledenen, soms in ruil voor een
eenvoudige begrafenis, meestal niet, ontleed
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werden. Niet het soort klanten dat de huisarts in zijn praktijk zag - althans niet tijdens
hun leven.
Toen de dokter kleiner ging wonen, kon het auto-icoon niet mee.
Er is altijd wel iemand die een rariteit in de hoek van zijn woonkamer wil hebben
staan. In de wc heb ik een lamp die bestaat uit een hertenpoot die een fitting vasthoudt.
Als ik morgen onder een auto kom, is er vermoedelijk niemand die de hertenpoot
wil erven. Er zijn dan ook grotere zorgen. Vooral voor de anderen.
Er is altijd wel iemand die een auto-icoon bij het grofvuil zet. Dat vond niemand
een goed idee, en dus accepteerde het University College London in 1850 morrend
het rijzige geschenk. Wie Jeremy Bentham had begraven, zou tegen zijn uitdrukkelijk
uitgesproken wensen zijn ingaan. Dus werd de pop van archief naar archief gereden,
naar wie er maar plek had. Pas in 1898 was er een curator die hem wel interessant
vond. Hij kleedde het skelet uit en vond, ter hoogte van waar ooit de darmen hadden
gezeten, een pakket. In oliedoek, waar je bijvoorbeeld in de winter je tuingereedschap
in bewaart, zat Benthams echte hoofd. Zo kon je het nooit kwijtraken. Handig. Nuttig,
ook.
Hoeveel dode mensen met een bordje erbij heb ik in mijn leven gezien? Mummies.
Siamese foetussen. Waterhoofden. Stukjes voorhuid. Een vingerkootje. Onderdelen
van mensen die er geen van allen om hebben gevraagd om, met een spot erop, met
een luchtontvochtiger ernaast, tijdens kantooruren, te zien te zijn. Tegen een
gesuggereerde donatie van twee euro.
Bentham was dood, maar zijn ideeën niet. Het UCL, in 1826 opgericht, was de
oudste universitaire instelling van Londen, en de eerste in Engeland waar volgens
expliciet seculiere regels mannelijke en vrouwelijke studenten werden toegelaten.
Bentham zou een volmaakte mascotte zijn. Gauw werd een schilderij gefabriceerd
waarop we hem geboeid zien kijken naar de oprichtingsplannen.
Bij de vieringen van het eeuwfeest en van het honderdvijftig bestaan van de
universiteit mocht de filosoof aanschuiven bij de vergadering van de College Council.
In de presentielijsten noteerde men over hem: ‘Aanwezig maar niet deelnemend aan
de stemmingen.’
In de kast werd, om alles echter te doen lijken, het hoofd op het tafeltje naast
Bentham gezet. De ogen waren nog feller dan die van het wassen hoofd. Felblauw.
Dat verwacht je niet bij een mummie. De filosoof zelf had ze uitgezocht, bij zich
gedragen, in zijn broekzak, er gedachteloos mee gespeeld, of nee, niet gedachteloos,
immers doordrongen van nut en noodzaak. Hij had zich voorgesteld hoe zijn echte
ogen niet bewaard konden worden, hoe ze onherroepelijk zouden verteren, dat een
vers stel van glas nodig zou zijn.
Hij had zich het hele proces voorgesteld, waarbij zijn hoofd in een glazen stolp
geplaatst zou worden en zwavelzuurdampen al het vocht eraan onttrokken. Hij had
zich voorgesteld hoe zijn botten met metaaldraad aan elkaar bevestigd werden.
In principe kon hij na zijn dood naar de mensen zwaaien. Als dat van belang mocht
zijn. Misschien was zijn aanwezigheid genoeg. Hij stelde zich voor hoe iedereen zijn
voorouders op zou zetten, zich met hen zou omringen. In huis, of buiten, met een
rubberen pak aan tegen de regen. Hoe men zich op wetenschappelijke bijeenkomsten
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Hij stelde zich voor hoe je moordenaars met

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

39
hun daad kon confronteren door ze in een ruimte te zetten met hun geprepareerde
slachtoffer.
Dood was dood, dat zeker, maar waarom niet daar gebruik van maken in het leven?
Dat dacht ook de universiteit, die na een aantal jaar besloot het gedroogde hoofd
tussen Benthams voeten te plaatsen, daar waar je het niet verwacht. Zo is het leven.
Zo is de dood.
Volgens de universiteit zelf is het een broodje aap dat het hoofd diverse keren is
weggenomen door studenten van een rivaliserend college, om de hoofdrol te spelen
in studentikoze grappen. Een hardnekkig gerucht wil dat er mee gevoetbald is, en
dat er ooit tien pond losgeld is betaald.
Wie te lang naar menselijke onderdelen kijkt, krijgt verlangens die hij daarvoor
niet had. Iemand besloot dat het hoofd in een kistje moest. Dat kistje wordt met vier
verschillende sleutels op slot gedraaid. Zo blijft alles langer behouden.
Als kind kon ik nooit beslissen wanneer ik mocht beginnen aan het varken van
marsepein, dat eigenlijk te mooi en te lief was om op te eten. Dus bleef het staan en
werd het langzaam hard, werd langzaamaan het folie dof, kwam langzaam maar
zeker een witte waas over het varken, een witte waas aan de binnenkant van het folie,
werd het varken minder mooi en lief. Op die manier had je er langer wat aan, maar
geen plezier.
Soms is er een insect dat ontdekt dat er heerlijke negentiende-eeuwse kleren te vinden
zijn in een kast op wieltjes, ergens in de gang van een universiteit. Dan komt er
iemand die voorzichtig de kleren uittrekt, ze behandelt met gif, en ze weer aantrekt.
Het skelet is nog olieachtig, de botten zijn gelig - niet zoals in de woestijn, gebleekt,
kaal, maar een beetje vettig, ze ruiken ergens naar, naar wat is niet duidelijk, bot, dat
zal het zijn.
Nooit is Bentham precies dezelfde als voor de behandeling.
Altijd verliest hij een haar van zijn wenkbrauw, valt er roestig poeder van de
scharnieren in zijn elleboog.
In de loop der jaren heeft men zijn benen steeds minder wijd gespreid.
Zijn wandelstok steekt soms onder zijn rechterbeen, soms onder zijn linkerbeen.
De rechterhand ligt telkens ergens anders.
Soms zit hij met zijn benen dicht opeen, alsof hij een kind verwacht dat even op
zijn schoot plaats wil nemen.
's Nachts gaan de deuren van de kast dicht. Misschien dat hij dan zijn ogen sluit.
‘Quo vadis (I)’ van Vrouwkje Tuinman verscheen in Hollands Maandblad 761 (april
2011)
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MeDeKLiNKeRS RuiKeN LeuK DoM
Hugo Brandt Corstius
Blaasrob heeft een neus die geurt naar boereslib.
Bord met zulke geur blijkt gevuld met drab.
Bataaf sprak: ‘Rome zorgt dat ik mij aftob.’
Betoog van die Bataaf klonk als barok getob.
Barok blijkt echter vooral de uitsnij van een koerib.
Belul dus de blaasrob en de Bataaf allebei.
Deemoed: David sliep ermede in een duobed na ‘Doe mee D.!’.
‘Daaraf!’ riep Faraday, ‘en noem dat bed: farad!’
Dialoog tussen David en Faraday was geolied.
Diëtiek schenkt de koetijd zijn kooitijd.
Daniël zwoer: ‘Daguil is algoed’ met een leeneed.
Denim klinkt in Nîmes als een meineed.
Foef foutief.
Fasig eist men een getal voor zich, stom gesuf!
Faroek dronk fysiek en riep: ‘Kus af die karaf!’
Fideel leek de gast, maar het bleek een ladief.
Fatum doet zich dikwijls voor zonder motief.
Fonen moeten het op hun lippen krijgen van je naneef.
Geinig genoeg!
Gewiek hoor je in een koemaag met gemak op de keiweg.
Gewoel van een gemaal is luimig en lawaaiig.
Geruim van dat gemaal blijkt echter meestal mierig.
Godin vond het neuzig gezin dat zij nazag op het gazon niet nodig.
Galop draagt het risico in zich voor een puiloog.
Kazak kajak.
Kabaal hoorde ik tot mijn verbazing van een luibak.
Koeboom geeft melk in Z.-Amerika en in Indonesië mabak.
Komen ze weer klagen over mijn gedicht van namaak?
Kooitop is de kampioen van vogels inzake poëtiek.
Kubeer de antiloop van Z.-Afrika en krijg pro-loop een reebok.
Lepel legaal.
Lorum is de toestand van morele leiriem, de moraal.
Leven is je aan je navel laven in de nevel.
Looikuip is ook voor drank een pokaal.
Later laveer je in je raveel tot een ratel.
Linies met een sabel tot alibi's herdopen is seniel.
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Miniem medium is een modium met moneem.
Mezen mazen net zo vies als dat zou doen een nozem.
Meiraap brengt het leven echte poeriem.
Meter winst maakt als ik toekom het roeiteam.
Modes begonnen te groeien in het bedorven plaatsje Sodom.
Marot heeft elke zot in een stomme tearoom.
Mirabeau riep: ‘Ik erken dat ik zelfmoord beraam.’
Noten hebben namen, maar nomen heeft ook neten.
Neusaap gaat elk jaar met Pasen piesen.
Natuur bouwt zich vooral in reten van rotan.
Naties met een negus bezitten sagen van Satan.
Neuriet er ooit een tiran op de toren?
Nabob brult net zo bobbelig als een rode baboen.
Naaigoed vereist zelfs van een energieke naaister vele dagen.
Poliep liep op puikop op kuip van pyroop.
Pater en poelier vonden de rolaap een rotaap.
Poreus is een pot vol siroop.
Palet van een schilder bevordert de toeloop.
Peroba maakt het zalmhout tot zijn vaste beroep.
Payload behaalt in de paaitijd de dooitop van de dijlap.
Paraaf van een faunaap neemt de pen af van een fooiroep.
Radar is voor reder roder.
Refuus van de rites van een satyr is safer.
Ravot in een roeiboot op de Tiber, en tover!
Roeiweb van Rambo zegt: ‘Bemuur de Roomse kust, en bewaar!’
Roeilied wordt dan in een daluur de grootste deler.
Reliëf zegt tot de kijker: ‘Fileer!’
Roezig is aardig gedraai maar het wordt gezeur.
Solo's: serieus sores en solaas.
Soebat om het verwijderen van taboes.
Sahib houdt echt van beha's.
Sieraad op een diario levert vele duro's.
Aasraaf wijst eisen af van fines en wordt ten slotte furieus.
Soezig en suizig drink je gazeus.
Soniek is de kans op muziek voor de Kenaus.
Toilet dat toerit van tarot toelaat.
Talib zoekt en smeekt om belet.
Toepad verschaft het beest het best zijn depot.
Toegaf ook met veel lawaai de fagot.
Terug van tanig genot was hij door en door gerot.
Topiek maakt een toehek van kooihout kapot.
Tuimel na dit lied rustig nog gatser over mijn limiet.
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Festival
door Boris von der Möhlen
Het gebeurde tijdens ons zoveelste tussenuur. In elk geval zat ik met Huizer en Smits
in de mediatheek en we verveelden ons dood. Onze voornaamste bezigheid was balen
dat de kaartjes voor Lowlands al waren uitverkocht. Ergens tijdens dat tussenuur
kregen we het idee dat we samen op vakantie moesten. We zouden gaan Interrailen,
in vieze hostels gaan slapen.
Smits kwam ermee dat hij gehoord had over een ander festival, het grootste van
Europa, Sziget. Vanaf dat moment was het beslist, een snelle blik op de site bevestigde
dat nog eens. Geen hostels meer, maar tenten. Ook niet meer Interrailen, maar vliegen
naar Hongarije.
1 - De Dag van Vertrek. Het kiezen van de vlucht was behoorlijk moeilijk
geweest. Tijdens het boeken had ik Smits nog in paniek opgebeld: ‘Waar de fuck
moet ik nu klikken?!’ Alleen mijn vader heb ik erger in paniek zien raken achter een
computer. Die kan al helemaal geen vluchten boeken. Of hij doet het een half jaar
van tevoren. Uiteindelijk lukt het boeken wel, maar tegen die tijd is mijn plaats
uitverkocht en moet ik in mijn eentje in een ander vliegtuig.
Op Schiphol gaat gelukkig alles goed. Bij de gate staan duidelijk herkenbare
Szigetbezoekers, ze dragen shirts van Metalbands en cowboyhoeden. In het vliegtuig
zit ik naast een paar studenten die allemaal voor de eerste keer naar het festival gaan.
Een van hen beweert dat er in Budapest broodjes te koop zijn voor omgerekend 0,4
cent. Op het vliegveld van Boedapest staat Valentijn op me te wachten. Zijn vlucht
kwam een kwartier eerder aan dan de mijne. We krijgen bij de infobalie een papiertje
in onze handen gedrukt waar in tien woorden wordt uitgelegd hoe we vijf keer moeten
overstappen om bij Sziget te komen. Gelukkig komt halverwege de reis een oude
vrouw naar ons toe die ons de weg wijst. Ze heeft een enorm gezwel dat haar hele
oog bedekt, maar zonder haar hadden we Sziget nooit gevonden. Bij onze laatste
overstap zijn alle andere festivalgangers al afgehaakt.
Voor we op het terrein mogen, moeten we eerst een polsbandje halen. Dit duurt
ontzettend lang, ook al staan er maar een paar mensen voor ons. Als wij eindelijk
aan de beurt zijn, is het een kwestie van een paar seconden. Dan denk je dat je binnen
bent. Maar dan volgt de tassencontrole nog, waarschijnlijk het belachelijkste onderdeel
van het hele festival. De tassencontrole is verdeeld in twee rijen: een voor VIP's waar
niemand staat en een voor niet-VIP's waarin de rest van de wereld staat te dringen.
Misschien een beter idee om een rij te maken voor mensen zonder tas, en een rij voor
mensen met. De controle houdt in: even je tas openritsen en aan de controleur laten
zien in welk deel géén wodkaflessen zitten verstopt. Als de controleur dat gedeelte
groot genoeg vindt, laat hij je door.
Nu en dan wordt er iemand uitgevist wiens rugzak bijna explodeert van de wodka.
Verder zie je bij de in beslag genomen goederen knakworsten, energy-drinks en
waxinelichtjes.
DAG
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Als we eindelijk op het terrein aankomen, worden twee dingen meteen duidelijk: je
wordt gek van de remixen en je komt een hoop bekenden tegen. Uit de speakers bij
een bar schalt iets van Seven Nation Army in combinatie met een nummer van
Nirvana, in theorie een goed plan, de gemartelde stem van Cobain gemengd met de
zwakke drums van Meg White, maar dit klinkt helemaal drugged up.
In het donker zetten we de tent op. Onder een lantaarnpaal, met als voordeel dat
we ongeveer kunnen zien wat we doen en als nadeel dat je niet kunt zien of we goed
onder bomen staan. Dat is nodig, anders brand je 's ochtends je tent uit. Als we rond
elf uur klaar zijn, wordt een eerste meisje huilend en totaal bezopen afgevoerd door
twee beveiligers. Ze dragen fluorescerende hesjes, van dezelfde autoriteitsloze soort
als de politie in Nederland tegenwoordig draagt. Wat die hesjes bijdragen aan de
veiligheid weet ik niet. Haar vriendje praat wanhopig op haar in, maar daar wordt
ze ook niet nuchter van.
Wij gaan nog even naar een bar. Echt leuk is het niet en ik ben nog moe van
gisteren, omdat iemand vond dat wie naar Sziget gaat, goed moet oefenen door heel
veel wodka te drinken. Als ik ga slapen, hoor ik de massa het nummer Losing My
Religion meebrullen. Nu begrijp ik waarom er niemand op dit festival ooit nuchter
gaat slapen. Met mijn oordopjes in voel ik mij net mijn stiefmoeder. Die slaapt altijd
met oordopjes in. Nuchter.
Gelukkig houdt de muziek tegen vieren op. Wel komen er nog een paar Fransen
op een toeter blazen. Dan is het inmiddels half zes.
DAG 2 - Kwart over zeven: het lijkt erop dat een paar mongolen met metalen hamers

op vuilnisbakken aan het slaan zijn. Als ik mijn kop naar buiten steek, blijkt dat we
onze tenten pal naast een podium hebben neergezet, dat ze nu aan het opbouwen zijn.
De Metal Cage. Elke nacht tot vijf uur snoeiharde gitaarmuziek.
Als ik opsta en mijn T-shirt aan wil doen, schrik ik. Gadverdamme, dit is mijn
T-shirt niet! Althans, het stinkt alsof ik het ding een jaar niet heb gewassen. Hier heb
ik kennelijk aan een halve dag genoeg om die geur te produceren. We beginnen met
een bezoek aan de supermarkt, we hebben water nodig. Veel water. De supermarkt
is wezenloos uitgestrekt. En ze verkopen er ook dingen als wasmachines en tondeuses.
De afdeling met water is bijna even groot als de hele Albert Heijn bij mij om de hoek.
Maar veel keuze is er niet, er zijn alleen anderhalve liter flessen of
vijf-liter-verpakkingen, bruisend en niet bruisend. We kiezen voor zes keer anderhalve
liter. Weer die lange rij voor de tassencontrole. God is ons goed gezind, een
medewerker vindt ons zielig met alleen dat water, en loodst ons langs de VIP-ingang
naar binnen.
Dan gaat het ook nog regenen. Reis je helemaal naar een warm land, heb je zelf
al water bij je, krijg je alsnog regen. Gelukkig zijn de buren niet thuis en die hebben
een partytent waar we kunnen schuilen. 's Avonds is er een concert van een band
waarvan we nog nooit hebben gehoord, maar die gaat-wel muziek in een leuke
carnavalssfeer verpakt. Wij staan als enigen te springen. Niet achterom kijken, naar
al die stilstaande lui achter je, krijg je de zenuwen. Na het concert natuurlijk de
afterparty, in een club die Volt heet. We ontmoeten twee dronken Schotten die de
hele tijd flessen wijn halen, die we dan met z'n allen opdrinken.
Dit is een goede avond. We zijn heel blij. Vooral Saskia en ik, want dit is de
uitgaanshemel: iedereen danst, niemand staat stil in een hoekje serieus te
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doen. Dit moet wel de beste week ooit worden. Voor ons dan. Later zien we een
zielige Valentijn, wiens korte relatie met Hanna nu alweer op springen staat. Ik
probeer hem tegen beter weten in moed in te praten.
Als we onze tent opzoeken, is het al weer licht aan het worden. Er is een nieuw
tentje tussen de onze en het pad gezet, iemand beweert dat het Grieken zijn maar
niemand heeft ze gezien. Handig, zo'n tentje langs het pad. Een goede bliksemafleider
voor grapjassen die langs komen lopen en zin hebben om even een tent in elkaar te
trappen. Dat blijkt als even later een groep Nederlanders passeert. Ze ritsen de Griekse
tent open, slingeren wat scheldwoorden naar binnen, en lopen weer verder. Om half
zeven slaap ik eindelijk. De muziek begint weer om negen uur.
3 - Dwars door de dreunende muziek slapen we uit en gaan dan naar de stad.
Iemand draagt een shirt met daarop ‘My mom says I'm special’. Yeah, right. We
vinden een restaurant aan de Donau en omdat we zuinige Nederlanders zijn bestellen
we met nadruk gratis water. Het brood op tafel gaat in een plastic zak, samen met
de servetten. We overwegen ook de asbak aan deze collectie toe te voegen of met
de stoelen weg te rennen. Als we zijn uitgegeten, moeten we allemaal kakken. Lekker
luxe op een mooie pot. Op het terrein staan alleen van die smerige Dixi's, hier heten
ze Toi Toi's, die je ook altijd bij wegwerkzaamheden ziet. Maar dan zegt de klok dat
we alweer afscheid moeten nemen, om Prince te zien.
Nu ja, het is niet dat we terug moeten omdat we Prince zo goed vinden, de meesten
kennen niet veel meer dan Purple Rain dat ze wel eens op de radio hebben gehoord.
Het is meer dat we zuinige Nederlanders willen zijn, en dat een kaartje voor zo'n
artiest normaal zo'n 80 euro kost en we hem nu gratis krijgen bij de festivalprijs. Dan
moet je wel.
Op de terugweg komen we langs de supermarkt. Half Sziget zit er op de stoep,
met flessen wijn en wodka, om goedkoop in te drinken. Wij gieten een fles wodka
in een fles cola, om mee te smokkelen. Ben ik de enige die dat geen combinatie
vindt? Het camoufleert niet eens. Ik koop een pakje salami en beleg daarmee de
gestolen boterhammen uit het restaurant. Iedereen krijgt er keurig een servetje bij.
Dit zal het culinaire hoogtepunt worden van de week.
Ik heb een ongelooflijk jeukende kop en besluit de klitten uit mijn haar te gaan
kammen. Het duurt veel langer dan normaal, door al het gemorste bier is het een
harde plak geworden.
DAG

Onze tenten staan niet ver van het hoofdpodium, waar Prince zal optreden. We kunnen
gewoon blijven zitten wachten tot het concert, veel te laat, begint. Niet veel soeps,
die Prince. We zingen natuurlijk wel heel hard mee met Purple Rain, gewoon, omdat
we dat nummer tenminste kennen. Verder weinig fanatieke fans. Uit verveling
beginnen we ‘Alle Duitsers zijn homo's’ te zingen. Achter ons staan er een paar, die
ons daarop aanspreken. Ik antwoord beleefd: ‘Sorry, ich habe es nicht gewusst.’
Later op de avond zitten we weer bij onze tent. Er komt een Oost-Europese man
naar ons toe. Hij is dronken en kan nauwelijks op zijn benen staan. Hij houdt een
flesje lenzenvloeistof voor mijn neus en zegt: ‘Trink, trink, palinka!’ De vloeistof in
het flesje ruikt naar terpentine. Ik bedank hem voor het aanbod. Dan loopt hij naar
een groene werptent, probeert zijn flesje erop te zetten en als dat natuurlijk mislukt,
valt hij met zijn volledige gewicht op de tent. Hij
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krabbelt met veel moeite weer op, en tot ieders verbazing veert ook het tentje weer
grotendeels terug. Dit tafereel herhaalt zich diverse keren. Iedere keer blijft het tentje
iets platter achter. Uiteindelijk lukt het hem zowaar om de tent in te duiken.
Even later komen er twee Hagenezen langs. We vertellen ze dat ze best in de
groene tent te kunnen slapen, die is toch maar gekraakt. Ze beginnen de tent in zijn
geheel op te tillen. Met de man er nog in. Die geeft geen krimp.
Ze hebben een hoop te vertellen, deze Hagenezen, ze hebben namelijk net een
blowtje gehad en daarvoor al veel te veel gedronken en nu zijn ze dus nogal ‘van
hun padje af’. Maar al snel komen er een hoop andere mensen langs wankelen. We
moeten verschrikkelijk lachen. Het is nog beter dan de muziek, gewoon bij je tent
blijven zitten en drinken en om je heen kijken. Om half zes roept een zware
mannenstem of het wat zachter kan. Ik schreeuw nog harder
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terug: ‘Nee!’ Daarop roept de man woedend: ‘Dan kom ik je wel effe helpen!’ Tijd
om naar bed te gaan.
4 - Ondanks onze nachtelijke uitspatting staan we vroeg op. We gaan naar het
badhuis. Daar springen we allemaal tegelijk met onze bezwete lichamen en bierhaar
in het bad van 38 graden. In het begin te heet, maar na even wennen perfect. We
bediscussiëren mijn voeten, die in het water niet lijkbleek, maar lijkblauw schijnen.
Qua voeten kan ik van iedereen winnen, zeker weten. We blijven eeuwen in een soort
draaikolk rondjes draaien, over mensen heen en onder mensen door, opstoppingen
veroorzakend, met pijnlijke botsingen als gevolg, alsof het badhuis ook een moshpit
is.
Aan het eind was ik de modder van mijn schoenen in het minerale water van het
zwembad en voelen wij ons allen schoon, heel schoon, bijzonder schoon. Terug op
het festival staan er dames die 18+ bandjes uitdelen. Voor je er een krijgt, vragen ze
‘Are you 18?’ met een smekend gezicht van ‘Zeg ja, zeg ja!’
Iedereen krijgt zonder problemen een bandje. Dan gaan we naar ons eerste echte
concert. Vergeet Prince. Hier is Rise Against. Er zijn niet veel mensen. Pas halverwege
het eerste nummer kom ik erachter dat ik deze song ken maar niet herkende omdat
de gitaar idioot hard is afgesteld. We staan precies tussen twee moshpits in die soms
in elkaar overlopen. Het gaat er hard aan toe in die op de maat kronkelende
mensenknopen. Een vrouw heeft veel van iets gebruikt en staat gewoon in het wilde
weg te boksen, verder zijn er veel van die kleine opdonders die iedereen omver
beuken. We zitten dan al vol blauwe plekken en schaafwonden.
Door naar de Bloody Beetroots, ook wel bekend als Death Crew 77. We staan vrij
vooraan en worden alle kanten op geduwd en getrokken, alsof we in een hele sterke
zeestroming terecht zijn gekomen. Tegelijk staat iedereen te springen, en je moet
wel meedoen omdat je anders geen lucht krijgt. Respect voor de kleine meisjes die
met ons mee zijn, zij moeten extra hoog springen, ik zou gestikt zijn. Het is een
wonder dat er niemand wordt doodgedrukt, aangezien er niet meer ruimte is dan de
plek die je zelf inneemt, en zodra er beweging in de massa komt, sta je helemaal
klem.
Al met al is dit een van de indrukwekkendste optredens die ik ooit heb meegemaakt.
Na een half uur zijn we helemaal kapot. We gaan door naar Mötorhead, waar we nog
een paar nummers meepikken. Het is opvallend hoeveel baarddragende middelbare
mannen met bierbuiken en Mötorhead-shirts hier rondlopen. Daartussen maken we
onze eigen magere jongens-moshpit, wat nog vrij eng is, omdat de meeste mannen
naast een grote bierbuik ook beschikken over indrukwekkende spierbundels en
bloeddorstige ogen waarmee ze ons woest aankijken.
We houden het voor gezien, bij Suicidal Tendencies kunnen we alsnog onze laatste
restjes energie kwijt. Hier wordt volop hard gemosht met veel bijbehorend zweet.
Leuk om te zien hoe een soort punkfamiliegevoel onder de fans ontstaat. Bij het
laatste nummer mag iedereen het podium op. Op dat moment raak ik alle anderen
kwijt, maar ik vind ze later terug in de Shisha Lounge. Even chillen, schoenen uit
en gaan liggen stinken op een zitzak. Dankzij de harde live muziek die over het hele
eiland bonkt, vallen we niet in slaap.
DAG
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5 - Saskia en Hanna willen graag mijn haar krullen. Saskia weet een methode
waarvoor alleen papier en water nodig is, het moet er alleen wel heel erg
DAG
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lang in blijven zitten. Ik zie er belachelijk uit. Met dat natte papier in mijn haar gaan
we eten halen. We komen langs een stekkerdoos onder een lantaarnpaal waar mensen
hun mobieltje illegaal opladen. Slim idee, maar hoeveel volt gaat er eigenlijk naar
zo'n lantaarnpaal?
Als we terugkomen, zien we de Oost-Europees uit zijn gemartelde werptentje
kruipen. Hij blijft er gewoon bij zitten. Jammer. De grap was leuker toen we nog
dachten dat hij in een willekeurige tent was gaan liggen.
Met mijn verse krullen gaan we naar Kasabian. Goed concert. Naast ons staat een
man een grote hoeveelheid pillen weg te werken, zonder dat de muziek merkbare
invloed op hem heeft. Door naar Judas Priest, lekker ouderwetse heavy metal, alsof
je naar een concert van veertig jaar geleden kijkt. Met een slome drummer die vooral
erg goed is in zijn drumstokken de lucht in te gooien. Lang blijven we niet, we moeten
namelijk naar The Chemical Brothers. Ik ken de muziek niet goed, dacht dat ik ze
niet interessant zou vinden, maar het is het enige concert dat veel leuker blijkt dan
verwacht.
In de Shisha Lounge is het dit keer veel te druk, dus dan maar dansen in Medusa.
Onderweg verdwalen we en draaien rondjes door het kamp van de Fransen en
Italianen. De rest van de avond is dat het gespreksonderwerp. Fransen. Italianen.
Onderweg komen we langs een bungeejump. Ik krijg een paar mensen zo gek om
dat voor mij te betalen. Morgen zal ik springen.
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DAG 6 - Dit is de dag van The Prodigy. Iedereen heeft er zin in, maar eerst willen we

ontspannen in het badhuis. Jammer dat er een enorme rij voor het gebouw staat.
Mensen met een citypass kunnen gratis naar binnen, en iedereen op het festival heeft
een citypass. We sneaken langs de betaalkassa ongemerkt naar binnen. Heet, koud.
We worden allemaal een paar keer opnieuw geboren. Na de sauna snel terug want
DeWolff speelt. Neerlands trots! Nou ja, ze komen uit Limburg, maar vanwege hun
bluesy spacerock zijn we vergevingsgezind. Onderweg halen we twintig broodjes
van drie cent per stuk. Valentijn lacht ons uit over de zijns inziens veel te grootschalige
aankopen. Maar voor we aankomen, zijn alle broodjes op. Goed concert, mooi om
te zien hoe een paar jongetjes gewoon lekker muziek maken. Helaas herinnert iemand
zich dat ik beloofd heb te bungeejumpen. Maar dan wil Saskia ook. Daarvoor zit er
niet genoeg in de pot. Ik ben gered.
Hanna en Valentijn moeten ons iets vertellen: het is uit. Niemand is verbaasd.
Erger is dat Hanna's portemonnee is gestolen. Daarvoor zijn in feite bezoekjes aan
de politie en ambassade vereist. Maar we hebben nog The Prodigy om alles te
vergeten, en de Deftones.
Ik heb me er de hele week op verheugd dus ben een beetje bang dat het een
teleurstelling zal worden. Niets is minder waar. Het publiek is massaal aanwezig.
Veel gespierde mannen, maar ze zijn sloom en soft, dit in tegenstelling tot de band.
The Prodigy. Mijn band. Ik ga bier halen bij mijn favoriete barman. Tijdens de eerste
keer tappen had ik hem verteld dat als ik twee vingers opsteek, ik twee bier bedoel.
De volgende keren kwam ik met diverse mensen langs om bier te bestellen. Elke
keer als hij mij zag, stak hij twee vingers op. Dat was mooi, dat moest iedereen zien.
Zo had ik al vele liters bier weggewerkt, maar er nooit iets van gevoeld. Nu hebben
we bedacht dat mijn favoriete barman maltbier schenkt. Er volgen lange discussies
over waar wel en waar niet echt bier wordt verkocht. Volgens mij moet je geen bier
halen bij de mainstage, dat is nep.
DAG 7 - Omdat vorige keer die twintig broodjes niet genoeg waren, gaan we vandaag

voor de vijftig. Valentijn zucht. We kopen ook twee liter yoghurt. We eten de broodjes
in de berm op en zijn allemaal tevreden. Ik slurp een hele liter yoghurt weg. Aan het
einde van mijn bak ben ik misselijk.
Triggerfinger overlapt met de Kaiserchiefs. Dus kan ik daar eerder weg. Ik hou
van Triggerfinger. Op weg naar de band hebben we een gesprek met twee Belgen,
wij vertellen ze een Belgenmop, zij vertellen ons een Nederlandermop. Stomme
moppen, allebei. Aangekomen bij Triggerfinger valt het op hoe nationalistisch die
Belgen eigenlijk zijn, overal Belgische vlaggen. Als ik naar de wc ga, zie ik de
drummer en bassist zitten praten, ik kan me nog net inhouden en roep niks
belachelijks.
Het concert is even goed als het optreden dat ik vorig jaar met mijn vader gezien
heb in Paradiso. We mogen weer meeschreeuwen, als gewoonlijk, en het is weer
goed, als gewoonlijk. Ruben, de zanger, vraagt ‘Zijn er Belgen of Nederlanders hier?’
waarop iedereen luidkeels ‘Jaaa!’ roept. Alleen maar Belgen en Nederlanders hier,
dus.
Aan het einde van de avond een vuurwerkshow. Het begint met ‘een stukje toneel’,
om de show op te rekken naar een half uur in plaats van de drie minuten die er aan
vuurwerk is. Daardoor krijgt iedereen meteen weer een hekel aan cultuur en zin om
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laat zich aan de ene kant van het hek door een beveiliger vangen, ik klim er aan de
andere kant overheen. Daar heb je je verzoeknummer.
8 - De laatste concertdag! Gisteren zei Smits tegen mij: ‘Als jij je haar
millimetert, doe ik dat ook.’ Hij had het nooit verwacht, maar ik zei ja. Dus is er een
plan geboren. De anderen moeten ook wat gewaagds doen. Hanna en Saskia maken
zich er makkelijk vanaf door de piercing te nemen die ze toch al wilden. Brein, Huizer
en Valentijn zullen zich als vrouw verkleden.
Maar eerst gaan we de stad in. Eten bij restaurant Robinson, heel luxe. We bestellen
allemaal een lekker hoofdgerecht. Als Doris een hapje neemt, begint ze overal over
te klagen, messen te zwaar, eten te zout. Ze moet er zelf ook om lachen.
Een forse rekening. Niemand heeft genoeg contant, we moeten allemaal apart
pinnen. Uiteindelijk zijn we het allemaal zat. We geven een berg muntjes als fooi,
ter waarde van ongeveer een euro, waarvan de ober de helft laat vallen en niet meer
opraapt. Ondankbare hond.
We hebben nog tijd om te millimeteren, dan bedenkt iemand dat het zondag is.
Alleen de supermarkt is open. En ja, daar hebben ze tondeuses. Terwijl Saskia een
tondeuse gaat kopen, ga ik met Huizer naar The National, ik moet erheen van mijn
vader. Hij beweert dat het live niet zo goed is als op de plaat, maar dat valt ontzettend
mee. We genieten.
Dan is het tijd om van de heren echte dames te maken en om te millimeteren. We
pluggen de tondeuse in de eerder ontdekte stekkerdoos bij de lantaarnpaal. Eerst
knippen we mijn haar, dat ongeveer een meter lang is, in korte stukken. Er komt een
enorme vieze berg haar te liggen. Dan gaat de tondeuse eroverheen. Ook Smits moet
eraan geloven. Doris denkt slim te zijn door zijn haar tot op de schedel af te knippen.
Het resultaat is dat hij er uitziet als een kind dat net chemo heeft gehad. Een
passerende vrouw geeft mij een compliment, zegt dat het goed staat. Maar ik weet
niet of ze dat meent. Ik vraag haar ‘You want too?’
Midden in de nacht stuur ik mijn ouders een sms. Ze zullen ervan opkijken.
DAG

9 - Vroeg op, inpakken. Alle insecten uit de tent schudden. Badhuis. Voor de
laatste keer. Na een paar keer een koud en warm bad hebben we nog maar een half
uur om op het vliegveld te komen, terwijl de reis drie kwartier duurt. Gelukkig staat
bij de check-in balie nog een rij, dus we hebben zelfs nog even tijd om langs de
Burger King te gaan. Als we in het vliegtuig stappen, zijn we de laatsten. Op Frankfurt
moeten we er weer uit, vier uur wachten. Die tijd verdoen we kaartend in de
McDonalds. Je hebt daar een selfservice als in de IKEA, met gratis refill, dus hoeven
we maar een keer te betalen voor liters frisdrank.
Het laatste deel van de vlucht blijven we in een slappe lach hangen, we betwijfelen
de stuurmanskunst van de piloot en de degelijkheid van het vliegtuig. ‘Ohh nee!
Jongens, kijk, we gaan toch niet te hoog he?’ - ‘Kijk dit trilt, dat betekent dat we
gaan neerstorten!’ Ik hoop dat de mensen achter en voor ons geen Nederlands
verstonden.
Op het vliegveld staan mijn vader en mijn moeder me op te wachten.
Allebei.
DAG
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[769]
Deze maand
Deze maand is het tijd om de balans op de maken. Misschien is het wel elke maand
tijd om de balans op te maken, maar deze maand doet zich de kans voor om de
rekening even tegen het licht van de kerstgedachte te houden. Wie de factuur gaat
betalen, is overigens geen groot raadsel. Dat zijn de sukkels die meenden dat zij met
goede bedoelingen, diligente arbeid, aardig geschreven stukken, mooie kunstwerken
of belangeloze nieuwsgierigheid verder zouden komen in het leven. Gelukkig geldt
dat niet voor Hollands Maandblad, dus wij kunnen ons hier richten op de morsige
plek die de werkelijkheid heet.
Voordat er door u afgerekend gaat worden, dienen er immers drie vragen over de
realiteit onder ogen te worden gezien. Het antwoord op deze vragen kan ons helpen
te begrijpen hoe wij de huidige chaos zijn binnen gestruikeld die we benoemen met
het grandioze eufemisme ‘crisis’. De eerste vraag is: maken wij thans de desintegratie
van Europa mee, zoals we eerder de integratie van Europa meemaakten? De tweede
vraag luidt: waarom gebeurt in Nederland momenteel alles bij gebrek aan beter? De
derde vraag is: wat heeft het een met het ander te maken?
De eerste vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Misschien staan we inderdaad
midden in een proces van ontbinding, maar verkeert de Oude Wereld nog in de
ontkenningsfase. Deze recessie is immers nog vrij comfortabel vergeleken met
eerdere, en hoewel de jeugdwerkeloosheid in sommige Europese landen al het niveau
van de jaren dertig nadert, hoeft niemand nog zijn iPhone op te eten van de honger.
Neen, het werkelijke probleem is dat we de crisis niet hebben zien aankomen, hem
daarna probeerden te negeren, en thans niet weten hoe er vanaf moeten komen.
Anders gezegd: deze depressie komt niet alleen voort uit een economische dip, maar
uit een structurele apoplexie van het westerse cultuurgebied. We staan met onze
mond vol tanden, maar nog nooit hadden we zo veel opinies; we weten van niets,
maar hebben een mening over alles. Dit is het recept bij uitstek om een dynamiek
van ontbinding in werking te zetten.
De tweede vraag is gemakkelijker te beantwoorden. In Nederland gebeurt alles
bij gebrek aan beter, omdat wij zulks zelf willen. De historicus E.H. Kossmann heeft
ooit ‘de Hollandse middelmaat’ als een geheime nationale deugd beschreven. Die
middelmaat is als smeerolie in de consensus-samenleving, maar geheim moet zij wel
blijven. Neen, wij in Nederland hebben slechts kwaliteitskranten, topuniversiteiten,
centers of excellence en tv-programma's van wereldformaat. Het is niet aan mij om
te bepalen hoe diep hierbij de kloof is tussen geloof en realiteit, tussen waanidee en
werkelijkheid, maar dat in ons land alles functioneert volgens het principe van gebrek
aan beter, krijgen we elke dag meedogenloos door de strot geduwd.
Wat nu het een met het ander te maken heeft, laat zich raden. Deze crisis is er een
van onbetaalde rekeningen, maar de consumpties zijn in Nederland precies zo gretig
genoten als in de rest van Europa. Wij gebruikten onze hybris als creditcard voor
onze zelfgenoegzaamheid en dachten: als de mensheid dan toch bedrogen wil worden,
is het wel zo simpel om bij onszelf te beginnen. - BB
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Vader en Moeder in bed (april 1958)
door J.M.A. Biesheuvel
CORNELIS: ‘Wat heb je nou toch Huibertje, je ligt
HUIBERTJE: ‘Hij gaat te gronde, die jongen!’

al een kwartier te snikken...’

CORNELIS: ‘Over welke jongen heb je het?’
HUIBERTJE: ‘Over Maarten natuurlijk. Hij zegt de laatste tijd zomaar Godverdomme

of Godkeleertjauw. Hij gaat zelfs naar de hoeren! Ik liep pas met hem op straat en
daar liep een ordinaire meid met strakke rok...’
CORNELIS: ‘En? ... En?’
HUIBERTJE: ‘Maarten geeft haar een flinke pets op haar gevulde billen en zegt
hardop terwijl hij haar brutaal aankijkt: “Zooh hee, wie ben jij dan met je kleine
kontje?!” Als de brug te lang naar zijn zin heeft opengestaan, zegt hij: “Zooh hee,
die burrug stond niet zo'n klajn baitje oop hee!” Hij gebruikt allemaal van die ordinaire
taal! Het ergste is, hij gelooft niet meer, hij wil niet meer dat ik hem begeleid op de
piano...’
CORNELIS: ‘Dat stelt toch allemaal niks voor? Jezus kan mij ook gestolen worden!’
HUIBERTJE: ‘Maar Cornelis toch! Vreselijk. Jij ook al?’
CORNELIS: ‘Jij ook altijd met die ouderlingen, diakenen en dominees!’
HUIBERTJE: snikt
CORNELIS: ‘Hou toch op, laten we gaan slapen!’
HUIBERTJE: ‘Ik ben pas met hem meegefietst naar de haven, waar hij die vervloekte
stinkende koeienhuiden sjouwt. Het rotte vlees zit er nog aan... En stinken maar. Op
het avondgymnasium zitten ze allemaal links beneden vooraan en hij zit rechts boven
achter, helemaal opzij, zo alleen, dat heeft hij me verteld.’
CORNELIS: ‘Hij heeft zijn drinkvrienden.’
HUIBERTJE: ‘Hij gaat te gronde. Ja - hij drinkt maar, maar huiswerk maken, doet
hij niet. “Dat is miskenning van talent,” zegt hij. Nu gaat hij staatsexamen doen in
Den Haag en Amersfoort. Maar hij zakt natuurlijk!’
CORNELIS: ‘Wat wil je toch?’
HUIBERTJE: ‘Geef hem nog een kans! Laat hem nog een maal een jaar naar het
daggymnasium gaan. Ik dacht aan het Stedelijk want hij houdt niet van gelovige
meisjes op vroegere scholen.’
CORNELIS: ‘En dan moet ik voor de donder weer een heel jaar voor hem betalen!’
HUIBERTJE: ‘Cor, ik smeek het je; laat hem nog één keer naar de dagschool gaan.
Ik heb een voorspellende droom gehad. Hij ontmoet daar een echt kordaat vriendelijk
mooi meisje. Hij studeert. Hij wordt minister en ten slotte zitten zij als Fimoesjka
en Fomoesjka van Toergenjev onder een notenboom en ze hebben veel dieren en
kinderen uit de laan om zich heen.’
CORNELIS: ‘Ja wat wil je nou?’
HUIBERTJE: ‘Kinderen zullen ze niet hebben, daar is Maarten veel te slim voor,
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bij ons zijn alle kinderen debiel: uit Maarten kan wat groeien. Maarten zou denken:
“Dan worden mijn kinderen ook debiel!” Er zullen altijd kinderen uit de buurt komen.
Voor de één maakt hij een tol, voor de ander een paard en wagen. En dan sterven ze
in het tweepersoonsbed 's nachts in de slaap aan een hartstilstand. Drieënnegentig
zijn ze dan. Ja, een echt vriendelijk beschaafd meisje moet hij hebben, een
verpleegster, een verzorgster, een administratrice, een dokter, zijn minnares. Het kan
niet zo doorgaan met die vieze haven en dat gezwalk over de oceanen. Oh ja, ik heb
van dat meisje gedroomd. Eva, heette ze. Cor, strijk nog één keer je hand over je
hart!’
(Ze snikt weer)
CORNELIS: ‘Die jongen deugt ook voor niks. Het is een echte straatjongen en dat
zal hij eeuwig blijven!’
HUIBERTJE: ‘Cor, ik smeek het je, nog één jaar!’
CORNELIS: ‘Donder de donderdag! Verdomd, nou nog één jaar dan, maar dan doe
ik niets meer voor hem. Is ze trouwens mooi, die Eva?’
HUIBERTJE: ‘Ja, heel mooi en lief met een prachtige mond en stralende ogen.’
CORNELIS: ‘Ik hoop dat je droom uitkomt. Nou, voor de donder, nog één jaar dan!
Ik zou die Eva wel eens willen zien!’
HUIBERTJE: (snikt weer) ‘Oh Cornelis, ik ben je zo dankbaar.’
CORNELIS: ‘Poeh, minister, hier in huis gedraagt hij zich als een baron: hij doet
nooit iets in de huishouding.’
HUIBERTJE: ‘Cor..., het komt nog goed met hem. Het komt goed! Die Eva brengt
hem weer op het rechte pad!’
CORNELIS: ‘Ik hoop het voor hem. Zullen we dan nu gaan slapen?’
HUIBERTJE: ‘Ik ben zo moe. Ja, slapen. Ja, slapen. Dank je wel, Cornelis.’
Vijf minuten later slapen zij, en over Huibertjes gezicht ligt een gelukzalige
glimlach.
2011, oktober
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De bank
Marijke Hanegraaf
Al die jaren trok door mijn dromen
het vriendelijk gebaar in de kromming
van een oude weg, halverwege
mijn ontoereikendheid: een houten schoot
waarop ik liggen kon. Hoe moe was ik
om het alleen zijn van het samenleven.
Op de akker zoemde toen een werktuig
ik veegde blad opzij en doezelde buiten
de verdoving van sterke stemmen.
Tegenwoordig zit ik soms bij de vijver
op zo'n vastgeklonken stoel met ribbels
van metaal, gekneveld in doelmatigheid.
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Hemmen
Over de Lingebrug kom ik aan
in het gruis van de zon
waar zij met de schaduwen schermt
en de wind aan het licht op de bladeren schudt.
Op het lege terras geeft de dienster niet thuis:
ben ik een vlek op een stoel die ze liever niet ziet
of ziet ze me niet?
Zo kan ik zijn en toch niet bestaan.
Gejaagd ga ik weg, met de fiets aan de hand
vraag ik een passant
naar het kasteel in het hart.
Er staat geen kasteel. Hier ligt wat ooit was.
Ik keer, kijk niet om, haak als een haas
naar velden met een huid van gras.
Het bos ligt als een spat op de kaart
los van de aard van het land.
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Ware menselijkheid
Over de deugd als vijand van de moraal
door Arnon Grunberg
Over deugd wordt tegenwoordig nog maar weinig gesproken. Een enkele
moraalfilosoof heeft het er wel eens over, maar zelfs moraalfilosofen wekken vooral
de lachlust op met hun gehamer op deugdzaamheid, en niet alleen bij mensen die als
nihilistisch te boek staan. Zo sneerde Carel Peeters, een man die men van veel kan
beschuldigen maar niet van nihilisme, in 2007 in Vrij Nederland over het boek Tegen
de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst van de filosoof Joep
Dohmen: ‘Het halfzachte van levenskunstfilosofie is dat altijd wijze, evenwichtige
lessen getrokken moeten worden.’
Geen wonder wellicht dat ook politici, die net als religieuze leiders en
moraalfilosofen hun positie voor een belangrijk deel te danken hebben aan het
uitventen van deugdzaamheid, tegenwoordig de woorden ‘deugd’, ‘deugdzaam’ en
‘deugdzaamheid’ liever niet meer in de mond nemen. Alleen de christelijke partijen
- vermoedelijk hebben zij leren leven met het opwekken van lachlust - doen geregeld
een poging. De meer seculier georiënteerde onder de christenen zoeken hun toevlucht
dan tot eufemismen. Zij reppen van ‘normen en waarden’, of van ‘ethisch reveil’ als
het echt noodzakelijk is.
De woorden ‘deugd’ en ‘deugdzaam’ zelf zijn in onbruik geraakt - het woord
‘deugd’ roept de verdenking over zich af dat de gebruiker schaamteloze
schijnheiligheid in praktijk brengt - maar het concept is uiteraard niet verdwenen.
Sterker nog, er wordt veel en hartstochtelijk over deugdzaamheid gesproken. Het
verschil met vroeger is dat het concept niet meer zo wordt genoemd en dat men zich
nauwelijks op de eigen deugdzaamheid richt, maar vooral op de ondeugden van
anderen.
De koningin had het in de troonrede van over ‘waarden die ons binden’. Er kan
geen misverstand bestaan over de betekenis van deze woorden. Sociale cohesie is,
zo bedoelde de koningin, overeenstemming over de vraag wat het deugdzame is en
de bereidheid van burgers om te doen alsof zij dit dagelijks nastreven.
Ondeugdelijke gedragingen worden tegenwoordig bij voorkeur ‘maatschappelijke
problemen’ genoemd. Hedendaagse maatschappelijke problemen beginnen bij
hufterigheid en gaan via hangjongeren, al dan niet met een Marokkaanse achtergrond,
naar het consumentisme en de zelfverrijking. Het bespreken, definiëren en bestrijden
van deze ondeugden is een nationale sport die men in ons land met een aanzienlijke
mate van passie beoefent, al is deze sport zeker geen exclusief Nederlands
verschijnsel.
Wie in het sociale verkeer enigszins wil meetellen, doet er immers goed aan zijn
aandacht in eerste instantie richten op de bestrijding van het menselijk tekort, oftewel
de ondeugd, het kwaad. Kennis uit de eerste hand is hierbij geen vereiste. Dat
opmerkelijk veel van de mensen die hartstochtelijk tegen bijvoorbeeld hangjongeren
en kleine criminaliteit tekeergaan zelf nog nooit het slachtoffer zijn geworden van
kleine criminaliteit en nog nooit in hun leven een hangjongere tot dichter dan twintig
meter zijn genaderd, behoeft hier nauwelijks betoog.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

Zelfs verstokte egoïsten en personen die waar mogelijk het leven van de ander
zuur hebben gemaakt, kunnen zich deugdzaam voelen door verbaal tekeer te gaan
tegen andermans ondeugden. Het lamenteren over andermans feilen dient zo vooral
de illusie van morele zelfverheffing.
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Hier raken we aan de kern van deugd en deugdzaamheid. De pijler waarop al onze
sociale interactie berust, is het principe dat men zich voortdurend beter voordoet dan
men is. En hoe kun je dat eenvoudiger duidelijk maken dan telkens weer te wijzen
op de tekortkomingen en fouten van anderen?
Overigens bedoel ik met ‘zich beter voordoen dan je bent’ ook vrijwel alle ambitie
die mensen koesteren op cultureel, politiek of sportief gebied.
De tennisspeler die zich beter voordoet dan hij is en Wimbledon wint, is beter
geworden dan hij was. Het verschil tussen schijn en werkelijkheid is hier opgeheven.
De meeste mensen maken hun ambitie echter niet waar en zelfs zij die erin lijken te
slagen, maken hun ambitie zelden volledig waar, en als zij hierin wel slagen, dan
slechts voor korte tijd. Ook zij die slagen, ontkomen er niet aan om spoedig weer te
veinzen.
Bovenal echter is ambitie, of het nu gaat om sport, kunst, politiek, wetenschap of
handel, een arbeidsintensieve en risicovolle manier om je beter voor te doen dan je
bent. De meest economische, dat wil zeggen de gemakkelijkste, minst risicovolle en
minst arbeidsintensieve manier is het aan de kaak stellen van andermans ondeugden.
Wie eieren naar het huis van een pedofiel gooit, kan met een geringe investering
bewijzen dat hij het kwaad bestrijdt en zelf dus goed en deugdzaam is. Meer dan de
prijs van wat eieren en de tijd die het kost om ze te werpen is niet nodig. En het
hoeven niet eens verse eieren te zijn.
Hoe abstracter de ondeugd, hoe beter, want hoe kleiner de kans dat degene die
ergens tegen tekeergaat die ondeugd ook in zichzelf zou kunnen aantreffen. Wie
geen hangjongere is of pedofiel, dan wel dit zorgvuldig verborgen heeft weten te
houden, kan moeiteloos de hangjongeren en pedofielen als een groot maatschappelijk
probleem bestempelen. Vandaar ook de behoefte de ondeugd een etnische identiteit
te geven. Dit schept op een kosteloze wijze optimale duidelijkheid. Wie zonder zelf
Marokkaans te zijn, beweert dat de ondeugd van Marokkaanse komaf is, voorkomt
misverstanden.
Het wordt wel gezegd dat het alledaagse racisme wordt veroorzaakt door rancune,
maar dat is een kortzichtige gedachte. Veel van dat alledaagse racisme komt voort
uit de behoefte zich beter voor te doen dan men is. En die behoefte is niet alleen
menselijk, maar zoals gezegd ook een pijler van het sociale leven. Wat dat betreft is
het veinzen van deugdzaamheid hoogst deugdzaam.
Natuurlijk, veinzen heeft in onze samenleving, waarin de protestantse ethiek nog
altijd sterker is dan de roomse, een slechte naam, maar in feite zijn wij niet minder
dan verplicht om ons beter voor te doen dan wij zijn. Zo is onze samenleving nu
eenmaal ingericht, anders handelen zou zelfdestructief en dwaas zijn.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is veinzen werkelijk immoreel. Bijvoorbeeld als
een loodgieter beweert een opleiding tot tandarts succesvol te hebben afgerond en
vervolgens gaat zitten boren in de gebitten van andere mensen.
Maatschappelijk gezien is het ongewenst het kwaad in jezelf te zoeken. De
Oostenrijkse filosoof Otto Weininger (1880-1903), homoseksueel en Jood, haatte
niet alleen vrouwen, maar ook Joden en homoseksuelen. Hij maakte op jeugdige
leeftijd een eind aan zijn leven. En de schaakkampioen Bobby Fischer, Amerikaan
en Jood, haatte Amerika en Joden. Hij stierf in 2008 in Reykjavik aan nierfalen nadat
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hij geweigerd had zich te laten behandelen, omdat hij vreesde dat de CIA de medicijnen
had vergiftigd.
Hoewel sommige mensen ongetwijfeld zouden opknappen van een beetje zelfhaat,
plaatst de rabiate zelfhater, zo hebben deze voorbeelden hopelijk duidelijk gemaakt,
zich buiten de maatschappij. Terwijl het haten van anderen veelal jezelf midden in
de maatschappij plaatst en veel nuttigs kan opleveren. Wie de haat tegen anderen
met enige overtuiging uitdraagt, kan een carrière beginnen in de politiek of
gelijkgezinden om zich heen verzamelen in het café of het verenigingsleven. De
meest fanatieke voetbalsupporters blinken minder uit in het liefhebben van hun eigen
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club dan het haten en verachten van de tegenstander.
Het sociale verkeer zal altijd weer langs de verachting voeren. Zeker, het komt af
en toe uit bij vriendschap, en wat wij liefde noemen, en lust, en vermoedelijk ook
schoonheid, maar de constructie van een eigen identiteit kan niet zonder de anderen,
hoe verhuld ook, te verachten. Waar zelfrespect opduikt, wordt er altijd wel op iets
of iemand neergekeken.
Het beschavingsproces heeft ons geleerd deze verachting te sublimeren, slechts
op ironische wijze onder woorden te brengen of anderszins te verstoppen, maar dat
betekent nog niet dat zij niet bestaat en niet wordt gevoeld door de mensen voor wie
die verachting is bedoeld. Zelfs de christelijke leer, die onvoorwaardelijke
naastenliefde centraal stelt, ontkwam niet aan het vervolgen van die naasten door
middel van de inquisitie, en dat

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

10
was geen aberratie maar een noodzakelijk effect van de leer zelf. Wie het nastreven
van universele liefde serieus neemt, moet de vermeende of echte vijanden van die
universele liefde wel verachten, bestrijden en uiteindelijk verbranden.
Op dezelfde wijze moest eveneens het communisme, dat uiteindelijk een
gemeenschap gebaseerd op broederschap en solidariteit hoopte te stichten, de
vermeende of echte vijanden van die broederschap op grote schaal vernietigen.
Geen religie kan zonder ketters, geen levensleer zonder vijanden, geen moraal kan
zonder een levendige voorstelling van het kwaad. En geen menselijke eigenwaarde
zonder minachting van de ander.
Natuurlijk, er zijn mensen die hun eigenwaarde ontlenen aan hun prestaties, maar
in de regel ontkomen ook zij niet aan een zekere minachting voor personen die niet
net zo voortreffelijk uit de moederschoot zijn gekropen als zij.
Anders gezegd: zoals atoomenergie onherroepelijk ook atoomafval produceert,
zo produceert al het menselijke sociale verkeer ook grote hoeveelheden verachting.
Dat moraalfilosofen hier in de regel weinig oog voor hebben, betekent dat zij niet
zozeer dienaren zijn van de waarheid als wel dienaren van een utopie. Het zou ook
kunnen dat zij er gewoon een sardonisch genoegen aan beleven om hun volgelingen
om de tuin te leiden.
Nogal wat hedendaagse moraalfilosofen worden niet moe ons te vertellen dat de
huidige democratie zich in een crisis bevindt omdat burgers tot consumenten zijn
verworden. Dit is niets anders dan alweer een poging een abstract kwaad te bestrijden
in de hoop zelf een beetje goed te lijken.
Nu zijn wij allemaal burgers en consumenten, maar zonder dat het met zoveel
woorden wordt gezegd, begrijpen wij dat daar waar ‘consumentisme’ tot probleem
wordt verklaard, onderscheid wordt gemaakt tussen goede en slechte consumenten.
Slechte consumenten zijn mensen die ‘slechte’ dingen kopen die ze niet nodig hebben
en die op ‘onverantwoorde’ wijze zijn geproduceerd, terwijl degene die het
consumentisme verkettert uiteraard alleen ‘goede’ dingen koopt die hij echt nodig
heeft en die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Het verval van de samenleving
ligt niet aan hem; het kwaad schuilt in de ander.
Van belang is hier het woordgebruik. Het ‘op verantwoorde wijze geproduceerd’
klinkt deugdzaam, maar kan alles betekenen en betekent dus niets. De bestrijders
van de ondeugd hebben deze woordkunst geperfectioneerd: het vermogen deugdzaam
te spreken zonder iets te zeggen.
In vroeger tijden zouden de bestrijders van de ondeugd de burger hebben
opgeroepen tot kuisheid. In plaats van het oude ‘houd op met neuken’, dat
tegenwoordig in de meeste kringen slechts hoon opwekt, beperken ze zich tot ‘houd
op met consumeren.’ Die uitspraak lijkt respectabel en klinkt bovendien zoveel
diepzinniger dan het propageren van kuisheid.
Overigens is er een grote overeenkomst tussen het fulmineren tegen neuken en
tegen consumeren. Achter alle (vermoedelijk gespeelde) morele bezorgdheid over
het wel en wee van de samenleving en de wereld gaat de aloude angst schuil dat de
ander meer geniet dan jij. Niet alleen is het bestrijden van andermans ondeugden een
vrijwel kosteloze mogelijkheid om je beter voor te doen dan je bent, ook kun je op
moreel hoogstaande wijze je jaloezie onder woorden brengen.
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Dit verklaart waarom de uitspattingen van de voormalige Italiaanse premier Silvio
Berlusconi zo uitvoerig uit de doeken werden gedaan in de media. Op die wijze
konden wij van zijn uitspattingen genieten om er vervolgens onze afkeuring over uit
te spreken. Aldus hoefden wij niet zo jaloers te zijn dat wij minder genoten dan hij.
Ongetwijfeld zullen er mensen bestaan die uit waarlijk nobele motieven tegen een
of ander kwaad ten strijde trekken. Maar Gandhi en Mandela worden niet voor niets
beschouwd als extreem uitzonderlijk. Laten we niet vergeten dat de meeste mensen
de ondeugd slechts bestrijden zolang hun dat geen risico oplevert en niet al te veel
tijd of geld kost.
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De bestrijding van ondeugd heeft veel te maken met de eigen reputatie. En het
belangrijkste onderdeel van het sociale kapitaal dat wij allen bezitten is onze eigen
reputatie, onze goede naam. Zoals Adam Smith al in 1759 in zijn The Theory of
Moral Sentiments schreef, kan één misstap onze reputatie voor altijd vernietigen,
terwijl een enkele goede daad er weinig tot geen invloed op zal hebben.
Wij zijn derhalve gedwongen ons voortdurend beter voor te doen dan wij zijn,
zonder daarbij van al te opzichtige leugens gebruik te maken. Als wij zouden worden
betrapt op een leugen, zouden wij onze goede naam verliezen.
De kern van de Amerikaanse droom is de gedachte dat wie zijn goede naam op
plek A heeft verloren op plek B met een schone lei kan beginnen. Emigratie moet
ook niet zelden worden begrepen als een poging opnieuw te beginnen, om te ontkomen
aan een slechte naam, die bijvoorbeeld is opgelopen door overtreding van de wet in
het land van herkomst. Hoewel het achterlaten van een misstap in tijden van het
internet steeds moeilijker is geworden. Ons verleden achtervolgt ons meer dan ooit,
als een hardnekkige luizenplaag waarvan wij ondanks grondig wassen maar niet
afkomen.
Vooral publieke persoonlijkheden functioneren bij de gratie van hun reputatie.
Hoewel Dominique Strauss-Kahn is ontkomen aan gerechtelijke vervolging in New
York - er hangt hem nog een civiele rechtszaak boven het hoofd en een rechtszaak
in Frankrijk - kan niemand ontkennen dat de reputatie van hem geschonden is. Had
Strauss-Kahn de avond voor hij zich had vergrepen aan het kamermeisje - ik laat in
het midden of hij haar heeft verkracht of niet - één, vijf of misschien wel twaalf
prostituees in zijn suite laten komen, geld speelde in zijn geval nauwelijks een rol,
dan was zijn reputatie vrijwel smetteloos geweest en was hij nu wellicht
presidentskandidaat van de socialisten in Frankrijk. Van een goed hotel mag men
inzake prostitutie immers discretie verwachten.
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Een moraalridder zal ongetwijfeld beweren dat ze gestraft zijn aangezien een
getrouwde man zijn vrouw trouw moet zijn, maar die is dan blind voor de kern van
de zaak. Het was niet het najagen van genot dat deze mannen ten val heeft gebracht
of schade heeft berokkend, het was hun onvoorzichtigheid, hun overmoed.
Uit betrouwbare bron weet ik dat een voormalige minister van Buitenlandse Zaken
uit een buurland met enige regelmaat prostituees in Amsterdam bezocht. Uiteraard
waren er ook genoeg prostituees in zijn eigen land te vinden, maar hij wilde geen
risico's nemen en liet zich door zijn chauffeur eens in de zoveel tijd naar Amsterdam
rijden om daar het genot te zoeken.
Hij was kortom voorzichtig genoeg en handelde zo niet alleen praktisch maar ook
moreel gezien juist, want hij heeft vrouw en kind, van wie hij ongetwijfeld veel
houdt, een schandaal bespaard. Zijn reputatie is tot op de dag van vandaag uitstekend,
zijn deugdzaamheid is zonder kreukels.
De moraalridder merkt nu op dat het beter was geweest als voornoemde minister
helemaal niet naar de hoeren was gegaan. Dat is ongetwijfeld waar, maar het is
evenzeer waar dat wie de kans op ondeugd radicaal wenst te minimaliseren, er goed
aan doet zo snel mogelijk na de geboorte zelfmoord te plegen.
Niet hun egocentrische onverzadigbaarheid valt mannen als Strauss-Kahn te
verwijten, hun egocentrische onverzadigbaarheid is de onze, maar hun hybris.
Het inzicht van de Schotse verlichtingsfilosoof David Hume dat de rede de slaaf is
van de hartstocht lijkt mij nog altijd onomstreden. Wij zijn slaven van onze hartstocht,
zij het niet fulltime. Onze economie zou ook instorten als aan die slavernij een eind
kwam, want de kapitalistische economie kan alleen bestaan dankzij het redeloos
najagen van genot en de sublimatie van seksueel verlangen door middel van de
aanschaf van consumptiegoederen.
Wel kunnen wij ons tegenover onze hartstochten opstellen als een ervaren ruiter
tegenover zijn paard. Hij weet dat het paard zijn dag niet kan hebben, dat het wild
kan worden, maar zijn ervaring en zijn behoedzaamheid zullen in de meeste gevallen
de ergste ongelukken voorkomen. Daarom zei ik dat de rede niet fulltime de slaaf is
van de hartstocht.
Publieke personen, maar ook gewone burgers, dienen hun uitspattingen wel te
organiseren alsof het geheime militaire operaties zijn. Zij moeten de woorden van
kolonel Lucas aan het begin van de film Apocalypse Now goed in hun oren knopen.
Kolonel Lucas geeft een kapitein opdracht een man te vinden en uit te schakelen.
Daaraan voegt hij toe: ‘You understand, Captain, that this mission does not exist,
nor will it ever exist...’
Hoe meer personen op de hoogte gebracht worden van een geheim hoe
chanteerbaarder wij worden. En hoe chanteerbaarder wij zijn, hoe kwetsbaarder de
schijn van onze deugdzaamheid wordt en hoe gemakkelijker wij gedwongen kunnen
worden immoreel te handelen.
Hieruit volgt onherroepelijk dat de stelling dat wij mensen erop gericht zijn om
ons beter voor te doen dan wij zijn, om onze reputatie hoog te houden, dient te worden
uitgebreid. Wij waken eveneens over onze goede reputatie door te zwijgen over dat
gedeelte van ons leven dat niet in overeenstemming is met onze reputatie. Zonder
daarbij nadrukkelijk te liegen uiteraard, want dat zou onaanvaardbare risico's
inhouden.
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Als wij niet liegen maar op geraffineerder wijze de waarheid verhullen, lijken wij
niet alleen moreler maar zíjn wij dat waarschijnlijk ook. Wij besparen immers onze
naasten pijn en een schandaal en besmetting met onze ondeugden. Zie het voorbeeld
van de minister uit het buitenland.
Natuurlijk beweer ik hier niet dat alles is toegestaan of goed valt te praten, zelfs
niet als het goed verborgen blijft. De man die genot beleeft aan het doden van zijn
medemensen is een immorele seriemoordenaar, ook al worden zijn daden nooit
onthuld.
Het sociale kapitaal ‘reputatie’ wordt vergroot door dat andere sociale kapitaal:
macht. Mis-
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schien moeten wij reputatie zelfs beschouwen als een vorm van macht.
De beroemde uitspraak van Henry Kissinger dat macht werkt als een groot
afrodisiacum, is onverminderd geldig. Macht laat niet alleen het eigen hart maar ook
de harten van anderen sneller kloppen.
Niet iedereen is te koop, dat is waar. Maar zij die niet te koop zijn, zijn in de regel
te huur. Er zit een grijs gebied tussen verleiden en kopen, en vrijwel niemand kan
met zekerheid zeggen waar het een begint en het ander ophoudt.
Elke menselijke relatie is een vorm van een transactie. Fanatieke romantici zullen
ontkennen, maar hun tegenspartelen is zinloos. Romantische ideeën zijn nuttig, zeker,
en wie geen romantiek heeft gekend is intellectueel en emotioneel gezien een maagd
gebleven, maar romantiek mag geen excuus zijn voor het geloven en verspreiden
van onwaarheden.
Zelfs de ouderliefde, het universele symbool van belangeloze en onvoorwaardelijke
liefde, is minder belangeloos dan dikwijls wordt aangenomen. Veel ouders verwachten
stiekem of minder stiekem iets terug van hun kinderen voor alles wat ze voor hen
hebben gedaan, al is het maar trots en voldoening. Zij investeren in hun kinderen
zoals een tuinder investeert in de bomen waar hij ooit van hoopt te eten.
Ook de motieven om kinderen te nemen, ik gebruik bewust het woord ‘nemen’,
zijn minder altruïstisch dan vaak wordt vermoed. Een ex-vriendin van mij wilde een
kind om haar eenzaamheid te bestrijden. Ik stelde mij op het standpunt dat ik haar
eenzaamheid heel goed alleen kon bestrijden zonder de hulp in te roepen van een
roedel kinderen, maar zij meende dat het niet zonder hulptroepen ging en beëindigde
de relatie.
Kort samengevat werken er wat betreft deugdzaamheid twee tegengestelde krachten
in ons. Aan de ene kant doen wij ons beter voor dan wij zijn en wij bewaken onze
reputatie als een kostbare schat, aan de andere kant worden wij geteisterd door
redeloze begeerte waardoor wij voortdurend dingen willen doen die onze reputatie
ernstig in gevaar kunnen brengen.
In een alledaags mensenleven zijn, zoals gezegd, een goede planning, een efficiënte
uitvoering en het vermogen een geheim te kunnen bewaren noodzakelijk voor een
deugdzaam bestaan.
In de religie en de filosofie heeft men andere oplossingen gezocht. Waar veel
godsdiensten prediken dat alle verlangens (behalve naar het ware geloof) onbevredigd
gelaten dienen te worden, komt de stoïcijnse levenshouding neer op het standpunt
dat er geen wezenlijk verschil tussen het bevredigde en onbevredigde verlangen
bestaat.
Hier zit iets in. Wie heeft geleerd onverschillig te staan tegenover zijn eigen
verlangen en zijn eigen lot heeft zichzelf inderdaad in zekere zin bevrijd. Hij is
nagenoeg onkwetsbaar. De keerzijde van de stoïcijnse filosofie is echter dat het
verschil tussen leven en dood zo klein wordt gemaakt dat het op een gegeven moment
kan lijken dat je al gestorven bent terwijl je nog leeft.
Het christendom heeft het principe van het piramidespel verfijnd en ingezet om
de mens over te halen niet alleen verlangens te verzaken, maar actief goede daden
te verrichten. Voor kuisheid en soberheid zal men dan ooit rijkelijk worden beloond,
luidt de hoop. En als de beloning in het toekomstige leven uitblijft, dan heeft men
in elk geval in dit leven het dubieuze genoegen gesmaakt kuis te zijn geweest.
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Zelf stel ik voor om te kiezen voor de meest praktische en vermoedelijk ook de
meest morele oplossing. Een deugdzaam leven is een dubbelleven. Alleen de waarlijk
fantasielozen moeten het zonder een dubbelleven stellen, en laten we er maar van
uitgaan dat zij tot een kleine minderheid behoren. Zonder fantasie kan de deugd niet
eens bestaan.
Wat we geacht worden onder de deugd te verstaan, is inmiddels duidelijk. Hoe
belangelozer de deugd, hoe deugdzamer de deugd is. Bernard Mandeville noteerde
al omstreeks 1700 dat alle filosofen het erover eens zijn dat er geen deugd kan bestaan
zonder zelf-
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verloochening. Als wij beschaving begrijpen als het zo effectief mogelijk propageren
van deugdzaamheid zonder daarbij van al te onbeschaafde middelen gebruik te maken,
dan moeten we erkennen dat er geen beschaving kan bestaan zonder voortdurende
onderdrukking van onze meest fundamentele driften en verlangens. In naam van de
beschaving mogen wij mensen conditioneren met behulp van straffen en beloningen.
In hun geestdriftige aanbidding van de zelfverloochening vinden religieuzen en
seculieren gemeenschappelijke grond. Een dame die een blinde niet alleen helpt met
oversteken, maar hem ook nog even thuisbrengt en zijn boodschappen uitpakt, dat
wordt door iedereen enorm gewaardeerd. Dat diezelfde dame in het ziekenhuis als
verpleegster dagelijks de luiers verschoont van patiënten geldt als veel minder
deugdzaam, want zij krijgt er immers voor betaald.
Zo dient in onze ogen vriendschap ook gespeend te zijn van elke berekening, en
dat geldt nog veel sterker voor ware liefde. Die deugt pas als zij vrij is van alle
eigenbaat. Nooit worden wij verliefd omdat het lichaam van de ander onze lust
opwekt of omdat de maatschappelijke positie van ons liefdesobject goed past bij
onze carrièreplanning, nee, liefde is altijd die sprakeloze je ne sais quoi. De vraag
waarom het uiterst zeldzaam is dat iemand met een academische opleiding een relatie
begint met een werkloze bouwvakker laten wij liever onverklaard, het zou ons heilige
geloof in de belangeloze liefde in gevaar brengen.
Zo is deugd de vijand van de rationaliteit. Als rationaliteit betekent binnen de
grenzen van de wet onze eigen belangen zo goed mogelijk nastreven, dan zijn wij
er volledig op getraind die rationaliteit althans voor het oog van de wereld te laten
varen. Eigenlijk eisen wij dat in ieder van ons een Don Quichot huist die het kwaad
bestrijdt en het goede nastreeft, uitsluitend omwille van de meest nobele oftewel
belangeloze motieven.
Het geloof in altruïsme blijft absurder dan het geloof in God. God komen wij
immers nooit tegen, mensen wel.
Ik twijfel niet aan de schoonheid en waarheid van de kantiaanse opvatting dat
ieder mens een doel op zich is en geen middel mag zijn. Maar het kan toch niemand
zijn ontgaan dat onze medemensen als middelen fungeren. Van de caissière via de
ober tot de docent, zij zijn middelen in de voortgang van ons leven. En kunnen we
in een gezin de vader en de moeder niet ook als middelen beschouwen, en in de liefde
onze partner?
De mens is, tot wederzijds gemak en genot, een haardroger, een stofzuiger, een
oppas, een koekenpan, een dildo en een afwasmachine. In gemankeerde of minder
gemankeerde hoedanigheid, en zonder garantie bovendien.
Waar de ander ook voor dient, en terecht legt Adam Smith daarop de nadruk, is
het schenken van erkenning, genegenheid, misschien zelfs liefde, laten we deze drie
zaken in een woord samenvatten: goedkeuring.
Niets is daarom minder waar als bekende persoonlijkheden in interviews roepen:
‘Ik heb schijt aan alles en iedereen.’ Zelden klinkt de roep om erkenning zo smartelijk
als die uitroep.
Wij mensen snakken naar erkenning. Al is het maar in de vorm van een glimlach
van een caissière of het praatje met de conducteur.
Precies dit snakken weerhoudt ons in de meeste gevallen ervan de ander uitsluitend
als instrument te behandelen. Wij gunnen de ander een glimlach omdat wij steeds
weer op goedkeuring en instemming van die ander zitten te wachten. Ons snakken
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naar erkenning redt ons van de grootste onrechtvaardigheid en hardvochtigheid, het
is de bron van alle deugdzaamheid.
Voor alle duidelijkheid, wie nu denkt: de heer Grunberg vindt de mens een slecht,
laaghartig en amoreel wezen, heeft mij volstrekt verkeerd begrepen. Ik probeer slechts
te betogen dat vanzelfsprekendheden in het maatschappelijk verkeer minder
vanzelfsprekend zijn dan ze lijken. Het bestaan van empathie zal ik niet ontkennen,
alleen psychopaten kennen geen empathie, of hanteren wellicht een andere
interpretatie van empathie dan wij. Maar feit blijft dat wie empathie voor persoon A
voelt, voor persoon B uiterst hardvochtig
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kan zijn. Op empathie kunnen we ons niet verlaten.
Indien u denkt dat ik pleit voor onbeteugelde bevrediging van alle verlangen en
voor ongeremd hedonisme, heeft het evenzeer mis. Het schaamteloos tentoonspreiden
van hedonisme heeft iets onaangenaams. Wie weleens door de zaterdagbijlage Lux
van NRC Handelsblad bladert, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het eigen
genot een hobby is voor oppervlakkige geesten. Dat dezelfde krant ons nu ook nog
elke maand op het glanzende supplement De Luxe trakteert, zegt veel over het
wederzijdse onbegrip tussen hoofdredactie en werkelijkheid.
Het persoonlijke genot kan maar beter onzichtbaar blijven. Een kleine besloten
club van genieters die een of twee keer per week in het geheim samenkomen, dat
zou het beste zijn.
Toch is ook het genot niet onze vijand.
Wij zouden in het maatschappelijk verkeer moeten vertrouwen op de wens om
goedkeuring te vinden in andermans ogen. Dat zal doorgaans iemand weerhouden
van al te onbeschaamde schofterigheid. De hang naar andermans goedkeuring zal
ervoor zorgen dat een ander op min of meer legale wijze van mij probeert te krijgen
wat hij wil hebben - en vice versa.
Aldus ontstaat een wederzijdse balans van eigenbelang die in ieders belang is. Het
najagen van de deugd of het bestrijden van andermans ondeugd, wat zoals duidelijk
mag zijn in de meeste gevallen op hetzelfde neerkomt, is veelal het begin van onrecht,
een uitnodiging voor een bloedbad, op zijn minst de legitimatie van minachting en
haat.
Iedereen heeft wel iets te verkopen wat een ander wil hebben. Ook de bedelaar zonder
armen en benen langs de kant van de weg heeft ons iets te bieden: de mogelijkheid
ons een beter mens te voelen als wij een stuiver in zijn bekertje werpen. Dat wij hem
iets te bieden hebben, spreekt voor zich: geld, een glimlach, de schijn van
wellevendheid door hem niet de stad uit te jagen - en misschien zelfs meer dan dat.
In de onderhandelingen over dergelijke intermenselijke transacties, die voortdurend
al dan niet en in diverse vormen tot stand komen, en de ernstige frivoliteit waarmee
dit sociale spel wordt gespeeld, daarin schuilt de ware menselijkheid.
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Galm
Iris Le Rütte
Een hond blaft asgrijs door
de schemering. Sinds hij er woont,
waakt hij over ons. De huizen buigen
om mij heen. Ik sta voor stopverframen
en een deur met tranenglas. Kijk - daar wachten wij,
in de lage zon, de vlag hangt uit. We kijken loodrecht
in de lens en lachen wat. Iets is er niet, ebt weg
de doofpot in. Waarom gaan alle liedjes over liefde,
vraag ik aan mijn moeder. Ik vind er niks aan.
Binnen, achter deuren in pepermuntkleuren,
wonen woorden die niet kunnen praten.
Een hond blaft al jarenlang de
seconden aan elkaar.

Vraagje
Vanmorgen brak de zon
in mijn armen, als een
groot spiegelei. Ik zat
onder het licht.
Zal het morgen
donker zijn?

*
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Amper een prullenbak hoog
begint ze te zwaaien, brilletje scheef, te groot,
twee kleine handen weifelen omhoog,
alsof ze niet geloven kan
dat de overzijdegroet
in de grotemensenstroom
voor haar alleen, alleen voor haar is.
Dan draait ze zich en
dwarrelt verder in de eindeloze
gang, achter de hoge broek aan
die een vadervlinder is,
met ietwietwaaitweg in haar
zomaar nieuwe hoofd. Alles
is zo wit hier, nergens kleuren
en morgen niet naar school.
Iets vliegt achteruit
de lente in.

Herfstochtend
Op een tak krabt de vogel zich
onder zijn oksel, het licht prikt
door de stervende blaadjes.
Alles is gratis vandaag.

Iets
Neutrino's bedrijven liefde
in een petrischaaltje.
Eeuwigheid verdwijnt
in een stip van de tijd.
Al wat was wordt
sneeuwvlok in
de nacht.
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Zbuilder Ultra
door Mirjam Lafleur
Het kruispunt nadert. Het regent. Lantaarnlicht klettert op de motorkap, radiostations
ruisen door de ruitenwissers heen. Tot voor kort kon ik zo de nacht in rijden, de lege
snelweg op, langs stille tankstations, slapende parkeerplaatsen, witte lijnen als
richtsnoer. Nu is de rust weg. Het asfalt sist, de wissers schrapen als een vastgelopen
printer, de lijnen kronkelen alle kanten uit.
Het licht springt op groen. Een man wil nog oversteken. Ik geef gas. Een seconde,
meer niet. De man blijft staan, kijkt mijn kant op. Ja, wat? Loop door, lul. Als hij
recht voor de koplampen is gekomen, raak ik het gaspedaal nog even aan. De motor
loeit. Infantiel, ja. Misschien wilde ik daarom geen kinderen. Die maken je tweemaal
zo kwetsbaar.
Op dit kruispunt gebeurde het. Op een warme dag in augustus, mijn vrouw weet
de dag, het uur, de minuut. Ik niet. Het was een Scania R480. Een vierasser, dertien
liter turbo, zes cilinders in lijn. Internationaal transport, goed voor dertig ton. Dat
weet ik dan weer.
Als hij uit mijn lampen is, trek ik op, passeer straten, draai de steeg in. Voor mijn
studio is een plek vrij. Als ik het portier open, stortregent het. Straf hoort erbij.
De deur, tl-balken floepen aan, even knijp ik met mijn ogen. Het geluid van een
ruitenwisser. Verdomd, de printer is nog bezig: twee ledjes knipperen blauw, het
groene brandt constant.
Ik lijk niet gek, ik ben het. Elke nacht wachten tot ze slaapt, eerlijk gezegd heb ik
geen flauw benul of mijn vrouw me mist. Mijn vrouw? Een ervaringsdeskundige is
ze. In elke zin zeurt therapie door. Voor wie? Alsof stilte niet het beste medicijn is.
Stilte en afstand.
Elke verjaardag schrijft ze haar een kaart, versiert de tafel, cadeautjes bij haar
bord, slingers. Wat bereik je met een bezoekuur zonder patiënt? Haar troost is een
mes dat in je omgedraaid wordt, elk jaar helpt het me verder de vernieling in, maar
mijn vrouw leeft ervan op.
De poymeerbak is nog halfvol. Ik slijp de burijn die gisteren is blijven liggen. Een
half uur printtijd nog, zegt de pc. De deadline is morgen - nee, niet de deadline,
lifeline moet ik zeggen. Over een uur of wat zal ik de verjaardagtafel dekken, de
cadeautjes uitstallen en de slingers ophangen. Morgen wordt ze eenentwintig.
Ik probeer een droge sigaret te vinden, me te concentreren op iets dat er niet is.
Ik open mijn ogen. Naast me is het bed leeg. Het lijkt alsof buiten auto's langs waaien.
Vlagen; uit het niets, naar het niets. Licht van koplampen dringt naar binnen, strepen
waaieren uit over de muur. Denkt hij echt dat ik niet door heb dat hij elke nacht
verdwijnt? Alsof er niets anders op de wereld bestaat dan werk. De cijfers van de
wekker gloeien, het is ver na middernacht, de ochtend van haar verjaardag. Trouw
nooit met een kunstenaar, ik wist het.
Ik ga op de bedrand zitten, pak mijn gsm, aarzel, wat ga ik zeggen? Het duurt lang
voor hij opneemt. Te lang.
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‘Ben je nou nog bezig?’
‘Ik maak iets af.’ Het klinkt kortaf, ik stoor hem. Alweer.
Geritsel. Er zit een mot op het raam, hij wil naar buiten. Aan de andere kant blijft
het stil. ‘Midden in de nacht? Dat is godverdomme elke avond zo. Je wacht tot ik
slaap en smeert hem dan.’
Hij zucht, geloof ik.
Ik krijg het koud, richt mijn blik op de grond.
‘Kom naar huis.’
Dezelfde stilte. Dan: ‘Ik ben bijna klaar.’
In het weinige licht zie ik mijn bleke voeten. ‘Je komt niet, is dat wat je zegt?’
Mijn tenen lijken op vingers. Ik kan ermee wringen.
‘Ik kom zo.’
Ik zou ermee kunnen bidden, als ik zou willen. Ik weet niks meer en druk hem
weg. Hij heeft nooit kinderen gewild. Geen gezin, geen vrouw. Nog niet het kleinste
huisdier. Ergens is hij opgelucht, dat weet ik wel. Blij dat de verantwoording nu
verdwenen is; dat wat kon gebeuren, is gebeurd; dat zijn angst niet vergeefs was.
Uitkwam, als een wens.
Ik geloof niet in mensen, ik hoor het hem nog zeggen. Eén foute beweging en ze
spatten uit elkaar. Ik zeg: vandaar dat jij je niet laat aanraken, jij kijkt wel uit. Ik zie
zijn blik, hoe hij op me af komt, hij neemt mijn gezicht tussen zijn handen. ‘Alles
waar ik van hou, gaat naar de klote.’ Op een toon alsof hij een schadeformulier
voorleest. Dan tekent hij een hartje op mijn voorhoofd. Een prijskaartje.
Ik open de kap van de printer, een Zbuilder Ultra van Duotec. Mijn vrouw weet van
niets. Een 3d fotopolymeer printer voor full scale productie, een kast van een machine,
installatie en plaatsing all-in, op kosten van de studio aangeschaft. Ik ben niet helemaal
achterlijk, ik ga voor het beste.
Met mijn nagel pulk ik de sticker van de bovenrand. Produceert concept modellen
om de communicatie tussen partijen te verbeteren en te versnellen, rode letters op
een asfalt-grijze achtergrond. Toch bouwt dit kreng nog geen dertien millimeter per
uur op; de hele dag laat ik hem aanstaan, kost een godvergeten fortuin. De nacht is
voor correcties en nieuwe opdrachten.
Stukje bij beetje is ze opgegroeid. Vanaf het bestand Young European female 2,
gevonden op de site van de Cornell University, heb ik haar opgebouwd,
gepersonaliseerd door eindeloos pielen aan de curves. Fuck, eerst waren haar vingers
twee keer te lang geworden. Invoerfoutje; buitenaardse heksenklauwen, helemaal
geen verlegen meisjesvingers. Hoe vaak heb ik haar hoofd niet afgerukt en
weggegooid? Nu is het goed. Nu is haar mond precies zoals haar lippen waren en
dan die verteblik, niet naar binnen: buiten bereik, op een bepaalde manier. Ik trek de
zak van haar lijf. Op haar linkervoet na zit ze bloot voor me op de werkbank. Mijn
engel. Ik geloof in haar.
De mot gaat tekeer tegen het vensterglas. Hoe kan iets wat je niet ziet, er zijn? Hoe
kan hij er niet zijn? Misschien werkt hij wel niet, heb ik hem niet gesproken, is hij
klokslag middernacht in een mot veranderd. Goed, dan zal ik hem zacht slaan, alleen
verdoven, een speld door zijn rug steken en hem zo vastpinnen dat hij zich nooit
meer kan verroeren.
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Allebei raakte ik ze kwijt, op hetzelfde moment. Morgen zal hij er op haar
verjaardag weer bijzitten met die wat doe ik hier in godsnaam-blik. Het is zo
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godvergeten belangrijk; kaarsen branden, bloemen neerzetten, stilstaan, niet werken;
een warme kamer om haar heen. Maar nee. Hij wil geen gebakje, niet zingen, alles
is hem te veel.
Ik kijk naar buiten. Een gaas van regen. Staal, beton, het asfalt van de doorgaande
weg, elke auto zijn eigen storm; alles beter dan hier binnen. Ze zit aan tafel of op de
bank alsof ze nooit is weggeweest, nooit meer weg zal gaan, maar als ik iets vraag
moet ik zelf antwoord geven. Hij is afwezig, zij nooit. De mot heeft het begrepen,
vliegt voor de zoveelste keer een aanloop, bonkt tegen het glas.
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De weg glimt als een kanaal. Overal aangespoeld papier, plastic, stukken wieldop,
blikjes, flessen; niets dan ongelukken. Geen slachtoffers vandaag.
Ik ga weer liggen. Onmiddellijk is het er. Ze ligt in de woonkamer. Een woonkamer
in een huis zonder ramen, gordijnen slaan, regen klettert op de vloer. Geen vin kan
ze verroeren, toch leeft ze, met opengesperde ogen kijkt ze omhoog, voelt hoe maden
in en uit haar mond kruipen. Ik sta in de deuropening. Ik sta en kijk, ik sta daar maar.
Steeds die droom.
Dan, geluid. De buitentrap waarschuwt me, iemand komt naar boven, opent de
voordeur, vult de gang, het huis, mij. Hoe lang ben ik weg geweest?
Oren kijken beter dan ogen. Ik herken zijn tred, of vergis ik me? Ik draai me naar
de deur, hoor ik hem zijn zakken vullen? Hoor ik hem nu god weet wat mee grissen,
verdwijnen in de nacht, zonder afscheid, zonder mij een blik waardig te keuren?
Ik begrijp het niet en ik wil het niet begrijpen, maar ik zal hem aandoen wat hij
mij aandoet. Ik sta op en loop naar de voordeur. Op de mat ligt de verjaardagskaart
die ik daar heb neergelegd. Hij heeft er op gestaan, haar vertrapt. Ik kijk achter me,
de gang in. Ooit dansten we hier. We dansten en we lachten.
Ik heb haar zittend gemaakt, dat kleedt moeilijk aan. Onder haar enkel is nog een
lijmnaad zichtbaar. De burijn schiet mijn hand in. Bloed hoort erbij, hoe meer hoe
beter wat mij betreft, alleen het moment is kut. Als haar jurk niet wit blijft, is het
allemaal voor niets geweest.
Alles past, het resultaat is verbluffend, om bang van te worden. Ik weet niet wat
ik moet zeggen. ‘Schatje,’ en dan niets meer. Ik ontwijk haar blik. Uit mijn zak komt
het flesje met een vleugje voor haar nek. Een druppel loopt haar kraag in, geeft niets,
het luchtje doet het. Ze is het.
Ik doe het licht uit. De steeg is stil, ik waag het, schuif haar op de achterbank. Nog
even en we zijn er. Mijn angst voor een reservekind was mijn slechtste gedachte ooit.
Druppels springen op, bellen drijven op plassen. Ik kan mijn huis al niet meer zien.
Mijn vrije hand volgt de vangrail. Auto's razen voorbij. Koplampen rekken mijn
schaduw uit. Dan opeens is er geen vangrail meer, alleen nog vluchtstrook, nat asfalt
met droge barsten.
Weg steun, mijn vangrailhand laat ik de tas dragen, ik zoek mijn evenwicht. Wat
ik wil is urenlang lopen, ritme, gedachten uitschakelen, stilte. In plaats daarvan
dreunen mijn stappen door mijn hoofd. Zelf ben ik dat huis zonder ramen. Deur op
slot, dat heb ik gedaan. Dichte luiken rondom. Als je er 's nachts langs loopt, hoor
je geluiden: van hem, van haar, ergens binnenin. Maar hoe ze leven, wat ze doen,
dat blijft geheim. Morgen zal ze voor het eerst niet jarig zijn.
Het regent niet meer. Sporadisch komen nog auto's langs. Dan, ergens achter me,
loeit een claxon. Een vrachtwagen. Ik zet het op een lopen, de tas bonkt tegen mijn
benen, ik struikel, val. Hijgend krabbel ik op. Goed, dan blijf je hier. Hier, tussen
deze bomen. Ik rits de tas open, gooi haar over de takken.
De kleren hangen roerloos, alleen een zomerjurkje wiegt wat heen en weer.
Er is geen verkeer op de weg. Ze zit in de achteruitkijkspiegel. Het stoplicht op de
kruising knippert oranje, de zijstraten zijn stil, ergens straalt een neon reclame
helblauwe letters op het asfalt, onleesbaar. Dan zijn we er.
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Ik draag haar of ze slaapt, blijf op de trap tegen haar fluisteren. Haar gestrekte armen
vragen om hulp. Stil maar, we zijn er, echt. In de kamer zet ik haar aan tafel. Op haar
plekje bij het raam.
Tafel dekken. Stoel versieren. Slingers ophangen. De cadeautjes, een van papa en
een van mama. Ik leg ze bij haar bord. De kaart die haar moeder haar elk jaar stuurt
om bij haar foto te zetten, die kaart is belangrijk, ik moet hem vinden. Godverdomme,
waar ik ook zoek, hij blijft spoorloos.
Even de kaarsen aansteken.
Het is goed afgelopen. Het kaarslicht laat haar huid gloeien. Ik buig me voorover,
pak haar hand. ‘Je bent er,’ fluister ik. ‘Op je verjaardag. Wie had dat gedacht? Jij
niet en je moeder helemaal niet. Je bent zoveel beter dan een foto, ze zal niet weten
wat haar overkomt.’
Ik blaas de kaarsen uit. Bij de deur sluit ik even mijn ogen. Ik draai me om. Daar
zit ze. In het eerste vale licht. Onze dochter. Onze bloedeigen dochter.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

24

Digitale debilisering

FROM THE BOOK DEPOSITORY

Over de digitale tijd niets dan goeds. Helaas moet ik mijn lofzang op internet,
blogs, e-books, facebook en twitter kort houden en in woorden van één lettergreep.
Uit onderzoek van de OESO bleek immers dat de vaardigheid van het ‘begrijpend
lezen’, ofwel het doorgronden van teksten langer dan één A4-tje, onder Nederlandse
hoger opgeleiden afneemt. Of er een relatie bestaat met het feit dat juist Nederlandse
hoger opgeleiden de meeste tijd achter de pc, iPhone en iPad doorbrengen alsook de
meeste tweets rondsturen van alle inwoners in de OESO-landen, weet ik niet. Maar
ik weet wel dat staatssecretaris Halbe Zijlstra onlangs onder bijval van de ‘Stuurgroep
e-books van de openbare bibliotheken’ 15 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor een
landelijke ‘digitale bibliotheek’. Nog eens 15 miljoen komt uit het Gemeentefonds,
zodat in totaal 30 miljoen extra wordt gespendeerd aan een eigentijdse ‘digibieb’.
De overheid betaalt jaarlijks al 20 miljoen aan ‘Bibliotheek.nl’, de ‘portal’ van de
bibliotheken in Nederland, om een digitale infrastructuur op te zetten. Het additionele
geld is bedoeld om digitale boeken in te kopen en die dan op de digitale snelweg
vrijwel gratis uit te lenen.
Dat de uitgevers vooralsnog niet staan te dringen om hun e-books beschikbaar te
stellen voor vrijwel gratis uitleen, laat zich raden. Even grappig is het dat terwijl het
kostbare heil wordt gezocht in de virtuele ‘digibieb’ vele tientallen echte bibliotheken
in het land moesten sluiten vanwege gemeentelijke bezuinigingen. De 15 miljoen
die de rijksoverheid uit het Gemeentefonds haalt voor de digibieb zal nog eens tot
extra kaalslag leiden in het ooit fijnmazige netwerk van wijkbibliotheken en
bibliobussen. In een voorbije tijd (ik bedoel de tijd dat hoger opgeleiden in Nederland
in staat waren tot begrijpend lezen) werd dit netwerk beschouwd als een
basisvoorziening. Die tijd is niet meer; tegenwoordig gaan de culturele keizers gekleed
in digitale kledij.
Iets vergelijkbaars doet zich voor bij literaire tijdschriften. De subsidie aan deze
periodieken werd beëindigd - iets waarvoor veel te zeggen valt -, en het Nederlandse
Letterenfonds kreeg zelfs een verbod om op eigen houtje de uitgaven te steunen.
Maar geld voor ‘digitalisering’ is er wel. Dus nu wordt onder het genot van
Power-Point-presentaties vergaderd door mannen met digitale dollartekens in hun
ogen over het maken van ‘apps’ voor de tijdschriften, over hun ‘content management’,
over ‘commitment’ jegens ‘de consument’, over ‘betaalmomenten’ en over
‘downloadfacilitering’.
Iets bij dit alles doet mij denken aan het Wereldtijdschrift; of moet ik voor de
hoger opgeleiden uitleggen dat ik hier doel op het Algemeen Wereldtijdschrift voor
Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. Net als in de roman
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Lijmen - Het Been van Willem Elsschot verwordt hier immers de werkelijkheid tot
reclamebrochure, en omgekeerd.
Het zelfde feest van herkenning overvalt mij wanneer ik over facebook of de
websites van dagbladen dwaal. Ooit schuilden jongeren tegen de werkelijkheid samen
in communes, nu in communities. Vroeger was er kaarslicht met pantomime, nu is
er beeldschermlicht en YouTube-filmpjes. Ooit maakten jongelui achter de
stencilmachine hun schoolkrant, nu maken ze met dezelfde onleesbare oprechtheid
digitale blogs.
Nothing changes, really. Alleen het begrijpend lezen is verdwenen.
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Die handen
Leo Vroman
Ik kan mijn handen niet meer herkennen,
ze zijn zo veel ouder dan ik ben.
Ik zal er toch aan moeten wennen.
Dat ik ze niet herken.
Als ik weer in mijn lab zou staan
waren ze vast meteen gewend
en als ik ze dan hun gang liet gaan
deden ze dadelijk een experiment
dat ik jaren geleden heb gedaan.
Ik neem ze maar mee naar bed.
Een mag het licht uitdraaien,
en kijk eens, daar gaan ze nog
bijna onopgelet
even mijn liefste aaien.
Daarvoor bestaan ze nog.

Fort Worth, 27 november 2011
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De zee en ik
Voor Neel Korteweg
Ik dobber in een zee van tijd
met goederen en gisteren kwijt.
Hoe lichter en hoe meer ik rust
hoe dichter nader ik de kust
maar zal door leegtelust verslonden
als leegte worden teruggevonden.
Haal ik dus droge aarde nooit,
al wat ik schreef of had bedoeld
mag languit worden aangespoeld,
door wier en pokken voltooid.

Fort Worth, 4 december 2011
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De ziekte die zorg heet
Observaties van een ervaringsdeskundige
door Florus Wijsenbeek
De bezuinigingen van het kabinet-Rutte lukken beslist niet allemaal even goed, maar
het moeilijkst van alles blijken zoals altijd de bezuinigingen in de gezondheidszorg.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers is een
formidabele dame en beslist niet voor een kleintje vervaard, maar de kosten van de
zorg zijn overweldigend en ze blijven razendsnel oplopen. In het afgelopen decennium
stegen de totale zorgkosten met liefst 66 procent van circa 50 miljard tot 87 miljard
in 2010, met als uitschieters de ziekenhuiszorg (78 procent stijging), de geestelijke
gezondheidszorg (91 procent) en de kinderopvang (129 procent). Anders gezegd: de
totale kosten van zorg besloegen in 1972 nog 9 procent van het bruto nationaal
product en in 2010 meer dan 15 procent van een aanzienlijk omvangrijker BNP.
Ingeperkt tot alleen directe gezondheidszorg zijn de cijfers nauwelijks minder
geruststellend: in 2003 gaf Nederland 53,5 miljard euro uit aan gezondheidszorg, dit
jaar zal dat omstreeks 63,5 miljard euro zijn en de verwachting dan wel vrees is dat
de kosten zullen doorstijgen tot 80 miljard in 2015. Nu al is het exploitatietekort van
het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (zeg maar de kas van de
zorgverzekeringen waar premies en uitgaven worden beheerd) meer dan drie miljard
euro, terwijl er tussen 2003 en 2008 steeds een klein overschot was. Iemand moet
die kostenexplosie beteugelen, en die iemand is Edith Schippers.
In de Tweede Kamerfractie van de VVD was ze sinds 2006 de trouwe conrectrix
onder Mark Rutte die de stoute leerlingen in het gareel moest houden terwijl de leider
worstelde met Rita Verdonk, slechte opiniepeilingen en publicitaire tegenwind. Dat
lukte haar aardig onder het motto ‘laten ze mij maar haten, als ze mij maar vrezen’.
Thans staat ze dus voor een nog formidabeler taak, en regeren over de werkelijkheid
blijkt toch een beetje lastiger dan regeren over een liberale fractie.
Nu is de gezondheidszorg verreweg het moeilijkste dossiers als het gaat om het
in de hand houden van kosten. Het is nog slechts weinigen voor haar gelukt, en het
zal ook weinigen na haar lukken. Telkens is er iets. De bevolkingsgroei is hoger of
onevenwichtiger dan voorzien; ziektes die allang uitgeroeid hadden moeten zijn,
breken spontaan weer uit; de media berichten over de Mexicaanse griep als een
pandemie die de bevolking zal decimeren; oude mensen, die volgens de statistieken
allang dood hadden moeten zijn, blijken niet alleen springlevend maar willen voor
hun 93ste verjaardag ook nog een nieuwe heup; jongeren, die het geld moeten
verdienen om ouderen het genot van dokters en verpleegsters te bieden, krijgen ineens
massaal psychische problemen, en dan hebben we het nog niets eens over de hordes
kinderen die tegenwoordig behandeld moeten worden voor dyslexie of ADHD.
Toch is het de vraag of dit alles voldoende verklaring biedt voor de zonderlinge
omstandigheid dat de kosten voor gezondheidszorg in Nederland structureel (tot wel
30 procent) hoger uitvallen dan in omringende landen. Volgens mij is er in België,
Duitsland of Frankrijk toch geen sprake van mensonterend gebrek aan zorg, dan wel
van grote achterstand op medisch gebied ten opzichte van ons land, of van langere
wachttijden voor gespecialiseerde hulp. Integendeel, alles lijkt er op te wijzen dat
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de drempels voor zorg daar lager zijn, de wachttijden veel korter en de kosten minder
hoog dan bij ons. Er is, anders gezegd, iets geks met de gezondheidszorg in Nederland.
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Iedereen weet dat het hier gaat om onnoemelijk complexe materie, en menigeen zal
zich dan ook afvragen waar ik mij als simpele ex-Europarlementariër mee bemoei
en wat ik er eigenlijk van af weet. Welaan, ik heb twee relevante
ervaringsachtergronden te bieden. Recent ben ik mantelzorger geweest en tevens
ben ik nog steeds voorzitter van AIACE-NL, de Vereniging van Oud-personeelsleden
van de Instellingen en Organen van de Europese Unie. In beide hoedanigheden werd
en word ik veelvuldig geconfronteerd met de bijzonderheden en idiosyncrasieën van
de Nederlandse gezondheidszorg. En een eigen blik op de werkelijkheid is toch altijd
leerzamer dan welk verkiezingsprogramma ook.
Neem de actuele politieke twistappel van het persoonsgebonden budget (PGB). Dit
is een bedrag dat een patiënt (dan wel zijn of haar vertegenwoordigers) naar eigen
inzicht kan besteden aan zorg en begeleiding (via de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) of voor hulp bij het huishouden en voorzieningen (via de Wet
maatschappelijke ondersteuning). De kosten hiervan zijn in het afgelopen decennium
verviervoudigd tot meer dan 2 miljard per jaar. In 2010 was het geld van de PGB'S
al in juni op en dit jaar dreigt een overschrijding van het budget met 700 miljoen.
Het systeem om patiënten met een indicatie een rugzakje met geld mee te geven
zodat ze zelf hun vorm en mensen voor hulpverlening konden uitzoeken, werd in
1998 door toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra uit het buitenland overgenomen
(zo kent Vlaanderen het Persoonlijke assistentiebudget ofwel PAB). De bedoeling
was dat het zou leiden tot een betere aansluiting van vraag en zorg, en daardoor tot
kostenvermindering. Zulks is in Nederland echter niet het geval geweest. Het aantal
indicaties voor een PGB steeg razendsnel van 13.000 naar om en nabij 130.000.
Nergens in het buitenland met vergelijkbare regelingen deed deze vraagexplosie zich
voor, maar nergens in het buitenland is het dan ook mogelijk om de indicatiestelling
zo gemakkelijk over de telefoon te regelen en nergens anders worden
‘PGB-bemiddelingsbureaus’ zo weinig gecontroleerd als in Nederland.
Voor velen is een PGB een prima manier om daadwerkelijk op maat gesneden zorg
te krijgen. Maar uit het veld zelf klinkt er ook steeds meer de kritiek dat sommigen
het geld gebruiken om ermee naar Jomanda te gaan en anderen het wel erg plezierig
vinden dat oma en opa nu betaald krijgen om op de kinderen te passen, terwijl er zijn
eveneens gevallen bekend zijn dat plasma-televisies en vakantietripjes als
persoonsgebonden zorg konden worden afgerekend.
Tegelijkertijd steeg de vraag naar PGB's waarschijnlijk ook zo sterk omdat er in
Nederland de afgelopen jaren vrij plotseling bij allerlei instellingen van intramurale
zorg zeer sterk bezuinigd moest worden. Oog in oog met afbladderende
verpleeghuizen gingen families liever de zorg thuis uitvoeren dan de demente oma
of opa, dan wel het broertje of zusje met Downsyndroom naar zo'n weinig
aanlokkelijke plek te zenden.
Het kabinet heeft onlangs besloten tot harde ingrepen. Alleen mensen met een
indicatie voor intramurale zorg (zeg maar voor een verpleeghuis) behouden hun PGB
zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Dit betreft slechts ongeveer tien procent van
alle huidige PGB-gebruikers. Een groot deel van de huidige gebruikers zullen hun
budget dus kwijtraken en moeten weer terugvallen op traditionele zorg. Wie goed
kijkt, ziet evenwel dat een aanzienlijk deel van de kostenoverschrijdingen niet
voortkwamen uit de zorg zelf, maar uit de woekerende bureaucratie die die zich had
vastgebeten in de uitvoering en controle van het PGB-systeem. Hoewel slechts een
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magere vijf procent van de indicaties werd gecontroleerd (boze tongen spreken van
niet meer dan één procent), bleek het bureaucratisch beheer in Nederland vele malen
duurder uit te vallen dan bij vergelijkbare systemen in buurlanden.
En zo komen we vanzelf op de specialisten en hun salarissen als kostenpost in de
Nederlandse zorg. Als geharde en gelouterde liberaal zult u mij niet kunnen betrappen
op achterdocht jegens marktwerking. In principe klinkt het ook goed: wie een door
jarenlange studie en hard werken een zeldzame kennis
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en kunde heeft verworven van bijvoorbeeld het vervangen van knieën van bijvoorbeeld
ons staatshoofd (en anderen) mag daar een marktconforme prijs voor vragen die is
gebaseerd op vrije concurrentie met andere knieenvervangers.
Het probleem is echter dat in de gezondheidszorg er geen sprake is van markt of
marktwerking, laat staan van vrije concurrentie. Wie iets heeft, een rotte knie, een
loopneus of een angstsyndroom gaat naar de huisartsenpost, in de hoop dat iemand
daar nog weet wie of wat je bent. Indien aan de orde word je vandaar doorverwezen
naar de specialist in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Wie in de grote stad woont. kan
in theorie nog kiezen uit diverse ziekenhuizen, maar ik ben nog nooit iemand
tegengekomen die daadwerkelijk en bewust zo'n keuze maakte. De huisarts, die de
hele dag doorverwijst en dus ervaring heeft, stuurt je waarheen het hem goeddunkt
- alle vergelijkende ziekenhuisonderzoeken in Elsevier of de lokale krant ten spijt.
Je moet zelf specialist zijn om daar tegenin te durven gaan.
Als je dan eenmaal in de klauwen van het systeem terecht bent gekomen, vervalt
alle besef van tijd en geld. De wachttijden in Nederland zijn omgekeerd evenredig
aan het idee van wat de medische molen eigenlijk kost. Elke Nederlander is verplicht
verzekerd. Bij dokter, ziekenhuis en apotheek gaat er een plastic kaartje door de
computer en de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. In feite heeft bijna niemand
in de hele keten enig idee wat de absolute dan wel relatieve kosten van een
behandeling of medicijn zijn. Dat geldt zeker voor de patiënt. Nou is het onzin om
te denken dat veel mensen zullen afzien van een levensreddende behandeling als die
erg duur is, maar enig besef van de prijs van een eerstelijnsbehandeling zou zeker
niet bijdragen aan een verdere kostenexplosie.
Sterker nog, indien er enige marktwerking zou zijn bij minder urgente kwesties,
bijvoorbeeld als de patiënt zelf een gedeelte
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moet betalen van huisartsenbezoek, ben ik er zeker van dat de kosten van de zorg
zouden afnemen. Iedereen zou bijvoorbeeld voor elk artsenbezoek een nominaal
bedrag uit eigen zak dienen te betalen, maar dan alle kosten moeten terugkrijgen
zodra de ziektekosten meer dan een bepaald percentage van het inkomen
overschrijden.
Dit idee is al herhaalde malen geopperd, en recent weer met nadruk naar voren
gebracht door minister Schippers. Maar het principe is ook even vaak weer verworpen,
zowel door specialisten als door huisartsen die denken dat mensen dan minder snel
naar de dokter zullen gaan als ze iets hebben met allerhande kwalijke gevolgen.
Vanuit de medische stand wordt dikwijls betoogd dat een hoger eigen risico niet
alleen slecht voor de volksgezondheid in het algemeen is, maar dat het zelfs de kosten
van de zorg nog hoger zou kunnen doen oplopen, omdat aandoeningen pas in een
later, dus moeilijker te genezen, stadium door het medisch circuits kunnen worden
behandeld.
Op het eerste gezicht klinkt deze kritiek plausibel maar anderzijds is het ook een
kwestie van slagers die je sterk ontraden vegetariër te worden. Een cynicus zou zelfs
kunnen denken dat de artsen misschien vooral vrezen dat hogere drempels slecht
zijn voor hun eigen inkomsten. Zo'n cynicus zal zonder twijfel even de woorden
mompelen van Bertolt Brecht uit diens De Kaukasische Krijtkring: ‘De graanhandelaar
liet zijn zoon medicijnen studeren om hem een goede handelsopleiding te geven.’
Terug naar mijn eigen ervaringen als mantelzorger en voorzitter van de Vereniging
van gepensioneerde Europese ambtenaren. Om met dat laatste te beginnen: bij
internationale wet, die boven de nationale uitgaat, zijn wij Europese ambtenaren
(zowel actieve als gepensioneerde) verzekerd bij onze werkgever. Derhalve zijn we
buitengesloten van het Nederlandse verplichte basisverzekeringsstelsel terwijl we
als gepensioneerden toch tamelijk veelvuldig zorg nodig hebben in Nederlandse
instellingen. Er rijzen dan vanzelf tal van vragen, misverstanden en onbegrip.
Zo is Nederland het enige land dat (sinds 2005) werkt met het
ziekenhuisfinanciering volgens het systeem van ‘diagnosebehandelingcombinatie’
(DBC). Eén DBC staat voor de complete behandeling van een patiënt, vanaf intake,
via onderzoeken, tot operaties en postoperatieve verpleging. Het gehele traject van
ziekenhuisactiviteiten van een patiënt is dus één declarabel product met een deels
vaste en deels onderhandelbare prijs (de DBC) geworden, en alleen deze DBC mag bij
de zorgverzekeraars worden gedeclareerd.
De bedoeling was om op deze manier zowel de efficiëntie als de marktwerking in
de gezondheidszorg te stimuleren. Het probleem is echter dat zowel voor patiënt als
verzekeraar het behandeltraject vrijwel oncontroleerbaar is geworden omdat deze
slechts wordt aangeduid met data en codes. Er ontstaan al helemaal codeerproblemen
als er sprake is van patiënten die voor dan één probleem zijn opgenomen. Bij dit
soort complexe behandelingen is er sprake van onontwarbare ‘parallelle DBC's die
hebben geleid tot de kritiek dat er sinds de invoering van de DBC helemaal geen
sprake is van efficiëntie maar eerder van “De Bureaucratische Crisis” of “Debiel
Bureaucratisch Circus”.
Zeker is dat men in Brussel niet goed weet hoe men de kosten moeten vergoeden
van een declaratie met alleen daarop de codemelding van een van de 23.000 DBC'S’.
Wat ze wel merken in de Europese hoofdstad is dat de gemiddelde kosten voor

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

dezelfde medische ingrepen in Nederland vergeleken met de andere zesentwintig
lidstaten er niet goedkoper op zijn geworden sinds de invoering van dit systeem.
Wellicht komt dit mede door de onvermoede bijwerkingen van het systeem. Het
DBC-systeem laat immers toe dat de grotere streekziekenhuizen allerlei handelingen,
zoals het verstrekken van een kopje koffie of een boterham met een plakje plastic
kaas, apart mogen factureren die eerst gewoon onderdeel waren van een
behandelingstraject. Bovendien worden door het nieuwe stelsel patiënten met
complicaties sneller doorgestuurd naar academische ziekenhuizen, en lopen daar de
kosten dus ook op.
Ook met dit alles gepaard gaande uitdijing van deze academische ziekenhuizen
tot megainstellingen lijkt eerder te leiden tot kosten-
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vermeerdering dan kostenbesparingen. Dat ‘mega’ moet letterlijk worden genomen.
Zo is in Rotterdam niet de haven maar het Erasmus Medisch Centrum met meer dan
11.000 personeelsleden de grootste werkgever van de stad. Deze organisatorische
schaal blijkt tal van complicaties op te leveren, die dan weer worden omzwachteld
of weggemasseerd door hele volksstammen van externe ‘consulenten’ die tegen
betaling van peperdure ‘fees’ bij voortduring voorstellem doen over ‘workflow
processing’ en ‘synergetic organisation models’ die toch nooit worden uitgevoerd.
Net als in de politiek dienen deze ‘consulenten’ om pijnlijke zaken uit zicht te
schuiven.
Nu we het toch over de academische ziekenhuizen hebben, daar wil je dus liever niet
terechtkomen. En als dit dan toch gebeurt, gaat
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het niet goed met je. Als mantelzorger ben ik er vorig jaar, meer dan mij lief is,
geweest. Ik frequenteerde het AMC in de Bijlmer, een stad op zich met een doolhof
van oneindige gangen, kronkelende stegen en weinig uitnodigende straten. Je wilt
er niet dood gevonden worden, als iemand je al zou vinden.
Niemand gaat voor zijn lol naar het AMC, maar de hartelijke begroeting in de
wachtkamer van de afdeling Oncologie door de dienstdoende vrijwilliger maakt alles
nog erger. Zo'n goed bedoelde maar weemakende poging om je welkom te heten op
een plek waar je helemaal niet wilt zijn, doet je ogenblikken op je mobiel zoeken
naar het nummer van de vereniging voor vrijwillige euthanasie. En na die begroeting
moet je wachten, uur na uur na uur na uur, net zolang tot alle meegebrachte literatuur
op is en je wel gedwongen bent te grijpen naar de Kampioen en Grasduinen van een
jaar oud die daar liggen.
Het maakt trouwens geen zak uit dat die nummers van een jaar geleden zijn, want
de meeste patiënten op de kankerafdeling kunnen voorlopig toch niet op reis of eens
lekker door de natuur gaan struinen. Die moeten, als ze dan eenmaal aan de beurt
zijn, binnen een half uur drie flessen contrastvloeistof wegklokken en worden dan
door een scan getrokken, of zij krijgen een sonde door hun strot geduwd. Natuurlijk
is dat ook allemaal met goede bedoelingen en om je beter te maken, maar het zou al
een stuk prettiger voelen als de dienstdoende medici zulke onderzoeken een beetje
draaglijker maken door het zoveel mogelijk bekorten van wachttijden.
Maar nee, daar kunnen ze niet aan beginnen. Stel dat er eens een gat zou vallen
in de strakke agenda van visites. Intussen zie je als patiënt wel dat de medische staf
om precies 11.00 gaat koffiedrinken en precies om 13.00 uur gaat lunchen. Ja, wat
u zegt, dat doen wij ook op kantoor. Alleen daar wachten geen doodzieke en angstige
mensen al urenlang. Natuurlijk, ook in het AMC doen de meeste employees hun best,
maar op de een of andere manier is het systeem er niet op ingericht om een beetje
empathie te tonen met zieke mensen, maar veeleer om een dagelijks een quotum
patiënten te verwerken.
En dit brengt ons weer bij de invoering door Erica Terpstra van de
persoonsgebonden budgets. Zo'n rugzakje zou zieke mensen de kans geven zelf te
kiezen voor vorm en invulling van de zorgverlening. De bedoeling was op maat
gesneden zorg op menselijke maat. Dat klinkt even logisch als wenselijk, maar het
blijkt een moeilijke opgave in Nederland.
Het is niets te veel gezegd om te constateren dat de gezondheidszorg minister
Schippers en met haar het hele kabinet voor een echt majeur probleem stelt, dat echt
niet valt op te lossen met een bezuiniging hier of daar. Dit probleem zal nog een
aantal regeerperiodes in omvang toenemen en als we niet oppassen zal het echt gaan
woekeren. Statistici en demografen voorspellen dat pas omstreeks 2044 de
bevolkingsgroei zal stabiliseren en de naoorlogse geboortegolf definitief weg is. En
niemand weet wat de kosteneffecten zijn van de combinatie van de snelle vergrijzing
en groeiende levensverwachting die ons de komende tijd te wachten staat, maar iets
zegt me dat het niet tot besparingen in de zorg leidt.
Hierboven stelde ik dat er iets geks is met de gezondheidszorg in Nederland. Ik
denk dat dit gekke 'm zit in de endemische kwaal van ons land: de bureaucratie. Die
bureaucratie leidt bij zowel zorginstellingen als verzekeraars tot managementlagen
waarvan de kosten in een volstrekt onevenredige relatie staan tot de doelmatigheid.
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En het gekke van bureaucratie is dat die als een natuurwet op alle niveaus leidt tot
salarissen die al evenmin een duidelijke relatie hebben met de geleverde prestatie.
In feite hebben we behoefte aan een nieuwe Hans Hoogervorst, die minister van
Volksgezondheid was tussen 2003 en 2007. Zijn wetgevingsprogramma voor een
nieuw stelsel was het omvangrijkste en meest ingrijpende op het gebied van de
gezondheidszorg dat Nederland na de oorlog heeft gezien. In feite behelsde zijn
verplichte algemene volksverzekering weinig minder dan een soort National Health
Service, zoals Groot-Brittannië dat al decennia kent, maar mocht dat vanwege de
socialistische connotatie zo niet worden
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genoemd mocht worden, zeker niet door zijn eigen VVD.
Deze nieuwe Hans Hoogervorst, van welke partij dan ook, zou de zaak in feite
nog drastischer moeten aanpakken. De volgende drie maatregelen zijn in mijn ogen
als ervaringsdeskundige een onontkoombare voorwaarde om de zorg in Nederland
op de rails te houden:
1) - het rigoureus toepassen van de solidariteitsgedachte: iedereen krijgt hetzelfde
pakket met premie naar draagkracht, ongeacht leeftijd en gezondheid;
2) - het uitbannen van elke marktgedachte in de gezondheidszorg voor zorgverleners
en zorgvragers, maar het handhaven en verfijnen van de marktgedachte voor de
inkoop van zorg door verzekeraars;
3) - het verder specialiseren van ziekenhuizen: er dient een einde te komen aan
het automatisme dat elk ziekenhuis alles doet, zelfs als het gaat om de eerstelijnszorg.
Ten slotte nog een persoonlijke ontboezeming, want zorg gaat niet alleen om kosten
maar vooral om mensen. Thuiszorg mag dan niet altijd goedkoper zijn dan intramurale
zorg, het is voor de patiënt wel veel prettiger, want vertrouwd en individueel. Daarom
pleit deze VVD-er ervoor het systeem van het persoonsgebonden budget niet met het
waswater weg te gooien. Met specialisatie en met incorporatie van al die private
PGB-bureaus in het systeem, en vooral met kapwerk in de enorme bureaucratie die
het principe heeft verziekt, moet niet alleen een substantiële kostenbesparing te
realiseren zijn, maar vooral een op maat gesneden zorg voor patiënten.
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Michael March
‘What have I done to you -?’
I have no shoes
I killed for the love of others
In this immense light
I drown
Where no one stood
He understood
Where no one went
He underwent
the vastness of
his lies
Where a man concerns
himself with death
no other means exist
Where a man finds detachment
he belongs to his ruin
It didn't exist
The flies - misguided
corpse upon corpse
a question of taste
It didn't exist
as in a miracle
Nothing exists
except the flies
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Vertaling: Peter Verstegen
‘Wat heb ik je aangedaan -?’
Ik heb geen schoenen
Ik heb gemoord uit liefde voor anderen
In dit immense licht
verdrink ik
Waar niemand stond
Verstond hij mij
Waar niemand is gegaan
Onderging hij
de weidsheid
van zijn leugens
Waar een man zich
met de dood inlaat
bestaan geen andere middelen
Waar een man onthecht raakt
behoort hij tot zijn overblijfselen
Het bestond niet
De vliegen - misleid
lijk na lijk
een kwestie van smaak
Het bestond niet
als in een wonder
Niets bestaat
alleen de vliegen
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Theocide? Ga!
Hugo Brandt Corstius
Draafaard jij? Neen, ik heb meer last van draalaard.
Diapositief, ja op zo'n glazen plaatje zag je me op het fietspad.
Driekantig is de klaversoort met de eigennaam geitenkruid.
Doodsoorzaak is het interessantste van elke keizersdood.
Duinaardappel is het geschikte materiaal voor looppoedernood.
Dalbodem blijkt dit jaar het regeringsdoel over mediabeleid.
Fraudebedrijf is nogal eens het doel van een fotomotief.
Foltering betekent voor het slachtoffer eeuwen van generatielof.
Fortstank is daarbij een aanwijzing voor strenge knoetstraf.
Fortuinvogel poept liefst op stinkende laagveenturf.
Faradisme is in Engeland een geliefde vorm van misdrijf.
Fotokaarten maken reizigers op hetzelfde gebied interaktief.
Goedendag zeggen ze in de hemel op elke Godendag.
Ganzerik is geen gans maar gans een roos, met ranzige keerzang.
Gelummel is, als een ander het tegen je doet, nogal lummelig.
Gloeistroom zorgde vroeger voor hinderlijke muuruitslag.
Gradatiën in kleur op bladeren maken de takjes netaderig.
Groentesoep is een uitstekend middel tegen een puistenrug.
Klaaglijk klinkt de lelijkste keelklak.
Kookbijbel bevat het recept voor de slapste labbekak.
Krijtstroom heerst over de heester als mirtestruik.
Kutslikken gaat vaak gepaard met een gratis nikkelstuk.
Koortslip krijg je gauw in de kou van de poolstreek.
Kruideriger en sterker smaakt niets beter dan reigerdrek.
Literatuurtaal piekt met een legerigeregel: literatuurtaal!
Logaritme is voor wie wil vermenigvuldigen door optellen de maatregel.
Latijn-nadoen leidt in Amerika tot verzonnen Indianentaal.
Langlip is iemand van wie de lip eruit ziet als nogal polygonaal.
Linkeroever ligt tegenover de rechteroever van een rivierkanaal.
Legermerites maken zowel koning als keizer stroomregaal.
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Medebeadem, beste matrozen, de ware marinenorm.
Metoniemen maken je met vóór- en achternamen nominatim.
Mantelaap maakt door omrijdenloop een palindroom met plutonium
Malafider woord is voor teevee niet te verzinnen dan: radiofilm.
Megapolis bezit altijd een voor armelui beschikbaar slaapgym.
Mankepoot werd de door fraude omgevallen topekonoom.
Napoleon nalopen is: voor een sterkere wereld nedertreden.
Netenkop kon je opmerken toen hij inkromp voor de paukentoon.
Antropoïder dan maanbewoners zijn stiekeme radiopiraten.
Nobilitas eist stevige stand op een onbreekbaar staalbeen.
Norenflat siddert en flappert door het luidruchtig telefoneren.
Onaangeroerd door de schelle zon blijft het doorregenen.
Papierpap is drank voor een papierpop.
Paniekeriger word je van een in de hand trillende regeerknop.
Palatinaat komt in je hoofd op bij het zien van een tuintulp.
Partijlid gaf de verachte voorzitter een rake doeltrap.
Pookstof vliegt mij dwars tegen mijn fietskop.
Rotator werd door de herfstbui steeds regeniger.
Rumoertrits maakt de slachtoffers nog straatarmer.
Reuzenolifant loopt door Afrika als een tuinflanzer.
Rotmucoïd hoopte zich onder zijn neus op tot een decameter.
Rijkleentarief is buiten Griekenland wel wat fortuinlijker.
Rondlag de kots en spuug op het zogenaamde galadiner.
Semiramis at de ganse dag heerlijke sarasara's.
Strijkenpret vermindert je kans op tropenkoorts.
Sluipakkoord werd bereikt door het gebruik van doorkijkplu's.
Astrograaf droeg een met heerlijke hapjes gevulde fourageertas.
Sodabereiding eist het kennen van seksen bij de genderbodes.
Slijpplank dient het schillen van kaneelappels.
Totaliteit is kenmerk van waarlijk toneeltalent.
Uitgespreid lag naast de dorpsgeit op het dorpsplein een dorpsguit.
Transitief werken is wat de omgang met onderliggers fatsoeneert.
Theocide-ig (noch God noch Gogh) zetsel maakt echt geen echt gedicht.
Totaalindruk over het aantal medeklinkers in een woord heet: kardinaliteit.
Trapportaal bevat als je goed luistert een leuterapparaat.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

38

Het vergeten
door A.H.J. Dautzenberg
Was ik een meisje geworden, dan was er niks aan de hand geweest. Maar ik ben
godverdomme gezegend met een uitstekend geslacht. Een uitstekend geslacht en een
vader die mij niet had willen verwekken. Psychologisch gezien geen handig begin.
Gelukkig hield mijn vader voet bij stuk. Geen halfslachtige oplossingen. Geen
kinderen. Dat is tenminste nog iets. Heb ik een voorbeeld om na te volgen. Voor de
rest is het vader-zoon gedoe afwezig in mijn leven. Geen kompas of negatief daarvan.
Niet dat ik daarmee mijn daden wil vergoelijken. Maar ze komen wel in een ander
perspectief te staan, lijkt me zo. En daar gaat het nu om, voor zover ík het begrijp.
†
Zo raakte ik mijn vader kwijt, en ergens in de afgelopen jaren ook nog eens mijn
ego. Ik heb overal gezocht, maar niets. Ego foetsie.
Balen.
Kijk ik nu in de spiegel dan weet ik niet wie ik zie. Het is een vage bekende die
mij aankijkt. Het oordeel dat in zijn blik besloten ligt kan ik niet doorgronden.
Zeker, ik ben geen lieve jongen, dat weet ik ook wel. Nooit geweest. De feiten
spreken voor zich.
Goed, iedereen heeft het over mijn misstappen, maar ik voel ze niet. Dat is ook
een feit om rekening mee te houden.
†
Mijn vader is inmiddels dood. Gecremeerd. Vergeten.
Weer een voorbeeld dat ik probeer te volgen.
Met wisselend resultaat.
Soms ben ik misschien wat nonchalant in de afwerking. De details zal ik U
besparen. U heeft het al moeilijk genoeg. Een oordeel vormen, is geen kattenpis.
Natuurlijk wilt U nu meer informatie, dat begrijp ik wel. Mijn antwoord: dat levert
niets op. Hooguit een paar kubieke meter meer moreel drijfzand.
Bovendien draag ik de ethiek een warm hart toe. Overdrachtelijk gesproken dan.
In echte warmte heb ik geen zin meer. Ik heb er niet langer het karakter voor.
†
Vanaf nu houd ik dus mijn mond. Ik probeer mezelf te vergeten.
En dat gaat lukken. Ik kan koppig zijn. Standvastig. Net als mijn vader kan ik voor
muur spelen. Een Klaagmuur zo nu en dan misschien, ik hou mijn zwakke momenten,
maar uit de stenen komt geen woord.
En daar gaat het om.
Ik zal voortaan zwijgen als een graf. Daarvan hebt U er al flink wat gezien.
Doden spreken niet.
Ik hoef alleen maar te vallen.
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De kraai & de recensenten
Een tweede blik op het Boekenweekgeschenk 2011
door Margriet de Koning Gans
Een gegeven kraai mag je nooit in de bek kijken. Maar zo is het wel gegaan met De
kraai, het Boekenweekgeschenk 2011 dat door Kader Abdolah werd geschreven. In
de media werd het boek vrijwel unaniem afgekraakt door recenserend Nederland,
van Arjan Peters in de Volkskrant tot Anne Jongeling op nu.nl (en zowat het gehele
onafzienbare contingent literatuur-besprekers dat daartussen zit). Uitzonderingen
met een positiever oordeel waren Jona Lenderink op RECENSIEWEB.NL, Joep Smaling
op DEJOOP.NL, Mina Etemad op CULTUURBEWUST.NL en wellicht Petra Kruijt op de
website van de Viva, hoewel deze chicklit-schrijfster nog een slagje om de arm hield.
Er wordt heel wat af gerecenseerd in ons land.
De communis opinio over De kraai werd wellicht het duidelijkst verwoord door
Hanneke Groenteman bij de ingang van de Amsterdamse Stadsschouwburg bij de
opening van het Boekenbal. Voor de camera haalde deze literaire connaisseur
laatdunkend haar schouders op over het geschenk. Het was echt helemaal niks, voegde
ze er nog aan toe. Daarmee bracht ze voor het publiek van het Achtuurjournaal het
boekje de doodsteek toe, en werd Abdolah met één sneer van literaire
knuffelallochtoon tot letterkundige loser. Tot Groentemans schrik stond het slachtoffer
ineens naast haar, en hij had haar recensie gehoord. Grootmoedig antwoordde hij de
camera dat iedereen recht had op zijn mening, en daarmee was voor hem de kous af.
Maar het kwaad was geschied: De kraai was afgeschoten in een collectieve
slachtpartij. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik daardoor het
Boekenweekgeschenk maandenlang onaangeroerd liet liggen. Dat veranderde
plotseling toen P.F. Thomése op 27 oktober jl. in zijn Verwey-lezing aan de
Universiteit van Leiden tekeer ging tegen Abdolah. Vanaf de katheder fulmineerde
de schrijver van onder meer Schaduwkind en J. Kessels: the novel over ‘een
multi-culticlown als het vergaderproduct Abdolah met zijn geraffineerde Iraanse
straattoneel’.
Nu is er waarschijnlijk weinig belachelijker dan een man die vanachter een katheder
ten overstaan van een gehoor het belang van de literatuur staat uit te leggen, om
Thomése zelf te citeren, maar deze uitbarsting was intrigerend. De romans van
Abdolah, zoals De reis van de lege flessen en Het huis van de Moskee, hadden bij
mij niet de indruk achtergelaten van een clowneske schrijver wiens oeuvre op de
redactie van een uitgeverij is samengesteld, maar met een auteur die zijn verhalen
goed en in een eigen stijl kan vertellen. Indien het zo ernstig was als Thomése
beweerde, dan moest ik dat Boekenweekgeschenk toch maar gaan lezen.
Nu ben ik als oud-docent en oud-redacteur uiterst gevoelig voor onbeholpen
taalgebruik en ik weet dat Abdolah behoorlijk fors geredigeerd moet worden, maar
ik vloog zonder problemen door de 90 bladzijden van De kraai heen. Waar waren
eigenlijk die ‘onverstaanbare’ (Jeroen Vullings in Vrij Nederland) infantiele zinnen
‘op het niveau van scholieren’ (Maarten Moll in Het Parool) in ‘de taal van “Kleutertje
Luister”’ (Arjan Peters in de Volkskrant) en de ‘kinderlijke manier van schrijven’
(Coen Peppelenbos in de Leeuwarder Courant) waar al die recensenten zo unisono
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over vielen? Ook de Nederlandse literaire fragmenten, die voor de boekbesprekers
zo'n enorme steen des aanstoots bleken, vond ik verrassend knap gekozen binnen de
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verhaallijn. Het ging hierbij ook helemaal niet om een willekeurige ‘opeenvolging
van anekdotes, citaten en nieuwe anekdotes’ die een ‘behaagzieke indruk maken’
(Arjen Fortuin in NRC Handelsblad).
Schoot mijn eigen literaire smaak hier nu pijnlijk tekort of had ik te maken met
matig getalenteerde dagbladrecensenten die elkaar allemaal maar napraten en niet
verder kijken dan hun neus lang is? Vonden ze werkelijk dat in De kraai een arrogante
allochtoon iets wilde bijdragen aan ons debat over de multiculturele samenleving?
Meenden ze nu oprecht dat Abdolah de door hem gebruikte Nederlandse literaire
fragmenten zo maar een beetje ‘willekeurig’ had overgeschreven?
Het was kortom tijd voor een nadere, nauwgezette blik op dit Boekenweekgeschenk.
De kraai is een klein boekje, een novelle zouden we vroeger hebben gezegd, waarin
Multatuli's Max Havelaar zowel inhoudelijk als stilistisch wordt gespiegeld. Dat
blijkt al ogenblikkelijk in de eerste woorden: ‘Lezer! Ik ben makelaar in koffie, en
woon op Lauriergracht, no 37.’ De openingszin van Max Havelaar wordt hier echter
uitgesproken door de hoofdpersoon van De kraai, de Perzische vluchteling Refiq
Foad. Zowel het Boekenweekgeschenk als de heilige graal van de Nederlandse
literatuur zijn het verhaal van een obsessie, die erin wordt gehamerd met het
stijlmiddel van de herhaling. Het verdient dan ook aanbeveling, Max Havelaar paraat
te hebben voordat men oordeelt over De kraai, dat in al zijn beknoptheid en op een
ander niveau ook een hoofdpersoon heeft met diverse namen en ook een verhaal met
een gelaagd perspectief en ook handelt over de botsing van de gewenste werkelijkheid
en de geleefde werkelijkheid.
De Max Havelaar verscheen in 1860, anderhalve eeuw voor dit
Boekenweekgeschenk. Kraaien kunnen wel honderd jaar oud worden, en zijn daardoor
getuige van heel wat historische gebeurtenissen. Kraaien staan daardoor symbool
voor verandering. Kraaien begeleiden ook de omwentelingen die het leven van de
Iraanse student-revolutionairschrijver Foad overhoop gooien totdat hij uiteindelijk
op de Lauriergracht 37 makelaar in koffie is. Vlakbij op de Prinsengracht, in de boom
van Anne Frank, woont zo'n oude kraai. Hij weet wat er de afgelopen decennia in
Amsterdam is gebeurd. Anne Frank heeft hij gekend. Zij is, net als Eduard Douwes
Dekker en de Iraanse vluchteling anderhalve eeuw later, schrijver geworden ‘in een
tijd die daar niet geschikt voor was’. De kraai is de verbindende schakel tussen het
een en het ander; hij is de go-between en getuige.
De Iraanse vluchteling-koffiehandelaar is een poëet. Anno 2011 zijn op de
Lauriergracht 37 de rollen omgekeerd: niet langer huist hier Batavus Droogstoppel
maar een dichtende vreemdeling. En toch is er in de wereld nog niets veranderd.
Alleen is de makelaar in koffie nu de onderliggende partij; voor hem is niet de handel
het belangrijkst, maar de literatuur. Gelukkig heeft hij weinig te doen, want Hollanders
willen geen afgekeurde koffiebonen die allochtonen juist zo lekker vinden. Daardoor
kan hij de hele dag schrijven. Zijn handel heeft hij in België en Duitsland, waar hij
soms naar toe gaat om zijn medevluchtelingen te ontmoeten en waar hij zijn geld
verdient.
Ook hierin zit een omkering: Douwes Dekker was in Nederland persona non grata.
Eerst week hij uit naar Brussel, later keerde hij Nederland de rug toe en ging in
Duitsland wonen, in zelf verkozen ballingschap. Alles verandert in het
Boekenweekgeschenk, maar alles keert ook in een nieuwe gedaante weer terug.
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Vroeger, in het Iran van de sjah, wilde de hoofdpersoon van De kraai al schrijver
worden. Schrijver over de liefde en de schoonheid van het bestaan. Boeken, leerde
hij, waren belangrijk. Hij werd grootgebracht met de Perzische poëzie, die eeuwenlang
een kenmerk van beschaving had vertegenwoordigd. In die traditie wilde hij staan,
tot de werkelijkheid daar een stokje voor stak. Hij kwam in het studentenverzet tegen
de sjah en nadien verzeilde hij in het Koerdische verzet tegen het Iran van de
ayatollahs. Hij moest vluchten met achterlating van vrouw en kind. Omdat hij zijn
eigen naam niet kon gebruiken, nam hij als schrijver de naam aan van de
geëxecuteerde Koer-
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dische verzetsheld en arts, zijn vriend Refiq Foad. De tegenvoeter van Multatuli, hij
die ‘veel had gedragen’. Na lange omzwervingen bewijst de schrijver Foad nog steeds
de eer die hem toekomt, door zich ook als makelaar in koffie op de Lauriergracht te
vestigen onder diens naam. Alle Koerden kennen hem. Maar als schrijver van het
Boekenweekgeschenk 2011 noemt de gevluchte Iraniër die dit alles schrijft zich
Kader Abdolah, wat ook zijn ware naam niet is.
Op een dag moest Refiq Foad Nederlands leren, de taal van een land waar hij nog
nooit van had gehoord. Het waren vooral vrouwen, en een enkele man, die hem tot
schrijven inspireerden. Eerst was er zijn buurmeisje Leela, toen een naamloze studente
in Ispahan, vervolgens de Koerdische Zahra. In Iran was er zijn oom Djalal, de
fotograaf, en ook in Nederland is er een fotograaf die hem verder helpt. Schrijven
begint immers met goed kijken. De laatste vrouw heet Miranda (Latijn voor:
‘aanschouwend’, ‘al kijkend’, ‘bewonderend’). Zij brengt hem Nederlandse gedichten,
omdat hij poëzie nodig heeft om als arbeider aan de lopende band te overleven. En
omdat hij Nederlands moet leren, als hij ooit nog schrijver wil worden. Net als bij
Max Havelaar Eduard Douwes Dekker en Multatuli versmelten, versmelten hier
Tariq Foad en Kader Abdolah.
De kraai gaat net als de Max Havelaar over onrecht in de wereld, over onderdrukking
en verzet. De ik-figuur in het boek heeft in Iran te maken met de twintigste-eeuwse
voortzetting van het kolonialisme: het Amerikaanse imperialisme. Hij
vertegenwoordigt de andere kant van hetzelfde verhaal als in de Max Havelaar wordt
verteld. Hij verzucht dat het Amerikaanse imperialisme geen democratie in Iran en
Irak heeft gebracht, maar alleen opleverde dat de moslims nu massaal in het westen
zitten. Ook voor het Nederlandse kolonialisme gaat dit op. Hoeveel Indo's, Mo-
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lukkers, Antillianen en Surinamers kwamen niet naar Nederland omdat ze in hun
land van herkomst geen toekomst hadden?
Onze allochtone makelaar in koffie staat open voor de ander. Dat betekent dat hij
tolerantie, liefde en compassie voelt. Liefde voor het Arabisch en de Arabische
literatuur die hij als Iraniër wordt geacht te haten. Compassie met zijn drie Arabische
vriendinnen die koffie bij hem komen drinken. Tolerantie voor koffie, want Iraniërs
drinken thee. Liefde voor Istanbul, een stad van wreedheid en onrecht, waar de
Perzische vluchtelingen door de Turken als beesten werden behandeld, maar dat hij
met andere ogen leert zien door het boek van Orhan Pamuk. Compassie met zijn
geleerde medevluchtelingen, die stikken van frustratie in hun taxi's en groentewinkels.
De Iraanse vluchteling, die als revolutionair heeft geleerd tegen Amerika te zijn,
wordt in Nederland ten slotte verlost van zijn lot aan de lopende band, door de
compassie van een Amerikaan.
Als dichter beseft de Iraanse makelaar in koffie waar poëzie over gaat. Hij begrijpt
de Mei van Gorter en Smart van Achterberg. En hij herkent de angst en onzekerheid
die klinkt uit In de mist van het schimmenrijk, het Boekenweekgeschenk uit 1993
van W.F. Hermans. Die gedichten en verhalen zeggen hetzelfde als de Iraanse poëzie
die hij kent, en de angsten die hij heeft moeten doorstaan op zijn vlucht naar het
onbekende. Hij is net als de dromer Stern, de romantische tegenstem in Max Havelaar,
want poëzie is voor hem belangrijker dan de handel in koffie.
Geen wonder dat zijn winkel vol ligt met een steeds hogere stapel zelf beschreven
papier. Het is het nieuwe pak van een nieuwe Sjaalman. En net als het oude pak,
moet het nieuwe ooit eens uitgegeven worden. En als dat gebeurt, dan hoopt hij in
de laatste alinea van zijn kleine Boekenweekgeschenk, dat eindelijk de koningin in
zijn nering komt en hem erkenning geeft. Net zoals Douwes Dekker in de laatste
alinea van Max Havelaar de hoop uitsprak dat koning Willem III hem erkenning zou
geven.
Negentig bladzijden telt het Boekenweekgeschenk dat dit alles - en meer - bevat. De
kraai is een klein huldeblijk aan de belangrijkste roman die Nederland ooit heeft
voortgebracht; het is een intelligent en glashelder klein spiegelpaleis. Daarom is het
zo hilarisch dat De kraai van Kader Abdolah op precies dezelfde manier is bejegend
door de gezeten literaire klasse als destijds Multatuli's Max Havelaar. Wij literaten
laten ons door betweters en buitenstaanders immers de les niet lezen! Wat verbeeldt
die man zich wel? En nog wel met zo'n chaotisch, infantiel en weeïg boek!
De conclusie is glashelder: de huidige generatie literaire recensenten heeft uit luiigheid
en intellectueel onvermogen bij De kraai de plank nogal faliekant misgeslagen.
Misschien was het een kwestie van even onderling de literaire pikorde bepalen,
misschien weten ze echt geen bal meer van onze literatuur, laat staan van de Perzische,
en ze snappen er net zoveel van als destijds Batavus Droogstoppel, handelaar in
koffie, Lauriergracht 37 te Amsterdam. En wellicht kennen ze Multatuli's Max
Havelaar echt alleen nog maar in de door NRC Handelsblad geproduceerde en door
dezelfde krant bejubelde ‘hertaalde’ versie met woorden van één lettergreep.
Op naar het volgende Boekenweekgeschenk dan maar, van onze knuffelbelg Tom
Lanoye. Ik voorspel dat zijn werkje de hemel in wordt geprezen, ook al behoort hij
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in het denkpatroon van Thomése net zo goed tot de toneelspelers en potsenmakers
die onder invloed van de reclamemakers en de tv het literaire bedrijf hebben
overgenomen.
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Dit feest
Kira Wuck
Sylvia en ik gingen naar de Hema
voor een wegwerpbarbecue
in de Hema kun je een heel leven terecht
van rompertje tot doorlekzeil
Dit feest is zo saai, zei Sylvia
dat ik wou dat er iemand iets in mijn drankje deed
Daarna probeerden we te dansen
Sylvia let op de mannen
ze kijken naar het vlees in haar nek
Als je maar ver genoeg gaat
kom je op een soort maanlandschap
ik maak zwembewegingen naar de lucht
jij staart naar je gekrompen navel
Alles krimpt wat we proberen vast te houden
overdag weten we niet wat we aan moeten
toch worden we elke dag met dezelfde lust weer wakker
Ik sms'te iemand dat ik hem toch te oud vond
waar ik dan later weer spijt van kreeg
Een bezorgde moeder stuurde me berichten
het is typisch eindtijd weer schreef ze
ook heeft ze een bijbel voor me klaarliggen
ze vraagt of we in de McDonald's kunnen afspreken

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

44
Als mijn mond aan de binnenkant van mijn trui
vastgeplakt zit als ik wakker word
dan weet ik dat er iets goed mis is gegaan
Door het gebrek aan koffie probeer ik weer te slapen
en droom een bed
Bij de meeste dingen ben je te laat met ingrijpen
misschien lopen we overal wel een paar minuten op achter
Kijk je naar jezelf in een spiegel en
weet je dat als je nu niet naar huis gaat je iets
kapot maakt
Als ik honger krijg kan ik niet aanwijzen waar die honger zit
ik knipper met mijn ogen
zoek naar mijn handen
Doorligplekken houden me verborgen
buiten dit lokaal hoef ik niemand te kennen
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De Tao van een broek vol stront
door Eva Maria Staal
Mijn vader had het niet op tralies. Toen ik hem op mijn vijfde mee troonde naar
Diergaarde Blijdorp omdat ik zelf zo graag tijgers en leeuwen in het echt wilde zien,
wilde hij pas na lang aandringen het roofdierenverblijf met me in. Binnen drie
seconden stonden we weer buiten. Ik was boos, waarom waren we niet langer
gebleven?
Hij hield me staande.
‘Heb jij roofdieren gezien? Er is daar geen gezonde leeuw of tijger te bekennen!
Die stank, die hokken, dat gedrentel, die tralies. Dan kun je beter dood zijn!’
Ik herinner me de felheid waarmee hij de beklemming die hem daarbinnen had
overvallen van zich af praatte. Al begreep ik zijn woorden niet, dat ze belangrijk
waren voelde ik wel en vergeten ben ik ze nooit.
Mijn vader was een uitermate opgewekte man, die zich niet snel uitliet over wat
hij vond. Aan zijn jeugd vol vernederingen, hield hij een tintelend gevoel voor humor
over en vooral de overtuiging dat je grip op je geest kon houden. Zoveel grip, dat je
altijd dezelfde bleef, ongeacht wat er gebeurde. Daarbij was het de kunst je niet door
angst te laten regeren. Eventuele vrees voor de toekomst kon je bedwingen door
bijtijds maatregelen te treffen.
Naast medelij met de vleeseters betrof mijn vaders felheid die dag vooral het
onaangename besef dat je ondanks een scherp instinct en dito klauwen toch kunt
verliezen van iets dat groter is dan jij.
In Hollands Maandblad nr. 767 (oktober 2011) schreef Krijn Peter Hesselink over
het dilemma van euthanasie bij dementerende bejaarden. Onder de titel ‘De Tao van
dementie’ filosofeert hij over wat dementie nu eigenlijk betekent voor degene die
eraan lijdt en diens kring. Aan de hand van enkele ontroerende en poëtische
opmerkingen van zijn dementerende oma komt Hesselink tot de conclusie dat er
meer voor ‘vergetelheid’ te zeggen valt dan je op het eerste gezicht zou denken, dat
dementie niet per se een gruwel hoeft te zijn en bovenal dat het niet voor de hand
ligt aan te dringen op euthanasie zodra de diagnose een feit is. Het bestaan is volgens
Hesselink niet alleen de moeite waard zolang we er zelf de regie over voeren. Zijn
betoog leest als een sprookje: iedereen die gelooft in de kracht van Tao leeft nog
lang en gelukkig, dement of niet.
Om dit gezichtspunt kracht bij te zetten, citeert hij Tao-meester Zhuang de
Volkomene die beweerde: ‘Als de ogen niets zien, de oren niets horen en het hart
niets weet, dan zullen de goden je lichaam bewaren.’ - Net als, hopelijk, het personeel
van je verpleeginrichting, denk ik dan.
Bij monde van weer een andere Tao-meester, Lie Zi, suggereert Hesselink zelfs
dat vergetelheid een zegenrijk antwoord kan zijn op alle dilemma's waar een gezonde
geest van overloopt: ‘het verstrikt zijn in duizend draden van leven en dood, winst
en verlies, droefenis en vreugde, liefde en haat.’
Hesselinks conclusie: ‘Dat demente bejaarden zich vandaag hun blijdschap van
gisteren niet herinneren, betekent nog niet dat hun huidige moment van blijdschap
aan hen voorbij gaat. Anders gezegd: de vraag is niet of een leven achteraf bezien
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de moeite waard is geweest, de vraag is of we het leven de moeite waard vinden op
het moment dat het wordt geleefd.’
Hesselink gebruikt hier twee keer het woord ‘blijdschap’. Kennelijk kende zijn
oma ooit blijdschap, en nu (dementerend en al)
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nog steeds. Dat gun ik haar van harte, hoewel het hier om Hesselinks observaties en
conclusies gaat en niet om die van zijn oma, die geen conclusies meer kan trekken.
Vanwege die vermeende blijdschap betwijfelt Hesselink of zelfbeschikkingsrecht
voor alles dient te gaan als het gaat om het plegen van euthanasie bij demente
bejaarden. Zwaarder weegt bij hem blijkbaar de onbevangen wijze waarop zijn
demente oma het leven omarmt. Het is nogal argeloos om zo'n persoonlijke ervaring
te veralgemeniseren en te gebruiken voor een stuk dat ook lezers zonder blije demente
familie moet overtuigen. Iemand als ik, met een demente vader als de mijne.
Mijn vader is inmiddels dood maar zijn dementieproces verliep ronduit grimmig.
Omstreeks zijn zeventigste werd hij vergeetachtig. Hij raakte brillen kwijt, of een
sleutelbos, of beiden. ‘Best vaak,’ zeiden we in het begin tegen hem en op den duur
tegen elkaar. Ook viel het op dat hij van een gevonden sleutelbos niet alle sleutels
meer herkende. Daarop bedacht hij het spelletje ‘Raad De Sleutel’ voor zijn
kleindochter, een uiterst gewiekste manier om de gaatjes in zijn brein mee te verhullen,
net zo effectief als het steken van een duim in een dijk die op doorbreken staat.
Op een dag verdween mijn vader. Hij had 's ochtends een afspraak met zijn
boezemvriend Willem in Den Haag maar kwam daar nooit aan. Toen hij om vijf uur
's middags nog steeds onvindbaar was, belde mijn moeder de politie. Die vond hem,
rondjes rijdend, hongerig, dorstig en vertwijfeld zoekend naar Willems huis. Eenmaal
thuis was hij binnen een uur het voorval vergeten, al wilde hij nooit meer naar Willem
toe. ‘De gedachte aan hem maakt me nerveus,’ zei hij.
Dit is een bekend verschijnsel; het wordt ook beschreven in het boek Ik heb
Alzheimer van Stella Braam. Haar vader maakt een zeer pijnlijke val van de trap,
maar vergeet de gebeurtenis terwijl de angst blijft. Die ene trap durft hij nooit meer
af, al heeft hij geen idee waarom. Wee de zaligmakende vergetelheid waar Hesselink
van rept: zolang die slechts gedeeltelijk doel treft en nog niet heeft geleid tot volledige
fysieke immobiliteit, vormt ze een bron van angst en gevaar.
Nergens vertelt Hesselink hoe het traject verliep waarbinnen zijn gezonde oma
langzaam veranderde in de vertederende, veilig aan haar rolstoel gekluisterde oude
dame die zich blijmoedig verwondert over hoeveel thee er wel niet in haar kopje
past. Voordat de vergetelheid van mijn vader volkomen was, raakte hij (met of zonder
auto) tientallen keren verdwaald, onderkoeld (in zijn ochtendjas gaan wandelen bij
strenge vorst terwijl mijn moeder heel even op het toilet was), doorweekt, verbrand
(keteltje droog laten koken terwijl mijn moeder nog sliep) bevuild en behuild.
‘Pak hem zijn rijbewijs af’ kreeg mijn moeder te horen, ‘houdt hem binnen’ of
‘verkoop zijn auto’. Maar telkens als ze dat overwoog ging het weer een hele poos
goed, zo goed dat ze soms meer twijfelde aan haar eigen observaties dan aan mijn
vaders geheugen. Bovendien was hij zo sterk als een os, hij liet zich door niemand
tegenhouden. Daarbij: ze gunde hem zijn trots en wilde ook geen afstand doen van
het beeld dat ze van hem had als sterke, onoverwinnelijke man. Daar kwam nog bij
dat niemand, vooral in het begin, kon bevatten wat er precies gaande was. Omdat
mijn vader elk medisch onderzoek weigerde, bleef de diagnose Alzheimer heel lang
uit.
Ik herinner me dat we hem een navigatiesysteem voor zijn auto cadeau deden. Ik
legde uit hoe het werkte en hij knikte alsof hij alles begreep. Daarna monteerde ik
het in zijn auto en stralend kuste hij me om te bedanken. Pas na een tijdje werd ons
duidelijk dat hij al enige tijd niet meer begreep hoe je apparaten aan- en uit moest
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zetten. We vroegen wel eens waarom hij steeds minder vaak muziek beluisterde,
maar dan zei hij dat hij een beetje dovig was en binnenkort zijn oren zou laten
uitspuiten. In werkelijkheid kon hij de radio en cd-speler niet meer bedienen. Op een
dag viel hij midden op straat van zijn fiets omdat hij zich niet meer kon herinneren
dat hij moest trappen.
Mijn vaders tocht naar vergetelheid was niet blij of poëtisch, maar een beproeving
voor hem en zijn naasten. Mijn moeder viel volledig ten prooi aan haar schuldgevoel
ten opzichte van hem en van degenen die hij last
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bezorgde. Wij kinderen verweten haar een gebrek aan verantwoordelijkheid en daarop
verweet zij ons gebrek aan hulp, ‘gewoon eens zonder goedbedoelde adviezen’. En
telkens als het een poosje rustig was geweest sloeg het noodlot weer toe.
Op een nacht sprong hij uit bed en begon door de gang te rennen, richting voordeur,
omdat hij ‘moordenaars had gehoord’. Mijn moeder schrok wakker van een enorme
klap en vond hem naakt in de gang, waar hij in de bocht vol tegen de granolmuur
onderuit was gegaan. De rechterkant van zijn lichaam was geschaafd tot op het bot,
zijn knie was ontwricht en aan de wand kleefden vellen en bloed. Ik weet niet of het
door de klap kwam, maar even leek het alsof zijn bewustzijn zich opende om iets
van zelfbesef door te laten.
‘Ik ben wel heel erg veranderd, hè?’ vroeg hij wanhopig aan mijn moeder.
De knieblessure kwam als geroepen. Er kwam een einde aan het autorijden, en
ook lopen deed pijn zodat hij dan eindelijk stil kwam te zitten en wij hem en de
anderen beter tegen zijn gedrag konden beschermen. Daarna ging het snel slechter.
Hij praatte steeds minder en begon aan zinsbegoocheling te lijden. ‘Kunnen jullie
me goed zien?’ riep hij kwaad vanachter het vensterglas tegen de drie berken in zijn
voortuin.
Tegen de tijd dat hij zich sneller bevuilde dan mijn moeder hem kon verschonen,
werd hij opgenomen in een verpleeghuis. Hij huilde bij het afscheid, liefst had mijn
moeder hem nog veel langer thuisgehouden. Gedurende drie maanden bezochten we
hem dagelijks. We draaiden muziek van Ben Webster voor hem en streelden zijn
vingers. Hij lag sprakeloos in bed. De verplegers deelden ons mee dat hij niet meer
wilde eten. Ik vroeg wat ze hem dan gaven.
‘Vla, want iets anders kan uw vader niet meer eten.’
‘Maar hij houdt helemaal niet van zoetigheid, hij heeft nog nooit vla gegeten,’ zei
mijn moeder.

Hollands Maandblad. Jaargang 2011 (758-769)

48
‘Brood kan hij niet meer kauwen en doorslikken. Dus dan wordt het sowieso pap.
En voor een prakje hebben we echt geen tijd.’
Stiekem voerden we hem erwtensoep, daar was hij dol op. Tot de nachtzuster ons
daarover wilde spreken. De soep zorgde 's nachts voor te veel vuil beddengoed.
Verdere details van mijn vaders teloorgang zal ik u besparen. Ik wil alleen maar
zeggen: de ene demente is de andere niet, en de ene vergetelheid is de andere niet.
De ene on-do-de zakt eleganter weg dan de ander. Of sleurt meer omstanders mee
dan de ander. En geneert zich daar minder voor dan de ander.
Twee Taoïstische citaten en de wekelijkse bezoekjes aan je oma kunnen geen basis
zijn voor de verstrekkende beweringen zoals Hesselink die in zijn stuk formuleert.
Stellen dat euthanasie voor geen enkele dementerende zaligmakend is, is net zo
aanmatigend als tegen drie willekeurige vrouwen zeggen dat abortus geen uitkomst
biedt. Bedoelt men dan de vrouw van 37 die na talloze reageerbuisbevruchtingen
eindelijk in verwachting is van haar echtgenoot? Of dat bezwangerde,
rooms-katholieke meisje van 14 dat niet over condooms durfde te beginnen? De
vermoeide moeder van twee lawaaierige kleuters die al zwanger wordt zodra ze de
tandenborstel van haar partner aanraakt? Misschien heeft zij reeds een abortus
ondergaan en ligt haar broer al elf jaar in coma en is haar moeder aan het dementeren.
- Wie van deze drie vrouwen heeft er behoefte aan een afwijzend oordeel over
zelfbeschikkingsrecht?
Het kan zijn dat Hesselinks oma reeds Tao praktiseerde voor zij dement werd.
Wellicht droeg zij de leus ‘Vergetelheid maakt blij’ altijd al hoog in het vaandel. Of
dicht Hesselink haar dit alles nu pas toe? Belangrijker lijkt me dat er uiteindelijk
maar één vraagstuk relevant is als het gaat om plegen van euthanasie op
dementerenden: wat betekent menselijke waardigheid voor de persoon in kwestie?
Hoeveel vergetelheid nog menswaardig is, kan net zomin door omstanders
beoordeeld worden als door de dementerende zelf, maar hij is de enige die een poging
mag doen daarover te oordelen en hij heeft de plicht een beslissing over euthanasie
te nemen voordat zijn wilsonbekwaamheid een feit is. En hij is in staat die beslissing
nemen, omdat hij denkt zich een voorstelling van zijn eigen vergetelheid en sterven
te kunnen maken. Dat is namelijk wat mensen doen: ze stellen zich de toekomst voor,
nemen een beslissing en hopen er vervolgens het beste van.
Mijn vader zocht nooit vergetelheid. Niet in drank, niet in werk, niet in drugs, niet
in vrouwen. Toen hij jong was, ten tijde van ons bezoek aan Blijdorp, wist hij het
zeker: mocht hij dement worden, dan zou hij euthanasie laten plegen. Toen we daar
in een vroeg stadium van zijn Alzheimer een gesprek aan wijdden, zei hij, al zijn
afkeer van vergetelheid ten spijt: ‘Ik kan me voorstellen dat het zwaar voor jullie zal
worden, maar nu het zo loopt, ben ik banger voor de dood dan ik dacht. Kunnen jullie
het over je hart verkrijgen mij te verzorgen? Straks weet ik niets meer en dat lijkt
me zo fijn, want dan voel ik de dood ook niet.’
Geen Tao-meester kan die uitspraak overtreffen. Zelfs de Griekse dichter Pindarus
klinkt als een studeerkamerfilosoof met zijn veel begrijpelijker opvatting: ‘Mensen
moeten sterven. Waarom zou iemand roemloos zijn oude dag koesteren, zittend in
het donker, zonder deel aan alles wat nobel is?’
Geen enkele wijsheid mag een alternatief zijn voor de patiënt die zelf beslist.
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Het feit dat ik voor mijn vader vurig had gehoopt op een brein van dezelfde
zacht-zijden draden als dat van Hesselinks oma, en voor mezelf op een kleinzoon
als Hesselink, doet daar niets aan af.
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Een kerstvertelling (in proza)
Daan Schrijvers

Waarin de digitale toekomst voor de laatste held van het vrije woord nu al een
negatief saldo oplevert.
Kerst naakte, en de zaken stonden er weinig florissant voor. Net als de Oude Wereld
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. Vijfenveertig 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
Raad van Commissarissen van Boek in Beeld de kerstpakketten zou gaan uitdelen
aan de trouwe voorvechters van het vrije woord was er niemand te zien. Ja buiten,
daar stonden wat bankiers gezellig de handen te warmen aan brandende
staatsobligaties, maar binnen was het stil en eenzaam.
Hola, wat was dat nu? Terwijl ik mijzelve sleepte naar de koffieautomaat stuitte
ik plots op een morsige kribbe, met daaromheen drie duistere figuren.
‘Je bent laat, Daan!’ snauwde het eerste lid van de Raad van Commissarissen, in
wie ik mijn eeuwige hoofdredacteur Walter Decheiver herkende. Naast hem stonden
twee andere commissarissen en zij keken niet erg feestelijk de kribbe in.
‘Lacht-ie al?’ vroeg ik, terwijl zachte gevoelens in mij opwelden.
‘Hij is dood, Daan. Net als de euro, de Oude Wereld 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 onthutst.
‘Kerstmis, kerstmis... waar heb je het over?’ snauwde het tweede lid van de Raad
van Commissarissen, in wie ik de Columniste met het Rode Haar herkende, het
ethische hart van ons wankelende merk. ‘Hier ligt ons luxe glansblad voor de
weldenkende mens van de 21ste eeuw. Zo-even straalde hij ons nog tegemoet, maar
nu blijkt hij het doodgeboren kindje, Daan! Ik heb er echt alles aan gedaan. In elke
column, en dat waren er heel wat, heb ik de mensheid gewaarschuwd voor het Grote
Gevaar, maar nog kreeg ik het hartje niet aan het kloppen!’
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Even was het stil. Toen wendde het derde lid van de Raad van Commissarissen
zich tot mij. Ik voelde een ijskoude zucht in mijn nekharen. Het was de grootfinancier
Ferdy Viscaal, wiens behendige investeringskunsten het fundament onder dit
journalistieke bedrijf vormden. 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,’ riep de voltallige Raad van Commissarissen unisono, ‘Alles
wat je hoeft te doen, is dit blad digitaal te maken en in een app te gieten! Bits en
bytes, Daan, dat is de toekomst, en tweets van één lettergreep. Dat is wat de mensen
willen. Als jij dat even regelt, 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 even ongesubsidieerde als ondigitale 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 alle 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, maar het ronken van een gereedstaande limousine. Voor hij instapte riep
mijn hoofdredacteur Walter mij toe: ‘Ik keek al een paar jaar naar buiten, Daan. Ik
ruil die journalistieke ontberingen nu lekker in voor een uitdagende job als consultant
digitale subsidiëring. Enne, reken jij even af?’
Met een achteloos gebaar wees hij op de schuldeisers, aandeelhouders, adverteerder,
alsmede gewone lezers die zich bekocht voelden en nu de rekening kwamen
vereffenen. Alle Jezus, mompelde ik zacht. Ze hebben je mooi te pakken Daan!
IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, journalistiek gesproken dan.
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[Medewerkers]
(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

HUGO BRANDT CORSTIUS

(1935) - Woont in Parijs.

A.H.J. DAUTZENBERG (1967) - Debuteerde in 2010 met de verhalenbundel Vogels

met zwarte poten kun je niet vreten. In 2011 volgden de roman Samaritaan en
Rock € Roll; Economie voor en door leken verklaard.
ARNON GRUNBERG (1971) - Schrijver en columnist. Zijn recentste roman is Huid

en haar (2010). 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 de Frans Kellendonk-prijs.
(1946) - Debuteerde in 2001 de bundel Veerstraat, die
werd genomineerd voor de C. Buddinghprijs. In 2006 verscheen Proefsteen en
in 2010 als derde bundel Restruimte.
MARIJKE HANEGRAAF

ARTHUR KEMPENAAR (1952) - Schilder en beeldhouwer, alsook docent beeldende

kunst aan de Gerrit Rietveld Academie en bestuurslid van de Vishal te Haarlem.
Zie: www.arthurkempenaar.nl.
(1942) - Studeerde Nederlands en Algemene
Literatuurwetenschap te Leiden. Was onder meer werkzaam als redactrice.
Ontving de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2006 (essayistiek) voor haar
eerdere publicaties in Hollands Maandblad.
MARGRIET DE KONING GANS

(1952) - Celliste en lijstenmaakster. Publiceerde eerder
verhalen in De Gids, Tirade en Hollands Maandblad.
MICHAEL MARCH (1946, New York) - Dichter en voorzitter van het Prague
Writers' Festival in zijn woonplaats Praag. Recentste bundels: Disappearance
(2000), Only a Promise (2005) en The Way Back (2006).
MIRJAM LAFLEUR

(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

DAAN SCHRIJVERS (1946) - Journalist in ruste; werkte o.m. bij Boek in Beeld en

NRC Handelsblad.
(1960) - Werkzaam als salesmanager bij een bedrijf in
defensiematerieel te Amsterdam. Haar debuutroman Probeer het mortuarium
EVA MARIA STAAL
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(2007) werd onderscheiden met de Schaduwprijs en de Lucy B. & C.W. van
der Hoogt-prijs. Ontving in 2011 het C.C.S. Crone Stipendium.
PETER VERSTEGEN (1938) - Schrijver en vertaler. Ontving in 1973 de Nijhoffprijs

voor zijn vertaling van Nabokovs Pale Fire. In 2011 verscheen o.m. zijn
vertaling van Emily Dickinsons Verzamelde gedichten.
LEO VROMAN (1915) - Schrijver, dichter, tekenaar, hematoloog. Ontving de P.C.

Hooftprijs (1964) en de VSB Poëzieprijs (1996). Recent verschenen Nee, nog
niet dood (2008), Zodra (2010) en Daar (2011).
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.
(1978) - Dichter en scenarioschrijfster. Won dit jaar de jaarfinale
van de Festina Lente poetry slam en onlangs het Nederlands Kampioenschap
Poetry Slam 2011. Debuteerde in 2009 in Tirade.
KIRA WUCK
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