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Nelleke Zandwijk
Hij was John
Ambrosio uit grote stad.
Para- Para- Paramaribo.
Die maakte in zijn tuin een gat.
Mikado, mikado, mikadomino.
Hij vond een steen in goud gevat.
Ambrosio.

Het eerste wat mij aan John opviel was zijn vreugdeloze lach. Het was de lach van
iemand die nooit geleerd heeft om te lachen. Het was de dode lach van een
zevenklapper. Dat wist ik zo goed omdat mijn vader vroeger honderden rotjes, gillende
keukenmeiden, voetzoekers, vuurpijlen en sissers bewaarde ergens in zijn schuur.
Hij stak ze het hele jaar door te pas en te onpas af en strooide ze rond alsof het vette
lucifertjes waren die hij zogenaamd langs zijn schoenzool had aangestreken.
En hij gooide ze bij voorkeur ín huis.
Ik had geleerd om neutraal te kijken. Bange mensen kregen rotjes voor hun voeten.
Bange mensen vlogen naar de wc. En wie naar de wc vloog ging bovenop de pot
staan. Met een mes had hij het slot zo los. Behalve als je het handeltje stevig vasthield.
Dan duurde het iets langer. ‘Jongens,’ zei mijn vader tegen mijn zus en mij, ‘probeer
nooit in de stortbak te klimmen, daar is dat ding niet op gebouwd.’
John sprak mij aan in de stromende regen voor de deur van noten- en
delicatessenwinkel De Wereld. Ik woonde pas zes weken in de buurt maar we hadden
elkaar al een paar keer toegeknikt. Zijn iets te kleine legergroene jasje was doorweekt,
maar de regen had geen vat op zijn volmaakte bol kroeshaar waar geen haartje uitstak,
behalve dat er wat waterbelletjes op bleven liggen. Zijn huid had de tint van rauwe
sienna. Van dichtbij zag ik dat hij minstens tien jaar ouder was dan ik. Hij droeg een
snor en een kort baardje. Ik zag dat zijn linkervoortand was gevat in een brede gouden
rand. Alsof hij een broche in zijn mond
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had. In het midden van zijn onderkaak zaten, tussen volwassen tanden in, twee bruin
geworden tandjes uit een melkgebit. Die oude jonge tandjes maakten zijn lach
draaglijk.
‘Je bent een mooie,’ zei hij. Hij noemde me geen schele gloeper of lebberoog of
ikbenbangvoorjeogen of ogenomdievenmeeafteschrikken of heks of zelfs zwarte
Lola terwijl ik een brunette ben met een bleke huid. Hij noemde me ook niet naar
het schip de Kontiki 4 met kluisgaten als ogen. Ik was twintig jaar, ik zat op de
kunstacademie en ik wist van wanten, maar wat ik het liefste wilde was dat iedereen
me kon zien. Voor het eerst in mijn leven was ik gelukkig. Ik liet me niet meer
intimideren door de vrouw die in De Wereld achter de toonbank stond. Ik staarde
niet meer afwachtend naar mijn zakje noten dat ze in haar hand hield terwijl ze aan
het woord was. Alles ging zoals ik het wilde. Nu was ik aan het woord.
Toen ik zeven was zette mijn moeder mij bij de vuilnis op straat. Er bleven drie
kinderen staan om naar mij te kijken, ze wezen met puntvingers en gooiden lege
blikjes naar mijn belt. Bruine bonen tuinbonen wortels las ik op de wikkels en ik zag
schillen van Opperdoes en Malta en Alpha verschrompeld als de zwarte vingers van
een veenlijk, van de man van Tollund die gevonden was met een touw om zijn nek.
Ik rook verrotting en de lucht trilde verwachtingsvol alsof het een geschikte dag was
om naar het sprookjespark te gaan met het coniferendoolhof en de koning van Wezel
in de echoput en een ei met een verrassing voor iedereen.
Ik zat uren bij het vuil en ik zag Dicky en Hansje, mijn schoolvrienden, ik zag
Gea de gek met haar hoofd in een rek met haar hoofd in haar kont zo liep Gea de
wereld rond en ik zag Gerrit; hij had roze schuim op zijn mond en ogen die als een
wereldbol konden draaien omdat hij een epilepticus was die pillen moest slikken.
Wit en bruin waren zijn bollen en hij trilde over zijn hele lichaam. Hij zwaaide. Gerrit
was een zwaaier en hij was drie keer zo traag als een ander kind, omdat hij drie keer
in de week een aanval had maar nu even niet. Ik zag onze buurvrouw in roze hotpants,
die natuurlijk tegen iedereen
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zei: ‘Heb je 't al gehoord? Marina is door haar moeder bij het vuil gezet!’
En daar zag ik Alida, mijn tweelingzus, die lachend en dansend in haar handen
klapte en die met haar platvoeten de regenwormen uit de aarde stampte. Mijn zus
was een wormenmaker. Iedere worm hakte ze met een karateslagje doormidden
omdat iedereen weet dat ze daarna gewoon doorleven als twee wormen.
Het werd feest, mijn moeder danste met onze buurman van de rechterkant die een
handeltje in spijkerbroeken had en die al minstens dertig jaar was getrouwd met de
vrouw in roze hotpants die in werkelijkheid een kluizenaarster was. Mijn moeder
had duidelijk een oogje op de buurman want Alida en ik kregen zo'n waardeloze
spijkerbroek die niet bleekte. We zagen direct dat die broeken niet bleekten. Die
broeken zouden nog in geen honderd jaar bleken en zeker niet als ze gewassen zouden
worden met het wasmiddel van mijn moeder. Al waste ze ze tien keer per dag. Mijn
moeder gebruikte een wasmiddel waar nog nooit een hond van had gehoord. Niemand
wist waar dat wasmiddel te koop was. Het was een volstrekt merkloos, geurloos en
schuimloos middel waar ze zakken vol van kocht voor bijna geen geld.
‘Die broeken bleken niet!’ krijsten Alida en ik. Maar mijn moeder was ongevoelig
voor dat soort argumenten en zei: ‘Dat zijn hele aantrekkelijke spijkerbroeken en dat
ze niet bleken is maar een idee, het is zó'n idee!’ Mijn vader kreeg ook een
spijkerbroek.
‘Zitten je ballen wel goed?’ vroeg ze aan mijn vader toen hij een broek paste. De
buurman stond erbij alsof mijn moeder de gewoonste vraag van de wereld stelde.
Mijn vader deed net of hij niet zag dat de buurman en mijn moeder aan het dansen
waren en gooide zelfs niet per ongeluk expres een voetzoekertje hun kant op terwijl
dat nu net dé gelegenheid was om bommen te gooien. Als ik hem was geweest had
ik het wel geweten dan had ik al mijn materieel uit de schuur gehaald en de buurman
verdreven met een beitel van Nooitgedagt of bekogeld met de voorraad bakjes van
Floret die vol zaten met schroefjes en spijkers en de hele
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boel. Ik had laten zien dat het beste gereedschap niet onder het afdak van de buurman
hing.
Iedereen keek naar mij en zong: ‘Ze is door haar moeder bij het vuil gezet.’ Ik
werd heel beroemd, de mensen wierpen mij goud en edelstenen toe, er was een
gouden kroontje bij met een diamant, dat hield ik zelf, de grootste robijn gaf ik aan
mijn moeder en mijn vader gaf ik een zakje puur goud. Alida gaf ik een brilletje. Als
zij dat opzette zou zij de kabouters kunnen zien die in de grote eik wonen aan het
eind van onze straat waar het bos begint. Dan zou zij zich niet meer driftig op de
grond hoeven te storten of erger, met een stok porren tussen de wortels van de boom:
‘Waar zijn ze dan ik zie niets waar zijn ze waar zijn ze?’
Ik zou iedereen zo'n brilletje moeten geven.
Thuis werd ik door John opgetild en meegenomen naar de warme douche. We zeepten
elkaar in met kamperfoeliezeep zodat we van top tot teen wit zagen, maar ik was het
witste. Natuurlijk mocht ik het eerst onder de straal staan en dan stond hij rillend
voor mij met zijn washandje en zijn ingezeepte baardje alsof hij Paulus de
Boskabouter zelf was en dan begon hij te zingen. Hij zong prachtige geïmproviseerde
liedjes over wat hij die dag had meegemaakt maar vooral over Wijnand. Hij had het
haast altijd over Wijnand. Het bleef lang onduidelijk wie Wijnand was. Over Wijnand
zong hij vaak dit liedje:
Witte Wijnand jij weet niets van mijn broer
mijn broer maakt zoals jij beukennootjes kraakt
met zijn ding uit zijn gulp een stijve ferme stoot
mijn broer uit hout waar men helden van maakt
nou mijn broer slaat zo een kleine egel dood

Over dat egeltje was het laatste woord nog niet gezegd. John had me verteld dat zijn
broer een keer in zijn pyjama naar de huiskamer was gekomen en met zijn ochtendlul
de egel van zijn vrouw had doodgeslagen. Ik kon het bijna niet geloven. Egels zetten
stekels op dat is
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algemeen bekend dat weet een kind dat moet pijn doen en was de egel in een keer
dood en waar heeft hij hem geraakt en had hij bloed aan z'n... o, hij heeft hem op
zijn snuitje geraakt o ja dan kan het wel. Wijnand was in zijn leven gekomen tijdens
zijn huwelijk met Mieke. Hij had haar ontmoet in een dorp in de Achterhoek waar
hij terechtkwam nadat het in Amsterdam uit de hand was gelopen. Na een
zenuwslopend leven met rotzooi en drugs en heel aardige hoertjes op de Zeedijk wist
een pater hem naar dat dorp te krijgen voor een nieuwe toekomst. Hij werd opgenomen
in de dorpsgemeenschap, ontmoette Mieke, en na lange gesprekken met haar vader
en met een man van de kerk trouwden ze ten slotte.
Mieke werkte met gehandicapten. Volgens John was ze zo goed als
adjunct-directeur van het tehuis maar voor hem gaf ze haar baan op. Ze verhuisden
naar de stad waar John ging studeren aan het conservatorium en waar zij twee zonen
baarde. Hun oudste zoon was een mongooltje. Vlak voor de bevalling liep ze rond
te kreunen in alleen een wit hemdje, zo in haar dikke blote benen waar ze zich voor
schaamde. Ze liep door de kamer van voor naar achter. Hij zei: ‘Stel je niet zo aan,
je gaat niet dood, je krijgt een kind.’ Maar ze was zo mooi op dat moment, man wat
was ze mooi. Héél mooi. Hij zei: ‘Zou het een kroeskop worden?’ Het werd een
kroeskop die zijn tong niet binnenboord kon houden. Nog geen jaar later volgde het
tweede kind. Ze gingen scheiden toen hij naar het derde jaar van het conservatorium
ging. Mieke ging met de kinderen terug naar haar dorp. De kerk stuurde Wijnand.
‘Ik vind je nieuwe vriend nu al leuk,’ zei mijn moeder, ‘neem hem maar eens mee.’
Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan want John wist alles van Nederlandse
moeders. En die hielden hun dochters extreem in de gaten als ze verkering kregen
met een Surinamer. Daar had hij ervaring mee. Maar hij wilde wel eens met haar
praten, haar laten merken dat hij het doorhad ook al klommen ze twintig jaar geleden
in Suriname nog met blote voeten in een kokospalm om voor de koningin een
kokosnoot af te snijden. Alsof het zo'n pretje was bo-
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venin zo'n palm met al die hoorders die je het leven zuur maakten. Die hoorders
waren rupsjes van een avondvlinder die de stam doorboorden met het knagende
geluid van een cavia en die gaten maakte waar je je pink in kon steken. Van een rups
ga je echt niet dood maar deze rups had het uiterlijk van een kuikentje. En als je dit
kuikentje aaide dan stonden je handen in brand en kreeg je het heen en weer.
Maar mijn moeder kwam eerst bij ons op bezoek. Ik was een konijn en ik zat midden
op de weg met twee ronde lichten die in mijn gezicht schenen en die steeds groter
werden. Ik moest haar laten zien dat ik blij was omdat alles bij ons thuis in de
overtreffende trap moest, in de hoogste versnelling, alle grote emoties in een keer
op tafel. Ik wist dat John een kant had die mijn moeder nooit zou kennen. Dat was
zijn chocoladekant. Dat was als hij op Paulus de Boskabouter leek of als hij in de
hapjespan aubergines stoofde met een maggiblokje. Ik voelde me bij voorbaat schuldig
om niets, of misschien omdat ik de schepen voorbij zag varen.
Mijn moeder zat bij ons in de kamer thee van een schoteltje te slurpen.
‘Het is mijn grote wens,’ zei ze, ‘om naar Suriname te gaan. Dat wil ik al zo lang.
Ik heb een vriendin die er heeft gewoond en die zei ook dat het zo'n prachtig land
was.’ Thuis riep mijn moeder altijd: ‘Zwitserland is mijn land, daar voel ik me zo
goed, daar kan ik lekker ademen.’ Er stond een bos bloemen op de tafel. Mijn moeder
zei: ‘Je moet die bloemen meer water geven, ze staan bijna droog.’ En toen vertrok
ze. John praatte daarna over niets anders meer dan over die vaas met bloemen. Wat
mijn moeder daarmee bedoeld had. Ze bedoelde dat we meer aandacht moesten
besteden aan elkaar. Nee, ze bedoelde iets anders. De opmerking was speciaal tot
hem, John, gericht en het kwam erop neer dat ze had bedoeld: zorg goed voor mijn
dochter, John, dan komt er een omgangsregeling met je kinderen. Die bloemen dat
waren wij en het water was onze relatie.
‘Ze heeft Wijnand gesproken,’ zei hij opeens, ‘ze hebben het over ons. Ze hebben
contact met elkaar.’ Ik wist niet wat ik hoorde.
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‘Denk je dat deze bosneger gek is?’ vroeg hij. ‘Dit heb ik vaker meegemaakt. Ik zeg
het je, ze hebben elkaar gesproken. Je moeder keek naar die bloemen maar er zat
genoeg water in de vaas. Kijk dan, er zit genoeg in. Wij zijn die bloemen. Er moet
water bij. Water is voeding voor bloemen, Marina, denk na.’ Hij pakte de vaas en
liet me de waterstand zien.
‘De volgende keer als ze komt zetten we weer een vaas met bloemen neer. Zo
communiceren die mensen. Ik ken Wijnand toch, ik weet dat toch.’
Deze monologen herhaalden zich keer op keer. De vaas met bloemen werd dagelijks
gepakt en even ingeloerd met zo'n blik van daar zit zelfs over dríe dagen nog water
in.
John wist niet dat mijn moeder nog nooit van haar leven in metaforen had
gesproken. Dat zou ze niet eens kunnen. Ze zou het niet eens kunnen uitspreken:
metaforen. Mijn moeder struikelde over woorden zoals een kind dat net kan lopen
over zijn eigen beentjes. Ik zei tegen John: ‘Mijn moeder giet haar vazen altijd
overdreven vol met water.’
‘Fockyourmotherskont,’ zei hij.
John wist zeker dat ook de vrouw van noten- en delicatessenzaak De Wereld in
contact stond met Wijnand. Hij kende haar van de tijd dat hij daar cashewnoten kocht
voor zijn oudste zoon. Het kind moest met twee vingers een cashewnoot van zijn
hand pakken om zijn fijne motoriek te oefenen. Motoriek die John zelf niet meer
had. Die had hij laten liggen op de Zeedijk bij de aardige hoertjes. Die fijne motoriek
was voorgoed verknald door spul, ook al gebruikte hij al meer dan tien jaar niets.
Als hij naar de wc was geweest lag er meer pis op de vloer dan in de wc. Als hij
koffie dronk lag de tafel bezaaid met suiker.
John vertelde af en toe over zijn huwelijk. Mieke kreeg vaak vrienden uit het dorp
op bezoek als hij naar het conservatorium was.
‘Ik wilde ze niet in huis hebben,’ zei hij, ‘dus dan zat ze met die vrien-
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den buiten op de galerij, ook als het koud was of regende. Ze had gelogen over die
vrienden. Met een van hen had ze wat gehad. Maar dat ontkende ze. Later gaf ze mij
gelijk. Mij hou je niet voor de gek. We lagen in bed en toen zei ze ik moet je wat
bekennen, ik heb wel wat met hem gehad voordat ik jou ontmoette. En toen sloeg ik
haar op haar hoofd met het speelgoed van de kinderen, met een gele vrachtwagen.
Baf! Ze smeekte mij om op te houden. Op haar knieën. Maar ik ging door. En Mieke
smeken.’
‘Maar ze had wat met die jongen gehad voordat ze jou ontmoette,’ zei ik, ‘daar
kun je toch niet kwaad om worden?’
‘Ze had gelogen,’ antwoordde hij, ‘terwijl ik het al die tijd vermoed had.’
‘Als jij mij een keer slaat,’ zei ik, ‘dan zie je mij niet meer van de stofwolken.’
‘Ze is verhuisd met een politieagent erbij,’ ging hij verder, ‘dat deed pijn. Ik deed
helemaal niks.’ Hij knoopte zijn overhemd open en ontblootte het litteken dat ik
natuurlijk allang kende.
‘Dat heeft mijn vader gedaan met een baksteen,’ zei hij.
Mijn moeder kwam weer bij ons op bezoek. Ze zat bij het raam. Haar onderbenen
waren ingezwachteld. Ze droeg een rok en huidkleurige panty's over de witte
zwachtels. Ze had net haar spataderen laten bevriezen. Ze kwam er regelrecht vandaan.
Ze zat en ze keek vriendelijk en ze zei niet veel.
Toen ze weg was zei John: ‘Zie je nu zelf hoe het gaat? Nou zie je het dus zelf!
Dat deed ze expres met die benen. Om medelijden op te wekken. Ze praat met haar
benen in plaats van met haar mond. Net als toen met die vaas waar genoeg water in
zat. Om te zeggen, Marina kom weer bij mij, dan kan John een bezoekregeling krijgen
met zijn kinderen. Ik kijk uit mijn ogen.’
Hij wees met zijn beide wijsvingers naar zijn ogen en keek me strak aan. ‘Je moeder
heeft niet eens spataderen. De laatste keer dat ze hier was had ze een rok aan en ik
heb toen geen spatader gezien. Ie ma piema.’ Je moeders kut.
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John trok bij mij in. Hij verhuurde zijn huis onder aan Gerry, een student trompet
uit het vierde jaar. Samen brachten ze een bruine ribfluwelen bank en een wasmachine
met betonblok naar mijn huis. De rest van de spullen mocht Gerry gebruiken met
zijn trompet en zijn likkende lippen. Gerry zat de hele dag aan zijn lippen te likken
en als hij niet aan zijn lippen likte dan likte hij aan een joint. Hij speelde twee uur
trompet per dag. Langer dan twee uur konden zijn lippen niet spelen. Voordat hij
begon deed hij lippengymnastiek. Dan had je dus al gegeten en gedronken voordat
hij ook maar begonnen was. Maar ik heb hem een keer horen spelen, zo mooi zo stil.
Het was vlak na kerst en we stonden midden in de nacht op straat in de sneeuw. De
vlokken waren precies even groot en ze dwarrelden op dezelfde afstand van elkaar
naar beneden. In werkelijkheid waren het de veren uit het bed van Vrouw Holle die
in de rondte vlogen.
We kwamen met zijn drieën uit een café en ik had John een klap gegeven omdat
ik daar een heel goede reden voor had en hij had mij een klap teruggegeven. Ik lag
op mijn rug in de sneeuw en wenste dat ik een poosje kon verdwijnen, naar de
kinderkolonie, waar mijn vader ons vroeger mee dreigde maar die me nu gezellig
leek. Maar toen Gerry zijn trompet pakte en zijn ellebogen als takken in de lucht stak
en zomaar tussen de veren begon te spelen was dat het mooiste en het vrolijkste wat
ik ooit had gehoord. Er bleven mensen staan om te luisteren en sommigen gooiden
ons geld toe. Ik was trots dat ik bij het groepje van de trompettist hoorde.
Ik zat in het derde jaar van de kunstacademie, maar ik werkte meestal thuis. Ik
schilderde en tekende onder een enorme treurige ficus die ik had overgenomen van
de vorige bewoner. De boom stond in een donkerbruine vochtregulerende bak met
een gat waar een keer in de week water in moest. Toch verdomde de ficus het om
gelukkig te zijn.
Ik keek in de spiegel en ik maakte zelfportretten. Ik zong over vrouwen. Vrouwen
trekken door de straten, 't lijkt wel of de zon verrees. In miljoenen doffe keukens in
duizend maffe ateliers. Ik zong over mij-
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zelf en ik tekende een wezen met kluisgaten in plaats van ogen, die me vanuit de
spiegel koortsig aanstaarden als Catweazle. Shu shu. Wit leba.
Typischogenomspokenmeeteverdrijven.
Ik tekende portretten van componisten. Van Villa Lobos en Mahler en De Falla
en Louis Armstrong en Bach en Andriessen en Sjostakovitsj. Ik tekende foto's na.
Met potlood. Ik schilderde glas en geraniums, groente en fruit, nijptangen, lijmpotjes,
scharen en ansichtkaarten met dansende gelukkige paartjes. Alles wat ik zag tekende
ik. De hele dag door. En soms de hele nacht door. Nachten met John die op zijn gitaar
speelde en voor wie ik soms moest luisteren.
Wil je voor me luisteren.
Met de hoed van Louis Armstrong op zijn hoofd. What a wonderful world. John
speelde gitaar. Hij zong over de kleuren van de regenboog, over vissen in de zee. Ik
kon hem bijna niet aankijken. Ik zag eruit als Clarence de leeuw van Daktari en dat
was best te verdragen. Maar zoals ik John begeerde als hij Louis Armstrong nadeed.
Mijn ogen draaiden in mijn hoofd als de wereldbollen van Gerrit die de vallende
ziekte had. John keek mij aan als hij klaar was met spelen. Hij nam zijn hoed af en
maakte een buiging. En ik stond daar maar.
Kleine stukjes vel van zijn vingers bleven aan de snaren kleven. Als John nieuwe
snaren op zijn gitaar zette en zijn oude stinkende velletjes bekeek dan dacht ik altijd
aan die keer dat hij bij de slager in het winkelcentrum de koelcel was ingedoken.
John kwam de slagerij in, rukte zijn bovenkleren uit, rende naar de koeling en stortte
zich op het vlees. Het was maar een korte ervaring want de slager had hem snel te
pakken. Dat hadden ze op het conservatorium geadviseerd. Contact met rauw vlees,
daar ging je beter van spelen. Daar kreeg je gevoel van. Soms kocht hij een biefstuk
en dan liep hij daar de hele dag mee in zijn handen. Hij waste zijn gezicht, zijn armen,
zijn borst en vooral zijn vingers met rauwe biefstuk alsof hij onder de douche stond
met een lekker stuk zeep.
Na het voorspelen begon hij te praten en daar hield hij niet meer mee
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op. Hij zei ik ben een beest ik heb seks nodig ik ben een echte man en hij sloeg zich
op zijn borst.
‘Ik ben John,’ zei hij. Hij liet zijn mond na die uitspraak even zo staan. Maar het
beest leek meer op een dode egel met dode tandjes.
Hij zei: ‘Ik heb met mijn mond aan jou gezeten.’ Hij hield zijn vingers tegen zijn
lippen, keek mij aan en tikte daarna tegen mijn navel. ‘Mijn mond. Marina. Daar.
Bij jou. Weet je wat dat betekent?’
Ik zei ja.
Hij kon soms de hele dag aan het woord zijn over de driehoek Wijnand, mijn
moeder en de vrouw van De Wereld. Over de kerk, zijn kinderen en Mieke. Over
alle systemen die hem in de gaten hielden. Over de kunstacademie en het
conservatorium die ook onderling contact hadden. Over John en Marina.
Eindelijk gingen we op bezoek bij mijn moeder. Zonder dat we van tevoren hadden
gezegd dat we kwamen. Tactiek van John.
De buurman deed open. Mijn moeder was net voor we kwamen van de trap gevallen
en lag met een lichte hersenschudding in bed. We mochten boven komen. John en
ik liepen de trap op naar de slaapkamer. Mijn moeder zei tegen ons: ‘Ik ben dus echt
gevallen. Ik ben dus echt gevallen. Ik ben op mijn hoofd gevallen. Toen ik van de
trap viel dacht ik: nu val ik dus echt!’
John zat aan de rechterkant op het bed en ik aan de linkerkant en de buurman met
zijn enorme postuur stond hoog en stevig als een gebouw achter mij.
De hele rataplan begon van voren af aan. De vrouw van De Wereld, mijn moeder,
Wijnand, Mieke, de kerk de kinderen de paus, het water in de vaas, de bevroren
spataderen en nu dan ook de hersenschudding. De hersenschudding die betekende:
JOHN, DENK NA! GEBRUIK JE HERSENS.
Het betekende dat hij terug moest naar zijn eigen huis. Opeens kwam hij daarmee.
‘Ha ha ha Marina. En daarna breng ik je naar het stadhuis.’ Volgens John bedoelde
Wijnand dat hij meer kans had op een
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bezoekregeling met zijn kinderen als hij weer in zijn eigen huis ging wonen. Bij
Gerry. John was er speciaal voor naar het kantoortje van Wijnand gegaan. Het was
voor het eerst dat ik over dat kantoortje hoorde.
‘Zei Wijnand dat je weer in je eigen huis moest gaan wonen?’ vroeg ik. ‘Nee-hee,’
antwoordde John, ‘je weet toch nu wel hoe dat gaa-haat? Die mensen praten niet met
hun mond.’
Ja, ik wist hoe het ging. Ik vond het vreselijk. Maar ook goed.
John ging weer in zijn eigen huis wonen en ik zat alleen thuis onder de ficus te
tekenen en tegelijkertijd zat ik in de echoput bij de koning van Wezel die een ezel
was.
John kwam midden in de nacht naar mijn huis. Hij had nog steeds een sleutel. Ik
zei: ‘Ik wil de sleutel terug.’ Ik zei: ‘Ik wil niet meer dat je komt.’
John zei: ‘Ik breng je met een pistool tegen je kop naar de Zeedijk.’ Met dubbele
tong. Hij begon te slaan alsof hij zich een jaar lang, de tijd die we bij elkaar waren
geweest, had ingehouden. Hij liet zich eindelijk helemaal gaan. Hij sloeg op mijn
hoofd en oren en op mijn handen. Hij stompte in mijn zij. Soms pakte hij de pot
uierzalf en zei: ‘Kom, ik zal zalf op je handen zetten.’ In het begin sloeg ik terug
maar toen het erger werd niet meer. Ik beschermde mijn hoofd. Ik was bijna opgelucht
dat het gebeurde. Ik hoorde niets meer. Zijn lippen vormden de woorden: ‘Kom, ik
zal zalf op je oren zetten.’ Nee schudde ik. Geen zalf.
‘Jij gaat mij helpen mijn wasmachine te verhuizen, en dan zie je me nooit meer
terug. Van deze Surinamer kom je af,’ zei hij.
Dezelfde nacht verhuisden wij de wasmachine met betonblok terug naar het huis van
John. Ik was geen konijn meer. Ik was een rat en ik rende achter de rattenvanger van
Hamelen aan. Ik dacht niet aan ontsnappen want John wees met zijn wijsvingers naar
zijn ogen. Hij was John.
We liepen met mijn fiets over straat en op de fiets vervoerden we de wasmachine.
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Hoe de wasmachine de drie trappen naar beneden is gekomen is een gat in mijn
geheugen dat zo diep is als het gat in de tuin van Ambrosio. Hoe de wasmachine de
drie trappen naar boven is gekomen naar zijn huis is ook een gat. Maar in geeneen
gat zat een steen in goud gevat.
Saka saka.
In de vroege ochtend ging ik naar mijn moeder. De hele familie werd ingeschakeld.
Met de buurman en mijn vader ben ik teruggegaan naar mijn huis. Om spullen te
pakken voor een lange vakantie. Mijn vader zette een ander slot op de deur omdat
hij nou eenmaal goed met gereedschap was en de buurman stond op de uitkijk. Daar
was hij weer goed in. Ze stonden gebroederlijk naast elkaar en noemden elkaar bij
de voornaam. Ze zouden dit varkentje wel even wassen.
Ik verlangde naar het sprookje van Vrouw Holle. Ik wilde in de put vallen zodat
ik terecht zou komen in een weide met duizend bloemen en pratende broden en rijpe
appelbomen en niet te vergeten de veren uit het bed van Vrouw Holle die het op
aarde liet sneeuwen.
‘Kukeleku, terug is onze vuile jonkvrouw nu,’ zei de haan op de put.
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Maria Barnas
De zaal
0.42 heeft gelekt vannacht. Op de grond en op de infuuspaal hebben zich witte,
ijskristallen taarten gevormd.
‘Naar goedje,’ zegt de lange verpleegster.
Alles plakt. Of is hard.
Dit gaat er door me heen.
Meneer P zegt: ‘Als het toch eens allemaal zo zou kunnen blijven.’
Mevrouw E bestudeert een geplastificeerde menukaart. Aan de ene kant staan
barcodes, aan de andere kant het te kiezen menu. Ze bekijkt de kaart van verschillende
afstanden en geeft de kaart aan Meneer P.
Ze zegt: ‘Kijk jij eens. Wat komt er straks op het Journaal?’
Meneer P zet zijn bril op om de menukaart te bekijken en kondigt aan: ‘Preisoep,
een varkenshaasje, gebakken aardappelen of gekookte aardappelen en voor toe
hopjesvla of vanillevla.’
Hij wil de kaart teruggeven aan mevrouw E, maar ze reageert niet op zijn gebaren.
Ze bladert in een tijdschrift over beroemde mensen.
De lichten zijn uit. B snurkt met reusachtige uithalen. Mijn infuuspompen zoemen.
Op de ene staat 0.42 en op de andere 6.0.
0.42 geeft vaatverwijders, prednison en bloedverdunner. 6.0 geeft marcaïne en
lidocaïne.
De matras kraakt bij elke beweging.
Misschien kan ik nooit meer slapen.
Meneer P kamt zijn haren. Hij heeft moeite om een overzicht te krijgen van zijn
hoofd in het kleine zakspiegeltje. Met een bevende hand kamt hij een soort zwarte
schoensmeer in zijn grijze haren. Vanmiddag gaat hij naar de kerk. Hij heeft tegen
de verpleegsters gezegd dat hij weigert in pyjama te gaan.
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Er wordt door een verpleegster een overhemd uit een tas met vuil wasgoed gevist.
En uit een kast met achtergelaten spullen komt een verfrommelde stropdas.
Zodra de verpleegster de das om de hals van meneer P heeft geknoopt, loopt ze
naar de wasbak om haar handen te wassen met desinfecterende zeep.
‘Ik heb ook een pantalon nodig,’ zegt P.
‘We hebben allemaal wel eens wat nodig,’ zegt de kleine verpleegster.
‘Zo is het maar net,’ zegt de lange verpleegster.
Meneer P gaat op bed zitten en vraagt mij of er iets van de pyjama onder de dekens
uitsteekt.
Ik schud mijn hoofd van nee.
B denkt dat ze trombose heeft en eist een specialist aan haar bed. De zaalarts zegt
dat hij zich niet mag bemoeien met de reumapatiënten van een collega, en zegt ook
dat het vast geen trombose is.
B loopt paars aan en vloekt. Niemand zegt een woord. B zegt tegen mij dat ik
partij moet kiezen.
Partij? Ik zet mijn koptelefoon op en probeer een ademhalingsoefening.
Tussen de douche en de wc hangt een gordijn waar bruine spetters en klodders op
zitten. Een landschap van groene aanslag en schimmel. Ik zeg tegen de kleine
verpleegster: er hangt een poepgordijn in de douche.
Ze zegt niets. Sinds ik heb gevraagd om een eigen kamer zeggen de verpleegsters
bijna niets meer tegen me.
Mevrouw Z stapt uit bed, pakt haar stok en klapt met een enorme dreun voorover op
de grond. Er is een plaat uit haar kuit verwijderd, twee dagen geleden. Het bloed
spuit alle kanten op, als een waanzinnige fontein.
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Mevrouw Z wordt door een verpleegster tegen de wangen geslagen. De zuster zit
onder het bloed. Ook mijn bed, mijn nachtkastje, mijn pyjama en mijn handen zijn
bespetterd met bloed.
De zaalarts wil mevrouw E onderzoeken. ‘Blijf met je vuile Turkenpoten van me
af!’ gilt ze.
Er komt een ‘rijdende winkel’ binnen. B, die net nog zei te sterven aan trombose,
bestelt marsen, gevulde koeken en cocola. Ze moet meer betalen dan ze dacht. Ze
scheldt en smijt alles terug op het karretje.
Meneer P wordt in zijn bed naar de kerk gereden.
Hij trekt de dekens op tot boven zijn navel. ‘Vermomd als heer,’ zegt hij.
Middernacht, 0.6 geeft een hels alarm. Er verschijnt een strak gekruld kappershoofd
aan mijn bed, bedekt onder een dikke laag make-up. Ze spuit het infuusslangetje
door met zout en doet dit zo hard dat het is alsof de ader in mijn hand uit elkaar klapt.
Er is een nieuwe op de zaal. Ze wordt van alle kanten begluurd. Ik ben een van de
gluurders.
Een bibliotheekkarretje wordt de zaal ingereden door drie drukke vrouwen. Ze dringen
mensen boeken op. Een van de vrouwen kijkt zuur naar mijn nachtkastje en zegt: ‘U
bent al voorzien.’
De zaalarts wil een infuus inbrengen bij E.
E zegt: ‘Ik wil niet.’
‘Zal ik u dan maar met rust laten?’ vraagt de arts kalm.
Naast het bed van E bed staat een karretje met medicijnen en instrumenten. E
gromt en geeft de kar een harde duw. De kar rolt door de zaal en valt om. De vloer
is bezaaid met tangetjes, pleisters, slangetjes en zakjes voor het infuus.
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E's dochter leest oorverdovend voor. E onderbreekt haar en zegt: ‘Wie is Pim toch?
Ik ken hem niet.’
De dochter leest: ‘Als Pim voor de vierde maal het meubilair heeft opengereten
worden er korte metten gemaakt. Pim zijn nageltjes worden geknipt.’
‘Wie is Pim en hoe laat is het?’ wil E weten.
De dochter slaat een bladzijde om.
Er wordt een nieuw infuuszakje opgehangen.
‘Zo. U loopt weer op schema,’ zegt de verpleegster.
Ik weet niet wat ze bedoelt.
Elf uur 's avonds. Er komt een hoop lawaai uit het kamertje waar de verpleging bij
elkaar zit. Er wordt ‘van wacht gewisseld’, zoals ze dat noemen. Ze schaterlachen.
Ze gillen het uit van plezier terwijl de meeste mensen al slapen.
De hitte is als een vochtige warme deken die ik niet van me af kan slaan. De geur
kan ik met niets vergelijken. Van de zes moeten er drie patiënten voortdurend in bed
blijven. Dit betekent ook poepen op de zaal, met een gordijntje tussen de bedden.
Er wordt gedweild. De dweil gaat overal langs, er wordt niets verschoven. Er komt
een stok met een washandje langs mijn hoofd. De lichtbak wordt afgestoft. Een wolk
van stof verspreidt zich en komt neer op mijn bed.
De deur mag niet dicht want mevrouw B heeft claustrofobie. En omdat de deur niet
dicht kan, mogen de ramen niet open omdat het anders zou gaan stormen in de zaal.
Mevrouw B vindt dat ze verwaarloosd wordt.
‘Zet me maar met bed en al in de spoelkeuken bij het oud vuil, dat is waar ik
thuishoor volgens jullie,’ zegt ze tegen een verpleegster.
‘Zo is het maar net,’ zegt de lange verpleegster.
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De heren krijgen een plasfles die als een veldfles aan een riem aan het bed hangt.
Meneer K plast, maar hangt de fles niet goed terug. Een volle fles knalt op de
donkerbruine harige vloerbedekking. De spetters zitten overal. De verpleegsters
vloeken tegen de negentigjarige man. Ze deppen de vloer met papieren zakdoekjes.
‘Morgen komt de schoonmaakdienst,’ antwoordt een van hen op mijn vraag hoe
dit nu verder wordt schoongemaakt.
Meneer P heeft een brief gekregen waarin staat dat er plaats is voor hem in een
verpleegtehuis. Bij zijn vertrek geeft hij iedereen een hand. Hij zegt tegen mij: ‘U
was de mooiste uit het veld vol bloemen.’
In mijn patiëntenboek staat: ‘Mevrouw maakt een rustige, tevreden indruk.’
‘De zaal’ is een bewerking gemaakt door Maria Barnas van aantekeningen
die haar moeder Irma Barnas maakte in het ziekenhuis
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[Pam Emmerik
Sta me bij]
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Rinke Nijburg
Het nieuwe en brandende huis
Mijn maagdelijkheid verloor ik toen ik veertien was. Ik nam mij indertijd voor er
elk jaar aan te denken als de datum kwam en er ooit eens iets over op te schrijven.
Nu is het dan zover, maar voordat ik begin moet ik een paar dingen vertellen. Ik was
ongesteld die dag. En dat maakt een heleboel uit. Normaal gesproken ben ik helemaal
niet zo prikkelbaar, maar wel als ik ongesteld ben. Verder moet ik toegeven dat ik
een paar dingen heb verzonnen omdat het verhaal anders zo krom lijkt, zo onlogisch,
zo ongeloofwaardig. Goed. Ik was dus van huis gegaan op sokken omdat ik bang
was. Maar toen ik de rand van het bos bereikte had de angst mij alweer verlaten. Ik
heb nog wel even gekeken of de draad terugliep naar huis, of er kruimeltjes lagen,
zodat ik de weg terug gemakkelijk zou kunnen vinden, maar dat is gelogen. Ik heb
helemaal niet gekeken, niet naar een rode draad, niet naar brood, niet naar mijn
sokken; ik rende als een waanzinnige.
Het had geleken of ons huis in brand stond, zo bang was ik dat het vuur ook aan mij
zou beginnen te likken. Ik was in mijn kamer, ik lag in bed. Ik zei dat het nacht was.
Ik sliep niet. Ik praatte aan een stuk door. Met wie vertel ik later. De kamer was
stikdonker op een spleet onder een van de deuren na. Ik was aan het praten met
iemand die zich recht tegenover mij bevond in een hoek van de kamer, totdat ik links
achter zijn schim een smalle streep licht zag verschijnen. Mijn adem stokte en mijn
tong wilde geen woorden meer maken. Ik kon alleen nog maar kijken naar het vreemde
licht dat onder de deur door scheen. Eerst dacht ik dat mijn moeder naar de wc moest
en de lamp op de gang had aangedaan. Maar toen realiseerde ik me dat het licht
steeds helderder werd en niet van de gang kwam die iets meer naar rechts ligt, maar
uit de klerenkast.
Nu heeft mijn klerenkast helemaal geen lamp. Ik schrok me dan ook kapot, maar
naar de deur toe gaan en die openen dorst ik niet. Ik weet niet of ik lang zo stil in
bed heb gelegen, het leek wel een uur, maar het kan ook korter zijn geweest. Het
licht werd zo fel dat mijn ogen
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pijn gingen doen en ik ze gedeeltelijk moest afschermen met mijn handen. Door de
kieren tussen mijn vingers zag ik hoe boze tongen over de dorpel van de dichte deur
kropen. Ik wilde gillen dat er brand was, maar begreep dat als er geen rook is er ook
geen vuur kan zijn. Ik herhaal: er was geen rook en er kwamen helemaal geen
zwartwitte wolken de kamer binnenzeilen zoals op een schilderij van Ruysdael. Wel
rook ik een scherpe zweetlucht, niet van een mens maar van een dier. Ik wist wel dat
ik de slang had zitten treiteren met mijn brandende verlangen, maar dat hij zo boos
kon worden was nieuw. Voor mij althans.
Toen ik het beeld van het harige beest met zijn giftige tongen voor mij op zag
doemen, voor mijn geestesoog dan - in werkelijkheid zag ik natuurlijk niets en lag
ik alleen maar te kijken naar de vlammen die onder de deur door likten naar iets waar
ze niet bij konden, naar mij dacht ik - raakte ik in paniek en rende het huis uit de
nacht in. Toen ik het bed uitvloog stopten de tongen onmiddellijk met likken en
trokken zich vliegensvlug terug in de kast. Maar de paniek zat mij al in het bloed en
net zomin als de alcohol die ik wel eens al te gretig drink wil verdampen, net zomin
verdween de angst toen ik dat wilde. De angst huist niet in mijn vlees. Want dat heb
ik bijna niet. Lucifer jaagt op mijn onkuise gedachten als het nacht is. Op de tast
vond ik de deur naar de gang. Ik ging de trap af, de gang door, ik gleed bijna uit over
het losse kleedje, smeet de deur open en rende de tuin uit. Ik keek maar één keer
achterom om te zien of er iemand achter me aanrende, maar zag niemand, noch mijn
moeder, noch boze tongen, noch mijn aanstaande bruidegom over wie ik nog vertellen
moet. En rende door. De laan uit, de grote weg over, het stoffige zandpad op en het
bos in dat meteen achter de vuilnisstort begint.
Ik weet ergens een plekje waar zelden iemand komt. Het ligt vlak achter een
gietijzeren hek dat er al honderd jaar moet staan, want de roest valt eraf als de velletjes
van een verbrande huid. Als kind prutste ik net zolang aan die velletjes totdat ik een
klein stukje beet had. Dan trok ik in een keer een zo groot mogelijke lap eraf, dat
was de sport, en genoot van de nieuwe en brandend vochtige huid die eronder zat;
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ik zag mezelf als een versufte en ten dode opgeschreven slang die zich met al zijn
kracht uit zijn levenloze huid weet te wurmen. En hoe meer pijn mijn huid deed des
te liever het me was, want voor een nieuw vel moet men willen bloeden. Vlak achter
dat schilferige hek ligt een heuveltje, en achter dat met hei en kleine berkenscheuten
begroeide heuveltje hurkt een groepje coniferen en jeneverstruiken en weer daarachter
klapte ik tegen de met mos begroeide grond. Mooier kon het niet. Want de plek is
praktisch onzichtbaar voor de enkele wandelaar die dit bospad weleens neemt omdat
hij geen zin heeft om om te lopen, om de vuilnisbelt heen. Want het pad ligt zo dicht
tegen de vuilnisbelt aan dat de ratten je steevast voor de voeten lopen als dachten ze
dat jij de rattenvanger was. Het stinkt er altijd als de hel. Hier kon ik rustig denken.
Ik heb nog helemaal niet verteld hoe laat het was. Vier uur. Het was vier uur 's
morgens. Net boven de toppen van de dennenbossen stak de morgen één roze vinger
in de groenzwarte lucht en het leek of die vinger aarzelend en heel voorzichtig een
randje van het zwarte glas probeerde schoon te wrijven, want langzaam gloeide een
smalle streep licht op die aan kracht won naarmate de tijd verstreek. Ik hoorde alleen
een vogeltje eventjes een simpel liedje fluiten, maar daarna was het stil. Als het
trouwens niet kan dat het vier uur in de ochtend was, dan was het vijf uur. Maakt het
uit? Dat ik op de grond klapte precies op de plaats waar ik wilde liggen, is prachtig.
Nu goed. Ik lag daar op die grond met een naar adem snakkend lichaam, de armen
wijd en de voeten schrijlings over elkaar. Ik had dorst maar ja, wat moet je drinken
in het bos? Er was nog niets open. De achterkant van mijn jurk werd nat. Eerst dacht
ik dat ik hevig lag te zweten, maar toen ik met mijn handen door het mos graaide dat
ik alleen maar kende als het droog was, voelde ik het zweet op de huid van de
bosgrond. Het bos zweette, niet ik. Ik kneep en wrong het vocht uit de sponzige
bodem. Ik bevochtigde mijn lippen maar dronk er niet van. Boven me zag ik een
paar sterren. Ik meende Andromeda te herkennen maar het was iets anders, iets wat
ik niet thuis kon brengen. Hier
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schenen zomaar een paar sterren zonder dat ze samen een voorstelling maakten. Het
waren er vijf. Vier flakkerden hevig, alsof ze op het punt stonden de ogen te sluiten,
alleen de vijfde keek helder uit zijn oog en bleef mij strak aankijken, ook als ik de
andere kant opkeek. Had ik iets verkeerds gedaan?
‘Onbeschaamd oog,’ zei ik bij mijzelf. ‘Onbeschaamd boos oog, geneer je je niet
een klein meisje zo aan te kijken? Ik ben ongesteld, weet je, dus draai je alsjeblieft
om en kijk naar een kind op een andere planeet, ja? Kijk niet naar mij, want ik praat
niet veel. Ik heb net het huis waar ik vandaan kom vaarwel gezegd, heb het bij wijze
van spreken in brand gestoken. Ik zie de zware wolken met de knetterende vonken
over mij heen varen. Op weg naar jou, boos oog, om je heldere blik te vertroebelen.
De wolken die het huis van mijn moeder vervoeren, waarheen weet ik niet, vegen
voor mijn part de hele melkweg schoon. Het is een grote mislukking, die sterrenhemel.
Een puzzel zonder stukjes. Mijn moeder zei altijd dat er een dag zou komen dat ik
het huis uitga. Zo is dat. Als ze je moeder niet meer is, dan houdt het op. Punt. Ze
zei: ‘Je moet niet denken dat er een prinsesje in je zit, verscholen in je achterhuis.
Dat er een prins zal komen kloppen op je deur. Dat je uit je strakke cocon zult groeien
als een bonte vlinder. Nee meis, er is geen eten dat je kunt eten en er is geen water
dat je kunt drinken waardoor je zou groeien als dat meisje in dat ene boek. Er is ook
geen prins zoals in dat andere boek.’ Mijn moeder vergeet altijd hoe de titels ook al
weer luiden van de boeken die ik lees, de videofilms die ik zondagmiddags kijk.
Ik heet Assi. Ik ben veertien jaar en ik lig midden in de nacht op een open plek in
het bos. Het mag dan wel hartje zomer zijn, warm is het niet. Ik kan het schudden
van mijn lichaam niet stoppen. Het zal zo wel overgaan. Ik had mijn nachtpon aan
moeten trekken, een peignoir eroverheen; een regenjas, nog beter. Dikke sokken en
schoenen, een muts. Ik werd geboren op 4 oktober. Werelddierendag. De sterfdag
van Sint Franciscus, zegt mijn moeder. Vandaar die naam. Assi. Later zei ze dat het
kwam van Assepoester. Omdat ik niet haar echte
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kind was, maar een aangenomen. ‘Je echte vader,’ zei ze, ‘was de koning van een
ver land. Je echte moeder was een bitch en slechts zijn zoveelste liefde. Ik heb je
gevonden onder de ratten, tussen de vuilnis. Ze waren juist van plan je op te nemen
in hun gezin, omdat de moeder een nest jongen had verloren. Ze vonden dat je op
hen leek, zoals in die ene film met die ene man. Maar dat waren apen.’ Ze had me
niet mee moeten nemen, ze had me bij de ratten moeten laten. Maar dat deed ze ook,
zei ze, want ‘het volkje’ waar ik op school mee omging noemde ze ‘ratten’.
Hoe lang ik hier nu al lig? Geen idee. Is het van belang voor het toneelstuk? Kun
je niet wat spelers laten opdraven, wat figuranten desnoods, of dan toch maar een
prins die me hete koffie komt brengen, een glas rode wijn, zodat ik niet hoef te sterven
van de dorst? Eten hoeft niet. Nee, dank je prins, ik eet zo weinig dat het door het
oog van een naald kan. Wie kan er anders nog het koninkrijk der hemelen binnengaan?
Niemand toch. Wie daar? Ik hoor de takken kraken rechts van mij. Ik kan mij niet
bewegen, mijn rug niet, mijn nek niet. Kom eens dichterbij en stel je aan mij voor.
Ik ben Assi, zojuist van huis weggelopen.
‘Moeder, ik ben zwanger,’ zei ik gistermiddag toen ik uit school kwam. Ze zat
een film te kijken. De afstandsbediening lag in haar hand, klaar om naar een ander
kanaal te surfen als het haar te langdradig werd. Eerst zei ze dat dat niet kon, dat ik
nooit zwanger kon wezen, want ze had me toch goed voorgelicht? Toen zei ze: ‘God!
Assi! Waar denk je dat dat kind van moet leven? Je hebt geen ons vet dat het kleine
kreng op kan eten. Het zal sterven nog voor het geboren is.’ Toen ze wat rustiger
was, wat gedronken had, de fles nog kurkloos op het randje van de tafel stond, begon
ze aan een langdradig verhaal over mijn vader. En toen ze klaar was, vroeg ze van
wie het kind was. ‘Wie is de gelukkige winnaar of gingen er drie tegelijk over de
streep?’ Ik zei dat ze met haar gissingen dichter bij het vuur zat dan ze dacht. Ik wilde
haar uitleggen dat ze me niet goed had begrepen, niet goed had verstaan, dat ik niet
zwanger was maar op het punt stond geboren te worden. Ik zei niets.
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Ze zat Rosemary's Baby te kijken. Ze keek graag naar dat soort films. Ik kon
onmogelijk zeggen wat ik graag had willen zeggen. Plotseling zette ze de tv uit en
keek me aan met een boosaardige blik. Alsof ze de link naar de film zelf ook had
gelegd. ‘Verdwijn naar je kamer satanskind. Ik stop je net zolang vol met vreten tot
je het beest uitkotst. En als dat niet helpt, honger ik je uit en lok de lintworm met
een stuk spek naar buiten.’ Ik verdween naar boven, sloot de deur en knielde neer
voor mijn bed.
Nu sla ik een stuk van het verhaal over, want anders duurt het te lang en kom ik niet
toe aan het slot. Ik lag in het bos. En de hemel braakte almaar zwartwitte rook. Ik
had sirenes horen loeien, geschreeuw gehoord, gekraak. En toen was het merkwaardig
stil geworden en zag ik alleen nog maar zo nu en dan een verdwaalde vonk hoog
boven de bomen fladderen, als een blinde nachtvlinder op zoek naar een lamp. De
streep licht was verdwenen. Ik lag in het aardedonker volkomen rustig te wachten
op de komst van de prins. Ik friemelde aan het mos en snoof de lucht op van vochtige
aarde. Ik moet even hebben geslapen, want toen ik opkeek zaten er vijf kinderen om
mij heen. Ik kon ze amper zien; het was pikdonker. Ik werd hen voornamelijk gewaar
omdat ze tegen elkaar fluisterden. Ik zei: ‘Goeiemorgen! Wie van jullie weet of het
morgen is of nacht?’ De kleinste, die links van mij zat, vlak naast mijn hand,
antwoordde en zei: ‘Morgen is het nacht.’ Ik meende dat het een soort wachtwoord
was, een soort toverformule, want de anderen antwoordden hem tegelijk: ‘Het is
waar! De nacht is vandaag gekomen!’ Ik zei: ‘Welkom, welkom. Helaas heb ik geen
soep of broodjes.’ ‘Dat hindert niet,’ zei een van de anderen. ‘Daarvoor zijn we niet
hier.’ ‘Nee,’ zei ik, ‘jullie zijn gekomen om mij te helpen.’ ‘Nee,’ zei de grootste
van de vijf. Het was een meisje dat wel een beetje op mij leek, tenminste haar stem
leek op die van mij. Ze had hetzelfde accent als ik en dezelfde dromerige toon: ‘Nee,
niet om te helpen, om te leren. We hebben een groot pistool meegebracht. Je krijgt
een les die niemand leert.’ Ik zei dat me dat niet gemakkelijk leek, dat het een beetje
leek op de kameel en het oog van de naald,
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maar ze luisterden niet. ‘Als je een doel voor ogen hebt moet je goed kunnen mikken,’
zei een meisje, ‘maar als het donker wordt is jagen onmogelijk.’ Ik zei dat ik dat
begreep en dat het me logisch leek. ‘Maar,’ vroeg ik, ‘hoe herkent de jager zijn prooi
als hij de prooi niet zien kan? Mag hij zich omkleden? Mag hij de huid van het hert
aantrekken en zijn eigen vel verbergen?’ ‘Wie het beest waarop hij jaagt niet kent
zal het nooit kunnen doden,’ zei het grootste meisje. Ze sprak met zoveel gezag dat
ik er moeite mee had mijn vragen te formuleren. Het duurde dan ook niet lang of ik
begreep niet meer waar de vijf het over hadden. Ze leken meer met elkaar in gesprek
dan met mij en soms praatten ze zo zacht dat ik het amper kon verstaan.
Het praten werd geroezemoes en het geroezemoes een zachte aangename zoemtoon.
Ik luisterde niet meer, ik dutte weg. Totdat ik iets kouds aan mijn rechterhand voelde.
Ik dacht eerst dat een van de kinderen mij aanraakte, dat hij koude handen had.
Plotseling begreep ik dat wat ik voelde geen bloedeloze kinderhand was maar het
koude staal van het pistool dat zij hadden meegenomen. Het gevaarte was zo dichtbij
dat ik het staal zag glinsteren in het donker. Ik zag hoe een hand de veiligheidspal
overhaalde en voor ik het begreep lag mijn vinger strak om de trekker en haalde ik
over. Vrijwel meteen daarna schoot een vlammende pijn door mijn rechtervoet. Ik
zag niets, maar voelde des te beter hoe mijn voet vliegensvlug groter werd en groter,
totdat ik de tenen boven de bomen zag uitsteken. Het deed me denken aan Alice in
Wonderland. Ik had de Disney-film vaak gezien en me steeds afgevraagd hoe het
moment van groeien zou aanvoelen. Als niet alleen de huid zou gloeien en barsten,
maar het hele lichaam monsterlijke proporties zou aannemen. Omdat het lichaam er
nu eenmaal naar snakt om boven de dingen uit te stijgen; alsof het lichaam uit de
geest kan treden.
Ik weet niet hoeveel kogels ik heb afgevuurd. Ik heb ze niet geteld. Vijf? Zes?
Zeven? Hoeveel kogels gaan er in een magazijn? Hoeveel pijlen hadden de soldaten
op hun boog die de heilige Sebastiaan als schietschijf gebruikten? Had hij de pijlen
kunnen tellen die op hem u werden afgevuurd? Had ook hij steeds een deel van zijn
lichaam voe-
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len zwellen, net zolang tot hij boven alles uitstak en helemaal alleen was en veilig
voor de jagers? En wat voelde Gulliver van de speldenprikken die de Lilliputters op
hem afvuurden? Ik schoot met links: voelde nu mijn linkervoet groeien als kool, zag
vijf nieuwe bomen naar de hemel reiken. Schoot nog maar eens met rechts. Begreep
waarom pistool en kogels zo reusachtig groot waren geweest toen ik mijn linkerhand
zag opzwellen als een luchtballon die men 's morgens vroeg opiaat. Kon met pijn en
moeite de trekker nog eens overhalen met links om ook de rechterhand te zien
opstijgen naar de linker. Voelde na het volgende schot mijn linkerzij en borstkas
zwellen alsof ik maar adem kon blijven halen zonder dat de ingeademde lucht er
weer uit hoefde. Zag het monsterlijke lichaam als een donderwolk samentrekken en
opvaren naar de hemel; alsof ik wilde zitten aan de rechterhand van God de Vader
vanwaar ik met de Zoon zou komen oordelen over de levenden en de doden. En ik
begreep waarom mijn moeder mij naar de grote heilige van Assisi had genoemd;
waarom ik werd geboren op Werelddierendag. Zag vuur branden zonder wolken,
voelde vuurtongen likken zonder te verbranden. Wist dat water was veranderd in
wijn.
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Rogi Wieg
Voor Hanny Michaelis
Gedicht en contra-gedicht
De tafel met de twee hoofden,
en de naakte vrouw met de bloemen
en de pijl, en de streepjes en alles
wat je ziet is gewoon een beweging
van de hand en van de geest.
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De koestering van een kunststukje
Dichten is een discipline,
één van de vele olijven
in het bakje van het woordenboekenrestaurant.
De discipline dept het wondje
van de ziel; een doorbloed gedicht
leeft langer, heeft pit als de verse,
groene olijf (in de mond van de geliefde?).
De olijf verdwijnt, de pit komt in een
ander bakje; de ziel verliest druppels bloed.
Maar de discipline blijft als honger
en dorst, al wordt er nooit meer een enkel
woord geschreven.*

*

Maar jij schrijft weer, zoals ik weer uitbeeld.
Onlangs verschenen vier nieuwe verzen van Hanny Michaelis in Tirade.
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Wachten op een vers
Of je tekent, schrijft, of schildert,
het gaat met de geest en de hand,
alles gaat ook met het oog, maar
het oog is de ingang en de uitgang
van de bioscoop, de glazen deur
met de kaartenknipper, de goedkeurder.
Grote kunst gaat door
het oog van de naald, een enkele
blauwe draad van zee en hemel
wordt daarna uitvergroot, liefgehebt.
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Daphne Buter
Bel me eens...
Op het strand waren de rotsen begroeid met gifgroen zeemos, dat hem aan glanzend
fluweel deed denken. Tussen de keien wemelde het van de krabben en zeesterren.
Het was de afgelopen tijd een beetje kil geweest maar allengs trok de fijne mist op
en werd het warmer. Hij zette zijn hand boven zijn ogen en tuurde in de verte, over
de windstille zee met een zweem van blauw, die hem een beetje droef stemde. Het
was nog rustig langs de kust. Een paar kinderen duwden met een schepnet door de
vloedlijn; achter hen voer een pruttelende garnalenkotter voorbij. De boot sneed door
het water als een puffende walvis. Hij nam zijn tas op en begon te lopen, terwijl
scheermessen, kokkels en venusschelpen onder zijn schoenen kraakten. Hij ademde
diep in. De frisse ochtendlucht verkwikte hem en het strand lag voor hem als een
onbetreden eiland dat hem uit zijn lusteloosheid dreef. Ineens hield hij zijn pas in.
Er klauterde een dikke krab over een schelpenbank. Het was jaren geleden dat hij
zo'n grote krab had gezien. Stom dwaalde het dier van de golven af. Hij bukte zich
en zette de tas neer, tilde de krab voorzichtig op aan zijn schild en tuurde naar de
spookachtige oogjes, waarin hij angst meende te lezen, hoewel hij wist dat dit
onmogelijk was. De vlezige voorpoten van de krab friemelden naast zijn lichaam en
de scharen openden zich dreigend in de lucht.
Vanaf de garnalenkotter waaide een bedorven visgeur. Hij tuurde in de verte naar
de dagjesmensen die als mieren over de duinenrij kropen. Hij lachte sardonisch, zette
het schaaldier op een van de rotsen en verpletterde het pantser met de hak van zijn
schoen. Het schild kraakte droog en barstte open. Gefascineerd keek hij toe hoe de
scharen hulpeloos over een sterfbed van algen maaiden, totdat de bewegingen trager
werden als van een uitgeputte zwemmer. Uit de scheuren in het pantser parelde
doorschijnend en kleurloos vocht. Hij haalde zijn vinger er doorheen, bracht hem
naar zijn lippen en proefde een levertraanachtige smaak.
Hij hoorde voetstappen en veegde snel zijn vinger af aan zijn overhemd. Een mager
jongetje met een rode pet op en slechts gekleed in
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een versleten zwembroek rende nieuwsgierig naar hem toe en bleef stilstaan in een
plas zeewater.
‘Wat heeft u daar gevonden?’
Het kind had een bleek en onaantrekkelijk gezicht. Dun bruin haar omlijstte zijn
wangen. Aan de vlekken rond zijn lippen was te zien dat hij kort geleden een boterham
met jam had gegeten. Het kereltje fladderde met zijn armen, alsof hij enigszins
spastisch was.
Hij keek in zijn bleekblauwe ogen.
‘Dat gaat je niets aan, kleine jamvreter.’
Argwanend bespiedde het kind hem, met zijn ogen tegen het zonlicht toegeknepen
wreef hij in zijn handjes, zoals een oude man zou doen.
‘Ik ben geen jamvreter.’
‘Jij bent zeker wel een jamvreter. Ik zie het aan de vlekken om je vieze mondje.’
Het ventje tastte aarzelend met zijn vingers naar zijn lippen, haalde toen zijn
schouders op en boog zich over de rots, waar de resten van de krab werden bezocht
door vliegen.
‘Het is een dode krab,’ zei hij teleurgesteld. Hij nam zijn pet van zijn hoofd en
speelde ermee. Het schaaldier bewoog niet meer. Het jongetje stak zijn hand uit en
tilde het beest op aan een van de scharen.
‘Afblijven! Het is mijn krab, ik heb hem gevonden.’
De krab plofte ondersteboven in het zand.
Het jochie keek omhoog, bracht zijn duim naar zijn mond en begon op zijn nagel
te bijten.
‘Wat gaat u met hem doen?’
‘Ik vreet hem op. Verderop in de duinen heb ik een hol gegraven, daar woon ik.
Elke dag kom ik naar het strand om te jutten. Ik leef van alles wat ik in zee vind.’
Hij keek dreigend naar het kindergezicht, dat hem met open mond aanstaarde. Hij
begon te fluisteren: ‘Diep in dat hol verscholen zit mijn vrouw, zij is een zeemeermin
met een lange zilveren staart en haren van blaaswier. Zij is de koningin van de zee,
maar hoe aardig ze ook lijkt, ze heeft de streken van een toverheks. En weet je wat
ze vanavond eten wil?’
Het kind schudde traag zijn hoofd.
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‘Jongetjes met rode petten...’ Hij lachte grijnzend, stak zijn hand uit naar de arm van
de jongen maar deze deinsde achteruit.
‘Jij bent gek, jij bent gek!’ joelde het jochie. Terwijl hij naar de zee begon te rennen
verloor hij zijn pet in het zand. Zijn witte armen wapperden vleugelachtig naast zijn
magere lichaam, totdat hij in de opkomende golven verdween.
De man brak de krab zijn poten af en woog ze in de palm van zijn hand. Vederlicht.
Hij bestudeerde de zalmkleurige scharen met kleine tandjes tussen de harde
grijpvingers en ineens speet het hem dat hij de krab had gedood.
Hij tuurde naar de zee en zag dat de garnalenkotter keerde. Het jongetje was
nergens meer te bekennen. Zou hij verdronken zijn? Hij zoog zijn onderlip naar
binnen en zocht het oneindige water af, zag toen een paar vrouwen met opgehesen
rokken pootjebaden aan de vloedlijn en stelde zichzelf gerust met de gedachte dat
een van hen de moeder van het jongetje zou kunnen zijn. Hij raapte de rode pet op
en overwoog om hem mee te nemen, maar hij bedacht zich. Glimlachend gooide hij
het karkas en de poten van de krab erin en legde het hoofddeksel op een duidelijk
zichtbare plek op de rotsen.
Langzaam klom hij over het hete zand omhoog, totdat zijn voeten de duinbegroeiing
bereikten. De stekelige bladeren van zeedistels hadden een zilveren gloed, alsof mist
het blauwe blad bestoven had. Hij bukte zich bij een van de planten, probeerde hem
te plukken maar de wortels waren te taai en de stekels prikten in zijn vingertoppen.
Hij bleef besluiteloos staan en wiste het zweet van zijn bovenlip. Vergezeld door
een paar hongerige meeuwen sjokte hij toen verder de duinen in en ging daar languit
in een kuil in het onpeilbare diep van de hemel liggen staren, totdat zijn ogen
begonnen te tranen van het felle zonlicht dat messcherp door een veegwolk heen
brandde.
De hele morgen had hij met zijn ziel onder zijn arm over het strand gekuierd, op
zoek naar een geschikte plek om de dag door te brengen, en nu lag hij lusteloos in
een duinpan en verveelde zich stierlijk. Ovenheet zand brandde onder zijn rug. Niet
al te hoog dreven de meeuwen
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voorbij en in de verte een zwerm zwarte vogeltjes. Hij ging rechtop zitten, opende
zijn tas en haalde een badlaken te voorschijn. Eerst spreidde hij de handdoek uit,
zorgvuldig, zodat er geen zandkorrels op kwamen. Daarna haalde hij een zak met
broodjes uit de tas, een verrekijker en een thermoskan met koffie, die hij midden op
het kleed zette.
Hij zat met zijn benen recht naar voren uitgestrekt op een punt van de handdoek
en begon te eten van het brood met gekookte eieren dat Alda voor hem had gemaakt.
Ze was het zout vergeten. De koffie was goed, met veel melk en suiker, precies zoals
hij het wilde. Vanmorgen had hij haar begluurd terwijl ze zingend in de keuken het
lunchpakket had samengesteld. Geërgerd had hij haar enorme heupen zien bewegen
op de tonen van haar gezang. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen...
Ondertussen sloften haar versleten pantoffels over de bruine plavuizen van de
keukenvloer. Hij vroeg zich af waarom een vrouw die niet van kinderen hield dat
soort liedjes zong. Zij had nooit kinderen gewild om de simpele reden dat ze niet
van drukte en rommel hield. Zittend in de duinpan bevreemdde hem dit ineens en
even kwam er iets van het oude verlangen naar een gezin in hem naar boven. Hij
verslikte zich in het brood en werd zich de stilte rondom hem bewust. De rust die er
in de duinen heerste was plezierig, maar gaf hem ook het gevoel dat hij kwetsbaar
was. Wat zou hij doen als er ineens iemand met een pistool op hem af zou komen
om hem te beroven?
Hij spiedde om zich heen. Het was windstil maar een geheimzinnige adem blies
de grashalmen allemaal dezelfde kant op. Er was niemand te zien. Hij nam nog een
slok koffie en geeuwde. Zou Alda hem missen nu hij een dagje weg was? Hij haalde
zijn schouders op. Als ze kinderen hadden gehad, dan waren ze vandaag met zijn
allen naar het strand gegaan. Hij zette de gedachte van zich af. Voor kinderen was
het nu te laat. Hun liefdesleven was ook al lang geleden gedoofd, zoals een kaars
uiteindelijk sissend aan zijn einde komt. Hij zuchtte. Ooit moesten zij voor de laatste
keer de liefde hebben bedreven. Terwijl hij weer bedachtzaam op het brood begon
te kauwen, herinnerde hij zich niet in
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welk jaar dat was geweest. Hij besefte dat hij zich zelfs niet meer voor de geest kon
halen hoe het was om het met haar te doen. Alda woog nu meer dan 230 kilo. De
vetschoot aan haar buik hing tot op haar dijen en onder die hoeveelheid overbodig
vlees, in de plooien van haar huid, zat een broeierig gebied vol kloven en zweren dat
hij elke avond voor haar insmeerde met zinkzalf. Bij die gedachte trok hij een vies
gezicht en gooide zijn boterham in het zand.
Was het liefde geweest? Had hij ooit dronken van begeerte naar haar lichaam
verlangd, toen dat jong en slank was? Hadden zijn lippen als de gulzige lippen van
een kind aan haar borst gedronken? Hij herinnerde zich slechts de eerste keer dat zij
gemeenschap hadden, waarschijnlijk omdat men de eerste keer met elke willekeurige
geliefde, nu eenmaal altijd lijkt te onthouden. Nu kon hij haar geur weer ruiken. Die
prikkelende geur van melk en vis. Hij keek voor zich uit om het beeld op te roepen
van de jonge naakte Alda. In gedachten zag hij hoe zij haar benen voor hem opende
en tot zijn eigen verbazing voelde hij dat hij een erectie kreeg. De opwinding werd
zo heftig dat hij nerveus om zich heen gluurde. Er was geen mens te zien. Hij
probeerde de aanvechting om toe te geven te bedwingen omdat het was of de
verbaasde ogen van Alda hem in de rug prikten maar even later maakte hij toch zijn
gulp open en zodra hij zichzelf aanraakte, spoot hij zijn zaad in het zand. Hij sloot
zijn ogen terwijl het intense gevoel weer afnam. Achter de duinen trokken golven
zich hijgend terug in de oneindige watermassa van de zee.
Beschaamd haalde hij een papieren servet uit de tas, veegde zich haastig schoon
en sloot de rits van zijn broek. Hij strooide wat zand over de witte snotachtige
druppels. ‘Je bent gek,’ fluisterde hij alsof hij het tegen iemand anders had. Daarna
keek hij met een mistroostige blik naar de duinen.
Hij nipte van de koffie. Zonnestralen schroeiden op zijn kalende schedel. Bij gebrek
aan een pet legde hij een papieren servet op zijn hoofd, maar het servet werd vrijwel
direct meegenomen door een zuchtje wind en de lucht ingezogen. Verderop bleef
het aan de grillige takken
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van een braamstruik hangen, raakte weer los en dwarrelde over het pad, waar hij
iemand hoorde naderen. Snel goot hij de koffie in het zand, schroefde de dop op de
thermoskan en ging op zijn buik liggen, met de verrekijker in zijn handen.
Een prachtig jong meisje liep voorbij. Ze droeg een korte hemelsblauwe broek en
had de slippen van haar bloes onder haar puntige borsten vastgeknoopt. Hij likte over
zijn lippen en keek haar na door de verrekijker. Op haar rug danste een parelende
paardenstaart en haar benen glansden gezond in het zonlicht. De aanblik van haar
kont benam hem de adem.
Stel dat ik een moordenaar zou zijn, dacht hij. Dan zou ik uit deze duinpan overeind
schieten en me aan dat grietje vergrijpen. Ik zou mijn prooi de kleren van het lijf
scheuren en daarna zou ik mij tegoed doen aan haar lichaam. Ik zou haar keel
dichtknijpen en als zij dood was, zou ik haar haren afknippen en in mijn tas stoppen
om ze mee naar huis te nemen als een trofee. Voorzichtig zou ik haar verbaasde ogen
sluiten, haar zachte mond met zand vullen en haar begraven...
Het meisje liep de heuvel over en terwijl hij haar nakeek, vroeg hij zich af hoe hij
op zo'n afschuwelijke gedachte kwam. Zou er in hem een moordenaar schuilen? Hij
ging rechtop zitten en klopte het zand van zijn kleren. Hij dacht aan het jongetje met
de rode pet. Misschien had hij het kind zo veel schrik aangejaagd dat hij te ver de
zee in was gelopen en was verdronken, dan dreef zijn witte lichaam nu ergens op de
eenzame golven.
Een druppel zweet rolde kietelend over zijn rug. Hij zuchtte zorgelijk en verweet
zichzelf dat hij niet de moeite had genomen om te wachten tot het kind was
teruggekeerd om zijn pet te zoeken; nu zou de onzekerheid de hele dag aan hem
blijven knagen. Hoorde hij het geloei van een sirene op het strand? Nee, het was de
lauwe wind maar, die toenam en vanaf de duinenrij een regen van fijne zandkorrels
over hem heen sproeide. Hij veegde ze van zijn witte knieën. Die benen van jou
hebben zonlicht nodig, had Alda vanmorgen gegrapt toen hij in zijn korte broek voor
haar stond. Dat moest zij nodig zeggen, haar wasbleke ledematen vervulden hem
met zo'n afschuw dat hij er niet rouwig
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om was dat hij nooit meer tussen haar dijen mocht liggen. Het verbaasde hem dat
een man zo ver kon komen. Was hij gewend geraakt aan een leven zonder lichamelijke
liefde?
Hij kauwde op zijn onderlip. Hij dacht ineens aan de krab die hij verpletterd had
en vroeg zich af waarom hij dat stomme dier vermoord had. Peinzend keek hij naar
de grond. Uit verveling, dacht hij, ik heb het uit verveling gedaan.
In de bunker was het aardedonker. Voorzichtig daalde hij de stenen trap af en voelde
de prettige koelte op zijn lichaam. Na enige tijd wenden zijn ogen aan de duisternis
en in het schaarse licht dat door de ingang naar binnen viel, begon hij dingen te
onderscheiden. Op de grond lagen kiezelstenen en dorre grashalmen. Stuifzand had
zich opgehoopt tegen de muur. Er hadden kinderen gespeeld, want er lag een plastic
autootje op de vloer. Hij raapte het op. De speelgoedauto, die hem een beetje ontroerde
omdat het hem aan zijn jeugd deed denken, lag daar misschien al jaren want de rode
kleur was verbleekt.
Hoe vaak had hij zich vroeger voorgesteld om met zijn eigen zoontje naar het
strand te gaan? En nu zat hij hier op zijn vrije dag in zijn eentje in een koude bunker.
Het leven dat hij ooit voor zichzelf voor ogen had gehad was in de loop der jaren uit
zijn vingers weggeglipt en bijna onopgemerkt waren de beste jaren voorbijgegaan.
Hij huiverde, want de verlatenheid begon aan hem te knagen.
Hij ging op de grond zitten, leunde met zijn rug tegen de betonnen wal en reed
met het autootje over de vloer. De bandjes knarsten en lieten een spoor na in het
zand. Om iets zinnigs te doen te hebben schonk hij zichzelf nog een beker koffie in
en dronk.
Hij luisterde naar het gehuil van meeuwen, die zich misschien net zo verveelden
als hij. Hij begon een deuntje te neuriën. Het was in deze sombere bergplaats nog
altijd beter dan thuis, waar de muren op hem afkwamen en waar Alda hem met haar
vraatzucht irriteerde. Ineens besefte hij dat hij de melodie van een van Alda's
kinderliedjes zat te neuriën en hij hield er abrupt mee op. In het halfduister zag hij
haar gezicht voor zich, een kogelrond hoofd met vriendelijke wijze ogen.
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Men kon veel van haar zeggen maar dom was ze niet. Haar mensenkennis had hem
regelmatig verbluft. In één oogopslag doorzag ze de mensen, hun zwakke en sterke
eigenschappen. En ze hield van de natuur. Met een blik op de hemel kon ze zien wat
voor weer er op komst was. Aan het gedrag van spinnen die op het balkon huisden
kon ze aflezen of er regen of storm werd verwacht. Gisteren nog had zij hem voorspeld
dat het vandaag een stralende dag zou worden omdat de zwaluwen hoog vlogen, en
ze had gelijk gekregen.
Ze was geen slecht mens; ze had maar één zwakte en dat was haar eetlust. Het
was een probleem dat hij niet kende. Zelf at hij uitsluitend op gezette tijden en vette
spijzen stonden hem tegen. Hij vroeg zich af welke magische aantrekkingskracht de
geur van gebak, of zelfs de aanblik van het etiket op een blikje frankfurters, op haar
geest had, dat zij zich er niet tegen kon verzetten en was uitgegroeid tot een
wanstaltige reuzin. Hij zag haar vraatzucht als een psychische ziekte, want zij
ondervond veel hinder van haar gewicht. Het belemmerde haar in de gewone
dagelijkse dingen, zoals zich aan- of uitkleden. Amechtig hijgend liet zij zich 's
avonds door hem wassen. Naakt plofte zij op bed en slechts met moeite lukte het
haar om haar loodzware benen op het matras te hijsen. Onder haar borsten, die hem
aan vlezige bladeren van een vergeelde vetplant deden denken, was de huid rood en
kapot. Op de tepels, groot en donker, groeiden krullende haren. Zelfs als zij op haar
rug lag waren haar vrouwelijke delen niet te zien door de vette buik. Terwijl hij haar
waste en de smetplekken verzorgde, kwebbelde zij tegen hem over onbenullige zaken,
zoals een patiënt in een ziekenhuis tegen een verpleegster aanpraat.
Hij stak even zijn tong uit, nam nog een boterham uit het zakje en zette zijn tanden
erin.
Alda was verslaafd aan voedsel. Als zij eenmaal begon te eten kon zij niet meer
ophouden. Hij kende haar niet anders dan kauwend of likkebaardend bij de ijskast
vol worsten, taarten en andere lekkernijen die zij niet kon weerstaan. En zij rookte,
een gewoonte die hem zo mogelijk met nog meer afschuw vervulde.
Hij hield niet meer van haar en op het moment dat deze gedachte als
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een waarheid in hem opkwam, besefte hij ook dat hij dit eigenlijk al heel lang wist.
Op de muur tegenover hem schoot de haastige schaduw van een vogel voorbij.
Hij ging rechtop zitten en schraapte zijn keel. Hij raapte gortdroog zand van de vloer
en liet het als water uit zijn hand lopen. Haatte hij Alda? Nee, zo erg was het niet.
Ze liet hem koud. Feitelijk was ze een vreemde voor hem geworden. Een vrouw die
zichzelf met voedsel verminkte. Hun leven werd gedomineerd door haar ziekelijke
eetlust want Alda kwam niet meer de straat op. Ze was zo snel benauwd, zelfs de
wandeling van de sofa naar het toilet viel haar al zwaar. Eenmaal daar aangekomen
moest hij er aan te pas komen om haar kleren van haar lichaam af te stropen en om
haar achterste af te vegen nadat ze haar behoefte had gedaan.
Hij veegde zijn handen af aan zijn broekspijpen.
Soms had hij geen zin om haar te helpen op het toilet. Dan bleef hij mokkend in
zijn luie stoeltje in de huiskamer zitten en bekeek zijn postzegelverzameling. Als zij
hem vanaf de wc verwensingen toeriep omdat het haar niet lukte om weer op te staan,
zette hij gewoon de radio aan en liet haar daar een tijdje zitten.
Hij vloekte binnensmonds. Hij had geen geliefde meer; hij had de verzorging voor
een grote zwaarlijvige baby, een jengelend kind. Hij hield het woonhuis schoon,
haalde boodschappen, deed de was en de strijk en kookte de maaltijden. Hij voorzag
Alda de godganse dag van lekkere tussendoortjes omdat hij het had opgegeven zich
tegen haar eetlust te verzetten: als zij zich dood wilde eten, dan moest ze dat maar
doen. Hij sloeg zijn armen over elkaar en vroeg zich af of hij net zo schuldig aan
haar overgewicht was als zijzelf. Daarna haalde hij chagrijnig zijn schouders op.
Alda zeurde om de koektrommel, om een beker warme chocolade, om een kom soep.
Ze hield pas op met pruilen als hij haar gaf waar ze om vroeg. Was het dan zo vreemd
dat hij toegaf aan haar gebedel? Hij wilde ook wel eens rust aan zijn kop. Soms
begluurde hij haar terwijl ze at. Liggend op de sofa schrokte ze taartjes, pinda's en
boterhammen naar binnen. Op gezette tijden dronk ze haar koffie uit een gebloemde
beker, en 's avonds at ze gulzig
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een paar borden aardappels, groenten en sudderlappen met een flinke scheut jus. Na
het dessert rookte ze glimlachend twee sigaretten. De rook die opsteeg uit haar van
vet glanzende lippen maakte hem misselijk. De huisarts had haar voorspelt dat ze zo
niet oud zou worden, maar zelfs die sombere voorspelling leek haar niet te deren.
Zij at en rookte, at en rookte... en zolang hij haar verzorgde was ze goedgemutst,
maakte ze haar grapjes en zong ze haar kinderliedjes.
Hij tilde het autootje op en smeet het met een klap tegen de muur van de bunker.
Een van de wieltjes schoot los en rolde over de vloer. Zelfs op zijn vrije dag zat hij
aan Alda te denken, terwijl haar zuster Emmy vanmorgen was overgekomen, juist
omdat hij er niet meer tegen kon. Misschien moest hij zijn dag er niet door laten
verpesten. Hij geeuwde, stopte de zak met boterhammen in zijn tas en sloot hem.
Normaal gesproken deed hij nooit een middagdutje maar nu legde hij zijn hoofd op
de tas en sloot zijn ogen. De vloer van de bunker was steenkoud.
Hij had Emmy vanmorgen vroeg van het station afgehaald. Toen hij daar aankwam,
stond ze naast haar koffer op de stoep met een gesloten paraplu als een slagwapen
in haar hand. Met meesmuilende blik bespiedde ze mensen die het station in- en
uitliepen. Ze was het leven op de boerderij gewend en in haar voorstellingsvermogen
was de grote stad een plaats die zich het beste liet vergelijken met een jungle vol
wrede en gevaarlijke dieren.
Hartelijk had hij haar op de wangen gekust. Net als Alda was ze zwaarlijvig, maar
niet zo ernstig. Zij kon zich nog gemakkelijk bewegen en was een bedrijvige vrouw.
Hoewel ze naar zure melk en meikaas rook, had hij haar aanbod om een paar dagen
te komen logeren en Alda te verzorgen, dankbaar aanvaard.
Hij had haar koffer in de taxi gezet. Onderweg praatte zij over de gevaren van de
grote stad. Emmy prees zichzelf gelukkig dat ze op het platteland woonde, waar alles
nog gemoedelijk was, zoals zij het zelf uitdrukte. Ze snoefde over haar zes kinderen,
die zoveel voor haar betekenden. Toen ze het huis naderden, kreeg het gesprek een
vertrouwelijke toon. Hij sprak zijn zorg uit over Alda's gewicht. Hij vertelde

Lust en Gratie. Jaargang 17

74
Emmy over haar doorgezakte knieën, de rugklachten en over de huidproblemen die
ze ondervond. Na een tijdje had Emmy zijn hand gepakt en gezegd: ‘Zet het uit je
hoofd. De komende dagen heb jij je handen even vrij.’ Toen ze thuiskwamen, zat
Alda puffend op de sofa en at een gebakje met room en chocolade.
‘Ik ben maar vast begonnen want ze zagen er zo lekker uit,’ merkte ze op. Emmy
en hij hadden elkaar veelbetekenend aangekeken en er om gelachen.
Hij stapte uit de bunker het zonlicht in en keek naar de oneindig blauwe lucht, waar
een paar dunne streepwolken een schilderachtig effect teweegbrachten. Er zweefde
een rode vlieger op de wind, die door iemand vanaf het strand was opgelaten. Zou
die van het jongetje met de rode pet zijn? De vlieger begon te tollen, maakte een
duikvlucht naar beneden en verdween uit het zicht achter de duinenrij. Een hamerende
angst overviel hem en legde een knijpende hand om zijn hart. Hij begon met zijn tas
het duinpad af te lopen. Hij zette de pas erin, zich erover verwonderend dat hij
schijnbaar niet kon genieten van zijn rust. Wat interesseerde hem dat kind? Een
stevige wandeling zou hem helpen zijn gedachten te verzetten. Vroeger trokken zijn
ouders elke zondag met hem naar de bossen van Hoog Soeren, waar ze soms in de
vroegste uren van de morgen wilde zwijnen of herten zagen. In de herfst zochten ze
paddestoelen; hij kende het verschil tussen de giftige en eetbare soorten. 's Winters
hadden ze gezocht naar de sporen van herten en reeën in de sneeuw. Zijn ouders
hadden hem liefde en respect voor de natuur bijgebracht en nu kon hij niet meer
genieten van een eenvoudige wandeling; liep hij maar te piekeren, jaagde wildvreemde
kinderen angst aan en vermoordde weerloze krabben.
Hij beklom het pad dat steil omhoog voerde en voelde spierpijn in zijn kuiten. Op
de top van een van de duinen bleef hij staan uithijgen. Heuvel na heuvel had hij nog
te beklimmen en de energie ontbrak hem. Het speet hem dat hij geen boek had
meegenomen. Als hij iets te lezen had gehad, dan zou hij zich kunnen verliezen in
een verhaal en zijn ellende vergeten. Vanuit de leegte van de hemel keek het metalen
oog
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van de zon op hem neer. Ineens voelde hij de behoefte aan mensen om zich heen.
Alsof de dood hem op de hielen zat keerde hij zich om en daalde het zojuist
beklommen pad weer af.
Op het terras van de strandtent zaten mensen in badkleding in de zon. Vrolijke,
lachende mensen met glazen frisdrank of bier in hun handen. Etende mensen, pratende
mensen. Mensen die plezier hadden in hun leven. Hij nam plaats aan een tafeltje
onder een gestreepte parasol, maar de zon scheen hem nog net in het gezicht. De
hitte tergde hem en straks zou hij aan een ober vragen of de luifel kon worden
uitgeschoven.
Hij keek om zich heen en constateerde dat hij de enige was die zonder gezelschap
aan een tafeltje zat. Hij stond op om binnen een krant te kopen. In het etablissement
zweefde een verstikkende sluier sigarettenrook. Uit luidsprekers klonk vrolijke
muziek en aan de bar zaten badgasten die met hun luide gesprekken een beschonken
indruk maakten. Bij de toog aangekomen probeerde hij oogcontact te krijgen met de
dames van de bediening. Ze spoelden bierglazen om, stapelden borden op, schonken
koffie in kopjes en riepen bestellingen naar elkaar. Het leek alsof ze hem niet
opmerkten. Na een tijdje begon hij te kuchen maar het geluid van zijn gehoest ging
in het geroezemoes verloren. Iemand zocht een andere zender op de radio en een
kakofonie van geluiden was het gevolg. Om een ontspannen indruk te maken legde
hij zijn ellebogen op de bar terwijl zijn vingers met een bierviltje speelden. Hij draaide
het om en zag op de achterkant een telefoonnummer staan. Boven het telefoonnummer
stond: Bel me eens... Hitte klom naar zijn gezicht. Hij keerde het bierviltje om, legde
het terug op tafel, nam het weer op en las nogmaals de neergekrabbelde woorden op
de achterkant om te zien of hij zich niet vergist had. Bel me eens... Wie schreef zo'n
uitnodiging op een bierviltje in een café en liet het dan achter op de bar?
‘U mag het zeggen.’
Verdwaasd keek hij op. Een blondine met een bloedeloze huid en lange tanden
glimlachte dun naar hem. Haar lippen, roodgeverfd en

Lust en Gratie. Jaargang 17

76
gezwollen, brachten een onverwachte opwinding in hem teweeg. Hij bestelde een
whisky, maar die verkochten ze niet. Daarna bestelde hij een cola, knikte eens
vriendelijk en vroeg of er kranten te koop waren. Het blondje schudde haar hoofd,
bukte zich en haalde een verkreukeld dagblad onder de bar vandaan.
‘U mag deze wel even lezen.’ Ze zette de frisdrank voor hem neer. Hij rekende af
met gepast geld en liep met de krant terug naar het terras. Toen hij hem openvouwde,
viel het bierviltje op de tafel. Hij had het blijkbaar zonder na te denken tussen de
pagina's van de krant gestoken. Hij bekeek het handschrift, dat hem vrouwelijk
voorkwam. Mooie sierlijke woorden met krullende pootjes aan de letters. Mannen
maakten geen krulletjes aan letters, die hadden meestal een krachtig onleesbaar
handschrift of, zoals hij zelf, een regelmatig beheerst schrift. Deze regels waren vast
en zeker geschreven door een frivole dame die uit was op wat avontuur. Hij grinnikte,
nam een slok cola en voelde de drank koud naar zijn maag glijden. Bel me eens...
Hij boerde achter zijn vingers. Er waren maar twee soorten vrouwen: vrouwen als
Alda en Emmy, die gesteld waren op orde en netheid en die in zekere zin respect
afdwongen, mits zij zichzelf niet volvraten. De andere vrouwen waren van het
lichtzinnige type. Ze waren aantrekkelijk, slank of mollig, dat maakte niets uit. Ze
konden dom zijn en toch geestig, of verrassend slim en een tikkeltje grof. Ze hadden
één ding gemeen: hun handschrift was grappig, met krulletjes aan de pootjes van de
letters. Hij likte zijn lippen nat terwijl hij naar de woorden op het bierviltje staarde.
Bel me eens, bel me eens... Bijna kon hij de woorden horen die de wufte meid op
het bierviltje had geschreven, speciaal voor hem leek het wel. Hij tastte in zijn
broekzak en vond wat kleingeld, dat hij in zijn hand hield. Hij las de krant met
bonzend hart, dronk zijn glas leeg en voelde zich voor het eerst die dag de koning te
rijk met een zee van vrije tijd in het vooruitzicht. Hij had een goed besluit genomen
om er eens alleen op uit te trekken. Zijn ziekelijke vrouw was thuis en hij zat aan het
strand in de zon. Hij lachte, vouwde de krant op en stootte per ongeluk zijn lege glas
om. Het viel in scherven tussen zijn sandalen.
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De telefoon hing in het gangetje naast de wc's. Het was druk bij de toiletten. Waarom
was het altijd drukker bij de damestoiletten dan bij de heren? Er stond een rij
wachtende meiden in badpak of bikini, ingesmeerd met olie, bloedmooi of lelijk als
de nacht, en geen van hen maakte gebruik van het lege herentoilet. Mensen waren
afgerichte wezens. Alleen omdat er op de deur een bordje met HEREN stond, maakten
vrouwen geen gebruik van die wc's. Misschien was een herentoilet ook wel smerig.
Mannen waterden gemakkelijk over de bril, spetterden hun pis in het rond als dieren
die hun geurspoor na wilden laten. Misschien urineerden mannen om dezelfde reden
graag tegen bomen. Zei Alda niet altijd gekscherend tegen hem dat mannen jagers
waren?
Hij gooide een kwartje in het apparaat en luisterde naar de kiestoon.
‘Met Yvette.’
Hij hing op. Bekeken de grietjes bij de toiletten hem argwanend? Hij slenterde
terug over de houten vloer van het paviljoen. Ondertussen dacht hij aan de stem van
de onbekende vrouw. Ze had een mooie stem, een beetje hees. Waarom had hij de
hoorn op de haak gegooid? Had zij niet zelf op het bierviltje de uitnodiging
geschreven? Dat had hij ter verdediging aan kunnen voeren als zij zijn telefoontje
niet op prijs zou stellen. Buiten sloeg de hitte hem vol in het gezicht. Hij nam weer
plaats aan het tafeltje. Iemand had de glasscherven opgeveegd en het tafelblad
gedweild. Zijn bloed zonk naar zijn benen. Zijn vingers, die de letters op het bierviltje
streelden, trilden als de poten van een bange spin. Later die middag zou hij nog wel
eens bellen, zodra de meeste badgasten op huis aan gingen.
Hij lag op een gele ligstoel in de zon. Die stoel had hem tien gulden gekost maar een
mens moest zichzelf zo nu en dan eens verwennen. Nu had hij eindelijk eens vrij en
dus zou hij er ook van genieten. De lucht was nu zonder wolken, heel blauw, en er
stond nauwelijks wind. De opgewektheid aan het strand stemde hem mild. Hij
glimlachte vriendelijk naar een paar kleine kinderen die achter een bal aan renden.
Hij betrapte zichzelf erop dat hij hoopte dat het jongetje met de
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rode pet ertussen liep, al leek het toch onwaarschijnlijk dat het kind verdronken was.
Zoiets verschrikkelijks zou zich vast en zeker als een lopend vuurtje onder de mensen
verspreiden en zelfs in het café had hij niemand over een vermist kind horen praten.
De schaduwen begonnen te lengen. De wind gleed als een warme hand over zijn
ontblote bovenlichaam. Nu lag hij op zijn buik op de stoel en luisterde naar de golven.
De golven ademden, hijgden, spraken geheime boodschappen uit en zwegen toch.
Het was vloed, de meeste mensen verlieten zo langzamerhand het strand. Bepakt
met tassen, sjokkend achter bolderwagens met huilende baby's erin, sjouwden zij
door het stroperige zand. Een karavaan van zomergasten. Bij de strandtentjes klommen
ze omhoog en volgden stapvoets het steile pad in de richting van de stalletjes met
gebakken vis, frites en roomijs.
Hij ging rechtop zitten en tuurde naar de restaurants die tegen het duin aan stonden,
gedompeld in onheilspellend licht. De terrassen zaten nog vol en achter de ramen
waren nog schimmen in de weer, duister als spoken, maar alles verliep trager, de
hitte maakte het volk sloom. Hij trok de tas naar zich toe en haalde het bierviltje uit
het zijvak te voorschijn. Hij prentte het telefoonnummer in zijn hoofd en voelde een
rusteloosheid in zijn maagstreek. Dit gevoel, herinnerde hij zich, had hij jaren geleden
voor het eerst en voor het laatst gehad, toen hij nog een schooljongen was. Verliefd
op Ilse de Winter, die bij hem in de klas zat. Ilse met haar kabeldikke vlechten, kleine
witte tanden en ogen die glanzend groen waren, groen als het mos op de rotsen die
hij vanmorgen gezien had, en haar lippen, vochtig en vlezig, roze als het schild van
de krab die hij had verpletterd. Nooit meer daarna had hij zo intens naar een ander
mens verlangd als in zijn jonge jaren naar Ilse de Winter, die zelfs nog geen vrouw
genoemd kon worden, een meisje slechts. Had zij van hem gehouden? Nee, ze keerde
zich van hem af, zoals alle vrouwen die hij ooit had aanbeden. Behalve Alda, zij
wilde hem wel en daarom wilde hij haar. Nergens anders om. Hij slikte. Te weten
dat liefde in zijn leven niet meer had voorgesteld dan een vonk, een vonk om snel te
doven, sneed hem door zijn maag.
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Yvette, wat een sensuele naam. Bel me eens, bel me eens... Hij begon koud te zweten.
Die snol van het bierviltje, hij moest haar bellen. Rusteloos stond hij op, schraapte
zijn keel alsof hij de telefoon al binnen handbereik had en begon aan de klim omhoog.
Boven aan het duin moest hij op adem komen. Hij voelde in zijn broekzak en viste
er zijn laatste kwartjes uit. Hij vroeg zich af of drie kwartjes genoeg waren om een
gesprek te voeren. Bijtend op zijn vingerknokkel vervloekte hij zichzelf omdat hij
in zijn zenuwen vergeten was om zijn portemonnee uit zijn tas te halen, voordat hij
die onder de ligstoel had gepropt. Het was niets voor hem om zo roekeloos te zijn.
Had Emmy hem vanmorgen niet gezegd dat je vandaag de dag geen mens meer kon
vertrouwen? Had hij daarop niet instemmend geknikt? Als Alda wist dat hij nu op
het punt stond om een onbezonnen daad te verrichten, wat zou ze dan zeggen? Wat
zou ze zeggen als ze vanavond zou ontdekken dat hij zijn portemonnee had laten
stelen omdat hij een onbekende vrouw wilde opbellen? Ene Yvette, een sloerie die
hem daartoe uitgenodigd had omdat ze een lichtekooi was.
Hij keek vanaf de heuveltop naar zijn ligstoel, die vanaf dat punt op een eilandje
leek. Hij besloot om het risico maar te nemen, dan moesten ze zijn geld maar stelen.
Op een of andere manier werd hij moe van dit wikken en wegen. Waarom kon hij
zich niet eenmaal vrij voelen en risico's nemen? Zelfs nu werd de prettige spanning
van daarnet een beetje overschaduwd omdat hij begon te piekeren over geld. Wat
interesseerde het hem, zoveel centen zaten er niet in zijn beurs. Alda beheerde hun
geld en ze had vanmorgen honderd gulden in zijn portemonnee gedaan. Honderd
gulden om zichzelf eens te verwennen. Daar had hij er pas veertig van uitgegeven.
Aan de rit naar het strand, de overtocht met de boot, de ligstoel en één glas cola. Die
drie kwartjes, wat scheelden hem die drie kwartjes? Straks zou hij zichzelf nog eens
verwennen met een maaltijd op het terras en een paar glazen ijskoud bier. Misschien
zou hij die Yvette zelfs trakteren op een maaltijd. En daarna? Er stak toch geen kwaad
in om een beetje plezier te maken met een onbekende.
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Hij liep over het terras en stapte vastberaden de zaak in. Het was er donker. De
blondine die hem vanmorgen een krant had geleend, droeg nu een zonnebril met
glazen, zilver als spiegels, waarin hij zijn bleke wangen zag als vlekken. Ze knikte
naar hem, en hij knikte terug. Zijn blaas was vol. Eerst zou hij gebruikmaken van
het toilet, daarna pas opbellen. Hij liep naar de wc. Naast de ingang zat een griet met
een snibbig gezicht op een stoeltje. Ze kauwde kauwgom en blies een roze
kauwgomballon, een doorschijnend gezwel dat op haar lippen knapte. Ze keek hem
afwachtend aan. Naast haar stond een schoteltje. Sikkeneurig gooide hij er een kwartje
op. Achter de deur van de wc vloekte hij binnensmonds, piste en richtte de urinestraal
op de bril.
Terwijl hij naar de zoemtoon luisterde, zuchtte hij diep. Hij telde de kiestoontjes.
Het leek een eeuwigheid te duren voordat er werd opgenomen.
‘Hallo?’
‘Met wie spreek ik?’
‘Met Yvette.’
Hij slikte, glimlachte, noemde aarzelend zijn naam.
‘Met wie wilt u spreken?’
‘Ik weet het niet,’ zei hij.
‘Hoe bedoelt u dat?’
Hij lachte hol. ‘Ik ben met vrienden in een strandpaviljoen en wij hebben een
weddenschap. Op de toog vonden wij een bierviltje met een telefoonnummer...’
‘Ja, nou en?’
‘Wij wedden er om of een van ons de moed heeft om u daadwerkelijk op te
bellen...’ Hij kuchte droog, zweet plakte op zijn voorhoofd en maakte zijn hand
vochtig.
‘Ik snap er geen moer van. Met wie wilt u nou eigenlijk spreken?’ De vrouw
zuchtte ongeduldig.
‘Met degene die dat telefoonnummer op een bierviltje heeft geschreven.’
‘Ik begrijp niet waar u het over heeft. Is het een grap?’
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‘Geen grap, een weddenschap. Heeft u misschien uw telefoonnummer op een bierviltje
geschreven en dat achtergelaten in een strandpaviljoen?’ Hij noemde het nummer.
Hij las de woorden op: Bel me eens...
‘Wacht even, nou herinner ik het me weer. Ja, dat heb ik opgeschreven. Tering!
Man, dat is al een eeuwigheid geleden. Voor een of andere lul van een gozer met
heel mooie praatjes. Hij zou me bellen, maar de rest kunt u wel raden.’ Er viel een
korte stilte. ‘Maar hoe komt u dan aan mijn telefoonnummer?’ Ze begon hem te
tutoyeren. ‘Ben je een vriend van die lefgozer? Wat een rotstreek zeg...’
Hij hoorde een zoemtoon, nog één minuut spreektijd. Zelden had hij begeerte,
zinloze begeerte, op niets gebaseerde begeerte, zo plotseling voelen afsterven.
‘Nee, dat is geen vriend van mij. Ik kom hier nooit. Het ging maar om een
weddenschap, iets van mannen onder elkaar. Vergeet u het maar. Wij vonden dat
bierviltje en uw handschrift... U heeft een mooi handschrift en zo kwamen we op het
idee. We vroegen ons af... Maar het spijt me dat ik u heb lastig gevallen. Het spijt
mij oprecht.’
Het zweten nam af. Hij voelde zich moe, en eenzamer dan vanmorgen in de kille
behuizing van de oorlogsbunker met achtergelaten speelgoed.
‘Waarom val je me lastig? Je bent niet goed bij je hoofd.’
Hij dacht aan de urine die hij over de bril had laten spetteren. Mannen zijn jagers...
Moest hij zich laten afbekken door die cafetariasnol?
‘Het was maar een ingeving,’ zei hij. ‘Ik vroeg me af wat het me kosten moet als
ik vannacht je vette lijf kom verwennen.’
Hij hoorde haar vloeken. Noemde ze hem een smeerlap? Het kwartje viel door de
machine en het gesprek werd verbroken.
Op de boot ging hij op het voordek staan en liet de stinkende wind die van het kanaal
woei, langs zijn gezicht wapperen. Zelfs hier kon hij de zee nog ruiken, die smerige
geur van dode krabben die hem aan vrouwen deed denken.
Hij keek over de reling naar het klotsende water. Hij vroeg zich af
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waarom een telefoonnummer van een onbekende vrouw dingen in hem had losgemaakt
die hij gisteren nog niet voor mogelijk had gehouden. Hij lachte schamper. Op zijn
leeftijd. Een man met een kalende schedel en een postzegelverzameling. Wat had
hij dan gedacht? Hij ademde diep in, haalde het bierviltje uit zijn zak en las de
uitnodigende woorden die hem vandaag zijn verstand hadden doen verliezen. Toen
tilde hij zijn arm omhoog en zeilde de kartonnen cirkel over het water. Verderop
kwam het neer, bleef even drijven op de watermassa en begon te zinken.
Hij leunde met zijn armen op de reling tot het veer de oever bereikte. Hij pakte
zijn tas op en sloot zich aan bij de rij badgasten die zich op het dek hadden verzameld.
De motoren trilden, laaiden even gonzend op en zwegen. De boot kwam tot stilstand
tegen de wallenkant en schokte. Automatisch werd de loopbrug neergelaten, auto's
en bromfietsers trokken ronkend op en lieten een spoor van rook na in de lucht.
Terwijl hij de plank afsjokte, zag hij in de verte het jongetje met de rode pet staan.
Met een plof liet hij zijn tas vallen en hoorde het binnenglas van de thermoskan
breken. Opgelucht begon hij te lachen, tilde zijn armen in de lucht en zwaaide met
grote vliegende gebaren in zijn richting. Het kind staarde naar hem vanachter een
zonnebril, stak zijn roze tongetje uit en tikte met zijn wijsvinger op zijn voorhoofd.
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Hanneke Paauwe
Supermarkt der lusten
Voor veel mannen is de lust niets meer dan de ploert die door onze kop raaskalt en
ons onderlijf op de automatische piloot laat reageren. Lust is de worst die ons
voorgehouden wordt en waar we als dolle honden achteraan rennen. Het is een
wanstaltige Eenoog, het autistische broertje van koningin Erotiek. Bij veel vrouwen
is de lust het geheim dat ze tussen hun benen bewaren, een kleine parel waarmee ze
mannen tot grote hoogten kunnen jagen ofwel diep het ravijn in chanteren. Het levert
ze fortuinen op, ons verslavingen en, als we niet oppassen, een heel scala aan ziekten.
Is de natuur niet buitengewoon creatief in haar manipulaties en destructieve neigingen?
Lust gekoppeld aan liefde is een fatale combinatie. Er valt weinig meer te blussen.
Het is als een oudere vrouw. Ze mag er zijn maar je blik dwaalt af. Lust zonder liefde
wordt snel een ordinaire, laag bij de grondse transactie, weinig meer dan het
uitwisselen van wat lichaamsvochten en harde cash. Laat me eerlijk zijn. Zoals veel
heren maak ik af en toe gebruik van de diensten van een publieke vrouw. Ik acht dit
noodzakelijk voor het voortbestaan van mijn huwelijk, en dat is ook de reden waarom
ik dit voor mijn vrouw geheim houd. Het is vaak even banaal en noodzakelijk als
het zich ontlasten op het toilet.
Na een tijd begonnen ook deze bezoekjes me te vervelen omdat er zo weinig
prikkeling is, behalve die van het onderlichaam. De geketende terriër achter de gulp
wordt even losgelaten. Maar de geest, het oog, de zintuigen willen tenslotte ook wat.
Escortservices leverden bovendien nauwelijks vrouwen die mijn ideeën over de
hetairen van de oude Grieken of de geisha's uit het oosten benaderden. Taxichauffeurs
om advies vragen liep meestal op zeer platvloerse taferelen uit. Behalve de laatste
keer. Ik had een contract afgesloten met een Japanse firma en had de drie managers
meegenomen naar Antwerpen. We hadden uitgebreid en uitstekend getafeld. Het
was laat. Ik belde een taxi die ons naar een karaokebar vervoerde. De stropdassen
hingen over de stoelen. Japanse meezingers verdwaalden tussen
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huig en dubbele tong. Ik nam afscheid bij de deur. De taxichauffeur stond op me te
wachten in de ronkende limousine. Er ging absoluut iets van die man uit, vond ik.
Beschaving en iets ondefinieerbaars. Hij zei me dat zijn shift erop zat, waar hij me
heen kon brengen. Ik bood hem een sigaar aan. Ik vroeg hem wat langs de Schelde
te rijden. Het was rustig. We rookten onze sigaar en raakten in gesprek. Hij was een
Armeniër en vertelde me dat hij deels taxichauffeur was en deels in kunst handelde.
Die combinatie interesseerde me. Ik ben zelf een groot liefhebber van kunst. Vooral
de kunst van de Middeleeuwen, Barok en Rennaissance heeft mijn belangstelling.
Wat mij betreft is er na de Art Nouveau weinig interessants meer gebeurd. De
hedendaagse kunst, ach, ze gooien wat larven in een hoek van een museum en als
de maden door de ruimte kruipen, dan heet dat kunst. Of ze smijten wat verf tegen
het doek; desnoods kakken ze erop. Esthetiek, genieten van kunst, is een groot taboe.
Als ze maar kunnen choqueren. Ik was benieuwd naar de mening van mijn
taxichauffeur en stelde hem voor op mijn kosten een glas te drinken, daarna zou ik
een stuk langs het water lopen en in het centrum wel weer een taxi vinden. Hij
protesteerde en nodigde me uit voor een drankje bij hem thuis. De man woonde niet
ver. Zijn appartement was klein maar sfeervol. De huiskamer hing vol met schitterende
iconen en schilderijen met naakte vrouwelijke wezens waaronder de Odalisque van
Ingres en enkele allegorieën van Bronzino, althans zo leek het. Was dit een illegale
handelaar die iconen smokkelde? Of een meestervervalser? Ik zei tegen mezelf dat
de hoeveelheid alcohol die ik deze avond in het gezelschap van mijn oosterse vrienden
had genuttigd, me wellicht naar het hoofd was gestegen. Ik besloot te genieten van
het gezelschap van de Armeniër en van de dames die me schaamteloos aanstaarden.
De man schonk een glas voor me in, een ondefinieerbare bittere likeur. We dronken
zwijgend. Mijn ogen gleden af naar een kast vol videobanden. ‘Videokunst,’ zei hij,
‘daar hou ik van.’ Dat stelde me teleur, ik ging er verder niet op in. Hij schonk me
een tweede glas in. Het goedje brandde zich een weg door mijn aderen. Ik voelde
me ongelooflijk ontspannen en opgewonden. Alsof
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duizend mollige jongemeisjeshanden de binnenkant van mijn huid streelden. De
Armeniër verdween in de keuken en kwam terug met een pot pindakaas. Hij keek
me strak aan, trok het zilveren vel van de bovenkant. Er sprak een groot genot uit de
manier waarop hij zijn vinger diep in de pindakaas met nootjes stak en hem vervolgens
in slowmotion door zijn mondholte roerde. Pindakaas bekleedde zijn verhemelte
toen hij met zachte stem zei: ‘Ik weet wat u zoekt.’ Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt. De man likte traag zijn wijsvinger af en sprak over een oude loods in het
dokkengebied waar kunst en erotiek elkaar bevruchten. Hij kneep zijn ogen tot
spleetjes en vroeg of ik wist hoeveel een avond puur genot waard was. Ik stak een
sigaar op en zweeg. Hij zou me ernaar toe brengen op voorwaarde dat ik zijn entree
zou betalen. Ik zou niet teleurgesteld zijn, garandeerde hij me. Hij noteerde op de
rand van een formulier van de paardenrennen het bedrag. Ik verslikte me. De nullen
op het papier werden bellen in mijn keel. Ik herstelde me, bood hem nog een sigaar
aan. De meisjeshanden spanden de strengen van mijn zenuwen strak aan. Was het
een kans of een valstrik? Ik besloot me door het voorstel te laten verleiden. De man
dronk zijn glas leeg en stelde voor meteen te vertrekken.
De ruimte is duister en aangenaam warm. De gang is lang met een verlaagd plafond
dat gedragen lijkt te worden door pilaren die bij nader inzien mannen en vrouwen
zijn die traag bewegen. Een eerste cadeautje. De dames en heren zijn verpakt in
zalmkleurige doorschijnende stof die de vleselijke rondingen accentueert. De soepele
stof is als een vlies. Een dun rozekleurig lint houdt het lichaam kriskras en soms
kruislings ingesnoerd. Bij de ene vrouw is een marmeren borst vrijgelaten. Bij de
andere een oog. Soms een paar mannenbillen, een buik, een mond, de voeten of een
hand.
De eerste stap is op basis van suggestie, vermoeden en nieuwsgierigheid een keuze
te maken en de persoon van je keuze uit te pakken. De Armeniër weet precies wat
hij wil. Het lint valt op de grond, de drapering volgt. Een boers uitziende vrouw met
broden van borsten en een
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stuurse uitdrukking op haar gezicht neemt hem mee achter een gordijn. Ik aarzel,
loop met veel plezier alle vrouwen af, neem de tijd. Ten slotte maak ik de keuze voor
de vrouw met een ontblote welgevormde hand. Ik trek het lint los. De naakte vrouw
bekijkt me arrogant van top tot teen en knipoogt. Ze heeft zwart sluik haar, haar
gezicht oogt Japans, haar huidskleur eerder Indisch, wellicht is ze een mulat. Ze
vlecht haar vingers tussen de mijne. ‘Ming, my name is Ming,’ fluistert ze in mijn
oor waarbij het puntje van haar tong als een weekdier mijn oorschelp aftast. ‘Arthur,’
fluister ik terug. Ze trekt met de andere hand een zwaar roodfluwelen gordijn open.
In een ovale ruimte ligt een waskleurige naakte man doodstil op een brancard op
wieltjes. In zijn mond een rode appel; zijn buik is bezaaid met oesters. Ming neemt
een oester in haar mond, drukt haar zilte lippen op de mijne en geeft de oester aan
me door. Ik laat me voeden, laaf me aan deze oesterkus. Ming duwt de brancard met
de man naar buiten, sluit het rode gordijn. Samen in een ei van gedempt rood licht.
Mings handen scharrelen over mijn lichaam en pellen een voor een de kledingstukken
eraf. Adam en Eva. ‘Mijn creditcards,’ denk ik wanhopig. ‘De sleutels van mijn auto,
mijn huis.’ Ming ziet mijn paniek en draait me naar een hoge staande kast in het
midden van de ovaal. Ik kijk haar vragend aan. Ze antwoordt met een gedoseerd
oosters lachje. De kast heeft verschillende lades en deurtjes. Overal zit een slot op.
In sommige sloten steekt een sleutel. Ik open een paar deuren. Sommigen zitten op
slot. Binnenin is de kast sfeervol verlicht. Het lijkt wel of ik een stuk oksel zie. Ming
staart in de verte. Ik loop rond en open nieuwsgierig nog wat deurtjes en lades. Op
de binnenkant van elke deur of lade is The Kiss van Warhol gezeefdrukt. Steeds
opnieuw dat verstilde beeld uit de film Dracula, het moment waarop de vampier de
vrouw kust.
Tegelijkertijd onthult elke lade een stuk van de vrouw binnenin. Een toefje
schaamhaar. Kuiltjes net boven twee billen die tegen elkaar leunen. De welving van
een borst. Een navel op een zachtgolvende buik. Nooit is ze volledig zichtbaar. Ik
voel me net een klein kind en steek mijn hand in een geopend deurtje. Ik voel de
zijdezachte bin-
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nenkant van een arm en twijfel. Is dit een echte vrouw opgesloten in deze kast? Het
hout geurt vriendelijk. Sommige deurtjes zijn op slot. Ming deponeert geroutineerd
mijn kleding, sleutels en creditcards in een lade. Ze sluit de lade af en bindt het bandje
dat aan de sleutel zit plagend om haar enkel. Ze houdt me een soort menukaart voor.
Ik mag kiezen. De tuin der lusten. Het laatste oordeel. Eros en thanatos. Das Orgien
Mysterien Theater. Attributen van het verlangen. Ik kies De tuin der lusten. Ming
vouwt haar handen als vleugels van een exotische vogelsoort om mijn ogen.
Duisternis. Mijn rug wordt gestuurd door Mings warme buik. Ik hoor een deur
opengaan en voel een lichte tocht. Mings borsten schuiven langs mijn schouderbladen.
Ze duwt me vooruit. Ik word overweldigd door een zware bloemenlucht. Ming sluit
de deur achter ons. Ik open mijn ogen. We zijn in een gang die nauwelijks breder is
dan wijzelf. Mijn ogen moeten wennen aan het schemerlicht.
In de verte hoor ik meisjesstemmen. Ze hebben het over mij! In golven bereiken
complimentjes en vleierijen in diverse talen mijn oor. Ik was me in ijle
jongemeisjesbewondering. De beide wanden naast me zijn bedekt met weelderige
bloemen. Orchideeën, rozen, vergeetme-nietjes, tijgerlelies, viooltjes. Frêle kelken
strekken hun hoofdjes. Stampers, meeldraden als mini-antennes. Ik onderga verrukt
maar ook enigszins beschaamd deze bloemmassage. De zachte blaadjes gaan als
welriekende tongetjes over mijn naakte huid, worden geplet door mijn massa en
daarna verlept achtergelaten. Hun parfum gestolen door mijn lichaam. Iets voor de
uitgang draait Ming me om. Ze plukt wat blaadjes uit mijn haar en drukt mijn gezicht
tussen haar borsten. Met haar handen sluit ze mijn oren af. Duisternis. Het is alsof
ik in haar lichaam beland. Haar hart klopt in mijn hoofd. Mings slanke vingers zijn
barometers. Net voordat ik benauwd word, laat ze me los. De zware zoete
bloemenlucht stijgt naar mijn hoofd.
‘Arthur! ARTHUR!’ Altijd rent mijn moeder mijn kamer onaangekondigd binnen. Ze
laat mij de recensies voorlezen terwijl zij achterover leunt in de rotanstoel. ‘Een
schitterende tentoonstelling. Overrom-
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pelend kleurgebruik. Belangrijke ontwikkeling in het kunstenaarschap van Marie
Louise Duvellier. Vorm, textuur, compositie, alles valt samen. De naakten van Marie
Louise Duvellier tonen de mens in zijn essentie.’ Ik moet de recensie wel drie vier
keer voorlezen met haar aanwijzingen. ‘Iets meer volume. Laat die R wat meer rollen.
Méér passie in de stem, het is geen artikel over incontinentie bij bejaarden.’ Als ze
eindelijk tevreden is en ik het artikel kan dromen, neemt ze me mee naar de huiskamer
die vol hangt met vrouwelijke naakten, van Modigliani tot Klimt. Mijn moeder drinkt
een glas rode port, ik krijg een wijnglas cassis, we haken onze armen in elkaar en
toosten op de kunst. In mijn achterhoofd hoop ik altijd dat ze door de goede recensie
vergeten is waar ze me in mijn kamer op betrapt heeft. Velletjes van mijn nagelriem
lospeuteren met de punt van de passer. Samen met een vriendje op de bonnefooi
telefoonnummers draaien en wie het langste aan de lijn kan blijven met vieze praatjes
heeft gewonnen. Nooit vergeet mijn moeder ook maar het kleinste. Door mijn gedrag
kan ze me nog niet toelaten in de Wereld van de Kunst. Daarvoor moet je discipline
hebben en je weten te gedragen. En dan krijg ik een klusje op te knappen in haar
atelier. Penselen spoelen en sorteren. Stinkende beenderlijm aanmaken. De bloemen
die ze gebruikt in haar stillevens drogen tussen oude telefoonboeken of kranten. En
dat alles onder het alziend oog van mijn moeder achter haar ezel. Nooit is ze tevreden.
Toen ik acht was, kreeg ik mijn eerste schilderlessen. Kleuren mengen, de composities
van oude meesters analyseren, stillevens schilderen. Alles wat ik deed, was een
teleurstelling voor haar. Ik zag het aan haar ogen. Ze zweeg, nam steeds het
schildersmes en maakte een kleine inkeping in haar arm. Hoe ik ook schreeuwde dat
ik beter mijn best zou doen, steeds nam ze dat mes, voerde het ritueel uit en likte de
druppel bloed op. Er stond al een hele reeks kleine roze streepjes op haar arm. Het
deed haar pijn dat ik haar kwaliteiten niet in me had, maar mij nog meer. Ik probeerde
haar op andere manieren blij te maken. Ik plukte mooie boeketten voor haar stillevens.
Maakte ongevraagd haar atelier schoon, of bracht haar een glas port. Niks hielp.
Toen begon ik de lessen te
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weigeren. Sloot me op in mijn kamer. Stootte de verf om. Scheurde het papier aan
flarden. Ze reageerde niet, behalve de laatste keer. ‘Arthur, kom hier.’ Ik bleef staan.
Ze kwam voor me staan: ‘Jij wilt niet werken? Kunst laat jou koud?’ In één beweging
trok ze mijn short en onderbroek naar beneden. Mijn dunne benen onder het kippenvel.
Mijn moeder greep een schoteltje kraplak, haalde mijn plasser door de rode verf,
duwde me een vel papier in handen voor de straf waarover ze waarschijnlijk lang
had moeten nadenken. In rode hanenpoten schreef ik met mijn plasser als penseel:
ik ben een sukkel.
Ming laat me toe in een volgende ruimte. Bijna volledig donker, immens groot en
leeg. Een houten planken vloer. In het midden staat een groot transparant bad te
dampen dat van onder verlicht wordt. Zou het van glas zijn? Het heeft iets sacraals,
de leegte, de opstijgende damp. Het warme water heeft de kleur van sterk aangelengde
melk. Voor het eerst zie ik Ming van haar rugzijde. Op haar rechterschouder een
fijngetekende tatoeage. Een slang strekt zich uit op haar huid. Kruipt naar boven in
vloeiende curves. Ming laat haar hand even door het witte water zwemmen en glijdt
dan in bad. Soms raakt haar lichaam het transparante glas. Het zwarte haar volgt in
slowmotion de beweging van haar lijf onder water. Caramelkleurige Ming-afdrukken
warmen mijn lijf op. Vloeibare vrouw glijdt in mijn bloed. Mings welgevormde
handen strekken zich naar mij uit. ‘Ezelinnenmelk?’ vraag ik haar als ik in bad stap.
Ming kijkt me lief aan. Ze pakt een afstandsbediening. ‘Hier in huis mag je kiezen.
Kijken of bekeken worden. Of beide. Life on stage.’ ‘Kijken,’ beslis ik. Het hete
water maakt me loom. Ming somt de kamers op waaruit ik kan kiezen en geeft me
het apparaatje met een joystick. ‘Daarmee richt je de camera en zoom je in of uit.’
Ik laat de keuze aan haar over. Het wordt Het laatste oordeel.
Ik probeer het speeltje uit. Het duurt even voordat de camera iets in het oog krijgt,
dan wordt het beeld scherpgesteld, uitvergroot en geprojecteerd op het plafond boven
Ming en mij. Twee luie vissen in
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een privé-bioscoop. Op een enorme ronde spiegel ligt een voluptueuze vrouw.
Rondom de spiegel staan glazen stolpen met daarin fruit in diverse staten van
verrotting en een antieke globe. Er is weinig licht, zware slagschaduwen tekenen de
vloer. De vrouw opent de globe. Er zit een zandloper in in de vorm van een
vrouwenlichaam. Ze keert de zandloper om en plaatst hem naast haar. Over haar
vingertoppen schuift ze metalen buisjes met daarin bloedrode lipsticks. De globe
wordt gesloten, de vrouw nestelt zich op de spiegel. Langzaam glijden haar vingers
wellustig over haar huid, een bizar patroon van rode lijnen achterlatend. Een vreemde
schaduw vliegt steeds over haar witte vlees. Gefascineerd staar ik naar het plafond.
Langzaam raakt haar vel ingesponnen door een vuurrood web. De rode nagels worden
eraf geschoven en als de cijfers van een klok rondom de spiegel geplaatst. Dan zie
ik wat de schaduw veroorzaakt. Aan een koord boven de liggende vrouw hangt een
smeltend hart van ijs. Druppels vallen. De vrouw haakt het hart los en beweegt er
zwoel mee over haar mond en vervolgens over de lijnen op haar vel. ‘Het lijkt wel
een plattegrond,’ fluister ik Ming in haar oor. ‘De vrouw als landschap.’
Ik droom weg. Voor mijn ogen een film van de vele vrouwen met wie ik het bed
heb gedeeld. Malse jonge vrouwen met glooiende tietjes, dikke wijven met striemen
op hun vlezige dijen en blauw dooraderde boezems. Gretige vrouwen van in de
vijftig, beschaamd over hun uitgedijde billen en buiken vol zwangerschapssporen.
Mij kon dat alles niks schelen. Hun glanzende ogen, de monden als veeleisende
zuignappen, hun onverzadigbare overgave en verrukking vanwege mijn fysieke
aanwezigheid was het enige wat telde.
Ming laat me zien hoe ik de camera kan richten. Het cameraoog tast de muur van
de buren af. ‘Kijk, de extase van de heilige Teresia,’ zegt Ming en wijst naar een
schilderij aan de muur. Uit een waas doemt een vrouw op met een wellustige
uitdrukking op haar gezicht. Ze wordt bezocht door een engel onder een gouden
stralenbundel. Ming legt uit en speelt mij in het hete water de bijbehorende acties
voor. ‘In een visioen doorboort de engel haar hart met een vlammen-
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de pijl.’ Ming krijst. Wit water golft op de vloer. ‘Teresia schreeuwt het uit van de
pijn.’ Ik kijk gealarmeerd naar de beelden op het plafond of onze buren ons niet
horen. Geen reactie. Ming omklemt haar rechterborst alsof de vlammende pijl er net
is ingestoken. Ik strek mijn hand naar haar uit. Ming grijpt mijn hand, legt hem over
haar borst. ‘Teresia voelt een afschuwelijke pijn en tegelijkertijd een zaligheid die
ze voor eeuwig wil behouden. Het was de zachtste streling van de ziel door god.’
Ming hangt theatraal over de badrand. Ze is verrukkelijk. Ik vraag me af hoe ik
haar ziel zou kunnen strelen en hoe ze dit allemaal weet. Is ze een
kunstgeschiedenisstudente zonder beurs?
‘Had je liever een kut van tachtig kilo?’ plaagt ze. Ik houd beschaamd mijn mond.
Ming ligt pruilend tegenover me. Ik spat haar nat, pak haar voet vast en kus als een
boeteling haar sappige tenen. Ik geef haar de afstandsbediening. De camera gaat wat
omhoog. Het oog aarzelt, weet niet waarop scherp te stellen. Op het plafond tekent
zich een naakte man af, met handen en voeten hangend aan een stel kettingen. Over
zijn hoofd een zwart leren masker dat zijn ogen en neus vrijlaat. Op de plaats van de
mond is een ritssluiting. De man wiegt heen en weer. Op de muur voor hem wordt
een film geprojecteerd. Ik sluit loom mijn ogen, ik wil door Mings ogen kijken en
vraag haar me te vertellen wat ze ziet.
Ming fluistert met zachte stem. Ik ben het kind dat voor het slapen gaan een
verhaaltje wordt verteld. ‘Het is een heel oude Japanse film,’ zegt Ming. ‘Daïuke
Mitzawara, een dikke sumoworstelaar, laat zijn vlees bij een oude kunstenaar
tatoeëren. In close-up verdwijnt de naald in de huid en injecteert de inkt. Langzaam
zien we zijn lichaam bevolkt worden door erotische taferelen. Hé, kijk!
Blauwgekleurde vrouwen met gigantische bekkens en borsten beklimmen zijn biceps.
Een dikke man staat op het punt zijn vrouw te penetreren. Door het rollen van de
spieren wordt copulatie gesuggereerd. Daïuke Mitzawara bereidt zich voor op een
gevecht met een zeer bekende zwaargewicht worstelaar. Affiches met onscherpe
foto's en Japanse tekens. Een opgewonden massa in de rij om een kaartje te
bemachtigen.’
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Ming doet een serie opgewonden stemmen na. Haar snelle Japans klinkt me in de
oren als stemmetjes bij een tekenfilm. Ze stoot me even aan. ‘Nu staan beiden
tegenover elkaar, de handen rustend op de bovenbenen, stampend met hun voeten.
De blik van de tegenstander dwaalt af naar de tuin der lusten op de borstkas van
Daïuke. Deze neemt hem in een worp. Na een korte worsteling waarbij het vlees op
de mat plet, moet de tegenstander zich gewonnen geven. Brullend klimt Daïuke op
de massa vet en laat zijn tatoeages nogmaals tot leven komen.’
Ik heb mijzelf een paar Japanse ogen aangemeten en kijk door de spleetjes naar
de levendig vertellende Ming en dan naar de film in de kamer van de gemaskerde
man. Ik zie compleet andere beelden dan die Ming me voorschotelt. Naakte westerse
mannen urineren en deponeren hun uitwerpselen in elkaars mond. Masturberen en
plein public. Martelen een vrouw. De film hapert even. Dan zie ik een hangende man
in een vreemde constructie. Er is publiek aanwezig dat vol verwachting kijkt.
Sommige mensen gespannen, anderen met een vlaag van walging. Aan elke voet
heeft de man een draad vastgemaakt die door hoog aan de muur bevestigde ogen
loopt, zodat hij ze met beide handen kan bedienen. Met zeer veel geweld rukt de man
aan de draden in een poging zichzelf in tweeën te scheuren. ‘Zerreissprobe, Wenen
1970,’ zegt Ming met neutrale stem. ‘Een andere vorm van body art.’ En dat ik ook
een andere kamer kan bezoeken. Ik ril in het hete bad. Onze buurman, de
vogelnestjesman zwaait heen en weer in zijn kettingen en staart naar de film met de
man die schreeuwt en zichzelf probeert te verscheuren. Ik sluit mijn ogen. ‘Mag ik
je een persoonlijke vraag stellen?’ Mings wenkbrauwen schieten omhoog. ‘Werk jij
in alle kamers?’ Ming zwijgt. Ik zoom uit en zoek mijn buurvrouw life in de kamer.
Ze draagt een vreemd rozekleurig harnas. ‘Aardbeienijs,’ legt Ming me zakelijk uit.
‘Met echte aardbeien,’ voegt ze er met een minzaam lachje aan toe. Ming vlijt zich
tegen me aan als een oosterse zeemeermin. De vrouw ritst de mond van het masker
open en neemt afstand van de man. De gemaskerde man wiegt almaar harder heen
en weer met zijn tong uit de mond, maar
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nooit raakt hij de borsten van de vrouw. Een menselijke slinger van een klok buiten
beeld. De vrouw verdwijnt. Even later is ze terug met twee brandende toortsen
waarmee ze soms langs de voorbij vliegende man strijkt, soms over haar keurslijf
van aardbeienijs dat met elke beweging meer craqueleert. Het vuur doet het ijs smelten
en afglijden langs haar benen. De toortsen warmen de man op. Hij kreunt, krijst. Op
een bepaald moment roept hij: ‘Crucifix.’ Meteen stopt de vrouw, takelt hem naar
beneden en bevrijdt hem uit de ketens. Op zijn knieën kruipt hij naar haar toe en likt
het ijs van haar lijf. Mings ogen zijn strak op me gericht. Ik heb haar in de gaten. Ze
observeert me al de hele tijd. Haar ogen dwalen nonchalant af naar mijn geslacht dat
als een roze slak op het witte water drijft. ‘Voilà,’ zeg ik, ‘het bewijs. Nee, dit windt
me niet op. Dat wil je weten, hè. Nu jij. Werk jij in alle kamers? Wat doe je allemaal?
Zijn er dingen die je weigert te doen?’ Mings gezicht vertrekt geen spier. ‘Is er ooit
één moment geweest dat je zelf opwinding voelde, dat je lijf doortrokken was van
verlangen?’
Mijn moeder weet me feilloos te betrappen op de momenten dat ik me onbespied
waan. Ik leer luisteren naar haar geluiden, ken haar gewoontes uit het hoofd. Probeer
haar aanwezigheid te voelen zonder haar te zien. Ik word achterdochtig. Haar kleine
Arthur begint haar te bespieden, zonder dat zij het weet. Het is zomer. Ik ga zwemmen
met een paar jongens van school, maar halverwege krijg ik een lekke band. Ik loop
terug en vlakbij huis zet ik de fiets tegen de heg en kijk door het raam van mijn
moeders atelier. De Carmina Burana galmt door de ruimte, mijn moeder ligt naakt
in een baan zonlicht. Onder haar witte dijen de oude gordijnen van mijn slaapkamer
met rode auto's erop. Ze neemt een kleine handspiegel en bekijkt zichzelf. Ze vangt
het zonlicht in de spiegel en laat de witte vlekken licht over haar lichaam glijden.
Dan pakt ze een grote kwast. Marterhaar zo te zien. Mijn moeder streelt haar borsten
met de kwast. De kwast verdwijnt tussen haar benen. Mijn moeder kronkelt over de
vloer. Siddert als een grote witte worm. Schokt. Ligt stil. Rolt zich in het gordijn met
de rode autootjes, staat op, drinkt een glas water en spoelt de kwast uit.
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Ze lacht. Wenkt me. Met een rood hoofd stap ik over de drempel. Ze loopt naar me
toe. Vlak voor me laat ze het gordijn vallen en zegt: ‘Kijk! Ze grijpt me ruw bij mijn
haar en beweegt mijn hoofd van boven naar beneden en terug. Ik zie haar lichaam
in vlekken door mijn tranen. Ze duwt mijn hoofd weg. Ik ren haar atelier uit. Mijn
moeder vouwt haar handen als een toeter om haar mond. ‘Niemand kan een vrouw
meer behagen dan de vrouw zélf,’ roept ze me achterna.
Ming legt haar hand over mijn mond en kruipt bovenop me. Ik bijt in haar vingers.
We zien de vrouw boven ons de man op de ronde spiegel trekken. Ze verwijdert het
masker van zijn hoofd. Ik krijg een slok badwater binnen van verbazing. Het is de
Armeniër. De vrouw neemt hem in haar armen en wiegt hem liefdevol als een klein
kind. Hij sabbelt aan haar tepel. Na een tijdje legt ze hem languit op de spiegel. Haar
buik komt close-up in beeld. De vrouw is volledig geschoren van onderen. Haar
venusheuvel is in beslag genomen door een getatoeëerde duivel. Vlammende,
wraakzuchtige ogen kijken me aan. Twee scherpe tanden in haar liezen. Haar vagina
is zijn mond. De vrouw zakt in beeld, daalt af op het lichaam van de Armeniër die
zich als een vampier aan haar vastzuigt. ‘Zet maar af,’ zucht ik. Het plafond wordt
nog even belicht door een vaal blauw nabeeld. Ik glijd even onder water. Ming wrijft
over mijn slapen, krult zich over me heen. Proestend kom ik boven. ‘Het is vanavond
mijn laatste avond,’ fluistert Ming.
‘Je stopt er mee?’ vraag ik. Ming knikt.
‘Waarom?’ Ik verwacht geen antwoord en krijg het ook niet. Ming laat heet water
in het bad lopen. De taxichauffeur lost nu zijn kwak, klatert het door mijn hoofd. Ik
vouw mijn handen onder mijn hoofd en staar naar het plafond.
‘Ik zal het je vertellen,’ zeg ik. ‘Je hebt in alle kamers gewerkt, je bankrekening
is gespekt en je walgt van alle mannen. Je denkt dat je alles gezien hebt, alle bochten
waarin een mens zich wringt om zijn keurslijf op te winden. Ze willen straf, pijn,
vernedering. Je schitterende lichaam heeft al onder de stront gezeten en onder de
zoute pis. Je
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hebt stinkende lijven op je gehad, zure oksels hebben je bedwelmd, je hebt eikels,
voorhuiden als Franse kaasjes gezien.’ Ik raak op dreef en geniet van mijn plastische
beschrijvingen.
‘Je wimpers en haren hebben samengeklit van de klodders gedroogde sperma.
Seks is instantseks, het is eenrichtingsverkeer, wegwerplust waarbij de vrouw niet
meer is dan een gedienstig decorstuk met een gat erin. De Styx is een stinkend riool
met kunst als excuus om alle beschaving te laten varen. Alle mannen zijn zwijnen.
Alle vrouwen zijn parels, maar voor de zwijnen zijn ze inwisselbaar.’ Ik vervolg op
zachtere toon: ‘En dat terwijl een vrouw zich uniek wil voelen, speciaal. Zij verwacht,
nee eist een exclusiviteitsbeginsel: zij moet de enige zijn die de man begeert.’
Ik wacht op applaus voor mijn empathisch betoog, maar Ming schiet in de lach.
Ze masseert langzaam alle beelden uit me weg. Ik neem haar in mijn armen en kus
haar stevige borsten. Haar gezicht blijft een masker dat ik kapot wil slaan. Ik wil
haar zien kleuren, sidderen, schreeuwen van uitzinnig genot. Ik duw mijn hoofd
tussen haar benen. Mijn neusgaten lopen vol water. Ming trekt de stop uit het bad,
duwt me weg en trekt me uit bad, de duisternis in. Ze duwt me een handdoek in
handen. In stilte drogen we elkaar af. Het bad loopt leeg. Ming steekt een schemerlamp
aan bij een immens tapijt vol diepe rode en bruine kleuren. Ik zie een middeleeuwse
jonkvrouwe naast een hert met een grote hoorn op zijn kop. Ming vlijt zich neer.
‘Hier,’ lacht ze, ‘dit is de legendarische eenhoorn. Nooit te vangen, alleen met een
maagd als lokaas. Bij haar legt hij zich te ruste in haar schoot.’ Ik droog mijn oren.
‘Je werk zit erop, je hoeft niet meer te gidsen. Je bent een mooie vrouw, Ming. Laat
mij je gidsen. Laat je lijf gidsen.’ Ik trek Ming over me heen, ze neemt plaats op
mijn gezicht. Mijn handen kneden haar billen, mijn tong zoekt zijn weg vol overgave.
Haar knieën naast mijn oren. Ik ben haar hert, haar eenhoorn, ik wil haar doen
galopperen, steigeren. Ik snak naar adem. Het duurt lang. Ik wil haar niet wegduwen.
Mijn hoofd geklemd tussen haar knieën die trillen. Zou haar hoofd rood zijn, met
vlekken van opwinding? Toont zij haar oogwit in extase aan het plafond? Wordt
mijn
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gezicht blauw? Ik red het niet. Ik ga flauwvallen. Wil niet. Val flauw. Open mijn
ogen. Boven me het plafond fel verlicht. Een adembenemend trompe-l'oeil. Ik glijd
weg.
Rubensvrouwen boven mijn hoofd. Op hun vlezige buiken luikjes die openklappen.
Obscene overrijpe vruchten vallen, spatten uiteen op de grond.
Manden vol kronkelende vissen, monden met rubberen lippen. Smekende
luchtbellen zonder tekst. Ichtus. Krolse nonnen op bidstoelen met een zure haring
tussen hun benen.
Mijn pik bekleed met smaakpappilen. Duiveltje uit de doos. Oog op steeltje.
Cycloop.
Een technicolor Jezus in een glas-en-loodraam. Spontaan beginnen mijn handen
en voeten te bloeden. Drie Japanners zingen de Stabat Mater. Een wierookvat zwenkt
voor mijn ogen. Ik word gehypnotiseerd. Het oog van god boven mij. Trompetgeschal.
Gefladder. Mollige engelen vullen de hemel. Mierzoete glimlachjes. Ming rookt een
sigaret. De lucht van kruidnagels. Ze blaast vissenmondjes in de lucht. Omnia est
vanitas.
De Japanners zingen harder en harder. Engelenhaar streelt mijn gezicht. Ik word
opgetild. Uit mijn schouderbladen groeien vleugels. Krachtig sla ik ze uit. Ik zweef
door de kerk. Maak een looping voor het oog van god. Hij knipoogt en roept: ‘Action.’
Zijn gouden stralen vibreren door mijn hele lijf. Ik land. Voor mij ligt Ming. Haar
benen gespreid. Vliezen tussen mijn tenen. Overal op mijn huid witte donsveertjes.
Mijn oranje snavel strekt zich verlangend. Ze slaat haar armen om mijn vleugels. Ze
opent zich voor mijn overweldigende kracht. Ik vloei uit in haar. Schoksgewijs.
Eieren zal ze leggen. Ovale melkkleurige eieren.
Ze vouwt mijn vleugels. Hangt over me heen. Lacht. Haar lippen zwellen tot
waanzinnig grote schaamlippen. Ik zie de duisternis voor me. De huig als wachter
bij de poort. De lippen schuiven over mijn lichaam. Ik glijd binnen over een vochtig
zacht bed. Papillen raspen mijn huid. Een laatste spleet licht.
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De Almachtige oermoeder sluit het diafragma.
Cut.
Black out.
‘Heb je alles?’ vraagt de Armeniër. Hij controleert zijn stropdas. Ik staar versuft in
mijn portefeuille. De Armeniër opent een portier en duwt me naarbinnen. Hij start
de wagen en draait de radio aan. Een vrouwenstem praat en praat in een taal die ik
niet begrijp. De banden van de taxi ruisen over de kasseien. Lichte motregen. Twee
katten steken de straat over.
‘En?’ vraagt mijn chauffeur. Op zijn achterbank ligt een plastic tasje van de G.B.
‘Je rentre gagnant.’
‘Ik wist het,’ glimlacht de Armeniër, ‘ik heb alleen tevreden klanten.’ Hij vraagt
mijn adres. Het duurt even voor ik antwoord, maar hij heeft alle tijd. Hij kent de
buurt. Ik zwijg de hele rit terug en staar naar de donkere huizen waar soms een lichtje
brandt. Ik voel me vreemd. Leeg. Uitgeput. Een vage warme gloed tussen mijn benen.
De Armeniër zet me af en weigert geld voor de rit. ‘Een natuurtalent,’ mompelt hij.
Hij kijkt me aan via de achteruitkijkspiegel en lacht me vriendelijk toe: ‘Je bent een
echte pornoster.’
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AnneMie Van Kerckhoven
Start: Antwerpen 07-10-99
Als vrouw start ik nu, op dit moment, een zoektocht naar kunst. Kunst als
onderneming is mannelijk. Ik start een zoektocht omdat ik als kunstenaar behoefte
heb aan verstaan. Verstaan is hetzelfde als zelf deel worden van de oplossing, in de
onmiddellijkheid de problemen leven die opgelost worden. Na al deze jaren
meegespeeld te hebben in het creativiteitsspel, in het zogezegd vrijere veld van
artistiek geestesspelen, voel ik de noodzaak te ontbloten wat echt aan de gang is.
(NIEUW ZEELAND 08-09-99)
Terzijde: wég. Ik wil als kunstenaar geen rondreizende nar worden. Ik werk graag
op een vaste basis van waaruit ik een systeem kan uitbouwen dat ik onder
verschillende, telkens weer verschillende omstandigheden kan gebruiken. Ze moeten
inderdaad verschillend zijn, die omstandigheden, omdat herhaling in toepassing de
intrinsieke kracht, de essentie ondermijnt. Inderdaad werkt elk werk als een model
van dat wat ik mezelf voornam. In feite is het nog subtieler: ik voed me met aspecten
waaruit modellen voortvloeien van andere werken. Vraag: is relativering hetzelfde
als revitalisering? (TREIN ANTWERPEN-AMSTERDAM 04-10-99)
Terzijde: thuis. Gevangen in de opstelling en opeenvolging, in de voorspelbaarheid
en onontkoombaarheid van onregelmatige dagen van wie, ja, de voorspelbaarheid
ligt in het absolute gebrek aan rust en vrede op eender welke manier.
Mijn hoofd. Mijn hoofd zitvol. Geen hiërarchie en de gedachten verdringen zich
tot flarden van daden die beginnen, maar ergens stoppen, middenin. Ik moet nu van
kamer veranderen. De straat op helpt ook niet. Misplaatsingen en zo, weg met de
trein, los van routine, wat uitstel is, slechts uitstel. Ik organiseer mijn leven zo dat
ik regelmatig weg moet met de trein, waarin ik al rijdend mezelf terugvind en mijn
prioriteiten klaar voor mijn geest opduiken, (TREIN AMSTERDAM-ANTWERPEN
06-10-99)

Lust en Gratie. Jaargang 17

112
Nu. De esthetica van communicatie in plaats van representatie.
Het resultaat moet transformatie zijn, onderzoek en vooruitgang. Terwijl elk
resultaat als regressie sterft, ergens, spijtig.
Mijn lichaam is een samengesteld stel wetten dat nieuwe stellen invloed de kans
geeft zichzelf spiegelend te organiseren.
De androgyne ontmanteld.
De esthetica van de dwaze verliefdheid.
Verliefd worden als het perfecte geneesmiddel voor melancholische wanhoop.
Het geeft minder problemen verliefd te worden op een voorwerp dan op een mens.
De Italianen waren de eerste mensen in de geschiedenis die diepe affectie voor dingen
durfden tonen. Voor dingen als een mooie lamp.
Verliefd worden op een voorwerp, mens of ding, is een transcendente daad, een
overtreding, zoals het een dialoog is met het mentale instrument dat we de androgyne
noemen. Op zich is het een theoretische daad. Het is een naar zichzelf verwijzende
daad, die een autohistorisch-spiegelende aanvulling schept waarop men zich moet
concentreren. Een absolute focus, een zelf-onderstroom-zetter die de normaliteit
overschrijdt, alsook het vanzelfsprekende en het vervelende, meer bepaald in het
zelf. Deze overtreding is gewelddadig en ritueel, ze vernietigt om zuiver te maken.
Al vernietigend vernieuwt ze, ze verheldert door alles helemaal op te vullen. Ze toont
mij de werkelijkheid van mijn brein. Het niets als voltooiing.
De esthetica van de dwaze verliefdheid groet de intelligentie van onder andere de
bloemen. Ze groet occultisme en fotosynthese, de onwetenschap van goed en kwaad.
Het begrip liefde wordt een politieke kwestie. Het politieke aspect van de liefde
wordt schoonheid genoemd. Het is het begrip concentratie dat schoonheid is. Het
begrip concentratie verandert tezamen met het begrip schoonheid. Onder alle
omstandigheden is het de hoeveelheid concentratie op een oppervlak die bepaalt hoe
groot de schoonheid is.
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(Wat ik wil is de onzichtbare schaduw zijn in de kamer, de schaduw van mijn
gedachten. Van de geometrie van mijn gedachten die denken dat ze gedacht moeten
worden. Wat ik wil weten is waarom die gedachten zichzelf formuleren, wat de
biologische componenten zijn die willen wat ze worden.) (WORDT VERVOLGD)
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Riana Scheepers
Verskoning
ek grif jou graf
ek skryf jou af

Toevallig hoor die vrou op één dag twee bekentenisse aan.
Bykans 'n jaar nadat daar by haar huis ingebreek en haar besittings geplunder is,
moet die vrou in die hof verskyn. Sy word opgeroep om as getuie te dien in 'n saak
teen die twee inbrekers wat kort ná die inbraak met haar gesteelde goedere betrap
en in hegtenis geneem is.
Toe sy die dagvaardiging kry, het sy lank gewonder hoe sy sal reageer as sy van
aangesig tot aangesig met die twee kriminele kom. Sal sy walging ervaar? Woede?
Vrees?
Sy het lank na die twee name op die amptelike kennisgewing gekyk. Die Staat
teen Raymond Charles en Leslie van Wyk in 'n saak van huisbraak en diefstal.
Sy moes buite die hofsaal wag terwyl die beskuldiges se saak aangehoor is. Toe sy
uiteindelik ingeroep word vir haar getuienis, het sy moeite gedoen om nié na
Beskuldigde (1) en Beskuldige (2) te kyk nie. Dit is eers toe die landdros haar vra
of sy die twee persone in die aanklagbank ken, dat sy na hulle móés kyk.
Die twee mans het vanuit die hoë houtbank na haar gekyk: een wat nié soos 'n
skurk lyk nie, die ander een, die een met 'n pokgesig en 'n slap oog, 'n litteken laag
oor die wangbeen, wél. Aan hom sal sy op 'n dag dink, en ril, het sy geweet.
Sy het nie probeer peil wat hul oë uitstraal nie, sy het net die ongemaklike gevoel
gehad dat hulle reeds meer van haar gesien het as wat sy ooit van hulle sal weet.
Dit was dan die twee mense wat op 'n dag haar huis binnegekom het en met
metodiese presisie haar besittings ingepak het.
Toe sy besef het dat daar by haar ingebreek is, het sy verwag dat die radio, cd-speler
en ander elektroniese apparate gesteel sou wees. Wat
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haar meer ontstel het, is dat hulle met liefdevolle deeglikheid na álles van haar gekyk
het. In haar slaapkamer het haar fyn onderklere van Franse kant, die paar stukke
juwele in haar besit, haar sagte truie en syserpe, 'n veelgedrae leerjas, álles, deur hul
hande gegly. Dit wat waardevol was, is ingepak; geskenke vir 'n minnares, 'n vrou,
'n suster, om te verkoop. Dit wat hulle nie geïnteresseer het nie, is argeloos en met
minagting op die vloer neergegooi en in wanorde laat lê.
Haar getuienis was van korte duur. Nee, sy het nié aan hulle die goedere geskenk
nie, nee, hulle het nié toestemming gehad om haar huis binne te kom nie, ja alles
was gesluit toe sy die oggend weg is. Dit is eers met haar terugkeer van die werk dat
sy die stukkende ruit en die chaos in haar huis ontdek het.
Die advokaat vir die beskuldiges het dit nie nodig gevind om vrae aan haar te stel
nie.
Die landdros het gevra of die beskuldiges 'n vraag wil stel of dalk iets wil sê.
J.
Beskuldigde (2), hy met die pokgesig en die litteken, het regop gekom, sy kop
effens afgebuig om in die mikrofoon te praat.
‘Edelagbare, ek wil graag aan die dame teenwoordig verskoning vra dat haar
goedere in my besit gevind is.’
Die vrou het verras opkyk. 'n Seepgladde vertoon vir die landdros en die
hofverslag? Die hofsaal het opeens doodstil geword. Sy woorde het yl in die lug bly
hang.
Sy het haarself uit die hofsaal verskoon voordat hul vonnis opgelê is. Dit het nie
meer vir haar saak gemaak wat met hulle gebeur nie.
Die ander bekentenis is baie later, digby middernag.
Ja, hy hét 'n verhouding. Nee, hy het nie die sletterige student lief nie. Dit is maar
net...
Daar was 'n lang stilte. Die vrou wou nie meer hoor nie, sy wou nie meer uitvra
nie. Sy het haar oë toegemaak, gevoel hoe haar hart klop. ‘Ek is jammer,’ het die
man gesê, ‘ek is verskriklik jammer.’
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Toe sy terugry deur die donker, stil strate buite die stad, terug na haar huis, besef die
vrou skielik dat sy op een dag twee verskonings moes aanhoor.
Wat haar méér ontstel, is dat dit die rampokker se verskoning is waaraan sy vasklou.
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Sabine van den Berg
Veel en mateloos
De slang ligt vanaf vanmorgen vier minuten over vijf in de hoek bij de deur. Ik tuur
in de schemering van de ziekenhuiskamer naar het glanzende lijf dat zich langzaam
verlengt en mijn richting op kruipt. Onvermijdelijk, onafwendbaar, meedogenloos.
Het dier steekt zijn kop boven de rand van het matras. De ogen flitsen op in de
verduisterde kamer. Over de breedte van mijn middel kruipt hij. De kop eerst, dan
volgt het koude, zware lijf, dat drukt op mijn ingewanden. Nauwelijks moeite heeft
hij om zijn kop onder mijn rug door te wringen. De schubben zijn niet glad, ze zijn
droog en schuren. Het dwingende wrijven is niet eens onprettig. De wetenschap dat
het beest me in alle rust wil smoren, maakt dat ik begin te hijgen. Al breng ik niet
meer voort dan een amechtig piepen. Het lijf, dat nog het meest wegheeft van een
sterke mannenarm, beweegt langs mijn rug en duwt me omhoog. Het dier zal me
keer op keer proberen leeg te persen, net zo lang doorgaan tot ik sterf, de hele dag,
desnoods de hele nacht, als het echt moet ook nog de daaropvolgende dag en nacht.
Geen holle rug trekken, dat is slecht voor je houding. Nee, geen holle rug. Maar de
boa dwingt me. Ik lig in een bruggetje op mijn bed. Het beest heeft zich volledig om
me heen gewikkeld. Ik druk mijn onderrug tegen het rechte hout onder mij. Mijn
wangen gloeien. De kleur achter mijn oogleden is oranje doordat de zon erop schijnt.
Schaduwen. Grillige vlekken die snel voorbijdrijven, tot het oranje verdwijnt en er
alleen nog grijs te zien valt. De wind is kil en zwelt aan. Kabbelen wordt klotsen.
Het vlot beweegt hevig op en neer. Mijn maag wentelt en maakt sprongen als een
bange vis. Ik probeer zo plat mogelijk op de planken te blijven liggen, klauw mijn
nagels in het hout.
Geen holle rug trekken, duw je ruggengraat naar beneden. Maak hem bol, en houd
hem daarna recht. Recht, zeg ik. Het water houdt zich plotseling stil. Ik daal op de
bodem van een lift om in grote haast weer op te stijgen. Het vlot kantelt, steeds steiler
en schuiner. Net op het moment dat ik wegglijd, werkelijk val, word ik met vlot en
al omhooggeworpen. Ik hang in de lucht. Geen rechte planken die mijn
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rug doen holtrekken, niets. Heel kort maar, dan is er de smak. Ik schreeuw, al doen
mijn stembanden niet mee.
Opnieuw zakt de lift naar beneden, stopt, om in grote haast weer op te stijgen. Ik
kantel, zweef, val en kom weer neer. De golven herhalen zich in mijn binnenste. Ik
braak.
Muren hellen voorover. De smaak van gal, bijtend sap langs mijn kin. Ik kokhals
nog eens. Mijn maag is leeg.
Daar is een verpleegster. Haar gezicht is groot en bleek en groeit als ze dichterbij
komt. Haar lippen bewegen - ik versta haar niet. Ze wil iets van me weten, vermoed
ik. Ze is hinderlijk. Ik moet waken voor de slang, op mijn hoede zijn voor het vlot.
Zij leidt me af. In haar witte apenvingers heeft ze een doek waarmee ze mijn gezicht
afneemt. Ze lapt mijn gezicht, als een ramenwasser een ruit. Mijn huid is van glas.
De verpleegster ziet duidelijk dat er iets mis is in mijn hoofd. Mijn bloed vertoont
belletjes, het bruist. De stoom moet ergens uit, ontluchten, want de druk loopt op.
Daarom steekt ze een gaatje in mijn onderarm met de vlijmscherpe stalen naald van
haar injectiespuit.
Koele vloeistof stroomt in en langs mijn lichaam. Mijn ledematen vergroeien tot
hout. Mijn armen zijn door zon en zout vergrijsde planken, mijn botten de bouten
die het geheel bij elkaar houden. Het water dringt tot in mijn kieren, verweekt nerven,
vermolmt me hier en daar, maar wat staat is mijn stramme gedaante. Ik die drijf,
speel met mijn koude vloeibare vriend, met me laat dollen, me om en om laat gooien,
maar steeds weer bovenkom.
Mijn vezels raken verzadigd. Zwaar en moe is mijn lijf. Ik zink. De kou omvat
me, omhelst me in haar alles opslorpende vorm. Als zaagsel dwarrel ik uiteen. Deeltjes
van mij vermengen zich met de oceaan. Ik ben het water. Ik bedek tweederde van
de planeet aarde - die gedachte stemt me tevreden. Mijn lichaam kan vissen voeden,
herbergt planten en zeeanemonen, waarvan ik de weke wormvingers voel kietelen
in mijn maag. Met mijn armen maai ik landen, ja, zelfs continenten uiteen. Ik verras
toeristen die denken te kunnen zwemmen in mijn kleine teen. Een schip hap ik met
een slok op. De uitgestrektheid van mijn bestaan maakt me bang. Te laat ontdek ik
een
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boring in mijn handpalm en een dumping in mijn lies. Hoe weet ik wie er vaart in
mijn haren? Wat maakt het uit als mijn neus sterft?
Mijn bewustzijn is te ruim, veel te groot, om gek van te worden, zo enorm. Ik heb
geen controle, de stap tussen iets bedenken en het doen duurt te lang, tegen de tijd
dat ik mijn vingers roer omdat ik iets wil pakken, ben ik vergeten wat en waarom.
Ik raak afgeleid door de jeuk in mijn oor, wil krabben, maar vergeet mijn handen te
bewegen. Slinken, me compact maken, maar wel mijn vloeiende vorm en macht
bewaren, lijkt me de enige oplossing. Ik strek me uit tot een krachtige mannenarm.
Mijn armen en benen, vingers en tenen, verkleven tot een lang slank lichaam. Ik
kronkel, ik dans, en ik rol. Ik denk en ik doe. Alles is weer overzichtelijk, een bed
is een bed, een stalen constructie op vier poten, een laken is een laken, een tot
rechthoek geweven stuk stof van draden katoen. En ik heb een lichaam en geest die
één zijn. Een lichaam zonder franje. Perfect in balans.
Met genoegen constateer ik dat ik het verpleegstertje met haar grote hoofd schrik
aanjaag. Ik draai me rond haar arm. Haar pogingen om mij van zich af te schudden
zijn zonder effect. Haar keel, warm en kloppend, is een regelrechte uitnodiging. Ze
is een ding, denk ik, niet meer dan een ding. Mijn lichaam, een en al spier, vlei ik
om haar schouders, drapeer ik rond haar nek. Trekken maar, langzaam aan, geen
haast, nog even genieten van haar paniek. Met belangstelling kijk ik naar de
opengesperde mond en tel ik de vullingen in haar kiezen.
Ze inhaleert zuurstof, om es even flink te gillen, veel en mateloos. Haar borstkas
verbreedt, haar longen vullen zich. Dat is precies wat mij de adem beneemt, ze zuigt
me leeg. In één grote, onverzadigbare teug, laat ze mij niets dan een luchtledig, een
vacuüm.
Mijn greep verslapt. Denk aan je rug. Maak hem recht, kaarsrecht. Je lijkt wel een
deegsliert. Wees eens trots op jezelf. Haar hals verandert in yoghurt. Ik verlies mijn
houvast, langs haar boezem zak ik naar beneden. Ineengedoken blijf ik liggen in de
hoek bij de deur.
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Hermine Landvreugd
Ikke, ikke, ikke
Ik ga bij mijn zoontje Merlijn en zijn vader Gerard langs om samen naar de pizzeria
te gaan, waar ik me helemaal niet op verheug.
‘Haal jij Merlijn even op,’ zegt Gerard die vis voor de katten kookt, ‘hij speelt bij
het buurmeisje twee huizen verder.’
Daar heb ik geen zin in, ik ken die moeder alleen van gezicht. ‘Ik weet niet waar
het is.’
Gerard trapt er niet in. ‘Precies hoe ik zeg, twee huizen verder, onderste bel.’
Chagrijnig bel ik aan. Het hoofd van de moeder verschijnt in het trapgat, knalrode
lippen en grote oorbellen.
‘Stuur Merlijn maar naar beneden,’ zeg ik. Tegelijkertijd roept zij: ‘Kom maar
boven, ze zijn druk bezig met...’ De rest versta ik niet. Het hoofd verdwijnt. Shit.
In de woonkamer stelt zij zich voor als Margareth. Ze staat niet op van de bank
en rookt een grote joint. Op de andere bank zit een jongen met een baseballjas en
een pet op. ‘Willem.’ Hij pakt de joint aan en neemt een diepe haal. Giechelt:
‘Binnenkort stop ik met die troep.’ Knetterstoned is hij, zijn irissen draaien weg zodat
ik alleen oogwit zie.
‘Ja, morgen,’ zegt Margareth, ‘wijn?’
Uit een andere kamer komt kindergelach.
‘Wat doen ze?’ vraag ik en neem een groot glas wijn aan.
‘Wedstrijdje wie het snelst kan lopen met een ei op een lepel. Ik had ze eerst
moeten koken maar dat ben ik vergeten. Gelukkig hebben we Nielson, die likt het
wel op.’ Margareth wijst met haar voet naar een grote grijswitte hond die ligt te
suffen in een fauteuil.
Op de tafel staan wel vijf lege wijnflessen, een paar overvolle asbakken en een
kom met restjes pap. Op een bureautje staat een computer waarvan het toetsenbord
is bedekt met een stapel papieren. In een belendend kamertje ligt een
tweepersoonsmatras en staat een televisie op sneeuw. Chaos, daar hou ik wel van.
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Merlijn en zijn vriendinnetje, Annabel, komen op handen en voeten de kamer binnen
en maken pufgeluiden. Ze zijn varkens die scheetjes laten, verkondigen ze. Daarna
meldt Annabel dat er op de keukenvloer vijf kapotte eieren liggen en vertrekken ze
weer.
Margareth vertelt dat ze Willem twee weken geleden heeft ontmoet en dat hij
verliefd op haar is. ‘Maar ik niet zo erg op hem.’
‘Geeft niks,’ zegt Willem met zijn oog dicht, ‘'t is evengoed gezellig.’ ‘We slapen
met zijn drieën daar,’ Margareth knikt naar het matras, ‘dat is wel krap.’
Ik schenk nog een wijntje in, het stijgt lekker naar mijn hoofd, en vraag waar
Annabels vader is.
‘In de bak in Zwitserland,’ zegt Margareth, ‘ik spreek hem nog wel eens. Hij wil
dat ik een vals paspoort voor hem regel in Londen. Ik kan je verhalen over hem
vertellen. Ja, misschien is dat een idee,’ ze gaat rechtop zitten, ‘jij schrijft het op en
we delen de winst.’
Het lijkt me veel leuker hier te blijven dan naar de pizzeria te gaan. Gerard is
behoorlijk saai. Hij drinkt nauwelijks, doet alles op gezette tijden. Hadden we geen
kind, dan zag ik hem vast nooit meer.
‘Blijf gezellig eten,’ zegt Margareth. Ik bel Gerard.
‘Waar blijven jullie nou,’ begint hij, ‘ik zit hier al met mijn jas aan.’
Ik zeg dat die pizzeria maar een andere keer moet.
Hij valt gelijk uit: ‘En hier heb ik nou schoon genoeg van, jij doet altijd maar je
eigen zin, we hebben dit vorige week al afgesproken...’
‘Ik krijg hier heel interessante stof voor een boek,’ zeg ik.
‘Ikke ikke ikke,’ zegt Gerad, ‘bekijk het maar.’ Hij hangt op.
Lul. Ik laat me door jou de wet niet voorschrijven. Ik heb even zin om terug te
bellen en iets vuils te zeggen. Ga maar een DNA-test laten doen, wie zegt dat Merlijn
van jou is.
‘Merlijn!’ roep ik, ‘zullen we bij Annabel blijven eten?’
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Esma Moukhtar
Verbeeld je fantomen
De pijn in mijn rechterhand ontstond niet doordat na de amputatie de zenuwuiteinden
nog gevoelig waren. Nee, mijn rechterhand was er nog, althans zo voelde het. Maar
ik kon er niet meer bij, had er geen enkele greep op.
Fantoompijn. Het woord duikt soms op om de pijn van een verlies een naam te
geven. Bijvoorbeeld door wie van een geliefde wordt afgesneden. Ja, als een geliefde
zich terugtrekt, of als ik me van een geliefde moet losmaken, dan kan het lange tijd
lijken alsof diegene nog bij me is. Ik word gekweld door een soort kramp,
vergelijkbaar met die in mijn fantoomhand. Maar waar zit die pijn, hoe is deze
ontstaan? Hoe kun je de pijn in iets of iemand, in wat niet meer van jou is, opheffen?

Ik herinner me een plaatje uit een biologieboek. Over de hersenschors ligt op z'n kop
een mannetje gedrapeerd, met een heel groot hoofd, enorme lippen en handen, een
klein lijfje, kleine beentjes, genitaliën en voetjes. Dit stripfiguurtje moest illustreren
dat er in de hersenen een soort afbeelding van het lichaam bestaat. Het representeerde
ook de mate van gevoeligheid van de verschillende lichaamsdelen. Je zou elk
lichaamsdeel als een tweeling kunnen beschouwen, waarvan de virtuele helft in de
hersenen huist. De hand in mijn hoofd die bij mijn rechterhand hoort verdween niet
toen die hand werd geamputeerd.
Fantoompijn bestaat dus niet in een restje overgevoelige zenuwuiteinden, maar in
een fantoomlichaam dat als een soort tweelingzus
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met opname- en afspeelapparatuur de sensaties uitzendt die bij mijn fysieke lichaam
horen.
Mijn tweelingzus had de neiging haar vingers samen te knijpen. De nagels drukten
krachtig in de handpalm en ik was het die de pijn voelde. Ik verlangde naar mijn
eigen vrije hand, maar daar kreeg ik de hand niet mee terug. Ik verdoofde me, maar
als de pijnstillers waren uitgewerkt was er niets veranderd. De kramp bleef.
Uiteindelijk ontdekte ik prof. dr. Ramachandran, een neuroloog die fantoompijn
onderzoekt en bestrijdt. Hij bouwt spiegeldozen.
Hij maakte er een voor mij door een spiegel verticaal in een kartonnen doos zonder
deksel te plaatsen. Aan de voorkant zaten twee gaten waardoor ik mijn linkerhand
en mijn fantoomhand moest steken. Ik bewoog mijn linkerhand, keek in de spiegel
en zag hoe daarin plotseling ook een rechterhand verscheen. Het spiegelbeeld van
mijn linkerhand viel op de plaats van de fantoomhand. Deze rechterhand opende
zich, de nagels maakten zich los uit mijn palm. Door een optische illusie was het
gelukt de hand van mijn tweelingzus te bewegen en weg was de pijn.
Ik gaf Ramachandran een hand, verwonderd over zijn kunst en zwaaide nog naar
hem met mijn verlichte fantoom. Ik ben sindsdien een paar keer bij hem geweest.
Hij zegt dat bijna iedereen om de zoveel tijd weer even in die doos moet om de
optische illusie opnieuw aan de hersenen door te geven. Ik vermoed dat mijn hersenen
het nu wel geloven, ik kan al maanden mijn hand vrij bewegen. Maar ik mag
langskomen wanneer ik wil, voor zijn spiegeldozen, of voor andere experimenten.
Uit verschillende experimenten die Ramachandran uitvoert blijkt hoe betrekkelijk
de ervaring van het lichaam is. Om een voorbeeld te geven: met een eenvoudige truc,
waarbij je maar een persoon en een tafel nodig hebt, kan de sensatie worden oproepen
dat de tafel deel is van je lichaam.
Een ander experiment herinner ik me nog goed. Op een ochtend
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werd ik geblinddoekt. Ramachandran tikte op mijn neus, terwijl ik in hetzelfde ritme
de neus aanraakte van een proefpersoon. Ze stond vlak voor me, met haar rug naar
me toe. Al na tien seconden kon ik zweren dat ik mijn eigen neus te pakken had.
Alleen bevond mijn neus zich op ruim een halve meter afstand!
Je hersenen tellen de bewegingen van je wijsvinger op bij de sensaties op je neus,
legde Ramachandran uit. Als die twee synchroon lopen, redeneren de hersenen dat
de kans het grootst is dat wijsvinger en neus bij dezelfde persoon horen. Dus als jouw
hand een halve meter van je neus afzit, volgt daaruit dat je neus daar ook moet zitten.
Zo gaat de logica van het gevoel.
Als je pijn kunt hebben in een niet-bestaand lichaamsdeel; als je je gevoel kunt
projecteren op elk extern object; als die projectie door visuele (of tactiele) prikkeling,
door illusies dus, ontstaat, dan is het niet meer zo vanzelfsprekend dat je je
vereenzelvigt met je lichaam. Het lichaam dat je hebt, is kennelijk niet vormvast.
Het beeld dat je ervan hebt kan door een illusie veranderd worden, en de ervaring
past zich dan gewoon aan de nieuwe voorstelling aan.
In de spiegeldoos doe je dat niet zelf. Het spiegelbeeld houdt jouw hersenen voor
de gek. Ze trappen erin en je lichaam interpreteert het als ‘waar’ en gedraagt zich
ernaar, zodat jij voelt wat je ziet.
Dan is het eigenlijk niet zo vreemd om een fantoomhand te kunnen bewegen, of
om gevoel te hebben in een lichaam dat niet van jou is. Lichaamsbeeld en ook de
grens tussen het ene en het andere lichaam berusten vooral op interne constructies,
die met een kleine ingreep onderuitgehaald en veranderd kunnen worden.
Als ik thuis een spiegel had waarin ik werd uitgerekt, zou ik vanzelf gaan geloven
dat ik heel lang ben. En als ik mezelf dan in een gewone spiegel tegenkwam, kon ik
het erop houden dat het een lachspiegel was die me deed inkrimpen.
Dat fantoompijn op een hardnekkige illusie berust, betekent niet dat
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je die ook bewust in stand houdt. Je voelt geen pijn om de illusie levend te houden.
De plek in je hoofd die met het afwezige is verbonden, houdt je voor de gek. Doet
alsof het er nog is. Daar kan het zelfbewustzijn blijkbaar niet tegenop. Je weet dat
je geen hand hebt, en toch doet die pijn. Iemand is er niet meer, maar duikt steeds
weer op.
Het ene bewustzijn luistert niet naar het andere. Je waarneming gaat soms achter
je rug om. Net als met die truc in de spiegel. Zelfs als je weet dat je voor de gek
wordt gehouden, houdt dat andere bewustzijn zich van de domme, neemt de optische
illusie voor waar aan, en je lichaam luistert er nog naar ook.
Als ik mijzelf waarneem, doe ik dat dus maar half bewust. Of eigenlijk: veel van
wat ik in me opneem onttrekt zich blijkbaar aan mijn bevattingsvermogen. Ik ervaar
mijzelf ook buiten mijzelf om. Nu gebeurt er zoveel in mijn lichaam waar ik geen
weet van heb, maar dat ik op wat ik zie, en op hoe ‘ik’ dat vervolgens interpreteer,
geen invloed heb vind ik - nog los van de freudiaanse theorie over het onbewuste verbazingwekkend. Nu zou ik zoiets simpels als de aan- of afwezigheid van een hand
niet kunnen onderscheiden!
Toch bevalt het me wel, het idee dat je met je gedachten niet alles kunt volgen
wat er in je hoofd gebeurt. Die tweedeling in je bewustzijn geeft je de mogelijkheid
om de werkelijkheid, nee, de waarneming ervan naar je hand te zetten.
Om de waarneming te beïnvloeden heb ik iets van buiten nodig. Iets dat op een
niet-bewust plan de boel verandert. Iets waaraan is gesleuteld. Maar dan zo dat ik
kan geloven: zo is het. Om een verandering inwendig te voelen moet ik die eerst
uitwendig creëren.
Een vriendin paste bij mij een truitje dat ik haar had gegeven. Ze liep naar een lege
schilderijlijst in de gang, en ik zag hoe langzaam tot haar doordrong dat ze niet in
een spiegel keek. Ik zag een mengeling van verwarring en schaamte, over een
weigerend spiegelbeeld.
Ik stap in een grotere spiegeldoos waarin mijn positie ten opzichte
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van de spiegelwand zó is dat ik mijzelf niet zie op de plaats waar ik me verwacht te
zien. De niet door mij gevulde ruimte in het spiegelbeeld kan ik met alles opvullen.
Zo kan ik de gedaante aannemen van iets wat ik zou willen zijn.
Als proefpersonen kies ik een lange blondine, een oudere heer, een deur, een kat,
een boekenkast, een ballon, een danser. Maar kan ik ook als oudere heer of als deur
door het leven gaan? Mijn pijn en mijn lichaam berusten misschien op een illusie,
toch lijkt de ervaring ervan reëel.
Maar met ‘optische illusie’ kun je veel doen: iets kleins groot maken; iets laten
verdwijnen of verschijnen. En waarom zouden andere visuele voorstellingen niet
een zelfde effect kunnen hebben. Een beeld is geen spiegel, maar in zekere zin wel
een trucage, omdat het voorstelt wat niet werkelijk aanwezig is. Met beelden haal je
iets voor de geest. En als dat iets is wat nog niet eerder in de geest was, kan het daar
misschien een verandering teweegbrengen.
De laatste keer dat ik prof. dr. Ramachandran zag, vroeg ik hem of hij ook tactieken
had waarmee andere pijnen kunnen worden opgeheven. Hij raadde me aan na te gaan
om welke pijn het gaat, en daar zelf mogelijke optische illusies of beelden voor te
bedenken. Daar had ik hem verder niet bij nodig, voegde hij eraan toe.
Wat ik Ramachandran niet vertelde, is dat het mij vooral gaat om ‘pijn hebben in
iemand’. Kun je de pijn van iemand missen en dóór iemand gemist worden, iemand
die ‘deel van jou’ is geweest, fantoompijn noemen? Ja, dat kan, zo ervaar ik het, en
ik zal de enige niet zijn. Ik verplaats mij in de ander, beeld mij in wat deze voelt en
er ontstaat een beeld van een gekwelde, verscheurde, verloren geliefde. Die illusie
blijft zich aan me opdringen, met als gevolg dat ik pijn heb.
Deze pijn in iemand is even illusoir als die in de fantoomhand. Ik vermoed dat er
in mijn hoofd een dubbelganger van de geliefde bestaat. Maar deze dubbelganger
heb ik zelf gemaakt. Hoe deze zich voelt, gedraagt, dat bepaal ik zelf. En als de
oorzaak van de pijn bij mij ligt, kan ik nu proberen op die dubbelganger een andere
invloed te krijgen.
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Om mezelf met behulp van mijn verbeelding te slim af te zijn geef ik mijn
fantoomgeliefde voortaan een blij gezicht, een hoofd met andere gedachten en
ervaringen. Ik teken een buik waarin ik kan prikken, en dan zeg ik: dag geliefde, jij
bent niet meer van mij, ik hoor niet meer bij jou, laat los, draai je om en lach om mij!
Pas als ik het voor me zie, kan ik het geloven. Het missen hef ik er niet mee op,
maar wel die pijnlijke illusie van een verkrampt fantoom.
Verbeeld al je fantomen. Verdrijf hen niet maar verlicht ze.
Prof, dr Ramachandran heb ik nooit ontmoet, maar niet verzonnen. Hij is
als hoogleraar psychologie en neurologie verbonden aan de universiteit
van Californie en werkte samen met Oliver Sacks. Ik maakte gebruik van
zijn boek Phantoms in the Brain (1998), waarin onder meer de
experimenten met spiegeldozen staan beschreven
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Maria Barnas
Schizo scherzo
I'm Leavin' Town Mama
Een Engelsman met prachtige ogen stemt mijn piano.
Hallo wereld.
I'll do it very carefully, zegt hij.
Er vallen druppels en blaadjes uit de vlierbes
die in de hoek van de tuin staat, sir, would you mind?
Ik denk dat de boom ongeneeslijk ziek is.
We might have a slight problem here.
Wij.
Er is een vochtige zomer aangebroken in mijn hoofd,
dear sir, een verlammende hitte. Weet u misschien raad?
Ik weet niet wat verzengend in het Engels is.
Would you like a drink?
Thank you so much.
How much? In Brussel at ik chocola uit goudblad
en ik had smetteloze schoenen aan.
In Parijs zat ik in een reuzenrad.
Ik zou zo met u mee naar Londen gaan.
Of ik suiker heb. En melk.
De Engelsman speelt.
Erbarme mich.
Dat is dat.
Dat is alles.
Thank you so much.
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Hotel
Toen ik wakker werd was ik verliefd. Verschrikkelijk.
Ik ben maar weer gaan slapen. Tien minuten? Een uur?
Bij het ontwaken treurde ik om een verloren liefde.
Om indruk te maken op de mooie acteur aan mijn tafel zeg ik:
de mooiste film die ik ooit zag heet Paradise Lost.
De camera bewoog zich niet en alles was zwart-wit,
vreemd als een paradijs, nee vreemder.
De jongen zegt dat ik Stranger than Paradise bedoel.
Ik concentreer me op het woord GERESERVEERD
op mijn tafel tot de letters zwemmen voor mijn ogen
en de wereld een vlek is.
De wereld, mijn wereld verhardt zich.
Daar is geen twijfel over mogelijk.
Er komt niet zozeer iets nieuws bij, als wel dat wat er is krimpt.
Zich samenbalt, trekt en compact wordt. Kramp?
Bijvoorbeeld: een hoofd van klei wordt in een oven geschoven
en zo heet gebakken dat het vocht eruit stoomt
en het hoofd hard wordt en de grootte heeft van een gebalde vuist.
Maar een beeld is breekbaar en dat geloof ik van de wereld niet.
Als wel, meneer. Ik droomde dat ik geneukt werd door twee mannen.
Later zal ik hierover schrijven, als ik oud ben dacht ik.
Ik ben oud en verlang twee mannen, tegelijkertijd.
Maar haal die hand uit je haar, ik weet dat je mooi bent.
Passie is het beste excuus dat ik ken
om me aan het bestaan te onttrekken.
Maar ik kan het niet uitspreken. Het is meer iets voor een acteur.
De acteur staat op, trekt zijn jas aan.
Er is een wereld die op hem wacht.
Ik blijf nog even.
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Kralenzee
Wat ik zei: korrels suiker in mijn mond als glazen
kralen waarop hij een tand brak. Neem mij niet kwalijk.
Ik heb een kwalijke kraal op mijn tong.
Durf ik niet te zeggen dat ik hem nodig heb?
Ik hou niet van as op de bodem van mijn glas. Ik rook niet.
De wereld is moe en op de blauwe lijnen in een schrift
is het koud. Ik knip een stil hart van papier.
Eerst sliep hier nog een man
Nu staat het lichaam op.
Ik ben er stil van.
De wereld draaide zich om toen ik omkeek.
Ik wil je, ik mis je. Ik klop je als een kruimel van mijn rok.
Ik heb één simpele vraag, zegt hij.
Ben je daar?
Ben jij het?
Nee, ik. Ik dacht dat je een ander was.
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Esther Jansma
Wakker zijn
Toen ik de uitnodiging kreeg om iets te beweren over de relatie tussen, pijn, kunst
en verdoving, veloor ik die bijna onmiddellijk. Stapels papier zijn altijd mijn
wondermiddel geweest en foute stapels papier mijn redding. Brief onvindbaar. Rust
in mijn hoofd.
Toen kwam ik natuurlijk degene tegen die me de uitnodiging had gestuurd. Twee
degenen. Twee Amsterdamse locaties. Gemiddeld anderhalve vrouw per keer.
De eerste locatie was de poëzieboekhandel van Perdu. Maria Barnas. Slim gezicht.
Of ik misschien toch...?
Ik ben dol op slimheid. ‘Natuurlijk wil ik,’ riep ik.
Maar ik schreef niks.
De tweede locatie was Carré. Boekenbal. Pam Emmerik, en even later alweer
Maria Barnas. Twee van die slimme gezichten. Dat ik toch echt...!
O ja, dacht ik, voor jullie: alles! ‘Ik ga het doen!’ riep ik.
Weer schreef ik niks.
Nu ligt er een ansichtkaart van Pam.
Dit is mijn laatste kans, ik voel het aan mijn botten. Dus vooruit met de geit.
Ik geloof geen snars van een oorzakelijk verband tussen kunst en verdoving. Er
is helemaal geen relatie tussen kunst en verdoving. Nou ja, geen positieve bedoel ik.
Kunst die verdooft heet namelijk helemaal geen kunst. Die heet kitsch. Die heet Jeff
Koons, en The Bold and the Beautiful, en Babypoezenkalender. Die maakt je dood
in je hoofd.
Kunst daarentegen maakt een mens klaarwakker.
Als je wakker bent, voel je van alles. Blijdschap. Opwinding. Pijn.
Misschien is er dus wel een relatie tussen kunst en pijn. Maar dat is dan dezelfde
relatie als die tussen kunst en blijdschap, en tussen kunst en opwinding.
Ik heb over verdrietige dingen geschreven. Toch vind ik dat verdrietige dingen
geen moer met literatuur te maken hebben. Behalve als
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ze zo worden opgeschreven dat ze literatuur worden. Maar dan zijn het geen
verdrietige dingen meer.
Wat de aanleiding van een gedicht ook moge zijn, dat gedicht is die aanleiding
niet maar zichzelf, een gedicht. Wanneer ik over pijn schrijf, doe ik dat als regisseur.
Ik manoeuvreer net zolang met woorden, beelden, ritmes, afwisselingen,
tegenstellingen tot er iets ontstaan is waarvan ik denk: dit is af. En daarmee bedoel
ik: dit ding van taal is nu zo afgesteld dat het op de meest effectieve manier die
mogelijk is bij mijzelf - en dus wellicht bij de lezer - zus en zulke reacties, emoties,
enzovoort teweegbrengt.
Muziek en verdriet, ja natuurlijk, ik jank graag een potje bij het Requiem van
Mozart of het Stabat Mater van Pergolesi.
Film en verdriet, ja o ja, tranen met tuiten bij zowat elke familiefilm die rond Kerst
wordt uitgezonden.
Maar poëzie en verdriet? Ik ben maar een paar keer gaan huilen van een gedicht.
‘Portret’ van Kopland heeft me aan het huilen gemaakt. Een of twee gedichten van
mezelf hebben me aan het huilen gemaakt. Maar dat kwam niet omdat er een verband
tussen poëzie en pijn bestaat, maar omdat ik er zo wakker van werd, van die gedichten.
Ik ben van een gedicht ook wel eens keihard gaan lachen.
Ik schrijf graag gedichten en die mogen best over verdriet gaan, maar dan
manipuleer ik dat verdriet, dan ben ik er de baas over. En als mijn pet ernaar staat,
schrijf ik het zo op dat iemand anders erdoor in de lach schiet. Zo helder ben ik als
ik schrijf.
Kunst, kortom, is tegengesteld aan verdoving. Kunst is beheersing. Precisie. Wakker
zijn.

Lust en Gratie. Jaargang 17

133

Riana Scheepers
'n Omhelsing van 27° celsius
september 1999
Die eerste brief wat ek van Luc Coorevits van Behoud de Begeerte gekry het, was
eintlik sy allerlaaste een aan my. Ek het nie geweet dat hy al langer as 'n maand lank
op soek was na my, en reeds verskeie briewe aan my geskryf het nie.
‘Ek skryf nou die vyfde brief,’ skryf hy, ‘dit is 'n laaste probeerslag om jou op te
spoor...’
Hoe moes hy ook geweet het dat my e-pos adres verander het, dat ek intussen
verhuis én van werk verander het?
Behoud de Begeerte wil my uitnooi om in die laatwinter op 'n Geletterde
Mensen-toernee te gaan, sê Luc in sy laaste, desperate brief. Vanwee die tydverspilling
om my êrens in donker Afrika op te spoor, moet ek asseblief binne dieselfde week
nog antwoord of ek kom of nie. Ek sal op toernee gaan met Anne Provoost, een van
Vlaandere se voorste jeugboekskrywers.
Ek het lank na Anne se foto op die skutblad van een van haar boeke gekyk. Ek het
gedink: wat 'n serene, sagte mens, sekerlik dink sy ernstig oor die lewe en haar kuns...
Natuurlik sal ek gaan.
Wat Luc nié vir my gesê het nie, is dat ek op toernee sou gaan met 'n vrou wat
weliswaar sag en sereen is, maar een wat terselfdertyd ook sprankelend, onstuimig
en vol lewensvreugde is.
Toe ons mekaar die eerste keer ontmoet, was dit oombliklik goed.

Sondag 12 maart
My reis uit Suid-Afrika neem my via Londen na Amsterdam. Ek wéét ek oordryf,
maar ek is gelukkig om die vlug te oorleef. Met die landing in Londen bars die
vliegtuig se band. Niemand is beseer nie, maar die vliegtuig en die aanloopbaan is
beskadig en die passasiers is almal bewerig van die skrik toe ons uitstap en besef
wat werklik gebeur het.
Ek kom gou oor die skok. Ek leef en ek is gesond en ek is bruingebrand na 'n hele
somer se Suiderse son op my lyf.
Maar ek kan nie verhelp om in my gedagte Mark Schaevers se
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ontroerende In Memoriam oor my in De Standaard te sien nie: ‘Geletterde mens kom
om in vlugramp - Provoost lewer skitterende solovertoning.’

Dinsdag
In Amsterdam bevind ek my te midde van frenetiese boekbedrywighede. Ek ontvang
die eerste eksemplaar van die Nederlandse vertaling van Feeks van my uitgewer,
Lidewijde Paris van Querido. Ek reis na Antwerpen vir 'n radio-interview en kom
dieselfde middag weer terug Amsterdam toe. Dié aand vergesel ek vir Lidewijde na
die Boekenbal wat die begin van die Nederlandse Boekenweek inlui.
Vanaand gaan ek vir Harry Mulisch vra om met my te dans, dink ek. Maar toe die
(ten minste) drie miljoen uitgenooide gaste uiteindelik hul sit in die Carré gekry het,
begin ek wonder of ek ooit 'n danspassie sal inkry. Die plek is gepak met beroemde
skrywers en mooi mense - en hulle is nie noodwendig dieselfde nie!
Die tema van die bal is die Antieke Oudheid, oral tussen die gaste is daar begeerlike
manne met gedrapeerde tunieke oor gespierde bolywe, maagdelike godinne wat soos
aronskelke tussen die gaste rondsweef en glasies vonkelwyn aanbied. Ek sien wel
vir Harry M. op 'n afstand, én so ook vir Connie P. én Adriaan v. D. én Jean-Pierre
R., maar of daar sprake gaan wees van 'n geriatriese dansie, is 'n ander saak.
Ná Freek de Jonge se energieke kabaret van vuur en swael en 'n feniks wat tot
teen die dak uitvlieg, stroom daar wrintiewaar nóg mense die gebou binne. Die gebou
word te klein, dit begin hyg.
Dit hitte styg tot diep in die twintigs. Die Carré word 'n subtropiese eiland, die
mensemassa 'n oerwoud van groeiende liane om my.
Ek dink aan die passasies van kloustrofobiese angs wat ek in Heidendogters beskryf
het.
Teen elfuur besluit ek om huis toe te gaan.
‘Trut,’ lag Lidewijde vir my, ‘hier beleef jy die opwindendste gebeurtenis op die
Nederlandse boekekalender, en jy wil naar HUIS!’
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‘Ja,’ sê ek, ‘Trut gaan naar huis, Trut het moed opgegegee om ooit met Mulisch te
dans.’

Woensdag
Antwerpen. Ek sluit my hotelkamer oop en stap met koffers in beide hande in.
En steier terug.
'n Sahara-hitte slaan teen my vas.
Binne-in is die lug kurkdroog en so warm soos 'n Afrika-woestyn. My koffers plof
langs my neer, ek soek die skakelaar van die lugversorger. Die temperatuur is gestel
op 27° Celsius. Ek skakel dit heeltemal af, stap na die vensters toe en gooi die rame
wyd oop.
Die koel Antwerpse lug stroom na binne, maar dit duur 'n hele ruk voordat die
temperatuur binne leefbaar is. Ek hang my klere op, pak my boeke uit. Hier leef ek
vir die volgende twee weke.
Ons eerste afspraak is met Mark van der Hoof. Ek en Anne lees verhale voor vir sy
radioprogram Zeggen en schrijven. Mark het 'n pragtige baard en melancholiese oë.
Snags drink hy rooi wyn en lees die poësie van middeleeuse digters, dink ek terwyl
ek my stem en my taal vir sy draaiende bandmasjien gee.
Ek kry 'n pragtige geskenk van 'n ou vriend. Vir die eerste keer in my lewe kry ek
iets wat ek as kind nooit gehad het nie. 'n Pop. Dit is 'n pragtige Vlaamse heks met
lang, wilde hare, 'n krom neus met 'n vrat, 'n swart rok met 'n onderrok en kniebroek
afgewerk met die allerfynste kloskant. Sy lag breed en met 'n bek sonder tande vir
my, 'n bondel sprokkelhout in haar arms.
Ek en die feeks word dadelik sielsgenote. As ek slaap, staan sy regop langs my
bed en lag tandeloos die donkerte in.

Donderdag
Ons kry die nuus dat Luc Coorevits se moeder oorlede is. Die droefnis van verlies,
selfs al word dit verwag, ken geen perke.
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Vrydag
Laatmiddag neem Ilse en Katleen van Behoud de Begeerte vir my en Anne naar Gent
vir 'n laaste repetisie voor die premiere. Ons optrede is in die Balsaal van die pragtige
Vooruit.
Ek kom agter dat die seleksie van verhale wat ek voorlees, al my ruigste verhale
is. ‘Jy klink asof jy die queen of pots is,’ lag Anne.
Toe ons ná middernag terugry na Antwerpen, gee Ilse se auto 'n paar slukke. Daar
borrel pikswart rook onder die enjinkap uit. Sy trek van die pad af en ons klim almal
uit. Ons staan koud en bedremmeld langs die pad. Luc Spiegel, die tegniese kunstenaar
wat met sy bakkie agter ons in dieselfde rigting op pad was, hou stil en laai ons op.
Met ons knieë onder ons ore vasgedruk sit ons agter in die bagasieruimte.
Ilse trek haar motor effens van die ryvlak af en sluit die deure. Ons sien dié motor
nooit weer nie, dink ek, binne vyf minute is hy gesteel of gestroop.
Ek het vergeet ek is nie in Suid-Afrika nie. Die volgende dag staan die auto nog
steeds langs die pad. Stukkend, maar dáár.
Laataand sluit ek my hotelkamer se deur oop.
Ek steier terug.
Die mevrou wat die kamer opruim, het die temperatuur weer op 27° Celsius gestel.

Saterdag
Ons openingsaand in Gent. Ek en Anne is altwee senuweeagtig, ons wéét die kritici
sit in die gehoor, ons maak foute. My voorlesing is in Afrikaans, maar die gehoor
volg die projeksie van die Nederlandse teks teen die skerm agter ons. Ekhet 'n
onregverdige voorsprong. Niemand kom agter as ék leesfoute maak nie; ek is eintlik
maar net 'n eksotiese, sangerige Afrikaanse klankbord.
Ek het nie 'n idee hoe ons voorstelling oorkom nie, maar die gehoor is simpatiek
en entoesiasties.
Het Afrikaans wel 'n plek naas Nederlands?
Tot my vreugde ontmoet ek ná die voorlesing weer vir Deborah
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Deschaek, 'n pragtige jonkvrou wat ek bykans drie jaar gelede as skoolkind tydens
die Antwerpse Boekenbeurs ontmoet het. In haar finale skooljaar het sy 'n taak oor
my kortverhale gedoen, en ons het sedertdien steeds bly korrespondeer. Van Deborah
het ek twee jaar gelede oor die pos 'n engel gekry, een wat my voor Kersfees moes
bereik, maar wat weke lank (soos die briewe van Luc Coorevits?) oor die lugruim
van Afrika gesweef het voordat dit by my uitgekom het.
Die mooiste vrou wat ek nog ooit in my hele lewe gesien het, staan laataand by die
boeketafel. Sy sidder onder die wit lig, sy gloei, sy is met krakeel en al uitgesny uit
'n Memling-skildery en lewe gegee.
Sy praat met Anne. Toe ek haar ontmoet, weet ek dat haar naam iets oer en misties
sal wees.
Ek is reg.
Ek weet ek staar, maar ek kan nie help nie. Sy is my heks van die vliegtuig, sy is
'n brandende engel met 'n sneeuwitvel, sy is soetheid en genade.
Sy is op die punt om weg te loop, toe ek iets vreemds sê. Moenie uit my lewe
verdwyn nie, moenie weggaan nie, ek en jy iets belangriks om vir mekaar te vertel,
wil ek vir haar sê, maar al wat ek kan uitkry is. ‘Sal ons mekaar ooit weer sien?’
Sy haal nonchalant haar skouers op.
Ek laat die volgende dag vir haar 'n boodskap op kantoor. Sy hoef nie te reageer
nie. Maar sy doen dit wel.
Toe ek uitiendelik met haar praat, 'n afspraak reël, stotter ek.
Ons drink koffie en wyn in die 11de Gebod. Ek weet ons het baie gesels, oor alles
en wat, maar wat ek onthou is dat ek kon sien dat sy 'n swart beha aangehad het.
Moenie verdwyn nie, ek moet nog iets lewensbelangriks vir jou sê, ek kan net nie
onthou wát nie.
Deborah se engel en my Vlaamse feeks waak oor my, ek weet.
My Vlaamse feeks kry 'n naam.
Eva.
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Sondag
By ons optrede In Knokke daag daar 28 mense op. Ek het simpatie én bewondering
vir hulle. Ek sal beslis nie op 'n Sondagmiddag om drie-uur na 'n voorlesing gaan
luister nie, selfs nie eens as dit Palmen en Van Dis is nie. As Sappho daar kon staan,
in lieflike Knokke, op sysagte sandale en 'n wit kleed om haar weerlose skouers, dán,
ja, sou ek daar gewees het. Miskien.
Tydens die eerste helfte van die voorlesing staan twee mense op en loop raserig
uit.
Na pouse is daar net 22 van die 28 mense oor.
Dit is koud. Na 'n week is die Suid-Afrikaanse somer uit my lyf.
Terug by die hotel draai ek die verwarming af van 27° Celsius na 0° Celsius en
gooi die rame oop.
Ek moet onthou om more-oggend vir die mevrou by ontvangs te vra dat die
verwarming in my kamer nie aangeskakel moet word nie.

Maandag
Ek is in die trein op pad na Gistel waar ek die leerlinge van St Godelievecollege gaan
toespreek, toe ek die resensies van die premiere in die koerante lees.
Ek skrik my yskoud. Daar is fout met ons optrede.
Toe ek later die middag weer tuiskom, stap ek in die Sahara-woestyn in. Die
temperatuur het met een graad gestyg na 28° Celsius. Ek is te bang om vir Anne te
skakel.
Later, toe ek die rame oopgemaak het en dit koeler in die kamer is, doen ek dit
tóg. Sy is kalm en bereneneerd. ‘Ons máák die program beter,’ sê sy.
Een van die veranderinge wat ons aan die program aanbring, is om die verhaal van
die vroulike besnydenis te skuif tot voor die pouse. Uit die gehoor het mense laat
weet dat hulle asem nodig het na dié verhaal. Hulle het ten minste 'n pouse en 'n
Leffe nodig om die beeld van 'n besnede meisie en 'n fokken dom koei in 'n
draadheining te verwerk.

Lust en Gratie. Jaargang 17

139
Ons maak ons voorlesings korter.
Ons máák die program beter.

Dinsdag
Ons tree op in Tongere. Terwyl die dekor opgesit word en Anne 'n paar laaste
verstellings aan haar teks doen, gaan stap ek vinnig deur die stad wat ek nou vir die
eerste keer besoek. Pragtig, pragtig!
Hoeveel kos 'n huis hier, in een van die kronkelstraatjies waar die huise al eeue
lank op mekaar geknot sit? Sal ek hier kan woon en die Groot Roman skryf?
Waarom het ek die diep behoefte om in elke plek wat vir my mooi is, 'n huis te
koop?
Na die voorstelling die aand ontmoet ek 'n hond wat saam met sy eienaar in die
restaurant van die Velinkx sit. 'n Pragtige hond met grys wenkbroue en droewige oë
wat hartseer na my opkyk.
‘Wat is die hond se naam?’ vra ek aan sy baas.
Die hond se naam is Verdriet.

Woensdag
Ek verlaat die hotel kort na negeuur die oggend. Voor ons optrede vanaand in Eeklo
besoek ek direkteur Frans Matteus se skool op Berkem.
'n Televisiespan neem die hele okkasie af.
Ná die tyd vra die mevrou van die televisieploeg 'n paar kinders uit oor dié klas
wat vandag anders was vanwee die bezoek van die Suid-Afrikaanse auteur tydens
die Jeugboekeweek. Die kinders het dit leuk gevind, hulle kon die rare mevrou begryp,
hulle is bly hulle hoef nie kilometers na die skool te loop soos sommige kinders in
Suid-Afrika nie, ja zeg, sê hulle.
Eenkant sit 'n seuntjie met 'n beneukte trek om sy mond.
‘En jy,’ vra die mevrou aan hom, ‘vond jij dit leuk?’
‘Neeeei ..,’ sê die kind, ‘ik vind dit niks.’
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Ek wil my doodlag, oor sy pront eerlikheid, oor die koppige trek op sy gesig, oor sy
spontaneïteit. 'n Ander knapie wat 'n ruk gelede met vakansie in Suid-Afrika was,
word ook mikrofoon toe gebring.
‘Kan jy iets in Afrikaans sê?’ vra die mevrou.
‘Ja,’ sê hy.
‘Nou, sê dit dan?’
Die mikrofoon is 'n wolk spookasem onder sy mond.
‘Ek nie kak nie praat nie,’ sê hy.
Dit is die eerste ‘Afrikaans’ wat ek hoor in twee weke. Die driedubbele negatief
van my taal is die snaakste ding wat ek nog ooit gehoor het, ek het groot pret tussen
die kinders van Berkem.
Anne se lewenslus en pret is 'n antidoot teen my verlange en die winter wat duur.
Die serene vrou van die Vlaamse literatuur ontpop ná die spanning van die voorlesing
(en 'n glasie Amaretto) in 'n hekelende terggees wat ons almal om haar pinkie kan
draai.
Ná ons optrede stel Luc ons voor aan 'n mooi, stil man wat aan die toog sit.
‘En ken jy dié welbeminde heer?’ vra hy aan Anne.
‘Nee,’ sê sy, ‘maar as jy my aan hom voorstel, ek is direk gereed om hom te bemin.’
‘Paul Demetz,’ sê Luc.

Donderdag
Ons voorstelling in Leuven het 'n fantastiese, meelewende gehoor. Ek en Anne begin
die toernee geniet, ons begin daaraan dink om professioneel te word, deur die wêreld
te reis as twee lesende podiumbeesten.
Na die voorstelling vertel ek vir Jan Simoen van die groot blaps wat ek gemaak
het toe ek in 'n sjiek Vlaamse restaurant my verkeerd uitgedruk het. In plaas daarvan
om die beroemdste gereg van die Vlaminge, ‘waterzooi’, te bestel, verspreek ek my
en vra in alle onnoselheid aan die kelner of ek ‘rotzooi’ mag kry.
Nee, dit het nie goed afgegaan nie. Dit was die eerste keer dat ek in
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Vlaandere met yskoue oë aangekyk is. Pardon, Pardon, ek kom uit Afrika!
Jan is 'n befaamde kok, hy nooi my uit om eendag (wanneer?) by hom ‘rotzooi’
te gaan eet.
In die hotel sluit ek my kamerdeur oop, druk die deur oop en staan in die gang en
wag vir die hittegolf om uit te walm. Dit kom uitgestoom soos 'n spook met 'n
woedende wolk op sy asem.
More, net more moet ek die temperatuur aanmeld. Nie eens in my eie land verduur
ons hierdie temperature nie.

Vrydag
Na 'n verblyf van meer as 'n week in die hotel, geluk dit my om die mevrou wat die
kamer verskoon, in die gang raak te loop.
‘Dag, Mevrou,’ groet ek so vriendelik as moontlik.
‘Goede morgen,’ glimlag sy terug.
Ek stel my versoek so beleefd as moontlik aan haar. Sal sy asseblief nie weer die
verwarming aanskakel nie?
Sy is totaal uit die veld geslaan. Sy laat 'n stortvloed woorde in pragtige Antwaarps
oor my vloei. Sy het gehoor ek kom uit Afrika, as gebaar van vriendelikheid en
gasvryheid het sy gesorg dat die hitte in my kamer dieselfde is as tuis... Vind ek die
weer in België nie afskuwelik nie, dit moet reeds lente wees, maar die weer is mieserig
en koud, die winter duur...
Ek moes maar liewer die verstikkende hitte verduur het. Noem my Verdriet, ek
voel soos 'n hond...
Ons voorlesing is in Aalst. Dank die vader, ek het nie voor die tyd geweet dat Leen
Vermeieren in die gehoor sal wees nie.
Ek omhels vir liewe Leen ná die tyd. ‘As ek geweet het jy is in die gehoor sou ek
gevra het dat jy my tekste kom lees!’ sê ek vir haar. ‘Dit is niks,’ sê Leen, ‘jy lees
goed. Maar sit stil! Jy woel te veel!’
Toe ek laatnag tuiskom in Antwerpen, is my kamer doodstil en
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yskoud. Langs my bed staan my Vlaamse feeks, bibberend en blou van die koue.
Ek verlang skielik oneindig veel na my land.

Dinsdag
In Genk is daar 'n vrou wat ná die voorstelling lank wag om met my te praat. Sy het
pragtige, swart oë.
‘Dankie,’ sê sy vir my toe sy uiteindelik alleen by my is. Haar oë skitter.
Ek kyk haar vraend aan.
‘Dankie vir die verhaal “Maar daar is”. Ek moes dit hoor.’
En toe is sy weg.
Lank na die tyd dink ek nog aan die vrou met die pragtige swart oë.
Ek wonder waarom sy vir my dankie gesê het. Maar ek weet waarom.

Woensdag
Dit gebeur totaal onverwags, na agt voorstellings.
Dit wat ek gedink nié mag gebeur nie.
In Hasselt, die négende keer toe ek die verhaal ‘Maar daar is’ lees, vang die inhoud
van die teks my. Ek is ontsettend dankbaar dat ek vir dié gedeelte van die voorstelling
effens in donkerte gehul, effens weggedraai van die gehoor sit. Ek kan dit nie keer
nie, die trane begin oor my wange loop terwyl ek lees. Ek lees nie die teks nie, ek
vertel die verhaal van my land, 'n verhaal van droefnis en troos.
Ek kan voel dat Anne met bekommerde oë na my sit en kyk, dat haar hart na my
uitgaan, maar ek kan nie my oë lig om na haar te kyk nie. Toe ek klaar gelees het, is
ek papnat gesweet en die naels van my linkerhand diep kepe in my handpalm.
Ek is nié 'n podiumbeest nie, besef ek terwyl ek in die donkerte sit.
Ek is 'n skrywer, nie 'n leser nie. Wat moet die mense van my dink?

Vrydag
Ek het 'n interview met 'n joernalis wat nie 'n woord van my Afrikaans verstaan nie.
Dit is die eerste mens in Vlaandere wat
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my nie begryp as ek my mond oopmaak nie. Dit is ook gou vir my duidelik dat sy
hoegenaamd nie voorbereid is vir die interview nie. Haar eerste vraag aan my is:
‘Waar kom jy vandaan?’
Ek is opeens tot die dood toe vermoeid.
Ek kom van nêrens, wil ek sê, ek is 'n uitworpeling, ek is deel van 'n veragte, wit
ras, die verwerplike albino van Afrika.
Nog nooit vantevore het ek dit gedoen nie, maar ek staan op, vra of ek maar ons
interview as afgehandel kan beskou.
Ek gaan terug na my hotelkamer. Ek skakel die verwarming aan.
Op 27° Celsius.
Ons allerlaaste optrede is in Mechelen, in die pragtige ou bioskoopsaal wat dekades
gelede pornofilms vertoon het: Teater Teater! In die donkerte van die coulisse struikel
ons oor toue en gordynvoue, ons dekor word aangepas vanweë die kleiner ruimte,
maar ons het 'n gehoor wat met elke woord wat ons lees, saamloop. Hulle sug waar
die teks sug, hulle glimlag waar die teks 'n huppeltjie maak, hulle lag vir die pragtige,
geil landskap van my taal.
Volgens die inwoners van Mechelen is Anne Provoost en Riana Scheepers die
beste lewende voorleeskunstenaars in Vlaandere.
Dankie Mechelen, natuurlik is dit so!

Saterdag 1 april
Dit is laaste beeld wat in my geheue vasgelê is: 'n trein wat stadig uit die pragtige,
rommelrige stasiegebou van Antwerpen Centraal stoom.
Ilse en Luc en Anne het my kom afsien. Martha en Basil, Anne se kinders, is ook
daar.
Toe die treinfluitjie blaas, haal Anne opeens vyf wit sakdoeke uit haar tas. Ilse en
Anne en Luc en Basil en klein Martha waai my uit. Die laaste wat ek sien, is hul
glimlaggende gesigte. En 'n vyfjarige dogtertjie met skitterbruin oë wat 'n entjie saam
met die trein hardloop, 'n spierwit sakdoek wapperend in haar een handjie.
Dit is skielik 'n lieflike 27° Celsius in die kompartement.
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Agata at the Photostudio
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Ine Poppe
Necrocam
Mijn naam is Carlos Santigo. Ik ben vijftien jaar en ik heb kanker. Als ik dood ben,
wil ik een webcam in mijn kist, zodat iedereen op internet kan zien hoe ik verteer.
Dat ik meer over de dood heb nagedacht dan mijn leeftijdgenoten is logisch. Los van
mijn ziekte heeft de webcam te maken met wie ik ben en waar ik van hou. Zonder
internet geen webcam. Ik ben nu een paar jaar online en als ik in het ziekenhuis lig,
doe ik mee met een internet-ziekenhuisproject voor kinderen. Dan kunnen wij vanuit
ons bed met elkaar chatten of online huiswerk maken. Ik ben een van de weinige
kinderen uit het ziekenhuis die veel van computers weet, daarom help ik meestal de
anderen. Mijn lievelingswebsite is www.rotten.com. Gister bekeek ik met mijn beste
vriend Xeno nog de verzameling van foto's die op de website staan. Afschuwelijke
plaatjes van mensen die onder treinen zijn terechtgekomen, half verplette ledematen.
Het mooiste beeld was een vervormd, geplet hoofd - het zag eruit als een pannenkoek.
Vet gruwelijk.
Bij de kinderen van school is rotten.com ook geliefd. Veel ouders winden zich
daarover op. Mijn moeder vindt rotten.com wel cool. Zij zegt dat gruwelijke dingen
heel mooi kunnen zijn en poëtisch.
Xeno en ik zijn nu met Go! en Bivak, twee andere vrienden, op de HOT. Hacking
Over Time, een hackersfestival op een camping. Het is heel heet, letterlijk HOT. Je
brandt je tent uit en sommige computers raken overhit. Maar het rare is dat het 's
nachts koud is. Vannacht lag ik naast Xeno te bibberen in onze tent. Mijn slaapzak
is heel dun. 's Avonds hadden we een beetje op computers zitten pielen. Ik heb Go!
de website van icepick laten zien. Ze kende hem niet. Het is echt tof wat die gast
doet: in alle kamers van zijn huis hangen camera's zodat je zijn huis via het web kunt
bekijken. Voor de deur hangt een webcam zodat je kunt zien wie er aanbelt, dat is
handig; waar je ook bent - je kunt je huis in de gaten houden. Ook scant de maker
de barcodes op voedselverpakkingen in, zo kun je op het web zien wat hij zoal eet.
Hij heeft veel e-mail gekregen - dat hij meer fruit en groente
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moet eten, maar dat koopt hij gewoon op de markt en dan zit er geen barcode op.
Go! vond dat erg grappig.
Daarna zijn Xeno en ik naar een feestje in een grote tent gegaan. Bivak en Go!
wilden niet mee, die waren Carmageddon aan het spelen in een netwerk. Het spel is
mij te saai en te ouderwets, al is het wel even leuk om over koeien en mensen heen
te racen.
Bivak had blikjes JOLT weten te scoren, dus stuiterend van de cafeïne dook ik
uiteindelijk in mijn tent. Ik had vijf blikjes op, dat is vergelijkbaar met wel drie liter
sterke koffie, dus wel logisch dat ik maar niet in slaap kon komen. Was het ook nog
koud. Dus als je wilt weten wat me op het idee heeft gebracht van een webcam in
mijn kist: een vleugje rotten.com, het gewebcamde huis van icepick, frisdrank met
veel cafeïne en een te dunne slaapzak. Dit is geen grapje. Ik verklaar hierbij dat
iedereen die dit leest mijn wens serieus moet nemen. Ondertekend op HOT 2000 door
Carlos Santigo.
Honderden tenten staan dicht op elkaar, overal liggen kabels. Op knijpers, die aan
kabels zijn vastgemaakt, staan IP-adressen genoteerd met zwarte viltstift. Een webgrll
zit onder een parasol met een laptop. Medewerkers van De Digitale Stad zitten achter
computers aan lange tafels in een grote tent. Een paar Hippies from Hell zijn aan het
zwemmen. Er staan rijen wachtenden voor de toiletten. Het is middag. Ongeveer
13.00 uur. Zonnig. Heet. In het gras staan tafels waaraan groepjes mensen zitten te
lunchen. Een meisje met knalrood geverfd haar belt mobiel. Een eind verderop staat
een grafsteen in het groengele gras, een monument opgericht voor Bill Gates.
Xeno, Carlos, Bivak en Go! hebben hun tentjes dichtbij elkaar gezet. Ver van de
grote tent, vlakbij het water. Het kampeerterrein staat stampvol. Er zijn duizenden
mensen. Go! is net zestien geworden, zij vindt het ‘kicken’ om op het hackersfestival
te zijn. Eigenlijk heet ze Anne-Margot, maar zegt ze: ‘Die naam is zo
gebruikersonvriendelijk, noem me maar Go!’
Ze heeft net gezwommen en wil graag wat eten. Als ze bij haar tent aankomt, zit
Bivak achter de computer onder een geïmproviseerd af-
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dakje in de brandende zon. Hij is videobeelden online aan het zetten. Bivak is zijn
nick - niet zijn echte naam - maar iedereen noemt hem altijd zo, zelfs de leraren op
school, omdat hij al zijn werk met bivak@bivak.com ondertekent.
Tussen de tenten ligt een hoop spullen in het gras: een cameratas, handdoeken,
een T-shirt, een kartonnen doos met eten en een skippybal. Go! gaat naast Bivak in
het gras zitten en kijkt op het beeldscherm wat hij aan het doen is, terwijl ze in een
appel hapt. Om haar nek glinstert een zwarte kralenketting. Het is een parelketting
van de Hema die ze zwart heeft gespoten. Het zwart slijt waardoor de kralen glinsteren
en lichte plekken krijgen.
‘Ik raakte verdwaald en kon onze tenten niet meer terugvinden. Sorry, de koffie
zal wel koud zijn,’ mompelt Xeno, in zijn handen een karton met vier papieren kopjes.
Zijn korte geblondeerde haar staat rechtovereind, zijn kruis hangt op zijn knieën.
Bivak is te geconcentreerd bezig om er notie van te nemen dat er koffie is. Hij zit
vastgekleefd aan zijn computer. Carlos, opgeschrikt door Xeno, ritst zijn tent open
en kruipt naar buiten. Hij rekt zijn lange magere lijf uit en grijnst. ‘Goeiemorgen. Ik
had toch een vage droom vannacht.’
Go! luistert niet. Ze haalt haar Palm-pilot te voorschijn en zit even later druk te
krabbelen met het bijbehorende pennetje. Xeno pakt een oude videocamera uit een
tas en gaat met de knopjes spelen. ‘Ah... wat lekker warm!’ zegt hij.
‘Zeg maar rustig dat het bloedheet is,’ antwoordt Go! Ze kijkt op. ‘Het water is
heel lekker.’
‘Raar hè, vannacht was het zo koud,’ zegt Carlos. ‘Konden jullie wel slapen?
Brr...’
Go! lacht. Zij heeft niet geslapen, ze heeft de hele nacht een racespel gespeeld in
een netwerk met een stel jongens van TV3000.
‘Ik werd midden in de nacht wakker en heb een geweldig idee gekregen,’ roept
Carlos enthousiast, ‘die website van dat gewebcamde huis, weet je nog?’
Go! knikt. ‘Overal webcams. Zelfs in de wc. Als de eigenaar niet thuis
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is, kan hij via nummerherkenning op de website zien welk telefoonnummer geprobeerd
heeft te bellen.’
Carlos neemt een slok koude koffie, trekt een vies gezicht maar slikt het door.
‘Jak. Gore koffie. Maar... ik dacht dus aan die gast en zijn cams, en opeens kreeg ik
een mega-idee.’
Hij gaat op het gras liggen, tussen alle rotzooi. Van zijn hand maakt hij een rondje
dat hij boven zijn gezicht houdt bij wijze van camera. ‘Kijk zo, een webcam in mijn
doodskist. Gericht op mijn gezicht.’
‘Wat een gestoord idee,’ zegt Go! ‘Je bent gek.’
Bivaks aandacht is nu ook getrokken en Carlos herhaalt zijn plan, voor het geval
hij iets gemist heeft. Hij pakt een stressballetje, een bal met een diameter van een
paar centimeter, tegen muiskramp: je neemt het in je handpalm en knijpt en kneedt
als ontspanningsoefening. Het balletje zweeft boven Carlos' hoofd. Zijn zwarte krullen
steken af tegen het groene gras en hij sluit zijn ogen.
‘Kijk, dan kun je zien hoe ik wegrot. Het balletje is de webcam. Hoe verteert het
gelaat van de homo ludens. Heeft ook educatieve waarde.’ Bivak en Xeno lachen.
‘Chill!’ zegt Bivak.
Xeno neemt de videocamera ter hand om zijn schijndode vriend te filmen. Even
ligt Carlos doodstil. ‘Zo, een webcam in je kist...’
‘Ja, je kunt het je wel voorstellen, via het web kun je langzaam zien hoe mijn
gezicht verrot. Opgegeten wordt door beestjes.’
‘Hoe heet zo iemand ook alweer met lijken?’
‘Necrofiel.’
‘Ik heb een idee voor een coole naam,’ zegt Xeno, ‘we noemen die webcam
“Necrocam”.’
Bivak is op de skippybal gaan zitten, springt heen en weer, en roept: ‘Komt het
zien: www necrocam dot com!’ Zijn lange armen en benen steken uit de gele
skippybal, hij lijkt wel een Michelin-mannetje. Xeno richt zijn camera op Bivak.
Go! kijkt geërgerd naar de op-en-neer-verende Bivak en sist: ‘Naäper.’
Bivak steekt zijn tong uit naar Gootje. ‘Wat nou, naäper. Dat ben je zelf.’
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‘Ik moet alleen nog uitzoeken hoe het technisch moet,’ zegt Carlos, ‘maar daar heb
ik wel ideeën over.’
‘Je gaat dat toch niet echt doen,’ roept Go! ‘Ik vind het een belachelijk idee.’
Carlos veegt het gras van zijn kleren terwijl hij opstaat en met zijn armen gaat
zwaaien: ‘Ik ben heel serieus. Ik meen het, ik wil echt een webcam in mijn kist.’
‘Je hebt het toch niet verzonnen omdat je kanker hebt?’ vraagt Go!
‘Hoezo? Wat bedoel je daarmee?’
‘Nou, misschien denk je wel dat je gauw doodgaat omdat je ziek bent.’ ‘Het gaat
best goed. Er is een grote kans dat ik weer helemaal beter word. En ik ben heus niet
suïcidaal ofzo, als je dat soms dacht.’
‘Okee, wou het even zeker weten.’
‘Die webcam is gewoon een goed idee. Iets wat ik graag zou willen,’ zegt Carlos.
‘Die webcam hoeft niet perse voor mij. Dat kan ook voor iemand anders. Jij gaat
ook dood. We gaan allemaal dood.’
Bivak reageert: ‘Ja, we gaan allemaal dood. En ik zie dat ook zitten zo'n webcam.
Als ik doodga wil ik er ook een.’
‘Come on jongens, we gaan het zweren,’ zegt Xeno, terwijl hij de videocamera
op een statief klikt. ‘Zoals je ziet: allemaal serieus.’
Xeno gaat naast Carlos staan en wenkt Bivak om erbij te komen. Met een gestrekte
rug en semi-officieel zoals alleen een zestienjarige slungelige puber dat kan doen,
verklaart Xeno: ‘Onze laatste wens is dat als een van ons sterft we ons tot het uiterste
inspannen om een webcam, genaamd Necrocam in onze doodskist te plaatsen.’
Go! is niet voor de camera gaan staan. Ze kijkt sceptisch.
‘Halleluja!’ spot ze.
‘Ik meen het,’ zegt Carlos.
‘Wij ook,’ zegt Bivak.
Xeno spuugt door zijn vingers op de grond om zijn belofte kracht bij te zetten.
‘Voor de Necrocam! Ik zweer op het graf van Bill Gates.’ Carlos schraapt zijn keel.
Een vette klodder spuug valt in het gras.
‘Op het graf van Bill Gates!’
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Christine Otten
Ask the angels
‘Lig je goed?’
‘Gaat wel.’
‘Gaat wel?’
‘Je tante praat met doden.’
‘Alleen met haar dochter.’
‘Hoor je wat je zegt?’
‘Wat?’
‘Ik ga slapen. Tot morgen.’
Geraldine draaide zich om. Een paar minuten later hoorde ik haar ademhaling
zwaarder en regelmatiger worden. We lagen in een smal tweepersoonsbed op de
zolderkamer van mijn tante. De kamer was apart van haar woning en je moest drie
trappen beklimmen voor je er was. In Deventer had je dat soort huizen niet. Mijn
moeder had de slaapplaats bij tante Anna voor ons geregeld. Wanneer we een
slaapplaats hadden mochten we van haar naar het concert van Nico in de Melkweg
in Amsterdam. Het was een zondagavond in februari. 1974. Ik was twaalf. Geraldine
drie jaar ouder.
Mijn vriendin snurkte. Haar lange donkere krulhaar kriebelde in mijn gezicht. Ik
draaide me op mijn zij en voelde de warmte van haar rug tegen de mijne. Ik probeerde
onze ademhaling synchroon te laten lopen, om zo in slaap te kunnen vallen, maar ik
was veel te opgewonden. Voor de zoveelste keer speelde ik de film van het concert
eerder die avond in mijn hoofd af. In de drukke rokerige zaal stond ik dichtbij het
podium. Ik keek naar het kleine harmonium, en het besef dat Nico dadelijk het
instrument zou gaan bespelen, deed mijn hartslag sneller gaan. Ik rook de weeë geur
van wiet. Geraldine dacht ik weg. Dit was mijn avond, een initiatie in een wereld die
geheimzinnig was en opwindend en gevaarlijk. Ik sloot mijn ogen om de plechtigheid
van het moment beter tot me door te laten dringen en toen ik ze na een poosje weer
opendeed, stond Nico naast me. De mooie, aan heroïne verslaafde Duitse zangeres,
die een paar jaar eerder nog in de Velvet Underground had gezongen, samen met
Lou Reed en John
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Cale, was groter en statiger dan ik me had voorgesteld. Daar stond ze, de gratie van
een topmodel, kin omhoog, de zaal monsterend met een afstandelijke blik, alsof ze
er zelf eigenlijk niet bij was. Haar oranjerood geverfde haar hing bijna tot op haar
billen. Ze droeg een lang zwart gewaad dat met een touw rond haar middel gesnoerd
zat en lompe zwarte laarzen. Niemand in de zaal leek haar aanwezigheid op te merken
en het geroezemoes om ons heen ging onverminderd door. Nu speelde er een glimlach
rond haar mond. Alsof ze besefte dat ze ongemerkt kon verdwijnen. Ze plantte haar
handen in haar zij en zette één voet op het podium. Zo bleef ze staan, misschien wel
een minuut, totdat een paar mensen verderop in de zaal aarzelend begonnen te
applaudisseren. Nico stapte het podium op, kroop achter haar harmonium en begon
te spelen.
Geraldine draaide zich om in haar slaap. Ze smakte en mompelde een paar
onverstaanbare woorden. Ze drukte zich tegen me aan. Ik liet haar. Probeerde de
muziek te horen. Het zware treurige gejengel van het harmonium. Het geluid van
Nico's voeten die op de pedalen trapten. Het gepomp van de lucht die de doffe tonen
genereerde. Haar stem. Gereserveerd en donker en melodieus. Onzeker.
Without a guide without a hand,/ Unwed virgins in the land/ Unwed virgins in the
land/ Tied up on the sand.
De muziek in mijn hoofd deed me huiveren. Het verbaasde me dat ik de trage
melodie en Nico's stem zo duidelijk en scherp kon horen; de muziek was dichterbij
dan tijdens het concert of wanneer ik naar een plaat van haar luisterde. Ik rilde. Ik
had geen idee waarover het liedje ging, maar hoe beter ik luisterde, des te meer het
was alsof ik losraakte van mijn lichaam. Alsof ik een glimp opving van de toekomst,
niet eens zozeer de mijne. Ik zag geen duidelijke beelden, alleen een vaag en ruig
landschap dat me aan de woestijn deed denken. Ik hoorde de wind. Are you not on
the secret side...
Ik schudde mijn hoofd en was weer terug in de zolderkamer. Mijn ogen waren
inmiddels gewend aan het donker en nu pas vielen me de talloze foto's op die tante
Anna her en der op de vergeelde muren had geplakt. Allemaal portretten van haar
dochter Fietje. Ik knipte het
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schemerlampje naast het bed aan, en in het flauwe gele licht leek Fietje wel een
filmster. Ze moest een jaar of achttien zijn. Ze had blond halflang haar en over haar
huid lag een zijdeachtige waas. Haar lippen waren vol en donker, waarschijnlijk had
ze lippenstift op toen het portret werd gemaakt.
Mijn moeder had me het verhaal van Fietje verteld. Hoe ze daags na de bevrijding
in 1945 samen met haar vriendin over de Dam huppelde en plotseling ineenkromp
en languit op de grond viel. Een verdwaalde granaatscherf was in haar buik
terechtgekomen en ter plekke was Fietje doodgebloed.
‘Noodlot,’ had mijn moeder het genoemd en ze vertelde erbij dat tante Anna (en
op dat moment in het verhaal klonk er opeens ironie door in haar stem), die eigenlijk
een tante van mijn vader was, nog dagelijks met haar dochter sprak.
‘Slaap je?’
Ik herkende de stem niet onmiddellijk en verstijfde over mijn hele lichaam.
Geraldine boog zich over me heen. Ze wreef de slaap uit haar ogen.
‘Ik droomde,’ zei ze met een hese stem.
‘O.’
‘Is dat die dochter?’ Geraldine wees naar een van de foto's.
‘Fietje.’
‘Wat een rare naam.’
‘Nico,’ zei ik.
‘Wat bedoel je?’
‘Niks.’
‘Ga nou maar slapen.’
De zolderkamer van tante Anna is in mijn herinnering de verbindende schakel tussen
mijn liefde voor de muziek van Nico en die van de New Yorkse zangeres Patti Smith.
Twee jaar later namelijk, ik was inmiddels veertien, zou Smith met haar band
optreden in Paradiso. Ik vroeg mijn moeder of ze tante Anna wilde bellen, aangezien
ik het vermoeden had dat mijn moeder
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opnieuw voorwaarden zou stellen aan een nachtelijk bezoek aan Amsterdam.
‘Tante Anna is ziek,’ zei ze afgemeten.
‘Maar Patri Smith treedt op.’
‘Al trad James Brown himself op.’
‘Wie?’
‘Laat maar. Het gaat niet door.’
Stampvoetend en scheldend denderde ik de kamer uit. Huilend zat ik op de trap
in de gang mijn nederlaag te verwerken, terwijl ik mezelf kwelde met levendige
voorstellingen van Patri Smith die er in haar strakke spijkerbroek en shabby sexy
T-shirt uitzag als een jongen en klonk als een heks. Ze spuugde op het publiek en
banjerde met grote passen heen en weer over het podium. Horses, horses, comin' in,
in all directions. White. Shiny. Silver...
Vijfentwintig jaar later pas, toen Smith voor het eerst sinds zestien jaar weer
rondtoerde, dat was kort na de dood van haar echtgenoot, de oud-MC5-gitarist Fred
‘Sonic’ Smith, werd een oude belofte ingelost en zag ik haar optreden. In de Rai in
Amsterdam. Ze had haar oude band bij zich, met Lenny Kaye op gitaar en Day Jee
Daugherty op drums. Het was een wonderlijke ervaring. Hoewel Smith geen enkele
poging deed haar leeftijd te verhullen, leek ze nauwelijks veranderd. Haar zwarte
haar was inmiddels zilverachtig en haar huid grover en rossiger, dat was alles. Ze
zette een leesbril op en begon voor te lezen uit Piss Factory, een explosief gedicht
over de tijd dat ze in een kinderwagenfabriek in New Jersey werkte, waar op een dag
haar excentrieke gedrag (het lezen van gedichten van Rimbaud tijdens de pauze)
door collega's werd afgestraft en ze met haar hoofd in een gore wc-pot werd geduwd.
Voorlezen is een verkeerde omschrijving van een performance van Smith. Ze
spuugt de woorden uit met haar scherpe gedragen stem, steeds sneller en ritmischer,
waardoor de betekenis oplost in een bezwerende melodie, een eindeloze
hypnotiserende drone, totdat ze plotseling stopt, bam, en de gitaar invalt en de drums
en Smith er wat verloren bijstaat in haar te wijde jasje, ze luistert naar de slepende
be-
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gintonen van ‘About a Boy’. Ze zingt: Toward another/ he has gone/ to breathe an
air/ beyond his own/ toward a wisdom/ beyond the shelf/ toward a dream/ that dreams
itself...
Het liedje gaat over Kurt Cobain, de Nirvana-voorman die zelfmoord pleegde,
maar zou net zo goed kunnen gaan over haar gestorven echtgenoot, of over haar
broer Todd die ze ook pas had verloren, of over haar hartsvriend Robert Mapplethorpe,
de beroemde fotograaf, die ze jaren eerder al naar het graf had moeten dragen. De
dood was dichtbij die avond. In de keurige sfeerloze zaal van de Rai was het alsof
Smith met elk liedje dat ze zong de afstand tussen zichzelf en de geliefden die ze
had verloren probeerde te slechten. Alsof ze een overwinning wilde behalen op het
verstrijken van de tijd, plechtig en ingetogen, terwijl ze haar wanhoop en verdriet
voor zichzelf hield, dat zag je en juist daardoor ontroerde het optreden me zo.
Onwillekeurig dacht ik terug aan de zolderkamer van tante Anna en aan de foto's
van de dode Fietje en ik beleefde de vreemde sensatie die je hebt wanneer je plotseling
met je verleden wordt geconfronteerd: alsof je terug bent in de tijd, weer veertien
bent, maar dit keer draag je de bagage van de verstreken jaren bij je als een schild.
Er kan je niets meer gebeuren.
Nico en Patti Smith waren in de jaren zeventig de enige vrouwelijke pophelden
(zoveel anderen waren er trouwens niet) die een magische aantrekkingskracht op me
hadden door hun muziek, maar minstens evenveel door hun verschijning en
achtergrond. Ik bewonderde wel andere zangeressen, zoals de Engelse Sandy Denny
van Fairport Convention, wier melancholieke liedjes me zo raakten dat ik uitsluitend
in mijn eentje naar haar platen kon luisteren. Maar Sandy Denny was voor mij vooral
een stem. Engelachtig, mysterieus en soms ook duister, maar een stem en niet een
vrouw van vlees en bloed met ouders en (ex)minnaars en misschien ook kinderen,
in ieder geval een geschiedenis, hoe kort ook, een verhaal. Ik weet niet waarom dat
zo i was. Misschien wist ik domweg minder over Denny dan over Nico en Patti
Smith, die ik in de loop der jaren als een soort familie ging be-
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schouwen. Mijn broer had me hun muziek laten horen en wist alles over hen (en over
veel andere artiesten) omdat hij, behalve Oor en New Musical Express en Melody
Maker, de meest obscure muziekblaadjes en boeken wist te bemachtigen. Argeloze
losse opmerkingen van hem als ‘Weet je dat Nico een zoon heeft van Alain Delon,
Ari heet hij’ of ‘Dat ze er nog zo kan uitzien met al die heroïne’, klonken als
mededelingen over iemand die we goed kenden en zorgden ervoor dat ik de muziek
nog intenser ging beleven. En zo vervingen de muziek en de wereld die erachter
verborgen ging en waar wij ons steeds dieper in waanden, langzamerhand de
werkelijkheid van alledag. Bezigheden als naar school gaan of met ouders aan tafel
eten, schenen ons toe als vluchtige, onbelangrijke maar helaas noodzakelijke uitstapjes
uit een enerverende maar duistere droomwereld.
Dat was in de tijd dat onze vader er steeds meer van overtuigd raakte dat hij ging
sterven. Hij vertelde ons dat dagelijks en wanneer hij het per ongeluk eens een keertje
vergat, suggereerde zijn oogopslag alleen al zoveel onheil en doodsdrift dat wij,
zodra we thuiskwamen uit school, zo snel mogelijk naar boven vluchtten en ons
opsloten in onze slaapkamer, waar we een plaat opzetten en de geluidsknop zo ver
mogelijk naar rechts draaiden, alsof we zo zijn angsten konden overschreeuwen of
wegblazen.
Het vreemde was wel, dat zie ik nu pas, dat de muziek waarin we onze toevlucht
zochten, vaak muziek was die ik (en misschien mijn broer ook) op de een of andere
manier associeerde met destructie en doodgaan. Ik heb het vooral over de liedjes van
Nico. Soms verwezen ze direct naar de dood, zoals de composities op het album The
End, genoemd naar het gelijknamige nummer van Jim Morrisson van The Doors,
met wie Nico eerder een soort bloedbroederschap sloot. This is the end/ beautiful
friend/ This is the end/ my only friend/ the end... (Later vertelde Nico over diezelfde
Morrisson dat ze hem op 3 juli 1971 in Parijs in een taxi voorbij had zien komen.
‘Hij keek strak voor zich uit, facing death,’ zei ze. ‘Ik weet zeker dat het Jim was.
Later hoorde ik dat hij die nacht in zijn bad was gestorven aan een overdosis heroïne.
Ik weet dat zijn geest bezit van mij heeft genomen en dat dat
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een ondraaglijke last was. Het heeft me niets dan pijn gebracht. [...] Ik geloof dat de
heroïne toen mijn minnaar is geworden.’
Maar lang niet alle liedjes van Nico verwezen naar de dood. Sommige nummers
klonken juist licht en poëtisch, ondanks de theatrale orkestratie. Zoals het liedje ‘Ari's
Song’, dat ze voor haar zoon schreef. Het begint met een hoge piepende fluittoon
die Nico (of producer John Cale) uit het harmonium wist te toveren en die herinnert
aan de schalmei van een middeleeuwse stadsomroeper. Daarna hoor je vogelgekwetter
en een ijle, vluchtige melodie, onbereikbare tonen die lijken op te lossen in wind,
waardoor je ze amper kunt horen. Nico zingt: Sail away, sail away my little boy/ Let
the wind fill your heart with light and joy/ [...] Let the wind sing you/ a fantasy/ of
the ancient silver sea. En even later: Now you see that only dreams can send you
where you want to be.
In ‘Ari's Song’ klinkt haar stem liefdevol en warm. Ik weet zeker dat ik dat vroeger
ook al hoorde, net als de onschuld en het verlangen dat erin doorklinkt. De hoop.
Maar juist omdat Nico en niemand anders dit liedje schreef en zong, en ik alles wist
van haar tragische achtergrond (geboren in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog,
opgegroeid zonder vader, met een moeder die paranoïde was, haar zoontje waarvan
ze meestal gescheiden leefde) en haar heroïnegebruik, kreeg het in mijn oren de
urgentie en dreiging en gewichtigheid die ik zocht en nodig had om er troost in te
kunnen vinden.
Ik weet niet was ik spannender vond: Patti Smiths stem of haar bonenstakerige,
jongensachtige, bleke, brutale verschijning. In ieder geval straalde Smith iets uit wat
Nico ontbeerde: seks.
Niet dat ik me dat op mijn veertiende realiseerde, absoluut niet. Want zoals ik
probeerde te ontsnappen aan mijn vaders doodsdrift en alle negativiteit die hem
omringde, zo drukte ik ook stelselmatig elk seksueel gevoel de kop in, uit angst dat
die vreemde erotische sensaties die ik incidenteel ervoer, de baas zouden worden
over mijn lichaam en geest, en ik alsnog zou eindigen als een verliezer - als mijn
vader dus. Seks en dood waren voor mij al vroeg met elkaar verbonden, en hoewel
ik voor beide op de vlucht was, zocht ik juist de dood op in het werk
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van Nico, en vond ik de seks (en dus de levenslust) bij Patti Smith. Zo vond ik een
nieuw evenwicht. En bovendien kreeg ik daardoor het heimelijke gevoel dat ik mijn
vaders doodsdrift op de een of andere manier zin gaf. Alsof ik onbewust een verband
legde tussen zijn destructieve verlangens en de schoonheid van de liedjes van Nico
en Smith. De muziek bood me (op een onzichtbare en veilige manier) alles wat ik
nodig dacht te hebben in het leven: angst, verlangen, liefde, wanhoop, geluk, lust,
pijn en genot. Ze was een spiegel voor me. Zo geremd en bang en onwerelds als Nico
klonk, zo streetwise en onopgesmukt en direct was het geluid van Patti Smith. En
zo mooi en koel en onbereikbaar als Nico eruitzag, zo wild en hoekig en herkenbaar
vond ik Smith. In haar stem klonk een schaamteloze emotie en lichamelijkheid door.
En nog steeds is dat zo. In ‘My Madrigal’ van het album Gone Again zingt ze: We
waltzed/ beneath/ motionless skies. Je hoort voortdurend een ingehouden snik, zonder
dat die vals of sentimenteel klinkt. Het liedje gaat over haar huwelijk en de dood van
haar man. Een simpele melodie onder een verstilde bleke lucht.
Door haar heroïnegebruik takelde Nico langzaam af. Veranderde, zoals John Cale
het ooit treffend formuleerde, ‘van een mooie blonde ongenaakbare schoonheid in
een zwarte ijsberg’.
Ik zag haar nog een keer optreden in 1986. In een klein zaaltje in Utrecht. Ze zag
er verwaarloosd en opgezwollen en hulpeloos uit en de muziek klonk zo beroerd dat
ik me er plaatsvervangend voor schaamde. Twee jaar later stierf ze, nadat ze op Ibiza
van haar fiets was gevallen. In het ziekenhuis bleek ze overleden aan de gevolgen
van een hersenbloeding.
Patti Smith was inmiddels getrouwd met Fred Smith en moeder van twee kinderen,
zoon Jackson en dochter Jesse. In de beslotenheid van haar gezinsleven werkte ze
af en toe aan gedichten en liedjes en leerde ze (van haar man) gitaar spelen.
Waar Nico al bij haar leven een icoon werd, ontpopte Smith zich tot surviver. Om
haar heen stierf de ene na de andere geliefde, maar zij bleef overeind en kwam terug,
na een periode van zestien jaar waarin
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ze zich had opgesloten in een huwelijk met een man van wie ze hartstochtelijk hield,
maar wiens destructieve natuur en alcoholisme uiteindelijk niet te verdragen bleken.
In de biografie die Vicktor Bockris in 1998 over Smith schreef, staat: ‘Niemand
kan verklaren waarom ze zo gelaten Freds zelfvernietiging accepteerde. Misschien
was ze gewoon moe, en zag ze geen andere uitweg uit de situatie dan hem te laten
sterven. En inderdaad, iedereen die hem ontmoette zag dat hij stervende was.’
Later, toen ze weer volop rondtoerde en veel succes had, zei Patti Smith: ‘Mijn
muziek is beter dan ooit. Mijn stem is sterker dan vroeger. Dat is de erfenis van mijn
echtgenoot. Ik voel soms dat ik de beste krachten van Robert Mapplethorpe, van
Richard Sohl (haar gitarist die overleed aan een hartstilstand) en mijn broer Todd
binnenin me heb. Ik ben een rijker persoon omdat ik bijzondere eigenschappen van
hen met me mee draag.’ Het zijn misschien niet de woorden die je verwacht van een
rouwende weduwe, maar eerlijk en sterk zijn wél. Op de een of andere manier moet
Smith de dood van haar geliefde ook als een bevrijding hebben ervaren, dat kan bijna
niet anders. In de biografie beschrijft Bockris hoe Patti Smith zich tijdens haar
huwelijk steeds meer isoleerde en van een sterke en creatieve vrouw veranderde in
een zichzelf verwaarlozende huisvrouw. En dat allemaal uit liefde.
In ieder geval wist Smith de dood van haar man en andere geliefden te gebruiken
voor haar kunst. Dat bedoel ik niet cynisch. Ik denk dat het de enige manier voor
haar was te overleven en haar leven (en dat van haar kinderen) een positieve wending
te geven.
Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn liefde voor de muziek van Nico en Smith. En
luisteren naar hun liedjes is voor mij nog altijd een intieme aangelegenheid die me
herinnert aan de tijd die ik samen met mijn broer doorbracht in een zelfgemaakte
muzikale schijnwereld. Juist de nabijheid van dood en destructie in die muziek, hielp
me de angst die ik ervoor voelde, te overwinnen en om te zetten in levenslust. Meer
dan wat ook heeft de muziek me geïnspireerd tot schrijven.
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Medewerk[st]ers
Maria Barnas [1973] is schrijver en beeldend kunstenaar, was redacteur van
MilleniuM en publiceerde gedichten in Tirade en verhalen in Maatstaf. Zij schreef
Engelen van ijs (1997, De Arbeiderspers) en De baadster (2000, De Arbeiderspers)
en is deelnemer van de Rijksacademie. Sabine van den Berg [1969] is redacteur
van Lust & Gratie en freelance schrijver. Ze debuteerde dit jaar met De naam
van mijn vader bij Uitgeverij Vassallucci. Appie Bood & Esther Zilversmit zijn
beeldend kunstenaars. Daphne Buter [1957] is schrijver, illustrator en grafisch
ontwerper. In 1999 verscheen haar roman De blauwe prins (Thomas Rap).
Marlene Dumas [ZUID-AFRIKA, 1953] is beeldend kunstenaar. Ze is de beroemdste
kunstenaar van Nederland. Zij exposeert regelmatig in binnen- en buitenland.
Pam Emmerik [1964] is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze debuteerde in
1997 met de verhalenbundel Soms feest (Nijgh & Van Ditmar) en schrijft
kunstbeschouwingen voor NRC Handelsblad. In oktober verschijnt haar roman
Het bottenpaleis (Querido). Vanaf 1984 exposeert zij geregeld. Esther Jansma
[1958] is archeologe en dichteres. Zij publiceerde Stem onder mijn bed, Bloem en
steen, Waaigat. Voor Picknick op de wenteltrap kreeg zij de Halewijnprijs 1999.
In mei kreeg ze voor Hier is de tijd de VSB Poëzieprijs. Onlangs ver-
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scheen Dakruiters. Jennifer Tee & Jonas Ohlsson zijn beeldend kunstenaars.
Barbara Stok [1970] is striptekenaar. Zij publiceerde Babaraal tot op het bod
(Nijgh & Van Ditmar). In augustus verschijnt Baberaal-seks, drugs & strips.
AnneMie Van Kerckhoven is beeldend kunstenaar. Hermine Landvreugd [1968]
publiceerde Zilveren theeëi, Kont achteruit, Hoerig; Margaretha bleef het langst
liggen (De Bezige Bij) en onlangs de jeugdroman Willem is een weerwolf
(Ploegsma). Esma Moukhtar [1972] studeerde filosofie aan de Universiteit van
Amsterdam, is redacteur van tijdschrift Kastalia en publiceert freelance over
beeldende kunst en film. Rinke Nijburg [1964] is beeldend kunstenaar, stelt
tentoonstellingen samen, geeft kunstenaarsboeken uit, won de basisprijs van de
Prix de Rome en de koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, en exposeert
in oktober bij galerie Loerakker in Amsterdam. Christine Otten [1961] werkte
als journalist voor Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ze debuteerde
in 1995 met Blauw metaal (Atlas) en in 1998 verscheen haar roman Lente van
glas (Atlas). Onlangs verscheen Engel en andere muziekverhalen. Hanneke Paauwe
debuteerde in juli 1999 met de verhalenbundel Bijten in het toeval, die
genomineerd werd voor de Gouden Uil. Ze woont in Brussel en is werkzaam op
het gebied van theater en beeldende kunst. Ine Poppe [1960] is publicist voor
NRC Handelsblad, maakt documentaires en schrijft scenario's. Het afgedrukte
fragment is onderdeel van een roman in wording. © Necrocam: Zoro Feigl. Met
Sandra Rottenberg schreef zij De kraak generatie. De website Vrouwen met
baarden deed zij met Jetty Verhoeff http://www.dds.nl/ beards. Riana Scheepers
[ZUID-AFRIKA, 1954] schreef onder meer Dulle Griet (1994), Onbevlekte ontvangenis
(1995), De heidendochters juichen (1996) en Feeks (2000). Zij onderwees Afrikaans
en Zoeloes aan de Universiteit van Kaapstad en is nu verbonden aan Uitgeverij
Tafelberg. In maart-april was Riana Scheepers op literaire tournee in België.
Lily van der Stokker is beeldend kunstenaar en exposeert onder meer bij galerie
Van Gelder in Amsterdam en galeries in New York, Parijs en Londen. Dit jaar
voert ze projecten uit op de Expo 2000 te Hannover, het Walker Art Center in
Minneapolis (USA) en het
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Centre Pompidou in Parijs. Rogi Wieg [1962] publiceerde gedichtenbundels,
romans en verhalenbundels. Hij was bijna tien jaar lang poëziecriticus bij Het
Parool en was redacteur van Tirade en van Maatstaf. Onlangs verscheen zijn
gedichtenbundel Het boek van de beminnelijkheid. Begin volgend jaar zal zijn
beeldend werk worden geëxposeerd. Nelleke Zandwijk is schrijver en beeldend
kunstenaar. Zij debuteert in dit nummer van Lust & gratie. Voorjaar 2001
verschijnt haar roman De dag van de jas bij uitgeverij Querido. Agata
Zwierzyñska [1972] is beeldend kunstenaar. In 1998 won ze de Prix de Rome
voor grafiek. Begin dit jaar verbleef ze een maand lang in hotelkamers en deed
daar grafisch verslag van in de Volkskrant.
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Ingezonden mededeling
Lust & gratie 62
vervoert van Noord- naar Zuid-Europa bijna drieduizend kilometer
geschiedenis. Geschiedenis die soms nog geschreven moet worden, zoals in Kosovo.
In dit nummer elf auteurs over hùn Donau: Jan Beranová, Marietta Böning, Ditha
Brickwell, Snezana Bukal, Györgyi Dandoy, Marieluise Fleisser, Hank Geerts,
Waltraud Haas, Mila Haugová, Nausicaa Marbe, Maja Panajotova en Dana Podracká.
Verder een essay van Truusje van de Kamp over soorten poëtica's en een portfolio
van Ilse Kilic.
DE DONAU

Lust & gratie 63
WERKELIJKHEID EN FANTASIE verstrengelen zich in dit nummer, of gaan een worsteling

met elkaar aan. Met werk van Silvina Ocampo (ingeleid door M. Vanderzee), Mariëlle
Polman over Helene Nolthenius, essays van Hélène Gelens en Nicoletta Fotinos,
proza van Christine Otten, Barber van de Pol, Marjolein Rotsteeg, Marja Pruis en
Ellen Kok. Een interview met Manon Uphoff, een gedicht van Anna Veerkamp en
Maria van Daalen, een schrijversdagboek van Hanneke de Klerck. Het portfolio is
van Karin Bos.
In Ernst & Mijmering deel 1 van het essay over somatografie door Nicoletta
Fotinos.

Lust & gratie 64
Roddel en fictie zijn nauw met elkaar verweven. ‘Roddel is voedsel voor
de letteren. De literatuur kijkt altijd op de kletspraatjes neer, maar vergeet dat ze er
familie van is.’ (Amos Oz) Nadenken over de werking en structuur van roddelen
leidt dan ook tot het ontdekken van nieuwe wegen om literatuur te benaderen. Met
o.a. Sabine van den Berg, Maria van Daalen, Sjuul Deckwitz, Christine D'haen,
Josien Laurier, Y. Né, Lisa de Rooy. Essays over o.a. Sappho, Virginia Woolf, Maria
Dermoût en Carry van Bruggen. In Ernst & Mijmering deel 2 van het essay over
somatografie door Nicoletta Fotinos.
RODDEL
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Lust & Gratie
Het is afgelopen: het literair tijdschrift Lust & Gratie wordt ten grave gedragen. Voor
u ligt de laatste Lust & Gratie: het dubbelnummer 66/67. Na zeventien jaargangen
houdt het enige tijdschrift in Nederland dat voorrang geeft aan vrouwelijke auteurs
ermee op. De subsidie is stopgezet en uitgeverij Vassallucci ziet geen toekomst meer
in een papieren voortzetting. Niettemin hebben we nog één keer een nummer willen
maken waarin duidelijk wordt waarvoor wij de afgelopen jaren hebben gestaan en
waarin we ook succesvol zijn gebleken: een platform bieden aan de femmes de lettres
van allerlei kunne. Nog eenmaal willen we tonen welke unieke plaats Lust & Gratie
inneemt binnen de Nederlandse letteren.
Vanaf het jaar 1983, waarin het trots ten doop werd gehouden, heeft Lust & Gratie
zich ontwikkeld van een subversief, lesbisch-cultureel tijdschrift - dat naast
opvoedkundige essays, sprankelende literatuur en baanbrekende kunst, ook de
bedpraktijken niet schuwde (‘het bed blijft de parameter van het patriarchaat’ - tot
een literair tijdschrift dat een volwaardige plaats heeft veroverd binnen het
Nederlandse literaire landschap.
Zeventien jaargangen lang heeft Lust & Gratie zich onverdroten geprofileerd als
de kweekvijver voor vrouwelijk schrijftalent. Het tijdschrift heeft zich nadrukkelijk
gericht op werk van vrouwen, op buitenlandse literatuur die nogal eens wordt
veronachtzaamd door de andere literaire (heren)bladen, op essayistisch werk van
vrouwen, op (vergeten) vrouwelijke culturele en literaire tradities, en op ‘andere’
lezingen van recent werk. Lust & Gratie heeft zich onderscheiden door prachtige
themanummers te maken over onder anderen Andreas Burnier, Nathalie Sarraute,
Ingeborg Bachmann, Djuna Barnes, Vita Sackville-West, Marthe Roberts, Charlotte
Delbo en de Donauschrijfsters. De behoefte om het vrouwelijk aandeel van het
literaire a landschap in kaart te brengen concentreerde zich in diverse ‘encyclo-
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pedische’, ‘literair-klimatologische’, ‘stand van zaken’- en poëzie-nummers. De
podiumfunctie heeft de laatste jaren gestalte gekregen in de ‘Schrijfsters van
nu’-nummers, waarin telkens naast de vertrouwde vrouwelijke auteurs veel nieuwe
namen en debutantes een niche vonden. Lust & Gratie heeft niet alleen ruimte
gecreëerd voor vrouwelijk talent, maar ook een ontmoetingsplaats willen zijn voor
schrijfsters. Dat resulteerde onder meer in literaire avonden en gastredacteurschappen.
Zo is onder gastredacteurschap van Marion Vredeling aandacht besteed aan het
literaire spanningsveld tussen wraak en haar tegengif verzoening. En dat het vorige
nummer, ‘Sister Morphine’, een van de mooiste nummers uit de geschiedenis van
Lust & Gratie is geworden, is te danken aan Maria Barnas en Pam Emmerik. Lust
& Gratie heeft zowel leesplezier willen verschaffen als kijkgenot. Vanaf het eerste
nummer heeft beeldende kunst van vrouwen een eigen plek in het tijdschrift gevonden,
zoals werk van Marlene Dumas, Renée Kool en Claudie de Cleen. De jarenlange
liefde voor literatuur en beeldende kunst kreeg extra feestelijk en kleurrijk vorm in
het ‘Dubbel en dwars’-nummer, waarin vijftien dubbeltalenten onder wie Elma van
Haren, Joke van Leeuwen, Chaja Polak en Y. Né, ter ere van het vijftienjarige bestaan
van Lust & Gratie een proeve van hun kunnen gaven.
Lust & Gratie heeft daarmee een onmisbare plaats ingenomen in het literaire
landschap. Want ook al wordt anno 2001 steeds minder vaak een onderscheid gemaakt
tussen vrouwen- en mannenliteratuur, dat wil niet zeggen dat vrouwelijke auteurs in
gelijke mate worden opgenomen in de literaire canon als hun mannelijke collega's.
Lust & Gratie mag dan ophouden te bestaan, een tijdschrift dat specifiek aandacht
heeft voor literatuur geschreven door en over vrouwen blijft noodzakelijk, evenals
het (her)schrijven vanuit vrouwelijk perspectief van de literaire geschiedenis. De
meeste literaire tijdschriften bevatten immers geen of maar enkele bijdrages van
vrouwelijke auteurs. Ondanks de belangstelling die vrouwelijke auteurs vandaag de
dag in de media krijgen en ondanks het feit dat er steeds meer vrouwen werk-

Lust en Gratie. Jaargang 17

7
zaam zijn in het literaire bedrijf, is de literatuur zeker geen vrouwelijke
aangelegenheid geworden. Een herstart van Lust & Gratie - in welke vorm dan ook
- sluiten we dan ook niet uit: de Stichting Lust & Gratie blijft bestaan. Hoe
onontbeerlijk een tijdschrift als Lust & Gratie is in het Nederlandse literaire landschap,
blijkt ook uit de woorden van Nelleke Noordervliet:
Zo bar en boos is het vanzelfsprekend niet meer. Vooroordelen zijn een
stuk subtieler en misschien ook veel minder bewust. Hardnekkige restanten
zijn het, als vochtkringen in een oud tafeltje. Wrijven helpt maar even.
Van de gewoonte vrouwen als franje te behandelen, zijn de heren
literatuur-historici en -critici niet makkelijk af te brengen. [...] Het zijn
vrouwen die hun eigen geschiedenis moeten schrijven en herschrijven en
onder de aandacht van de leiders moeten brengen. Pas dan is herstel
mogelijk.
Voor dit laatste nummer hebben we vrouwelijke schrijvers en beeldend kunstenaars
uitgenodigd die voor Lust & Gratie belangrijk zijn geweest en die ons door de jaren
heen door dik en dun hebben gesteund. Zij zijn aan de slag gegaan met het thema:
lust & gratie. En eigenzinnig als ze zijn, hebben zij dat thema geheel en al naar hun
hand gezet. Zij hebben literaire en beeldende middelen vol gratie aangewend en het
blad tot een lust voor het oog gemaakt.
Tot slot danken wij de lezers en lezeressen voor hun jarenlang trouw lidmaatschap.
We danken iedereen die Lust & Gratie financieel of anderzins mogelijk heeft gemaakt.
En we danken alle bestuursleden, redactieraadsleden, redacteuren en vormgevers die
vanaf het geboortejaar meestal belangeloos en met veel enthousiasme en een
onvermoeibare inzet het tijdschrift hebben gemaakt tot wat het is: een monument
voor de vrouwelijke auteur.
Annelies Frölke, Truusje van de Kamp, Ineke van Mourik, Pamela Pattynama,
Annet Planten en Saskia Wieringa
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Maria van Daalen
In unicornem
1. Hortus conclusus, anytime
Hij buigt zich over mij heen en het gras in de weide achter zijn ogen is groen. Ik zie
de omheinde tuin, de heldere fontein, het waterstroompje dat glinsterend, klaterend,
uit de marmeren bak valt. Over de rand. Alles in je liefde is over de rand. Je stelt de
beperkingen, de strikte begrenzingen, en dan vul je ze. Met kleuren, met de geur van
een langzaam wegsmeltende beleving, met de streling van een vinger, met twee
lippen.
‘Schrijf over gratie,’ zeg je. ‘Dat je over lust schrijft, kunt schrijven, wilt schrijven
- dat is inmiddels bekend’, en je ene mondhoek trilt nauwelijks waarneembaar, krult
een heel klein beetje omhoog.
Gratie verlenen. De drie Gratiën. Bij de gratie gods. De gratie van een gebouw,
een beweging, een regel. (De gratie van een man, van een verbuiging.) Gratis, en
met graten, zodat het lang in de keel blijft steken. Een gratievolle onderneming. Een
gegratineerd gerecht. Gratie? Is blijkbaar een niet noodzakelijk extra, een toegevoegde
waarde zonder de betreffende belasting, een aspect van schoonheid in al haar
zinloosheid.
In welk jaar was het ook maar weer dat de Noorse schaatsers die zich voortbewogen
als houthakkers, balletlessen kregen en zich vervolgens weer naar de wereldtop
schaatsten? Gratie: economie van de beweging, het noodzakelijk minimum, precies
de juiste hoeveelheid kracht en souplesse.
Hij loopt zoals hij leeft: precies de juiste, afgemeten hoeveelheid energie voor een
stap. Hij kookt zoals hij zijn werk organiseert: nooit te veel, nooit te weinig. Het
exces? In de begrenzing van liefde. De uitbundigheid in bed, vrolijk maar nimmer
extatisch. Hij brengt de werkelijkheid aan, met overgave en precies. Veinzen komt
niet in zijn woordenboek voor, hij spreekt de waarheid, hij houdt van haar. Hij gaat
volstrekt op in zijn lichaam.
Misschien is daarin het geheim gelegen waarom ik jou onvoorwaardelijk liefheb:
omdat je zo volstrekt en onbegrijpelijk de ander bent.
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Jij bent nu. Ik ben gisteren, of morgen, of ergens anders met mijn gedachten. Met
mijn tekst. Mijn taal is de gevaarlijke wereld tussenbeide, tussen ‘hier’ en ‘nu’ als
er daartussen een wereld bestond, ik kan ontsnappen naar een voorstelling of een
herinnering, voor schrijvers is de werkelijkheid niet genoeg omdat ze die niet leven
kunnen, ze bestaan bij gratie van hun tekst, ik vertel mijn verhaal ergo sum.
Lang geleden toen ik verdwaald was in een hevig verdriet, dacht ik erover om
kaarten rond te sturen aan mijn vrienden met de mededeling dat ik verhuisd was naar
een gedicht. Naar een eigen gedicht, dan kon ik mijn ruimte nog herscheppen mocht
ik dit nodig vinden.
Hij is te groot voor mijn gedicht. Dit is geluk: wat ik loslaat, wat bestaat tussen
mij en hem, buiten mij. Samenwonen is geen optie, nooit geweest ook. Je wandelt
met afgemeten stappen langs mijn boekenkast en zegt ‘we hebben weinig dubbele’,
met die ene licht opgetrokken mondhoek die een lachen nog net verbergt. We delen
weinig tekst, wat we delen is bewaard in het lichaam. ‘Ik ruik nog steeds naar je,’
zeg ik als je mij de dag daarop opbelt. ‘Ga dan in de douche,’ zeg je praktisch, en ik
hoor opnieuw dat verborgene, licht krullend. Wat we delen ontsnapt aan de taal als
geur, als licht.
‘Je hebt een kikker in je keel,’ zegt je stem liefkozend in mijn oor. ‘Spuug 'm uit,
kus 'm, misschien dat-ie in een prins verandert.’ Maar wat ik uitspuug, voorzichtig,
droogt op en verandert in tekst. Ik kan niet toveren, ik kan iets wegmaken, zo ver
weg dat het echt niet meer terugspringt. Jij bent de enige die de werkelijkheid voor
mijn ogen veranderen kan, ik kijk naar je op zoals een kind naar een glimlachende
goochelaar, kijk, het is hier!, kijk, het is nu! Je haar ligt zilverig om je hoofd, bijna
als zilverwitte vleugels boven je spitse oren, elfenbloed, elfenprins, je houdt je mantel
voor me open en ik lig aan je hart terwijl ik mij nu met de grootste krachtsinspanning
aanwezig houd. Ik heb je tientallen keren op een haar na gemist, jij in dit ogenblik,
ik in het vorige of in het volgende. Het is door een zeldzame conjunctie, een flaw in
de kwantumfysica, een trilling van de aura van al het bestaande1. dat we lang genoeg
in eenzelfde ogenblik waren om elkaar te herkennen en te kussen. O, jij bent het! Ik
heb je lang niet gezien.
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2. Verdun, april 1918
Ik til je op in de modder. Je hangt als een vod in mijn armen, met moeite houd ik je
nog omhoog, de armen onder je oksels. Je hoofd is achterover geknakt, ik trek je
dicht tegen me aan, de punt van de bajonet die onderin dwars door je rug steekt,
haakt in mijn stinkende soldaten-jack. Vanaf hier en nu valt alles weg, het
kanonnengebulder, de geur van brandend vlees, de lucht van latrines en bedorven
voedsel, het geschreeuw, de pijn, de modder. Ik ben hier. Ik zoek je ogen en zeg het,
zeg tegen het breken erin van het licht, ‘ik ben hier, ik ben hier’, ik zie je lippen
bewegen, ‘ben je bij me,’ zeggen ze, ze vormen de woorden doorheen een sputter
bloed, en spuug, vocht dat niet meer wegloopt langs je kin, ‘ja,’ zeg ik, ‘ja, ik ben
bij je, ik blijf bij je’, en het zijn jouw ogen, het zijn die woorden, die ik veertig jaar
later nog weet, ik ben bijna acht jaar oud en schiet wakker, rechtop in bed, ik doe
mijn ogen open, ik doe ze weer dicht, en dan weet ik dat ik op zoek moet maar niet
hoelang het duren gaat.

3. New York, februari 2001
Er lag tien centimeter sneeuw in Fort Tryon Park. We stapten uit de bus (‘This is a
kneeling bus’) en stonden voor een zware houten deur in de rotswand. Boven ons
hing een dunne campanile, een torentje als een misverstand, Italiaans, boven een
twaalfde-eeuwse Franse ommegang. Diep beneden ons was de immigrantenwijk,
grijs, bruin, in blokken. Voorzichtig duwden we de deur open. Een trap als in een
kasteel, met gewelfde ramen, voerde plechtig omhoog. Ademloos, als kinderen, lieten
we ons van kamer naar kamer brengen, naar de kunstschatten, naar de kloostertuin
in de centrale hof. Het museum2. zelf was een schat, we raakten voorzichtig de stenen
aan.
In de bovenste zalen is een tussenzaal met een enkel hoog raam waardoor het
sneeuwlicht gefilterd naar binnen valt. Een deur leidt vanuit een lichte kloostergang
naar binnen, een deur leidt naar een volgende zaal met zonlicht, maar hier heerst een
diffuus schijnsel. Hoog gehangen kroonluchters branden met zwak elektrisch licht.
Er is geen vuur. Een open haard zo groot dat men er makkelijk een os in kan
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roosteren, is koud en geblakerd. Vier muren. Zeven tapijten. Grote vijftiende-eeuwse
Vlaamse tapijten die de jacht op de eenhoorn verbeelden3.. Het gebeuren begint op
de muur tegenover de open haard en trekt in een dolle stoet rond in de zaal. Het enige
rustpunt is telkens het zevende tapijt waar de eenhoorn alleen op te zien is. Hij draagt
een prachtige band om zijn hals, kleurrijk geweven, geborduurd met edelstenen en
zit rustig op het bloementapijt. De tapijten hangen niet op volgorde, vreemd, zou het
zijn vanwege de krappe ruimte. Zaal en stoffering passen niet op elkaar. Ik draai me
rond en rond in de hoop een glimp op te vangen van de dansende werkelijkheid.
Aan de verste zijde van de haard hangt het vierde tapijt4: het gevecht. Daarnaast,
aan de volgende muur, het vijfde: de vernedering, en het zesde: de overwinning van
de jagers, de doodslag en het vervoer van de eenhoorn. Om de hoek, op de derde
muur, hangt het eerste tapijt, met het begin van de jacht, en daarnaast het zevende
en laatste: de eenhoorn in de besloten tuin. Voorbij de deur, aan de vierde wand is
het tweede tapijt: het moment van de jacht dat de eenhoorn is ingesloten, de honden
trekken aan hun riemen, de knechten wijzen en roepen, maar de heer heft de vinger,
‘Wacht!’ Alsof het hem niet aangaat buigt het witte dier de kop en doopt zijn hoorn
in een koel stroompje. En aan de eerste muur, aan deze zijde van de haard hangt het
derde tapijt: de eenhoorn rent voor de honden uit die er blaffend achteraan rennen,
tong uit de bek.
Vier, vijf en zes zijn de ontluistering, een, twee en drie de majesteit en de
bovennatuurlijke gratie van het steigerende, schoppende, witstralende dier. En tussen
deze eerste drie hangt zeven: de majesteit voorbij de dood, de heroïek, de opoffering
van het onmetelijk goede. Alsof de wereld alleen bestaat vanwege deze rondgang.
Misschien is de volgorde van de tapijten in deze zaal zo gek nog niet.
Wat is de geschiedenis?
De geschiedenis is een van dood en verraad. De hoorn van de eenhoorn heeft
genezende krachten en is dus waard om te veroveren. Maar het beest is
onverslaanbaar, met hoeveel paarden en knechten
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en honden men er ook op uittrekt. Het enige lokaas is een maagd. Op haar geur komt
hij af, dartel neuzelt hij langs haar lichaam, sabbelt speels aan haar tepels (proeft de
melk, zegt een tekst, maar hoe kan dat, bij een maagd?) en legt zijn kop met de
kostbare hoorn in haar schoot te ruste. Dan slaan de jagers toe en doden hem. Een
slap lichaam, zo hangt de buit over de rug van een lastpaard. Keuvelend gaan heren
en knechten in de jachtstoet terug naar huis.
Voor mij uit loopt een jonge karthuizer monnik, op blote voeten in open sandalen,
terwijl het zelfs hier vrieskoud is. Zijn wijde grijze pij met het witte koord met knopen
om zijn middel waaiert in ruime plooien mee bij elke stap. Zijn gezicht is jong, mager,
benig, maar zo zo ernstig, hij buigt zich telkens naar de oudere vrouw naast hem, in
wie wij zijn moeder vermoeden, en doet vanachter zijn dunne zwarte baard in rap
Italiaans verslag van de jacht. Het lijkt dat hij, meer dan iemand van ons, de kijker
is voor wie dit gemaakt is, die de wereld van vóór deze Vlaamse wandtapijten in zijn
kleding en vorming met zich mee draagt. Later zie ik hem gebogen over een
manuscript in een vitrine, hij leest moeiteloos het lastige twaalfde-eeuwse Latijn
voor, half zingend, op de kerktoon die al onderweg is naar het traag wiekende
gregoriaans.
De eenhoorn is een symbool van Christus, zeggen de mediaevisten, maar is er wel
sprake van een symbool? De maagd die de eenhoorn vangt in haar schoot is Maria,
de moeder gods. De uiterste deugdzaamheid van Maria verleidt Jezus ertoe om
geboren te willen worden uit haar schoot, doet hem in de val van de dood lopen om
dan de verlosser te kunnen worden van diezelfde deugdzame. Het is pervers, maar
wie is hier de schuldige, misschien de uitleggers van het verhaal, misschien de
vertellers. ‘In unicornem:// huur een flat,/ versier een maagd./ Geef hem te drinken;//
laat hem vollopen.// Take him for a ride,’5. schrijft Faverey.
De eenhoorn is in staat om water waar een slang haar gif in spoog te zuiveren door
er zijn hoorn in te dopen, maar het gif van verraad kan hij niet zuiveren. Dierlijk
verraad, als het zo heten mag, kan de eenhoorn tijdens zijn leven wegnemen, menselijk
verraad niet, daarvoor
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moet hij door de dood heen, sterfelijk worden en dan eeuwig beschikbaar zijn als
symbool van de verlossing. Maar waarom hebben we die hoop op verlossing nodig?
Met wat voor schuldgevoel zijn we behept dat we niet zelf kunnen delgen? En waarom
moet er eerst verraad voor worden gepostuleerd?
Wie in de schoot is, is in de dood, tegelijk en onmiddellijk. Als de dood niet goed
is, is geboren worden niet goed, is mens worden niet goed, is degene die ons baart,
de verraadster. De christelijke visie, ten einde toe gedacht, veroordeelt de vrouw.
Het vijfde tapijt is het enige dat beschadigd is, dat niet eens voor de helft is
overgeleverd. Ik verwacht dat ontroerende ‘zuivere’ beeld van een maagdje,
neergezegen in het gras, en de eenhoorn in volkomen overgave voor haar, de kop in
haar schoot gelegd, tegelijk een uiting van gesublimeerde lust (zou hij wel even onder
haar rokken willen ruiken) en die sublieme tot-aan-de-grens-van-lust gaande
argeloosheid, niet een echt dier maar een dier ‘in alle onschuld’ zoals een mens zich
dat voorstelt. Maar zo ziet dit tapijt er niet uit.
In wat over is van het metershoge tafereel staat een dienstmaagd in het midden.
Rechtop. Aan haar voeten ligt de eenhoorn en kijkt met extatische blik het tapijt af.
Langs zijn hals is nog de strelende hand te zien van de vrouwe die hem in haar schoot
vangt. Marietta6. heet ze, zegt een vijftiende-eeuwse Florentijnse gravure. Kleine
Maria, betekent dat. En haar dienstmaagd? Er hoort niet een tweede vrouw in het
verhaal van de vangst van de eenhoorn. Waarom staat ze daar? ‘Ecce ancilla domini,’
antwoordt de Maria van de evangeliën aan de engel Gabriel, ‘zie, de dienstmaagd
van god’ of ‘ik sta tot gods beschikking’. Zou het dienstertje dan niet ook Maria
heten? Een verraad dat gepleegd wordt door twee Maria's. Ze bevinden zich op een
open plek in het bos, in een tuin met een rozenhaag. Achter hen is de bosrand
zichtbaar, en een van de jagers, met de jachthoorn al aan de mond.
De blik van de dienstmaagd Maria is niet onschuldig. Zoveel eeuwen tussen haar
en mij, en zodra ik haar zie, denk ik: ze heeft haar minnaar bedrogen. Niet met een
ander, maar ze heeft haar minnaar naar haar
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bed gelokt zodat zijn doodsvijand hem kan afmaken. Ze is het lokaas in de hinderlaag
en ze weet het, ze heeft het bewust gedaan, ze doet het voor een positie, onder dwang,
voor juwelen. Ze kijkt half achterom, ze wenkt, haar blik toont een laatste restje
schuldbesef dat zich alleen nog uit in het verlangen er nu snel van af te zijn. ‘Kom
hem maar halen, dan kan ik ook weg.’ ‘Als ik wegkijk, maak hem af.’
En hij, hij ligt aan haar voeten. Nog in opperst geluk maar al ‘fey’, ‘veeg’, in de
extase die het doodsmoment aankondigt. Of hij, toen hij haar stem hoorde, toen hij
haar rook, op haar afgekomen is met dezelfde speelsigheid waarmee hij op het vorige
tapijt een dodelijk gevecht voert, in de onbezwaarde zekerheid van onsterfelijken
dat ze het er toch wel levend van afbrengen - nog even en hij weet dat hij sterfelijk
is. Hij kan opstaan en met knikkende knieën diep ademhalen, uithalen, schoppen,
nogmaals terugvechten. Maar het elan is weg, de overtuiging dat hij de jachtstoet
makkelijk de baas is. Hij heeft zich laten insluiten bij de fontein, ze uitgedaagd bij
de rivier, ze lachend bevochten in het bos, en nu is de geschiedenis bijna voorbij het
moment van geluk. ‘Ik zag mijn geliefde, ik rende... en toen was ik verraden.’
Twee alinea's lang deed ik alsof het dienstertje ook de vrouw is die de eenhoorn
vangt. Ik denk dat dat in eerste instantie juist is, ik ‘lees’ met deze zichtbare Maria
ook het beeld van de onzichtbare. Twee Maria's, maar ze zijn samen één persoon in
twee verschillende rollen. De ene ontvangt het dier, ontvangt de geliefde, opent haar
schoot en haar armen. Zij is de Kleine Maria, de nog-onschuldige. De andere is
‘maar’ een dienstmaagd, die mag de schuld dragen, die pleegt het verraad. Hierna
kan die Maria worden weggestuurd, en inderdaad, ze komt op geen enkel ander tapijt
voor, terwijl de Vrouwe, Marietta, de gedode eenhoorn in ontvangst neemt op het
zesde tapijt, samen met haar edelman. Ik herken haar aan haar hand en aan de mouw
van haar met goud doorstikte gewaad.
Dit is het echte drama van de reeks: dat door de splitsing in twee personen het
lichaam gered wordt. Erotiek is niet het kwaad, het verraad van de dood is niet het
onmiddellijke gevolg van de ontvangst in de
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schoot. De eenhoorn is in zijn onsterfelijkheid, het zevende tapijt, aan een
granaatappelboom gebonden, maar hij bloedt niet, zoals de Jezus van de christenen,
hij drupt van het granaatappelsap, het zoete, het genot, lekt van zijn huid. Aan de
oppervlakte boodschapt de reeks voorstellingen een christelijke visie, maar bij
nauwkeurige lezing stuurt de geschiedenis van déze eenhoornvangst de Maria van
het evangelie weg als een verraadster en behoudt het genot, zoals ook te zien is aan
die ene jager op het zesde tapijt, die triomfantelijk met de ene hand de hoorn van de
dode eenhoorn omhooghoudt en met de andere hand op de geliefden wijst. ‘Kom,
slaap met me, ontvang me.’ ‘Ik omvat je.’ In de visie die de tapijten verbeelden, is
de vrouw die een dienstmaagd is verraderlijk en de vrouwe die een gelijkwaardige
wederhelft is goed en betrouwbaar. ‘Kies,’ zegt de verbeelding. ‘Wees geen knecht
maar een vrij mens, en vind dan de verlossing in het leven zelf, en geniet het.’
Wie de opdracht gaf tot het weven van deze serie wenst zich de verbeelding van
de moraal en de mystiek van het bruidsvertrek die eigen is aan de gnostieke visie7.,
maar dan vermomd als de bekende weg. De eenhoorn is christus omdat iedereen een
christus is die zich ervan bewust is dat het verblijf in deze werkelijkheid tijdelijk is.
De goddelijke wijsheid heeft de wereld geschapen waarin het menselijk bewustzijn
zou kunnen ontstaan. Als dat bewustzijn begint te begrijpen dat haar ziel is afgedaald
in de wereld en gescheiden is van haar goddelijk evenbeeld, dan weet zij ook dat die
ziel de weg terug wil afleggen omdat zij naar die Ander verlangt. Mijn goddelijke
vonk wil terug naar mijn lichtengel en mijn bewustzijn speelt hierin een beslissende
rol. Dat wat god is, mannelijk of vrouwelijk, leert zich kennen door een eeuwige
beweging van scheiden en weer verenigd worden. Het beeld hiervoor is dat van de
bruidsnacht, misschien omdat in het Hebreeuws hetzelfde werkwoord gebruikt wordt
voor ‘kennen’ en ‘de liefde bedrijven’, een tegelijk dat in het Griekse ‘gnosis’ verloren
is gegaan.
De serie tapijten is een van conflicten en tegenstellingen, bloedmooi vormgegeven,
want ‘geniet deze werkelijkheid’. Jachtstoet versus
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eenhoorn. Bos versus hortus conclusus. Bos en rivier versus bebouwde kom.
Onsterfelijke eenhoorn versus dode eenhoorn. Vrouw versus fontein, verraad
tegenover zuivering. Wat tegengesteld is, streeft naar hereniging en de bruidsnacht
leidt tot onsterfelijkheid in het gebied van de scheppende verbeelding8., in een besloten
tuin van de kunst, uit vrije wil gevangen en mooier dan ooit. En als bloedend (dus
niet dood). De weide waarin de tuin is afgepaald houdt niet op te bloeien, overvloedig,
binnen en buiten de perken. De groene met juwelen geborduurde band om de hals
van de eenhoorn die zijn ‘ik-behoor-tot’ aangeeft is een sieraad, geen halsband. Het
sap dat als bloed op zijn sneeuwwitte huid sijpelt lijkt op robijnen.

4. Voor de levenden
‘De jacht op de eenhoorn?’ zeg je, verbijsterd, als je tegenover me zit aan tafel. ‘Om
het thema “gratie” uit te beelden?’ Ik heb je zojuist het gevecht beschreven, het
verraad, de dood. Dat het me om jou gaat, wil ik zeggen, maar ik kan er de woorden
niet voor vinden, is het de wijn, of het schurende gevoel dat je ontsnapt aan mijn
beschrijving.
‘Blijf mij trouw,’ zeg ik, en je antwoordt glimlachend ‘ja’ en ‘vrijheid in
gebondenheid’. En ik schrijf mijn geschiedenis, die met jou: ontvangen, om het
lichaam tot in de zachttintelende toppen te genieten. Zonder verraad, want ik ben
zelf mijn verlosser.

Eindnoten:
1. Zie mijn vertaling van Giorgio Agambens essay over de aureool bij Thomas van Aquino in
TZUM 10 (2000), pp. 21-27.
2. Wat ik hier beschrijf, is een bezoek aan The Cloisters, een onderdeel van The Metropolitan
Museum in New York. Het is in zijn geheel opgebouwd uit gedeelten van Franse en Italiaanse
kloosters uit de 12de en 13de eeuw, en gevuld met kunstschatten uit die tijd. The Cloisters
bevindt zich aan het uiterste noordwesteinde van Manhattan.
3. Zie voor dit en het volgende ook Margaret B. Freeman, The Unicorn Tapestries. Metropolitan
Museum of Art, New York 1976.
4 De zeven tapijten hangen rondom in de zaal in deze volgorde: (4), (5) en (6), (1) en (7), (2), (3)
Tussen (3) en (4) bevindt zich de open haard. De eenhoorn komt voor op (2), (3), (4), (5), dood
op (6) en onsterfelijk op (7). De richting waarin hij beweegt, of kijkt, is telkens rechtsom behalve
op (7) waarop hij naar links kijkt.
Dit zijn de voorstellingen: (1) De jachtstoet is op weg en bevindt zich op een open plek in een
dicht bos. Vanuit het bos op de achtergrond komt een lansknecht, hij is half zichtbaar tussen
het gebladerte, hij wenkt en houdt de vinger op de lippen. ‘Ssst! Ik heb de eenhoorn gezien,
volg mij maar.’ De honden heffen de kop, de paarden zien nog niets, sommige jagers praten,
kijken achterom, zoekend. Een enkeling ziet de wenkende verspieder en doet hoopvol een stap
in zijn richting. (2) De hoorn van de eenhoorn kan water zuiveren van giftige stoffen. Wat
ondrinkbaar was, wordt drinkbaar zodra de eenhoorn de kop buigt en zijn hoorn in het water
houdt. De honden hebben hem ingesloten, of heeft hij zich laten insluiten? Bij het water wachten
allerlei dieren uit de wildernis totdat ze kunnen drinken. Een hert, konijntjes, wilde katten,

Lust en Gratie. Jaargang 17

5.
6.
7.
8.

vogels, alles zit vredig op en bij en naast elkaar. Paradijselijke toestanden - nog heel even. (3)
De jachtstoet jaagt in volle vaart achter de eenhoorn aan, die het zo te zien erg leuk vindt. Er
speelt een superieur lachje om de geitenbokkenbek met de lange witte sik Hij gooit zijn
achterwerk in de lucht en steigert over de rivier. Voor hem is die geen hindernis. Sommige
honden zwemmen al, andere staan nog wat bedremmeld te kijken Moeten we daar in? Nee toch
zeker? De jagers zijn bezweet, vermoeid, maar het zicht op de buit heeft het moreel behoorlijk
opgekrikt De heren te paard, de knechten te voet, alles en iedereen holt, rent en draaft in een
ordeloze bende door bos en beemd, achter de witte blinkende schim aan. (4) De eenhoorn bokt
en spietst een hond. Hij is oppermachtig en het stralende centrum van het gevecht met de jagers
(5) De hand van de vrouwe is nog te zien op het halve tapijt. Zij zit in een tuin met een rozenhaag
eromheen en streelt de hals van de eenhoorn Hij blikt als in extase naar haar op Achter hem
wenkt de dienstmaagd een jager die met de hoorn het signaal geeft aan de onzichtbare jachtstoet.
kom, hij is gevangen! (6) Linksboven wordt hij dan toch eindelijk gedood, met speren en met
een zwaard. Middenop is het vervoer afgebeeld, de dode hangt over een lastpaard en een jager
tilt de hoorn van het dode dier omhoog en wijst vooruit naar de vrouwe die met haar geliefde
voor het kasteel de stoet opwacht; de erotische implicatie van de geheven hoorn is onmiskenbaar.
(7) De eenhoorn ligt waakzaam, de kop geheven, te midden van bloeiende wilde bloemen. Hij
ligt binnen een nauwe omheining; de hekken die hem omgeven, zijn zo vlakbij zijn lijf opgesteld
dat ze zullen barsten als hij diep ademhaalt - maar het is een vertekening, denk ik, een
symbolische verbeelding van zijn gevangenschap in deze hortus conclusus Zijn blanke lijf steekt
af tegen het groen van het tapijt. Op zijn achterhand, het is de linkerkant die we zien, vallen de
zaden en het sap van openspattende granaatappelen, van de boom waaraan hij is vastgebonden.
Alsof hij zelfs na de dood nog bloedt.
Hans Faverey, Verzamelde gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1993, p 39.
Zie The Unicorn Tapestries, p. 52, pl. 55
Zie J. Slavenburg en W. Glaudemans, Nag Hammadi geschriften I. Uitgeverij Ankh-Hermes
BV, Deventer, 1994. Zie ook noot (8).
Zie Harold Bloom, Omens of Millennium. Riverhead Books, New York, 1996. De thesis over
gnosis die Harold Bloom in dit boek uiteenzet, heeft mij de ogen geopend voor wat er werkelijk
te zien is op de reeks tapijten die ik bespreek.
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Lidy van Marissing
Studie van gestrekte arm (in rood krijt)
In een min of meer bekende kamer onderzoekt Laura haar jeugd om te ontdekken
dat die hele periode bij de eerste aanraking verpulvert en bij de tweede aanraking
verstoven is.
De droom die boven haar tafel of bed zweeft als een dringende gedachte of wens,
een smeekbede soms, behoort evenzeer tot de werkelijkheid als de wand die volgeplakt
is met kiekjes, tientallen pasfoto's die zij in een automaat op het station heeft gemaakt
van haar eigen, in de fraaiste grimassen getrokken gezicht. Is de droom als een
windvlaag haar kamer binnengewaaid of is de kamer zelf deel van de droom? ‘Intussen
weet ik niet eens hoe mijn gezicht op dit moment van uitdrukking verandert.’ Dit
peinzende gezicht dat elk ogenblik kan opensplijten in een aapachtige grijns.
De kamer wordt geleidelijk gevuld met licht, lichtgolven, trage vlokken en felle
bundels - een aquarium vol droog water. Laura gaat zo dicht mogelijk tegen het glas
tussen de opzijgeschoven gordijnen staan, strekt een arm uit, probeert met vijf vingers
het licht te grijpen. Haar arm hangt tussen de geluiden.
Zoals elke dag begint het leven met het kraken van vloeren en het slaan van deuren,
het starten van motoren en het gerinkel van glas. We wachten elke ochtend weer op
een stroom licht die uit een verte moet komen om op ons te vallen, het licht kómt
ook elke ochtend maar er is geen verte. ‘Ik word wakker en bevind mij op dezelfde
plek als in mijn droom. Toch is de kamer veranderd, zoals ikzelf ook veranderd ben.’
De aanvankelijke verwarring breidt zich - mét de lichtstroom - uit over de hele
kamer, over de hele dag. De ruimte staat bol van de verbeelding, van fantasma's,
schimmen en gedachten. Soms beweegt Laura een arm of alleen de hand, dan ineens
draait ze haar bovenlijf een kwartslag om of springt ze op uit een stoel, maar steeds
sleept ze
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een toverlantaarn met zich mee, draagt ze een projector op haar rug, verspreidt ze
kleuren en werpt ze spinsels in het rond - alleen zó kan ze de wereld zien en beleven.
Op tekenvellen op de tafel, waar geldstukken rollen tussen bestek en borden, heeft
ze wel honderd open ramen geschetst, ramen met opwaaiende gordijnen, ramen met
bloempotten, ramen met lege vazen, ramen zonder gordijnen, ramen van melkglas,
ramen met halfopen luiken, ramen met zonnescherm, ramen met uitzicht op tuin,
ramen met uitzicht op spoorlijn, ramen met uitzicht op muur, met uitzicht op zee,
met uitzicht op boomtop.
Terwijl in een ander deel van de ruimte de avond al nadert die de dingen weer
begint uit te vegen. ‘Elke dag en nacht opnieuw moet je je in en uit jezelf open- en
dichtplooien, je in jezelf uitvouwen en weer inrollen, je uit jezelf uitrollen en weer
opvouwen, heen en terug, heen en terug, in een zo goed als verborgen dans.’
Als ze nadenkend rondkijkt, rondkijkend nadenkt, verliest ze zich bijna in
duizelingen. ‘Hier ben ik, een vlek op de rand van het zichtbare. Het heeft mij een
half leven gekost om hier te komen.’ Haar lippen en vingernagels heeft ze bloedrood
gemaakt. Heimelijk vloeien de min of meer bekende kamers en gangen in elkaar
over, ze drijven het raam uit of blijven in slierten hangen over de balustrade van het
balkon.
Ergens onderweg, ze weet niet meer waar, besloot Laura ooit, al weet ze nauwelijks
nog wanneer, om niet langer met grote ogen tegen het leven aan te kijken maar om
de ondoorgrondelijke lotgevallen eenvoudig (zo eenvoudig mogelijk) te ondergaan
dus over zich heen te laten komen. Zo zou in grote lijnen de geografie van haar
bestaan eruit kunnen zien: met licht en duister in kaart gebracht. De lange schaduw
van gisteren valt over de dag van vandaag waarvan de schaduw zich zal uitstrekken
over morgen waarvan de schaduw over overmorgen zal strijken. Gaan de jaren dan
voorbij als dunne, nauwelijks te onderscheiden lagen die over elkaar heen schuiven?
Nee, de beweging die de verschillende draden van het verhaal oppakt en tussen
de gebeurtenissen weeft, waar ze vervolgens door de spoel
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van de tijd op onontknoopbare wijze met elkaar vervlochten raken en door de overal
neergehangen spiegels en camera's ook nog eens vermenigvuldigd worden, legt een
onvoorstelbaar fijn uitwaaierend web over alle contreien van het leven, sterker nog,
die contreien maken deel uit van dat web, zijn zelf het web. En wie uiteindelijk de
spin is van dit wonderlijke, tere weefsel, zullen we nooit weten.
Wanneer Laura iets begrijpt of begint te begrijpen, opent zij een hand, met de palm
naar boven: de arm strekt zich uit in een smalle ruimte tussen de dingen.
Wat zich opent sluit zich ook meteen weer. Knipperend oog. Toch moet je kijken,
blijven kijken. Luisteren en praten. Het ene woord haalt het andere uit de plooi en
probeert het even later weer terug te duwen maar het andere woord trekt het vorige
achter zich aan. Het ene woord opent een raam, het andere woord sluit juist de blik
in zichzelf op, zich buigend over de eigen reikwijdte. De kamer slaat ons gade, vooral
het glas neemt ons op, de trap ziet toe dat wij niet vallen. Met haar gezicht dicht bij
het mijne zitten we te praten, zij en ik. We voeren lange gesprekken, in korrelig
proza, daar houden we van. We kunnen elkaars zinnen naadloos afmaken maar
onderbreken elkaar ook graag met haakse gedachten. Op het heetst van de dag roepen
we zelfs door elkaar; zij schreeuwt en ik joel er doorheen, of omgekeerd, dat valt
niet meer uit te maken, je weet dan niet wie wie verslindt. Met een ruw wuivende
hand. Maar liever draait ze de woorden stuk voor stuk uit haar mond, net als ik kauwt
en zuigt ze op brokken taal, likt de te presenteren zinnen alvorens ze zoetjesaan naar
buiten te schuiven of doodleuk in iemands gezicht te gooien.
Ze beweegt ook graag haar hoofd zonder een klank uit te brengen; zo trekt ze soms
met gesloten ogen een cirkel waarmee ze haar betoog afrondt, of ze weigert een
verhaal voort te zetten, zoals nu, door met gestrekte arm een streep te trekken, een
slagboom neer te laten. Op het warme vlees van haar arm landt een vlieg. Als gestoken
brengt Laura haar gezicht, dat opensplijt in een aapachtige grijns, tot vlak voor de
spiegel, waar ze knippert met haar ogen en bromt: ‘Heb je nu je zin?’
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Lidy van Marissing
werpen zij zich, de vrouwen
zo dapper lachend
in andermans armen, lange veren
pronken in hun haar
wuiven langs hun slapen
pauwblauw, gifgroen, geel
gevlekt
welhaast beschonken
dolen
honderd spoken in hun hoofd
‘wat denk je?’ - ‘wat spiegelt zich voor?’
kwamen zij aan, kantelend uit
auto (jeugdig ingeblikt vet), hun walmende trommel
nog juist ongedeukt (snelheidsillusie) langs stoeprand gezet, liefst
tegen de voordeur, liefst
in portiek of gang, zo mogelijk
onder het bed
wachten zij elke morgen weer
tot de verwaaide postbode met geurend briefpapier
hun leven lichtjes aanraakt
alleen in het vallen
aarzelen zij niet
overgevend
zich ineens
gaan zij voluit de trap af
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hoe ze kijkt zelfs als ze maar een oogwenk
kijkt en verwikkeld raakt
in wat ze ziet, altijd, want nooit
laat het haar onberoerd
hoe snel een beeld ook langsflitst; tegelijkertijd gewemel steeds
van kleuren die met haar kijken mee
verschieten - marmerpoederkorrels over spiegelvlak
van schimmenkast, verwaaiend al; de ene gedachte
haalt de andere terug, een volgend
woord ineens keert buitelend
vorige woorden om; ‘kon zij maar
niet beslissen?’ - ‘te komen en te
staan? misschien te blijven en dus beurtelings
te zitten en te liggen? óf
rauwelijks weer weg te gaan?’
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[Marlene Dumas
Magdalena]
Marlene Dumas | uit de serie ‘Magdalena’ | Fotografie: Gert Jan van Rooij
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Ina Bouman
Spel voor drie vrouwen en een engel
Midden op het speelvlak zit een vrouw op een rechte stoel. Zij is de moeder. Ze
wacht rustig af. Het speelvlak is van alle zijden toegankelijk. Het publiek bevindt
zich rondom. Sommige toeschouwers kijken, anderen zien niets. Maar daar gaat het
niet over. Het gaat om het personage. Het moet zich ontwikkelen, zoals iedereen,
maar niemand weet nog hoe. ‘Hoezo,’ vraagt de regisseur ongerust aan de schrijver.
‘U moet weten wat u wilt en ik verwacht binnen afzienbare tijd een sterk plot en een
tragisch einde!’ De schrijver luistert niet. Hij probeert een nieuw personage uit zijn
blikveld te weren. Een personage dat welgemoed nadert, maar als de schrijver even
doordenkt lost het op en verschijnen er twee anderen voor in de plaats. Het zijn
soldaten die bruut het speelvlak betreden en de moeder van haar stoel slepen, zodat
ze op de grond komt te liggen. Het is een onvoorbereide actie die derhalve dramatisch
niet verantwoord is, sommige toeschouwers lopen dan ook weg. De regisseur kijkt
handenwringend toe. De ene soldaat knielt bij de vrouw neer terwijl hij haar armen
grijpt en die boven haar hoofd tegen de grond drukt, zodat de ander haar kan
verkrachten. Als hij dat heeft gedaan wisselen ze van positie zodat die ene de vrouw
kan verkrachten. Er zit een zekere orde in hun handelingen die houvast geeft. De
moeder heeft dan ook geen weerstand geboden. Ze weet hoe het toegaat in de wereld
en zij kent het scenario. Dit scenario. De soldaten marcheren gedisciplineerd af. Ze
laten het mes, dat ze niet nodig hadden, per ongeluk achter. Er is zachte muziek
hoorbaar.
Wonderlijk genoeg zakt er nu van boven af, aan een dunne staalkabel, een engel
naar beneden. Hij is te herkennen aan zijn witte jurk en natuurlijk aan zijn vleugels,
die hij echter niet gebruikt. Waarschijnlijk is de ruimte te beperkt om zijn reusachtige
vleugels te kunnen uitslaan. Want de engel is groot, groter dan de moeder.
Zou de moeder reageren? Nee, ze reageert niet. Ze is weer op de stoel gaan zitten
en kijkt recht voor zich uit, alsof ze in de verte iets ziet.
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Ondertussen hangt de engel schijnbaar doelloos om haar heen. Hij schijnt geen
dringende boodschap te hebben en ook geen haast. Toch moet hij gezonden zijn door
iemand van het Donker of het Licht, door een God of een Idee, of door een Zwerver,
een Amazone, een Verhalenverteller, een Rattenvanger, een Dagdromer... Iemand
moet die engel hebben gezonden, met een boodschap, niet om zomaar wat rond te
hangen. Tenzij het niet een echte engel is, maar een acteur of actrice met aangeplakte
vleugels. Maar dan nog, het blijft verwonderlijk dat de moeder niet even opkijkt en
vraagt: ‘Hebt u niet iets beters te doen dan hier rond te hangen?’
‘Ik ben hier om u te beschermen,’ zal de engel misschien zeggen.
‘O, is het dat. U bent te laat, ik heb geen bescherming meer nodig. Dank u.’
‘Ha, ha, dat denkt u maar. U weet niet wat u nog te wachten staat.’
‘Ik heb het allemaal al meegemaakt. Door wie bent u eigenlijk gestuurd?’
Op die vraag van de moeder zal geen antwoord komen.
Waarschijnlijk is het daarom dat de moeder niet spreekt met de engel. Ze weet dat
zo'n gesprek haar niets oplevert. Nog steeds kijkt ze voor zich uit. De schrijver volgt
haar blik en ziet nu hoe een jonge vrouw zich door het publiek naar voren dringt.
Voor het speelvlak aarzelt ze. Maar de belichter vangt haar in een spot. Er is geen
terugkeer mogelijk. Iedereen kijkt naar haar. Eigenlijk is ze niet zo jong. Wel jonger
dan de moeder die daar op het toneel zit. Ze lijkt op de moeder. Wacht even! Ze is
de dochter van de moeder. De vader is onbekend. ‘Hoewel, misschien is de engel
wel haar vader,’ suggereert de regisseur.
‘Nee zeg, kom, dat is onzin. Een engel kan geen kind maken. Dit soort opmerkingen
zijn irritant en houden het verhaal op.’ De regisseur moet zijn mond houden.
De vader is dus onbekend. De moeder eigenlijk ook, als je het goed beschouwt.
Ze staren elkaar aan, die twee vrouwen. Herkennen ze elkaar? De moeder staat
langzaam op, alsof het haar veel moeite kost. Daarbij stoot ze haar hoofd tegen de
engel, die snel een halve meter
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wordt opgehesen. De moeder is groter dan de dochter, maar de dochter heeft meer
volume. Dat komt omdat haar karkas minder is gekrompen en haar vlees nog niet is
verschraald, zoals bij de moeder. Het kan nog erger, denkt de moeder als zij denkt
aan haar eigen moeder, want zijzelf is ook een kind. ‘Niet afdwalen,’ roept de
regisseur. Maar het is al te laat. Van de andere kant klimt een oude vrouw het
speelvlak op. Niemand kan haar tegenhouden, ook al proberen sommige toeschouwers
het. ‘Dit is niets voor u mevrouw.’ ‘Blijft u toch lekker zitten en geniet van dit
toneelbeeld, de mis-en-scène, het licht. Kijk eens hoe mooi die engel daar hangt!’
Maar deze moeder die ook grootmoeder is zegt: ‘Fuck that angel.’ Zij is fragiel en
toch lijkt ze groter dan de andere vrouwen. Gaat er een dreiging van haar uit?
‘Actie,’ roept de regisseur ongeduldig.
‘Ik zou niet weten wat,’ zegt de schrijver.
‘Vraag het de dochter.’
‘Welke dochter?’
De jongste heeft zich afgewend. Ze richt zich tot het publiek. ‘Mijn moeder heeft
me niet herkend,’ zegt ze. ‘Ze keek me wel aan, maar ze weet niet wie ik ben. Jullie
zijn mijn getuige.’
Het publiek wordt onrustig. De helft van de toeschouwers staat op en vertrekt.
‘Toch ben ik ook een moeder,’ zegt het kind.
‘Jezus Christus,’ schreeuwt de regisseur, ‘dit wordt niks.’ De engel zwiept aan de
kabel heen en weer van het lachen, de kabel breekt en de engel stort op het speelvlak.
De oudste van de moeders, de meest fragiele, de meest boze, pakt het mes dat de
soldaten hebben achtergelaten en zet het de engel op de keel. ‘Waar kom je vandaan?’
vraagt ze. ‘Ik heb geen idee,’ zegt de engel. ‘Ik ben alleen maar gezonden.’ ‘Wat
valt er dan te lachen?’ ‘Ik heb geen idee,’ herhaalt de engel in doodsnood en daarom
snijdt de oudste moeder de engel de keel door. Het bloed druipt het speelvlak af en
verjaagt alle toeschouwers die over waren. Nog juist op tijd kan de moeder haar
moeder tegenhouden en het mes afpakken zodat de regisseur het er levend afbrengt.
Dit deels tegen de zin van de schrijver, maar anderzijds tot zijn
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opluchting, want zonder regisseur staat zijn voorstelling op het spel. De regisseur is
geschrokken, maar hij herstelt zich, slikt en zegt: ‘We hebben nu drie interessante
personages; genoeg om een drama op te bouwen. Nietwaar?’
De schrijver aarzelt want de moeder, die hij wilde doden om haar tragiek, die
vrouw staat nu trots overeind met een mes in haar hand, geflankeerd aan de ene zijde
door haar dochter die verwonderd naar haar kijkt en aan de andere kant door haar
eigen moeder die obscene gebaren naar de regisseur staat te maken.
‘Doe wat,’ schreeuwt de regisseur naar de schrijver.
Maar de schrijver heft met een machteloos gebaar zijn armen, verliest daardoor
zijn evenwicht, slaat achterover het speelvlak af en geraakt buiten westen. In paniek
verlaat de regisseur de scène.
Op het speelvlak bevriezen de personages in hun houding.
Als vanzelf dooft het licht.
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[Pam Emmerik
Klein liefdesverhaal]
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Rozalie Hirs
De blauwe bruid
Ik loens je aan, cycloop,
terwijl je foto-en-toetst
met dat enige oog, de lens
waarvoor mijn lichaam
sluit zolang je reikt. Het
slaat bargoens naar me uit
en klikt en kijkt... naar mijn
jurk diepblauw als een
bosbes - zo zeldzaam,
een maan indigo op deze
dag die me past als een
glanzende 2 de huid,
geverfd met wede en trouw
beplast in de zon door de
dronkeling in de ton of
kuip tot de kleur zich opent
en de lap omsluit, doordrenkt
met blauw. En weer volgt
water of water weer?
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Eoceen
Versteende haring van
50 miljoen jaar - ben jij
de oudste aan mijn tafel,
de mooiste in het land; is
de gedachte aan jou er
eerder dan een ademhaal
of stofvlok? Alles gaat
weg
naar
de
tijd 1 graankorrel gemaakt van
steen valt vaker uiteen in
je buik. Je praat de dood
rond - een sleutel tot leven
in een ander soort wereld,
waar levenden zich ook
zonder moeder luidruchtig
openbaren. Zij lijken wel
schimmen, opgenomen uit
besef van de film die buigt
met de lijkwagenbestuurder
eer hij instapt: dit lichaam
was een vrouw. Hij kent
haar niet, hij neemt haar mee.
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Focus
In de stemband wacht
het woord op adem het beeld spreekt zich
uit als een adres over
de drempel van je lip,
het stratennet van de
wereld openend in 1 knip.
Jou zien is zacht haptisch kijken we
elkaar aan. Ik laat al
mijn tijd door de lens
van je vingers vallen en
ontheemd licht oogt als
een lekker hapje in het
brandpunt.
Het voorwerp in een optica
van de terugblik is de
uit huid gemetselde
wens, door de tong
bevonden smaak - nu
je lacht met het oog
van de walvis.

Lust en Gratie. Jaargang 17

43

Om jou
We worden wakker in de
vlam en het vloeibare kaarsvet.
We bevrijden de hand van
de slaap - zijn vingers
openen ons bed; die
vleesgevende plant spuwt
liefde geworden leden de kelk uit,
draden van meel je huid meet de lucht zijn
tent, groene sterrenogen
zo goed
als goud de zon proef je uit mijn kus
hoe mooi je bent?
Het lag steeds op
mijn lippen
als dat kon.
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In bad
Eerst was ik het bad dan mezelf terwijl de
kuip wit nachtwater
vasthoudt, even later
een zinkend schip de badschuimfles drijft
door mijn kindertijd en
schuim maakt een baard
en een berg, mijn arm
een nijlpaard in zijn
rivierbed. Janneke
wijst naar ons kutje,
vraagt: Wat is dat?
Ik ben al 11 - ik weet het
wel, vertel het verhaal:
een koekje goed opgeborgen
in het allermooiste
mooiste trommeltje
omdat het
zo bijzonder is.
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Fleur Bourgonje
De oorlog is een vrouw met een vloerkleed op haar rug
Kijk haar eens lopen, de vrouw. Het opgerolde kleed steekt ter hoogte van haar
schouderbladen wel een meter uit haar oude lichaam. Ze is net een ezel met
takkenbossen, een os met een juk. Kijk haar eens lopen, kijk haar zwaar en traag
vluchten met op haar rug het kleed dat ze nog maar pas met haar versleten bezem
heeft geveegd. Waar ze een halve eeuw op heeft geleefd.
Ze ziet niet op of om. Waarom zou ze. Wat achter haar ligt is platgebrand, vóór
haar worden alvast kuilen gegraven en aan weerszijden van haar pad zetten
uitgehongerde zwerfhonden hun tanden in alles wat op een kadaver lijkt. Waarom
zou ze haar droge ogen opensperren.
Ze staat niet stil als er wordt geschoten. Ze hurkt niet. Laat zich niet voorover in
het stof vallen. Houdt geen arm voor haar gezicht en stopt geen vingers in haar oren.
Zoekt geen dekking in ruïnes of paardenstallen. Ze loopt en loopt, staat zelfs niet stil
om op adem te komen of haar hart tot kalmte te manen. Ze loopt almaar door.
Hoor haar eens zwijgen. Haar woorden heeft ze, vluchtend, achter zich gelaten.
Een voor een heeft ze ze uitgesproken, uitgespuwd tot haar keel en mond leeg waren,
tot ze alleen nog kon schreeuwen; hoe langer ze liep des te stiller ze werd. Ze hoort
en ziet zonder woorden. Wat ze voelt, heet niet eens meer verdriet. Schrijnen niet
eens pijn.
Haar gedachten houden haar gaande.
Wat ze, blindelings voor de oorlog uit vluchtend, denkt, is dit:
Vloerkleed, ik heb je geweven. Ik heb je patroon getekend, je wol gesponnen en
geverfd in rood, groen en geel. Zingend heb ik je leven gegeven zonder te weten wat
leven was. Ik heb op je gelegen. Eerst alleen. Later met een man. Weer later met
kinderen die aan me zogen en zich in me vastbeten. Ik heb op je liggen slapen, liggen
waken. Ik heb op je gebloed en gebraakt en ben over je heen gelopen. 's Winters
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kwam je onder de modder te zitten, 's zomers drong het zachte zand tot diep in je
polen. Maar in de lente en de herfst heb ik je steeds schoongeborsteld en in de wind
gehangen. Ik heb je weer uitgerold met handen die sterker en harder werden. Met
dezelfde azijn waarmee ik de augurken inlegde, heb ik jaarlijks je rood, groen en
geel opgehaald. Ik heb je uitgebreid. Groter gemaakt. Ik heb je de maat van de plek
van mijn geluk gegeven. Vloerkleed, wat weeg je me zwaar. Ze denkt ook:
Waar is mijn man. Waar zijn mijn kinderen heengegaan. In welke richting hebben
de geweren hen gedreven. Hebben ze misschien zelf geweren in hun hand.
En dan, een dorp verder, denkt ze:
Kleden herinneren zich mensen.
En:
Kleden beschermen mensen.
En, ten slotte:
Kleden zijn mensen.
Een kleed is een kind, denkt de vrouw, en die gedachte houdt haar gaande.
Ze draagt haar kind op haar rug. Ze redt het door voor de vlammen uit te vluchten,
het maakt niet uit waarnaartoe. Ze brengt haar kind in veiligheid door zonder op of
om te zien, door doof te zijn voor de schoten, recht op de horizon aan te lopen, zwaar
en traag omdat ze moe is, maar zonder stil te staan. Ze sleept haar grootste schat zo
ver mogelijk van het gevaar vandaan zonder aan de duur van een terugkeer te denken.
Hoewel ze geen woorden meer heeft, sust ze. Ze sust het huilende kleed: tsss, tsss,
tot ze bijna geen adem meer heeft.
Het is ook een man, een verdwenen man. Een die ze in gedachten heeft
teruggevonden en op haar vlucht meeneemt. Ze weet niet of er nog leven in hem is,
maar die onwetendheid deert haar niet, hij is haar man, hoe dan ook, hij weegt haar
even zwaar als het versleten kleed, is even hulpeloos. Zijn armen en benen steken
ter hoogte van haar schouderbladen uit haar oude lichaam. Zo veel heeft ze van hem
ge-
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houden. Zo veel houdt ze nog altijd van hem. Hij heeft haar kinderen gegeven. Hij
heeft haar mooi gevonden. Hij heeft haar teder gevonden. Hij heeft haar verruild
voor een andere vrouw maar is teruggekomen. Hij heeft haar getroost, en nu troost
zij hém hoewel ze geen woorden meer heeft: tsss, tsss, tot ze bijna geen adem meer
heeft.
Om haar heen vallen schoten. Om haar heen storten huizen in en branden bomen.
Kijk haar eens lopen. Steeds zwaarder, steeds trager. Heeft ze dan geen gedachten
meer die haar gaande houden?
Jawel.
Wat ze, voor de oorlog uit wankelend, denkt, is dit:
Jij bent alles wat ik bezit. Jij bent het enige wat is overgebleven: woldraden
waarover ik een levenlang heb gelopen, die ik heb platgetrapt. Laat me niet in de
steek, vloerkleed. Zoals ik je ooit de maat gaf van de plek van mijn geluk, zal ik je
nu de maat van de plek van mijn ontreddering geven. Geen muren die je omvatten,
geen dak dat je tegen zon en regen beschermt, geen plank die je stut, maar het open
veld, een berm. Vraag me niet je achter te laten. Dwing me niet je af te staan.
Een dorp verder denkt ze:
Als kleden mensen zijn, hebben ze deugden.
En:
Van alle deugden is trouw de grootste.
En, ten slotte:
Van alle deugden is trouw het zwaarst.
Doof voor de schoten en blind voor de rookwolken gespt ze de riemen los waarmee
het vloerkleed op haar rug is gebonden. Ze rolt het uit tussen de kuilen. Ze sust de
uitgehongerde honden met haar laatste geluiden: tsss, tsss. Dan laat ze zich door de
knieën zakken en neervallen, en volgt met haar laatste gedachten het ooit door haar
ingeweven patroon.
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Ze denkt:
In de lente zal ik je in de wind hangen. Ik zal je kloppen en borstelen, tegen die
tijd heb ik adem.
En:
Met mijn nagels zal ik de modder tussen je draden uitkrabben, tegen die tijd heb
ik kalk.
En, al inslapend:
Met azijn haal ik je kleuren op. Geel. Rood. Groen.
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Nicolette Smabers
Koninginnedagtas
In de onderlade van de spiegelkast op de overloop ligt tussen hun gebreide
zwemkleren, de mutsen, de dassen en de wanten en een onbegrijpelijk groot aantal
nog te stoppen sokken: de koninginnedagtas. Een plat gehaakt geval, oudroze. Hoe
is het mogelijk dat aan deze krachteloze kleur de eer is gegund het vlammende oranje
van de lange linten en de brede sjerpen te omhullen? Andrea neemt een paar van die
linten uit de tas en drukt de koele gladgestreken stof tegen haar wang. Ze pakt de
uiteinden tussen duim en wijsvinger en gooit de linten omhoog. Terwijl ze zich
ontrollen begint ze al te zwaaien en te draaien, de lichte zijde wervelt om haar heen,
ze maakt achten, cirkels en spiralen, het ziet er goed uit. Als ze dit een tijdje heeft
gedaan, bergt ze de linten op en drapeert een sjerp over haar rechterschouder. Ze
bekijkt zichzelf van hoofd tot voeten. Er klopt iets niet. Is hij te kort, te lang? Dat
kan toch niet? Ze probeert haar linkerschouder.
Hayo komt de trap op. Hij komt naast haar staan en houdt zijn hoofd schuin. ‘Net
een paaskonijn, het staat niet, het is...’
‘Kinderachtig,’ zegt ze tot haar eigen verrassing. Ze doet hem af, rolt hem op en
stopt hem terug in de roze tas.
Andrea is twaalf, Hayo veertien. Vorig jaar droegen ze allebei oranje sjerpen, vol
overtuiging, strikt genomen heeft zij nog twee jaar tegoed maar ze ziet in dat het niet
kan, Hayo heeft gelijk, het staat niet, het is kinderachtig. En ze doet ook geen oranje
strik om haar paardenstaart, het idee, op school draagt ze toch ook geen strikken
meer?
Hayo: ‘Je moet je haar los doen, dan zie je er veel ouder uit.’ Hij haalt een
fijngetand kammetje uit zijn broekzak en begint zijn cesarkapsel bij te werken. Er
hoeft niet veel aan te gebeuren; op het grondidee: geen zijscheiding, een zijscheiding
is braaf en kinderachtig, valt voor hem niets af te dingen; hij verplaatst een paar
haartjes en wil het kammetje weer wegdoen.
‘Kom hier, het zit niet goed.’ Hij staat toe dat ze zijn haren aan de
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zijkant schuin kamt. Maar een paar minuten later, als ze gaan ontbijten, heeft hij alles
weer recht naar voren gedaan.
Terwijl ze hun broodjes eten (kadetjes van Lensvelt Nicola die ze met een dikke
laag oranjemarmelade mogen beleggen) hoort ze op de radio Oranje Boven zingen.
Langs het zonverlichte raam aan de voorkant trekken groepjes mensen voorbij, ze
dragen oranje strikken, oranje sjerpen en rood-wit-blauwe vlaggetjes, alles loopt
dezelfde kant op, naar het kleine, met kermistenten volgestouwde Frederik
Hendrikplein.
Onverdraaglijk dat ze nu nog aan het eten zijn en als Wilfried op de ruit tikt, glijdt
Hayo meteen van zijn stoel en gaat bij die van zijn vader staan: ‘Pa, wij gaan nu dus
naar de kermis.’
Meneer Spanjert glimlacht zijn koninginnedagglimlach, hij haalt een ietwat
rondgebogen portemonnee uit zijn achterzak en legt zes koninginnedagkwartjes op
een rijtje, drie voor Hayo, drie voor haar. ‘Genoeg?’ vraagt hij met het gezicht van
iemand die heus wel weet dat hij een flinke buit op tafel smijt. (Eén ritje met de
botsauto's kost vijftig cent.) Hayo schuift zijn aandeel in de holte van zijn hand en
voegt het bij de stuivers in zijn broekzak. Een paar seconden later staat hij buiten
voor het raam te springen en te roepen dat ze op moet schieten. Hij springt om het
geld in zijn broekzak veelbelovend te laten rinkelen. Dat Wilfried het niet nodig
vindt om hoge sprongen voor het raam te maken, betekent dat hij minstens het
tienvoudige op zak heeft. Het is dus zaak om bij Wilfried in de buurt te blijven, hem
aan te moedigen zijn geld in een zodanig tempo uit te geven dat hij onverschillig
wordt tegenover de trofeeën die hij in de wacht sleept; trofeeën die ze waardeloze
prullen zullen noemen, in de hoop dat hij hun op het einde van de dag iets afstaat:
een setje kleurpotloden, een geëmailleerde luciferhouder of een vaasje met de groeten
uit Gouda. En ze moeten ervoor zorgen dat hij zo spoedig mogelijk, misselijk
geworden van de suikerspinnen en de wijnballen, zijn kaneelstok van een halve meter
lengte op zijn bovenbeen doormidden breekt en met hen deelt.
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De draaimolen draait, de muziek bonkt, de leren voetbal met de rode kwast wordt
neergelaten en omhooggetrokken, neergelaten en omhoog getrokken. Hij schommelt
uitnodigend voor de neus van een paar kleuters in de brandweerwagen, die er beduusd
naar kijken en niet eens een poging doen. Maar als Hayo in het zicht komt, hoog te
paard, het ontbreekt er nog maar aan dat hij boven op het zadel gaat staan, schiet de
bal met een ruk de hoogte in. Zo gaat het steeds. Het is duidelijk: de man die het
touw bedient vindt dat slungels met naar voren gekamde haren niet in zijn draaimolen
thuishoren. Wilfried krijgt het evenmin gedaan. Het kan hem niet schelen, hij zit
achterstevoren op zijn paard en maakt schrikachtige bewegingen met armen en benen;
de kleuters in de brandweerwagen lachen zich een bult. Na twee ritjes houdt Wilfried
het voor gezien. Hayo niet. Hij koopt nog een kaartje, hij is razend, nog een kaartje.
Hoeveel kwartjes heeft hij nog? Waarom geeft hij het niet op? Dat doet hij wel. Vlak
voor het einde van de vierde rit, als de molen iets langzamer gaat draaien, springt hij
eensklaps van zijn paard en werpt zich in het achteruitdeinzend publiek. Neergekomen,
vallend min of meer, maar alweer overeind verend, staat hij enkele momenten stil
om zijn duizeling de baas te worden. Vervolgens gaat hij, wankelend op zeebenen,
naar de kaartjesverkoop voor de botsauto's. Hij wisselt daar een briefje van tweevijftig.
Wilfried schraapt zijn keel en maakt een grommend geluid, hij tovert een zonnebril
uit zijn broekzak en zet hem op. Haar blik ketst af op twee enorme goudgecoate
brillenglazen. ‘Jattepik stik,’ zegt Wilfried zakelijk kortaf met dat binkerige ding op
zijn gezicht. En dan doet hij iets ongelooflijks. ‘Kom mee prinses.’ Hij kust haar vol
op de mond en voert haar mee naar het groene hokje van de kaartjesverkoop.
Ze is al geruime tijd thuis als Hayo terugkomt. Hij loopt meteen door naar de keuken
en gooit een pak Maja-zeepjes en een doos rumbonen op de keukentafel. Luid roepend,
met geen andere bedoeling dan dat zijn ouders in de huiskamer het goed horen,
beklaagt hij zich over de damesdingen die Wilfried hem gegeven heeft, het is rotzooi.
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‘Gepikt van moeder,’ fluiter-praat Andrea.
‘Gevonden, twee rijksdaalders, ze lagen in elkaar gevouwen naast de prullenbak
bij de friettent.’
‘Gezellig.’
‘Dat kan toch?’
‘Melkkan, koffiekan, alles kan. Ik zag je staan bij de la.’
‘La? Welke la?’
‘De tralala.’
‘Zeg jij maar niks,’ roept Hayo, ‘ik zag het wel. Bah, dat jullie hebben lopen
zoenen, jij bent er ook vroeg bij.’
‘Zoenen? Getvergetvergetverderrie! Je bent een dief, een goorlap en een leugenaar
en je haar zit idioot!’
Schoppen. Slaan. Harentrekken.
Dit heet kaltstellen. Ze zitten op de stoelen in de schuifdeur-nis, als de goede en de
slechte moordenaar, veroordeeld tot een uur lang zwijgend nietsdoen terwijl hun
ouders in de serre met hun leven doorgaan; pratend op gedempte toon, nippend van
hun oranjebitter. Totdat er vinnig op een ruit in de voorkamer wordt getikt.
‘Wat is dat?’ zegt mevrouw Spanjert, alsof getik tegen ruiten op dit deel van de
aardbol zelden voorkomt. Ze heft het knaloranje glaasje ietsjes hoger, een
lampionnetje, en tuurt onder haar elleboog door in de richting van het getik.
‘Ah, Niek en Nel.’ Meneer Spanjert komt hoogstpersoonlijk overeind, trekt aan
de knoop van zijn das en strijkt zijn witte bereoren achterover. Als hij onderweg naar
de voordeur de twee gestraften passeert, vertraagt hij zijn pas; hij bezweert hen te
blijven zitten waar ze zitten, zich niet te verroeren, geen mond open te doen en hun
moeder te helpen in de keuken. ‘Of ga buiten spelen,’ oppert hij, al aan het oog
onttrokken, vanuit de gang.
Tante Niek en tante Nel, twee robuuste vrouwen, ze woonden in een huis met
dikbemoste voordeurleeuwen. Hun verschijnen, soms op koninginnedag, soms op 2
mei, de verjaardag van meneer Spanjert,

Lust en Gratie. Jaargang 17

53
kwam te zelden voor om erop te rekenen. Het bezoek werd nooit tevoren
aangekondigd, en het ongewisse uur, nu eens rond vieren in de namiddag, een andere
keer pas tegen negenen, verstoorde het patroon van klokslag dit en klokslag dat, tot
ergernis van mevrouw Spanjert, die zich gedwarsboomd zag in haar streven het
huishouden op rolletjes te laten lopen.
Niek en Nel. Hoe ze erin slaagden te zijn zoals ze waren en tegelijkertijd toch min
of meer familie, ging er bij Andrea niet in. Het waren suikertantes, dat ten eerste. Ze
brachten versgebakken stroopwafels mee, en pelpinda's, chocoladerepen met hele
hazelnoten, wijn in een kistje of een fles oude port, een flesje parfum of een
porseleinen theepot, lappen stof, sigaren, zijden sjaals. Hun goedgeefsheid deed haar
moeder, gewend aan een leven van jassen keren en bonnen sparen, stotteren van
verlegenheid. Dit verklaart misschien het boer-met-kiespijnlachje waarmee ze haar
cadeaus in ontvangst nam; en de enigszins gelaten toon waarop ze ‘nou vooruit, het
is tenslotte feest’ zei, als reactie op het voorstel de boel de boel te laten en een rijsttafel
van het Verre Oosten te laten komen. Of, als het al later was, met zijn allen naar de
boulevard te wandelen voor koffie met cognac en ijs met parapluutjes. Deze tantes
waren rijk, ongetwijfeld, maar de manier waarop had iets ongerijmds. Het strookte
weliswaar met hun korte bruine bontjasjes op de kapstok in de gang (waar zij en
Hayo allebei verliefd op waren en die ze, terwijl hun binnenkanten thee of sherry
dronken, kopjes gaven en besnoven, streelden en omarmden) maar verklaarde niet
hun laat-maar-waaien-kapsels en dikzolige wandelschoenen. En zeker niet de
hobbezakkerige tricot rokken en de lange, bontgekleurde vesten, bij elkaar gebracht
in combinaties die leken af te hangen van het wel en wee van wasgoed: gemakkelijke
kleding, waarin hun brede puddingbillen en losse afgezakte boezems vrijelijk
bewogen, daarmee een soort vrouwelijkheid presenterend dat bijna openlijk de draak
stak met het harde pantser dat het lichaam van haar moeder in bedwang hield.
En wat te denken van de uitbundigheid waarmee ze, nog met die jassen aan, de
begroetingsceremonie uitvoerden, met wijduit ge-
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spreide armen en knellende omhelzingen, alsof ze zojuist waren teruggekeerd van
overzee en eindelijk, goddank, waren teruggeworpen in de warme schoot van hun
familie?
Familie?
Nel was geen echte tante, werd hun met enige nadruk voorgehouden. Nel was de
vriendin van Niek. Niek wel, zij was de echtgenote van oom Richard, hun vaders
jongste broer, wiens afwezigheid in het gezelschap werd verklaard met een
apodictisch: ‘Rik is nou eenmaal geen visitemens.’ Ze zouden hem hun leven lang
niet zien.
Van de gesprekken die de tantes met haar ouders voerden, herinnert ze zich vooral
het stemgeluid van tante Niek: luid, alsof ze voor een zaal sprak. Van de inhoud staan
haar uitgesproken feestelijke onderwerpen bij: het al dan niet bezoeken van het
bloemencorso in Aalsmeer, de drukte rondom Houtrust als SHS een thuiswedstrijd
speelde, het uitvaren en binnenlopen van de haringvloot, de komst, in de
zomervakantie, van het circus Strassburger. Wat haar nog het meest in verwarring
bracht, was de houding van hoffelijke heer die haar vader tegenover Niek en Nel
tentoonspreidde. Hij hielp hen met veel egards uit die bontjasjes en droeg zijn vrouw
op zorg te dragen voor het op knaapjes hangen ervan; niet de houten hangertjes met
die scherpe punten, nee, die met de gebreide overtrekken. Zijn stem kreeg een zilverige
klank. Hij werd spraakzaam en charmant, lardeerde zijn taal met Engelse en Franse
woorden en barstte om de haverklap in lachen uit.
Vele jaren later, haar vader en oom Richard waren toen al dood, had Andrea aan haar
moeder gevraagd of de tantes lesbiennes waren.
‘Lesbiennes?’ Mevrouw Spanjert keek of ze het in Keulen hoorde donderen.
‘Lesbiennes ja, u weet toch wel wat ik bedoel?’
‘Ja, ja, levensvriendinnen, maar daar bleven wij buiten. Ik weet alleen dat tante
Niek en oom Richard geen kinderen konden krijgen. Wist je trouwens dat oom
Richard...’
Ze zweeg abrupt en begon heftig met haar voet te bewegen.
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‘Impotent was?’
Mevrouw Spanjert schudde haar hoofd en haalde haar schouders op. ‘Wat dan,
dat hij antipapist was? (Zoiets had ze ooit gehoord. Oom Richard was zo antipaaps
dat hij hun huis, waar boven elke kamerdeur een kruis hing, niet wenste te betreden;
een houding die in verband gebracht werd met een andere hoedanigheid van oom
Richard, hij was vrijmetselaar geweest.) Dit had mevrouw Spanjert evenmin bedoeld.
‘Onze zomeruitjes subsidieerden?’
Tot haar grote verrassing barstte haar moeder toen in lachen uit.
‘Subsidiëren? Betalen zul je bedoelen! En niet alleen de kaartjes voor het circus
en de dierentuin, ook jullie sinterklaascadeautjes, de contributie voor de voetbalclub
van Hayo, jullie fietsen en nog veel meer. Je vader had geen rooie cent.’
Mevrouw Spanjert pakte haar handtas en wreef haar bril schoon. Oom Richard
was een zonderlinge man geweest. ‘In wezen zeer hautain, hij keek op ons neer, ook
op je vader, wij waren spitsburgers. Nee, geen suiker, kind.’ Ze pakte haar handtas
weer en haalde een doosje sacharine te voorschijn om haar thee te zoeten; ze sloeg
het ene been over het andere, haar nylons maakten een piepend geluid; ze leunde
naar voren om haar kopje op het lage tafeltje te zetten, maar moest daarvoor haar
voeten toch weer naast elkaar plaatsen.
Het zonderlinge van oom Richard had ook in zijn houding tegenover geld gezeten.
Werken voor je dagelijks brood was in zijn ogen iets voor sukkels. Hij rentenierde,
maar geld kon hem niet schelen, hij speelde ermee. Als speculant had hij een grillige
hand, soms was hij stinkend rijk, soms zat hij aan de grond. Ten tijde van de
wereldwijde crisis had hij het gepresteerd om een Stradivarius op te kopen (een
Stradivarius!), maar die had hij kort daarop vergokt aan de speeltafels van Nice (de
speeltafels van Nice!).
Oom Richard: speculant met grillige hand, antipapist, bezoeker van de speeltafels
van Nice, bezitter, zij het dan kortstondig van een Stradivarius-viool. Andrea leunde
achterover op haar stoel.
Bedankt oom Richard, voor de fietsen en de zomeruitjes en de sinterklaascadeautjes
en de rest.
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Menno Wigman
Mein Herz, mein Leben, mein Blut
Hoe moet je gedichten van een onbekende beoordelen? Wanneer weet je zeker dat
je met een dichter van doen hebt? Een vriend van mij wist het allemaal precies. Als
redacteur van een furore makend tijdschrift moest hij meters poëziemanuscripten
beoordelen. Viel zijn oog ergens op het woord ziel, dan kon wat hem betreft het hele
pakket meteen terug.
Natuurlijk had hij hetzelfde kunnen doen bij woorden als leven, hart, bloed en
eenzaamheid. Voor beginnende dichters liggen grote woorden vrijwel altijd binnen
handbereik. En daarbij: niets is zo makkelijk belachelijk te maken als een gedicht je hoeft het alleen maar verkeerd voor te lezen.
Ik vraag me af wat hij van de gedichten van Else Lasker-Schüler (1869-1945) had
gevonden. Daarin wemelt het van woorden als mein Herz, mein Leben, mein Blut en
- jawel - meine Seele. En toch weet je na drie gedichten dat je met een groot dichter
te maken hebt. Hoe dat komt? Omdat haar stem zo doorleefd klinkt. Omdat alle
beelden ook echt gezien lijken. Omdat het stormt in die gedichten.
Misschien is Else Lasker-Schüler op haar best in haar liefdespoëzie, en dan vooral
in de gedichten die zij in 1913 en 1914 voor Gottfried Benn schreef. In 1912 had zij
een korte, maar heftige verhouding met de zeventien jaar jongere Benn, een
pathaloog-anatoom die toen net zijn geruchtmakende bundel Morgue und andere
Gedichte had gepubliceerd.
Van de vijf gedichten die ik voor deze laatste Lust & Gratie koos, zijn alleen de
eerste drie voor Gottfried Benn geschreven. Toch hebben ze alle vijf dezelfde
hyperventilerende stijl, vol heftige beelden, hartstochtelijke liefdesverklaringen en
wilde stemmingswisselingen.
En of het nu over mijn hart, mijn ziel of mijn bloed gaat, steeds herken je de stem
van een dichter die het menens is.
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Else Lasker-Schüler
Aan de barbaar
's Nachts lig ik
Op je aangezicht.
Op de steppe van je lichaam
Plant ik ceders en amandelbomen.
Onvermoeibaar woel ik in je borst
Naar de gouden vreugden van de farao.
Maar je lippen zijn zwaar,
Mijn wonderen verlossen ze niet.
Til toch je hemel van sneeuw
Van mijn ziel Je diamanten dromen
Snijden mijn aderen open.
Ik ben Jozef en draag een zoete gordel
Om mijn bonte huid.
Het bange ruisen van mijn schelpen
Verblijdt je.
Maar je hart laat geen zeeën meer binnen.
O jij!
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Luister
Ik roof bij nacht
De rozen van je mond
Opdat geen vrouwmens eruit drinkt.
Wie jou omhelst
Steelt van mijn huiveringen
Die ik om je lichaam verfde.
Ik ben je wegberm.
Wie jou aanraakt
Stort neer.
Voel je mijn wezen
Overal
Als verre zoom?
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O, was ik maar de wereld uit
Dan huilde je om mij.
Bloedbeuken wakkeren
Strijdlustig mijn dromen aan.
Door duister kreupelhout
Moet ik gaan,
Door greppels en wateren.
Aldoor slaat er een wilde golf
Tegen mijn hart;
Innerlijke vijand.
O, was ik maar de wereld uit!
Maar ook ver daar vandaan
Dwaal ik, een flikkerlicht
Rond het graf van God.
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Afscheid
Maar jij kwam nooit met de avond Ik droeg een sterrenmantel.
...Als er aan mijn huis geklopt werd
Was het mijn eigen hart.
Dat hangt nu aan elke deurpost,
Ook aan die van jou;
Tussen varens uitgedoofde vuurroos
In het bruin van de guirlande.
Voor jou verfde ik de hemel braamrood
Met mijn hartebloed.
Maar jij kwam nooit met de avond ...Ik wachtte op schoenen van goud.
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Verzoening
Er zal een grote ster in mijn schoot vallen...
Laten we waken vannacht,
In de talen bidden
Die als harpen zijn ingekerfd.
Laten we ons verzoenen vannacht Er stroomt zoveel God over.
Kinderen zijn onze harten,
Die zoet en moe uit willen rusten.
En onze lippen willen elkaar kussen,
Waarom weifel je?
Grenst mijn hart niet aan het jouwe Altijd kleurt je bloed mijn wangen rood.
Laten we ons verzoenen vannacht,
Als wij liefkozen, sterven we niet.
Er zal een grote ster in mijn schoot vallen.

Vertaling: Menno Wigman
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Marnel Breure
Apenliefde
Mijn moeder houdt meer van apen dan van mensen. Dat heeft mijn vader aan den
lijve ondervonden. Ze plukte hem uit de jungle, trok hem een rood jasje aan, zette
een zwart fluwelen hoedje met een gouden kwastje op zijn kop en liet hem naar haar
pijpen dansen. Mijn vader liet het zich braafjes welgevallen tot hij er op een dag
plotseling schoon genoeg van had. Hij opende de deur van ons kleine huis aan de
Bommelskousedijk, keek bedachtzaam naar de wolken die langs de blauwgrijze
winterhemel joegen, en beklom toen in vier ferme stappen de zeven treden die ons
huis met de dijk verbinden. Vanaf mijn zolderkamertje zag ik hoe hij vastberaden
achter de wolken aan begon te lopen. Het kwastje van zijn fluwelen hoofddeksel
waaide op in de wind. Ik drukte mijn neus tegen de ruit en keek hem na totdat het
vensterglas door mijn adem helemaal beslagen was. 's Avonds dekte mijn moeder
de tafel voor drie personen. Maar mijn vader kwam niet meer terug.
Toen mijn moeder me na een tijdje verbood om nog langer de horizon af te turen,
hernam het leven zijn gewone gang. Het vertrek van mijn vader sloeg een gat in mijn
ingewanden, maar het leek me beter daar niet over te praten. De winterwolken werden
lentewolken, de lentewolken veranderden in zomerwolken, de zomerwolken werden
herfstwolken en daarna begon de winter weer. Gewoontegetrouw duw ik iedere
morgen mijn fiets door het gootje langs de zeven treden de dijk op om naar school
te gaan. Het is een half uur rijden, bij tegenwind iets langer. Als ik aan het eind van
de middag thuiskom, duw ik mijn fiets door het gootje naar beneden om hem in het
schuurtje achter het huis te zetten. Soms loop ik de weilanden in die zich aan
weerszijden van de dijk uitstrekken, maar meestal begin ik meteen aan mijn huiswerk.
Ik ben altijd goed in talen geweest. Vooral in Frans, de taal die mijn moeder met
mijn vader sprak.
Papa fume une pipe.
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Mama cultive son jardin.
Ça n'est pas une pipe.
Où est le jardin?

Volgens de verhalen hebben mijn ouders elkaar ontmoet in het hart van donker
Afrika. Tijdens een van haar oerwoudtochten zag mijn moeder een man in een boom
zitten die bezig was palmwijn te tappen. Zijn pezige dijen had hij innig om de ruwe
stam geslagen. Zij keek naar boven, hij keek naar beneden, hun blikken kruisten
elkaar en het was gebeurd. Mijn vader liet zich halsoverkop uit de boom zakken en
lachte al zijn tanden bloot. Me Tarzan, you Jane. Mijn moeder ging op haar rug
liggen en spreidde haar benen wijdopen. Het groene gras kietelde haar witte kont,
ze hijgde, zuchtte, gilde, bewoog haar witte kont op en neer, vergat het groene gras
dat haar kietelde. Toen mijn ouders tegelijkertijd een hoogtepunt bereikten, schalde
hun gezamenlijke liefdeskreet als een echo door het bos. Een zwerm blauwe vlinders
vloog verschrikt uit het struikgewas omhoog.
Jaren later zou mijn moeder te pas en te onpas beweren dat het nooit iets kan worden
tussen witte vrouwen en zwarte mannen. De verschillen zijn te groot, zegt ze. Zwarte
mannen plukken de dag, lopen met hun kop tegen de muur, vallen en staan weer op,
lopen opnieuw met hun kop tegen de muur en gaan intussen rustig verder zich een
weg door de wereld te dromen. Mij lijkt die manier van leven wel aangenaam, maar
mijn moeder denkt daar anders over. Eigenlijk denkt ze overal anders over. Haar
geest is net een mes waarmee ze de wereld aan stukjes snijdt. Ik lijk nog het meest
op mijn vader die de godganse dag plannen zat te maken en zijn zinnen telkens op
iets anders zette. Eerst wilde hij een bedrijfje beginnen dat ecologische palmwijn
zou importeren, maar vervolgens zag hij ook wel wat in de verbouw van zoete
aardappelen, een idee dat al snel verdrongen werd door de gedachte aan een reisbureau
voor spirituele Afrika-gangers. Mijn vader was een fantast die zijn leven sleet in een
huisje aan een Hollandse dijk. Dat wil zeggen, een deel van zijn leven, want ik weet
niet waar hij
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naar toe is gegaan nadat hij mijn moeder verliet. Nooit vielen er brieven op de mat
waarin hij me vertelde hoe zijn plannen waren uitgepakt. Zelfs een ansichtkaartje
heb ik nooit gekregen. Toch geloof ik niet dat hij me in de steek heeft gelaten. Hij
is mijn vader. Hij heeft me meegenomen in zijn Afrikaanse hart.
Na het vertrek van de fantast hoefde mijn moeder niet langer aan de slinger van haar
huwelijksorgeltje te draaien. Er was geen Joli Coeur meer die in zijn rode jasje danste
op de valse tonen die zij het ding ontlokte. Met de moed der wanhoop stortte ze zich
op haar werk als biologe. Mijn moeder doet al jarenlang onderzoek naar apen en
publiceert in allerlei internationale vaktijdschriften. Als ze niet achter de computer
in haar werkkamer zit, hangt ze in de dierentuin rond om een of andere apenkolonie
te observeren. Naar Afrika wil ze niet meer. Vaak ligt er een briefje op tafel als ik
uit school kom. ‘Bo, ik heb een werkbespreking met professor Zus en Zo. Vergeet
niet de vaatwasser uit te ruimen.’ Of: ‘Ik ben even naar het apenhuis. Het nieuwe
winterverblijf is bijna klaar. Er staat eten in de magnetron. Tot vanavond, mam.’ Op
zulke dagen hoeft de tafel zelfs niet voor twee personen te worden gedekt. Als de
onvolprezen Bernadette Breeveld, alias mijn moeder, eenmaal op haar apenheul zit,
kunnen de gewone stervelingen het verder wel vergeten.
Het is knap lastig om Franse woordjes te leren zonder de hulp van mijn vader. Soms
ben ik bang dat mijn talenknobbel zachtjes aan het slinken is, zoals een kameel zijn
bult verliest. Mijn moeder heeft geen tijd om woordjes te overhoren. Mijn moeder
heeft het druk, druk, druk. Voor mijn vader lag dat anders. Ondanks de eindeloze
taken en opdrachten die mijn moeder aan hem delegeerde, had hij tijd in overvloed.
Schrob de keuken, dweil de gang. Je suis, tu es, il est. Vang de spinnen, wees niet
bang. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Schil de piepers, kook de pap. Je suis, tu es,
il est. Dan vindt iedereen je knap. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Herhaling, daar
was mijn vader gek op. De monotonie van het dagelijks leven stond hem niet tegen,
maar stelde
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hem juist in staat om te dromen. Zijn plannen werden geboren tussen de piepers en
de pap, daar waar een ander ten prooi zou vallen aan een dodelijke verveling. Het
werkwoord être kent die regelmaat niet, net zomin als het Nederlandse ‘zijn’. Er zit
geen lijn in, het heeft geen patroon, geen ritme. De vervoeging ervan levert niets
anders op dan chaos en willekeur.
Ik denk niet dat mijn vader in Nederland is gebleven. Ik stel me voor dat hij achter
de winterwolken aan naar het dichtstbijzijnde stadje liep. Daar nam hij een bus naar
de plaats waar mijn moeders dierentuin ligt, stapte in de trein naar Schiphol en vloog
per Boeing terug naar zijn land. Hij liet niets achter, behalve een handvol
onuitgewerkte plannen. Die palmolie en die zoete aardappelen lijken mij persoonlijk
helemaal niks. Maar dat spirituele reisbureau zou weleens wat kunnen worden. Je
trommelt een stelletje witte mensen bij elkaar die je voor veel geld naar het hart van
donker Afrika transporteert, waar ze vergast worden op traditionele maskerdansen
en animistische rituelen. Een jongen die op de plaatselijke missieschool Frans heeft
geleerd, voorziet de groep van tekst en uitleg. Je suis, tu es, il est. Iedereen luistert
aandachtig terwijl de maskerdansers een maskerdans opvoeren en de trommelaars
de trommels bespelen die ze tussen hun pezige dijen hebben geklemd. Tanden wenken,
groen is gras, blauwe vlinders, witte buik. You Jane? Ik heb het gevoel dat ik dit
verhaal al eens eerder heb gehoord. Het herhaalt zich als een regelmatig werkwoord.
De lerares wacht tot het geroezemoes in de klas verstomd is voordat ze op de knop
van de cassetterecorder drukt. Vanuit de boxen die in de hoeken van het lokaal staan
opgesteld, begint een hoge vrouwenstem overdreven articulerend Franse zinnetjes
uit te spreken. We moeten de zinnetjes opschrijven om ze later, als het bandje is
afgelopen, in het Nederlands te vertalen. Het Frans dat ik op school leer, klinkt heel
anders dan het Frans van mijn vader. De stem van de vrouw op het bandje stijgt als
een stroom tinkelende belletjes uit haar

Lust en Gratie. Jaargang 17

74
keel op. Mijn vader haalde de woorden uit zijn tenen en maakte er lemen figuurtjes
van die hij één voor één uitstalde. Ik probeer mezelf voor te houden dat dat niet erg
is, maar de angst heeft zich als een dunne worm in het gat van mijn ingewanden
genesteld. Ik ben bang dat het Frans uit de onderwijsfabriek me niet zal helpen om
de weg naar Afrika te vinden. Hoe moet ik erachter komen waar mijn vader is?
Mama fume une pipe.
Papa n'est pa là.
Ça n'est pas une pipe.
Où est papa?

Als ik het bovenste rek van de vaatwasser naar voren trek, golft er een plens water
over de borden die in het onderste gedeelte staan. Echt handig is het niet, zo'n
afwasmachine. Ik pak de glazen uit het apparaat en zet ze kriskras op het aanrecht
neer. In stapeltjes van drie worden ze slordig op een plank langs de muur geschoven.
Na de kopjes, de bekers en de schoteltjes zijn de borden aan de beurt. Ik pak een
theedoek en droog ze haastig af voordat ze in de keukenkast belanden. Sinds mijn
vader verdwenen is, komt een deel van het huishouden op mijn schouders neer, maar
het lukt me niet om me de routineuze handelingen ervan eigen te maken, laat staan
dat ik me eraan overgeef. Ik pleeg het stille verzet dat mijn vader al die jaren niet
leek te plegen. Tussen de kopjes en de bekers gooi ik de glazen van mijn gedachten
in, breek ik het bord voor mijn kop. Een porseleinen schaal valt op de vloer in duizend
scherven uiteen. De schaal is van mijn moeder. De scherven zijn van mij.
In de tijd dat we nog met z'n drieën waren, zagen de dingen er heel anders uit. Op
de een of andere manier voelde de wereld meer als een geheel, ook al was er
voortdurend heibel in de tent. Dat laatste lag vooral aan mijn moeder, die zich bij
het minste of geringste beklaagde dat ze mijn vader met alles achter de vodden moest
zitten. In de regel ontsponnen hun ruzies zich 's avonds laat, als ik al lang en breed
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in bed lag. Mijn moeder stak als eerste van wal: ‘Doudou, heb je de vuilniszakken
vanochtend boven aan de dijk gezet?’
Eigenlijk heet mijn vader Ahmadou, Ahmadou Diop, maar mijn moeder maakte
er steevast Doudou van. Doudou Diop, alias mijn vader: ‘Nee, helemaal vergeten.
Ik doe het morgen wel.’
Bernadette Breeveld, alias mijn moeder: ‘Morgen wordt er geen vuilnis opgehaald,
Doudou! Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen! Als die zakken hier beneden blijven
staan, beginnen ze binnen de kortste keren te stinken.’
Doudou Diop, mijn vader en enige liefde: ‘Calme toi, chérie. Het is nergens voor
nodig om zo tekeer te gaan. Morgen zet ik die zakken aan de dijk en dan zal de god
van het vuilnis de rest wel doen.’
Mijn moeder werd razend van dat soort grappen. Vanaf het zolderkamertje waar
ik deed alsof ik sliep, hoorde ik haar stem harder en harder worden totdat ik geen
enkele moeite meer hoefde te doen om haar woorden letterlijk te verstaan: ‘Merde,
Doudou!’
Meestal begreep ik niet waar ze zich zo druk over maakte.
Papa Doudou zat vol interessante verhalen. Hij vertelde me vaak over de Geest die
het leven liet ontstaan door een reusachtig ei in de richting van de hemel te slingeren.
In den beginne was het ei, daarna kwam de mens. Van honden, kippen en katten was
pas veel later sprake. De vuilnisgod was natuurlijk een bedenksel van eigen makelij,
maar waar mijn vader dat ei precies vandaan had is me nooit helemaal duidelijk
geworden. Feit is dat hij weinig waardering had voor de scheppingsmythe van mijn
moeder. Ze beweert tot op heden dat we afstammen van een verre voorouder die
miljoenen jaren geleden op aarde leefde en veel weg had van een chimpansee. Haar
onderzoek op de apenheul schijnt bedoeld te zijn om meer over die voorouder te
weten te komen. Wie is er hier gek? Mijn moeder, die er rotsvast van overtuigd is
dat we familie van de apen zijn? Of mijn vader, die volhield dat de mensheid uit een
ei is gekropen? Er knaagt iets aan het zwarte gat in mijn binnenste. Ik weet niet waar
ik vandaan kom en nog veel minder waar ik naartoe ga.
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Mijn moeder geeft geen antwoord op mijn vragen. Ze houdt er niet van om over het
verleden te praten, behalve wanneer het over chimpansees gaat. Als een gebeurtenis
voorbij is, houdt hij op te bestaan, zegt ze. Het mes van haar geest snijdt ook de tijd
in stukjes. Afrika is wat haar betreft een afgesloten hoofdstuk en over mijn vader wil
ze al helemaal niets kwijt. Hoe het verder ging na hun eerste onstuimige ontmoeting
in het gras onder de palmboom laat zich alleen maar raden. Ik neem aan dat ze van
elkaar hielden. Je t'aime, tu m'aimes, il l'aime. Op het eerste gezicht. De biologieleraar
zegt dat mijn moeder het bij het rechte eind heeft met haar chimpansees. De eerste
mensen zouden ergens in Afrika hebben geleefd en zagen eruit als naakte apen die
amper rechtop konden lopen. Zonder het in de gaten te hebben overschreden ze de
grens die het dierenrijk van de mensenwereld scheidt. Dat heet evolutie. De leraar
liet ons een filmpje zien van een jonge aap die achter een computerscherm zit en
zich met behulp van een joystick door een doolhof met bewegende bolletjes
manoeuvreert. De dame die het experiment begeleidt, valt de aap uitgelaten om de
hals wanneer hij erin slaagt de bolletjes uit het labyrint te verjagen. Iedereen in de
klas lachte, behalve ik.
Wanneer mijn moeder niet in de buurt is, kan ik mezelf er nog steeds niet van
weerhouden om ingespannen de Bommelskousedijk af te turen tot aan het punt waar
de bomenrijen elkaar raken. Ergens achter dat punt verdween mijn vader. Iedere dag
opnieuw zie ik hoe hij verdwijnt. Ik weet dat de wereld niet ophoudt, nooit en nergens,
maar het lukt me niet om door te dringen in de ruimte voorbij de horizon. Als ik mijn
ogen tot spleetjes knijp, loopt het groen van de weilanden zachtjes over in het
blauwgrijs van de winterhemel. Als ik mijn ogen tot spleetjes knijp, loopt Papa
Doudou mijn blikveld uit. En hoe ik het ook wend of keer, het lukt me niet hem er
weer in te laten lopen.
Gebeurtenissen houden nooit op te bestaan. Ze stapelen zich op in de bergplaats van
het geheugen, waar ze een leven lang op je blijven
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wachten. Je kunt hooguit proberen ze een tijdje te vergeten. Je t'oublie, tu m'oublies,
il m'a oublié. De scherven negerend duw ik het glazenrek met een bruusk gebaar in
de machine terug, pak mijn jas van de kapstok en ga door de voordeur naar buiten.
De zon is erin geslaagd de winterwolken te verjagen, waardoor de hemel niet grijs
is maar blauw en de koude lucht prikkelend aanvoelt. Aarzelend slenter ik over de
dijk, mijn handen diep in de zakken van mijn jas gestoken. Wanneer ik een eindje
verderop de weilanden inloop, lijkt het gras onder mijn voeten mee te geven. Aan
het eind van het weiland klim ik over een hek naar een volgend weiland. De rand
van de wereld wijkt voor mijn blik naar achter. Ik loop verder, haal mijn handen uit
mijn zakken, versnel mijn pas. Na het volgende hek zie ik dat de einder opnieuw is
verschoven. Ik maak mijn jas los en begin te rennen, eerst zachtjes, dan sneller. Er
komen witte wolkjes uit mijn mond en ik ren snel, sneller, snelst, tot ik niet meer
kan en het weiland plotseling onder me ligt als een grote groene matras waarop ik
me hijgend uitstrek. Terwijl mijn vingers tastend op weg gaan naar donker Afrika,
bedenk ik dat mijn benen nooit de rand van de groene matras zullen raken, hoe ver
ik ze ook spreid. Het is warm en vochtig in het oerwoud. Een zweetdruppel glijdt
langs mijn hals naar beneden, in de verte brullen chimpansees. Mijn vingers strelen
zachtjes door, waardoor het nog warmer wordt, nog vochtiger. Mijn adem stokt, de
chimpansees zijn ongemerkt dichterbij gekomen. Het zwarte gat in mijn binnenste
is een kloppend organisme dat de wereld langzaam naar zich toe zuigt: het uitdijende
oerwoud, mijn strelende vingers, de bijna ondraaglijk wordende hitte. Het zwarte
gat zwelt en zwelt. Wanneer het tenslotte openbarst, stijgt uit het struikgewas tussen
mijn dijen een zwerm bonte vlinders op.
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Annelies Passchier
Elegie voor een bijzondere tante
Wij staan hier aan het open graf van onze vriendin en ik denk
aan jou, M. Jij had dit uur met ons willen meemaken.
Maar op je laatste adres wist geen mens waarheen je was gegaan.
Afspreken deden we nooit - als ik ging, was jij er ook.
Wat ons toen bond was ons werk, dat we lazen als we bijeenkwamen.
Ik was jaloers op de duistere kracht van je woorden.
Wat we toen deelden was onze voorkeur voor tweedjassen die oud,
vies en verloren te koop hingen op 't Waterlooplein.
Denk aan die kuiven, gedrenkt in de donkerste henna, en hoor
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Nico weer zingen met Lou en The Velvet Underground.
Zie toch hoe Patty haar gitaar mishandelt als was zij een furie.
Brecht en Foucault, Beauvoir, Kristeva, niets was te dol.
Wij allemaal stemden in met de woorden van Brecht: ‘Denn wie man sich
bettet, so liegt man.’ Liever half dood dan leven
in een duf doorzonhuis met een dun tuintje voor de deuren.
We zochten snel een klein hol in de stad; we verkozen een
rozentuin in onze harten en een rotstuin met een luide aap
in onze hoofden. Hartzeer? Hoofdbrekens?
Wie zonder doorzonwoning kan, kan alles dragen - leert de aap.
Door die jassen moet ik aan mijn tante W. denken.
Weet je nog? Ik zat een maand in haar huis aan een roman te werken.
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Daarin zou ik mij uitspreken, een definitief oordeel
over de jaren zeventig en de wereld in het algemeen
vellen. Vooral op dat definitieve had ik het gemunt.
Het was de sleutel die wrikte, het een paste niet op het ander die roman weigerde zich prijs te geven en zweeg.
Werken deed ik als geen ander en ik kwam jou toevallig tegen
bij de pier. Vreemd was het je te zien buiten de kring,
daar, in het midden van nergens. Niets kan meer verlaten zijn
dan de boulevard van Scheveningen op 'n winterse dag.
Waar we ook keken, vervloog het uitzicht in het grijs. De onzichtbare,
mistige Noordzee was in het geklots achter onze rug
aanwezig; voor ons verdween het tramspoor in damp - dáár, op 't verdwijnpunt
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klopte het hart van Den Haag. Door de waterkou kwam de
warmte van je lichaam mij tegemoet en ervoer ik je anders.
Lijfelijker? Wie weet kwam het door 't zwijgen. Normaal woonde
ik in je stem. Nu er niets gezegd werd, ging jouw lichaam opeens
spreken met 't mijne. Had ik je toen uitgenodigd, M.,
‘Ga mee’ gezegd, ‘hier vlakbij is het huis van mijn tante W. Kom toch.’
Zei ik iets? Nee! Wij bespraken heel andere zaken.
Ik ging terug naar haar huis. En ook jij ging weer verder. Die woning
is nog van haar, al bewoont ze die niet meer. Ze woont nu
in een verpleeghuis waar men haar verzorgt en verschoont en verrijdt.
Dat eigen huis is zo'n rijtjesgeval. Ze raakte
daar ooit verzeild omdat ze uit het huis van haar moeder moest (die stierf
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op haar verjaardagsdag - ze werd toen vijftig) en ging in
op het verzoek van de familie om in een rijtjeshuis te trekken.
Wat moest ze anders? Onpraktisch als ze was? Ook zij moest toch
ergens een plek hebben? Ze trok erin en zag dat er voor en ook
achter plaats zat was voor 'n zerk. De natuur ging haar gang.
Brandnetels, distels en dovenetels schoten op. Daar doorheen
vlamde het vurige rood van de zuring. Al 't onkruid kreeg ruimte.
Als met de wind de ontelbare zaadpluizen over de stoep
joegen, dan hadden de buren genoeg te bespreken.
Houvast ervoeren ze nauwelijks - over het laten opschieten van
kruiskruid bestond nog geen regelgeving in die tijd.
In al die jaren verzorgt zij haar lichaam hetzelfde als die tuin en
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leeft ze, als ze niet bij een ander eet, op Royco-cup-a-soup,
(ze was meteen om toen dat op de markt kwam), geniet van rozijnen,
koeken en KitKat. Ze drinkt niet en rookt niet. Ze leeft van
fastfood maar verder leeft ze nogal langzaam. Naar bed gaat ze op het uur
dat de bewoners naast haar de gordijnen opendoen.
Lezen. De hele nacht. Aanbellen heeft geen zin. Open doet ze niet.
Ze is er niet, ze doorwaakt in een andere wereld,
spreekt in de kamer de woorden van vele romanhelden. Buiten
kan slechts een enkeling daaraan tippen - haar vriendenkring
blijft klein. Een moeilijke tante - c'est vrai - die niet kan besluiten, ze houdt
alles het liefst in beraad. Zo ook die keer dat wij samen
Christmas in Engeland zouden gaan vieren en zij zich kopzorgen
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maakte hoe zij zou gaan liggen. De bedden in onze hut
stonden haast haaks op elkaar. Het was maar wat je koos: met de benen recht
vooruit naar Engeland, of toch dwars daarop als een golf.
Waar werd je nu niet beroerd van? Voor mij was dat geen vraag.
Ik was twintig en nooit de zee over geweest Kruis de wateren! Desnoods ondersteboven!
Ook in het huis waar ze nu dag en nacht moet doorbrengen,
blijft zij een vreemde gast. Bovendien is zij stilaan weggegleden.
Het grauw versterven verandert sluipend haar geest.
Nachtduivels geven niet thuis. Ze vergeten haar. Niets neemt haar meer mee
op de twee breekbare vleugels van zin en onzin.
Ze kijkt niet langer vooruit, en zwak sijpelt een oude vertrouwde
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door de gezochte taal - boosheid verweert zich, een laatste
stuiptrekking. Wat jaren terug gaf ze aan nog eens Schuld en boete te willen
lezen en noemde de tirades van rechercheur Porfiri.
Toen ik die passages eindelijk ook had gelezen, kon ik haar
niet meer vragen wat haar ooit zo trof, want voor haar
zijn Raskolnikov en Porfiri Petrovitsj opnieuw vreemden.
Ze houdt de boeken nog liefdevol vast, maar kan niet meer
vasthouden wat er wordt verteld. Alleen een paar woorden onthoudt ze nog.
Pagina's zijn voor haar zeeën vol los drijvende zinnen.
Schotsen betekenis stollen terwijl zij haar ogen leidt
langs de duizelingwekkende hoeveelheid woorden.
Die massa boezemt haar angst in. Dan is het maar beter het woord ‘peper-
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munt’ op de rol pepermunt te lezen en tevreden
vast te stellen dat met haar ogen tenminste niks mis is.
Weg zijn de jaren dat ik met haar uren kon twisten net als met jou vroeger - over een woord dat verkeerd was gevallen.
Het is voorbij. Heb ik haar, heb ik jou ooit gekend?
Nu staan we, zonder jou, bij het graf van onze vriendin.
Strooi maar zand. We gaan uiteen. Wie weet vind ik je
later weer.
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Greet De Coninck
Le magasin du petit bonheur
Bich laat de voordeur in het slot vallen. Ze zet haar koffer op de dweil achter de
deurmat, knoopt haar regenmantel los en luistert. Het lijkt alsof mensen hier slapen
of vergeten zijn dat ze hier wonen. Ze tilt de koffer op en volgt het spoor van
voetstappen op de bestofte treden. Het trappenhuis ruikt naar gestoofde uien en koffie.
Achter een gesloten deur op de overloop blaft een hond. Tweehoog is er alleen een
vochtige muur waarop kalk korrelt en een bruine deur waarvan ze de sleutel heeft.
Dit wordt mijn thuis, denkt ze en ze loopt de kamer door. Ze merkt hoe donker
hier alles is, de grote bloemen op het behang, de blauwe tegelvloer en de gaskachel
die een zwarte vlek is onder de schoorsteenmantel. De geur van de vorige bewoners
hangt nog tussen de muren, de geur van toen ze de deur achter zich sloten en blikken
onder het aanrecht achterlieten, van water in de gootsteen en ongewassen stofdoeken.
De keukentafel waarop men brood sneed en bruine bonen verdeelde, was verdwenen.
Bich zou nooit weten hoeveel stoelen men bijschoof en of er plaats was voor een
kinderbed.
Hier zal zij de wastafel laten vollopen, haar natte haar kammen en met ontblote
schouders voor de spiegel staan. De kamer zal een stoel en een bed krijgen waarin
ze zal slapen om de dag korter te maken. Ze zal het geluid op straat vergeten en zich
klein maken onder de lakens. Dit wordt een kamer waarin het warm blijft, het eten
geurt in de keuken en de kast vol borden zit.
Bich legt vermoeid het hoofd tegen het raamkozijn. Het lijkt alsof een hand over
haar kruin strijkt, een stem haar toespreekt.
Vader had de keukenstoel bijgeschoven en zijn kleine meisje op schoot genomen.
Onhandig streek hij over haar haar, en wanneer hij goedkeurend bromde, legde Bich
haar hoofd in de holte van zijn arm. Hij rook naar munt en eau de cologne, en zijn
gezicht voelde glad aan tegen haar wang.
Papa zat dan roerloos voor zich uit te kijken en ademde nauwelijks.
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Toen de kamer helemaal donker was, tilde hij haar op en legde haar in het grote bed
naast zich. Hij trok de dekens tot tegen haar kin, maakte hun veilige nest warm voor
het slapen.
's Morgens keek ze naar hem en zag dat zijn gezicht bezweet was. Ze gleed uit
bed, zette koffie en beboterde zijn brood. Toen hij wakker werd door de geluiden uit
de keuken, sloeg hij een ochtendjas om en schoof aan. Ze spraken weinig. Een
pijnlijke trek lag om zijn mond en in zijn ogen zag ze een waterige glans. Bich legde
een arm op zijn schouder. Ze vroeg waarom mama haar niet meer kwam onderstoppen,
of ze dan echt kwaad was en daarom gestorven was.
Papa's bovenlijf schudde en in zijn keel bleef een rauw geluid zitten. Bich nam
een glas uit de kast en loste er een bruistablet in op. Papa moest alles opdrinken en
gauw beter worden want zijn kleine meisje was er nog. Zij had precies dezelfde ogen
als mama en was even lief. Ze zou voor altijd in het brede bed liggen, met papa groot
worden en hem dan horen zeggen dat ze nooit weg mocht gaan.
De volgende dag was het huis stil. Ze had de ramen gesloten voor de opstekende
wind en keek naar de klok aan de wand. De dag was bijna om en nog lag papa in bed
te slapen. ‘Vandaag wil ik geen brood,’ had hij gezegd en Bich knikte en sloot de
slaapkamerdeur. Ze ging in de vensterbank zitten en keek naar de mensen op straat.
Moeders haalden kinderen van school, vaders droegen boodschappen en brachten
hun gezin naar huis. Háár mama stond in een lijstje op de kast. Ze zat in een gele
jurk op een bank en lachte. Bich haalde een vinger over het stoffige glas en drukte
mama die bleef lachen aan haar borst.
Ze zette haar terug op de kast en vroeg of het zo goed was; het wasgoed was
opgehangen en de vaatdoeken hingen te drogen over het rek. Soms leek het alsof
mama uit het lijstje was gekomen en naast haar stond. Dan wees ze naar het aanrecht
waar een kraan druppelde of vroeg ze om de kachel even op te rakelen.
Als Bich aan het werk was, hoorde ze haar stem. ‘Een huisvrouw is pas ijverig als
ze een kast vol flesjes heeft; poeder, geurblokjes, schuurmiddel voor netheid en
glans.’ Bich knikte, schroefde het dopje van
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de fles. Ze snoof de geur van zeep op, van zoet uit kruiden of citroen en rilde van
welbehagen. Ze borstelde het schuimende water over de tegels, gleed met blote voeten
tot bij de emmer met spoelwater en gierde het uit van het lachen.
Toen vader in de deuropening kwam staan, zag hij haar op de keukenstoel zitten,
haar schort vol vegen, het springerige haar voor de ogen. ‘Waar is die goede fee die
hier de vloer geboend heeft en de kamer fris en schoon heeft doen geuren?’ Bich
kreeg een blos op haar wangen en lachte om papa die niet wist wat hij aan moest
vangen met dit raadsel. Dan kraaide ze het uit van de pret en vloog in papa's armen.
Met de nacht is ook de koude gekomen. Ze schuift de koffer bij het raam en hoopt
dat onder de regenjas voldoende warmte zit om de slaap te vinden. Als een dier ligt
ze op de grond; met gekromde rug, het bleke gezicht op het kussen van bruin leder,
haar benen geplooid tegen haar buik. Ze luistert naar een stem die zegt dat het zo
goed is en dan spreekt over een slaap die doet vergeten. Ze weet niet dat ze de man
naast zich zal voelen die met haar al die jaren het echtelijk bed besliep en die nu met
een hoge rug tegen een lege plek aanligt. Ze zal hardop praten, zijn hand zoeken.
Cas begrijpt nu dat ze weg is, hij kan haar naam van de deurbel halen, wat ze niet
heeft meegenomen in dozen opbergen en wennen aan een stiller huis. Hij hoopt
wellicht dat ze binnenkort op de stoep staat, met gebogen hoofd en onvaste stem
vraagt of er weer plaats is voor haar en of hij niet te hard wil straffen.
Maar Bich heeft met het briefje op zijn tafel afscheid genomen.
In het ochtendlicht staat Bich, met boodschappentas en opwaaiende rok, op een plein
waar slechts gehaaste mensen voorbijrijden. De groenteverkopers zijn niet komen
opdagen. Ze verlangt naar hun stemmen, het bieden en verkopen, het gelach en
getwist.
Boven een draaimolen die niet draait en een schietkraam zonder liefhebbers, klinkt
muziek. Als een bal kaatst het geluid tegen de gevels.
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Ze voelt hoe groot de stad is en zij is te klein om door iemand opgemerkt te worden.
Het zand stuift rond haar op, ze houdt een hand voor haar ogen. Ze voelt zich als het
kind aan vaders hand dat vroeg om een ritje in de draaimolen met paardjes of een
hengel voor het visspel.
Vader streek dan over haar haar en kneep in haar hand. Ze zweeg, ze begreep dat
elk plezier was verdwenen met mama. Bich dacht dat papa moeder alleen kon horen
wanneer het stil was. Maar de stad was te luid om te luisteren, hij haastte zich door
de straten, de stappen te groot. Nog keek ze om, maar de kermis was uit het zicht
verdwenen alsof zij er nooit was geweest.
Bich gaat De Nieuwe Kroon binnen en schuift aan een tafeltje aan. De man die
aan de toog zit, neemt een slok en laat zich een nieuw glas voorzetten, zonder dat
hij de vrouw opmerkt die haar jas aan de haak hangt en dan voor zich uitkijkt. Bich
telt pasmunt voor een kop koffie en leunt tegen het bruinlederen behang dat verkleurd
is. Hier is het beter om weinig te praten, men verlangt naar dorst omdat drinken
nuttiger is.
De vrouw achter de spoelbak weet dat mannen naar deze warme kamer verlangen,
warmte die hen doet vergeten hoe moe en eenzaam ze zijn. De stekker van de jukebox
ligt op de onverlichte glasplaat waaronder rijen platennamen te zien zijn. Elvis kijkt,
als een glimlachende god-de-vader, in een foto boven de deuropening neer op de
stamgasten.
Tussen de flessen met drank staan mooi geordend als trofeeën: een verdroogd
bloemstuk, een veelkleurig lint met medaille naast een Christus die een kruis sleept
waarop twee gloeilampen zijn geplaatst. Als nooit opgeruimde feestversiering hangt
een stel vliegenvangers boven de mannen voor het raam. Iemand kijkt op en wijst
naar Bich. ‘Paula, ik denk dat dat vrouwmens iets wil drinken. Ge zoudt beter uw
klandizie wat verzorgen.’
Bich kijkt verontschuldigend naar de vrouw die nu traag haar handen droogt en
met tegenzin komt aangesloft. Ze heeft een hoogblonde kleuring en draagt rond hals,
polsen en vingers overdadig nepgoud.
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Haar zware boezem die in een roze, gebreid jasje zit, beweegt als in een keurslijf.
‘Wat mag het zijn?’
Bich wijst naar een leeg kopje. Een bruine koffiestreep loopt vanaf de rand naar
beneden. De vrouw keert zich om naar het rek waar ze koffie, thee en grenadine
bewaart. Ze haalt een Rombouts filter uit de verpakking en giet er kokend water op.
In ruil voor geld glimlacht ze flauw. Bich ziet die glimlach en denkt: dat doe je om
de koffie die lauw is en het smakeloze stuk speculaas.
Ze scheurt een bierviltje in steeds kleinere stukjes en verlangt plotseling naar haar
lege kamer die ze warm en vol wil maken, klaar om bewoond te worden. Ze wil weg
uit deze ruimte, weg uit de kelderlucht, de rook van pas uitgeduwde sigaretten,
verzuurd bier in halflege glazen. Ze neemt haar boodschappentas en haast zich naar
buiten. Achter de matglazen deur lacht een vrouw met schrille uithalen.
Een spiegelwinkel, denkt Bich verrast en ze kijkt naar ontelbare anderen van zichzelf
in de etalage. Spiegels zijn niet barmhartig, zij verhullen droef noch klein. Grote
lichtvlekken zijn het, omrand door een bronzen lijst met overdadige krullen. Voordien
hingen ze boven brede schouwen, spiegelden ze boeketten en familieportretten.
Verbeeld je: brede kamers met overdadig licht, getik van zilver eetgerei, de
fluistertoon die gesprek is. Generaties hebben voor deze spiegels gestaan. Soms was
het een man die zijn arm legde om een vrouw, een vrouw die een kind optilde of
geliefden die het lichaam ontblootten. Vergeten. Kamers voorgoed afgesloten. De
spiegels hangen uiteindelijk voor het raam van deze winkel.
Bich duwt de glazen deur open. Hier is geen geluid, alleen het schuiven van haar
schoenen over de plankenvloer. Als ze goed kijkt, haalt ze uit elke spiegel wel een
verhaal. Hier en daar is het zilver weggesleten. Vreemde vlekken roest zitten tegen
de oppervlakte. Ze strijkt met een vinger het stof weg. Een dunne lijn trekt een spoor
over haar gezicht.
Haar gelaat vervaagt tot een paar kinderogen haar aankijkt. Lichte
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meisjesogen van hetzelfde blauw als die van haar. Het kind glimlacht breed en houdt
een jongen bij de hand. Ze wil wat zeggen, misschien zal ze vertellen waarom ze in
de spiegel opduikt. Bich vreest het verhaal. Het verhaal van toen, van lang geleden.
In de dunne bundel licht die door het zolderraam viel, trilde het stof. Schemer hing
tussen het gebinte; in spinrag, in vochtig hout en kartonnen dozen die sinds lang
ongeopend waren gebleven. Onverwacht ging het trapluik open. Tussen het oude
huisraad en het afgedankte speelgoed verschenen twee verbaasde kindergezichten
in een spiegel. Bich herkende de toverspiegel; wie er te veel in keek, wachtte ongeluk.
Ze wist dat papa hem op een dag van de muur had gehaakt samen met het
leeggemaakte rekje. Weg met mama's haarlint en de haarborstel met blinkende rug.
Ze begreep dat mama te lang voor de spiegel had gestaan en schudde het hoofd
over zoveel domheid. Mama geloofde niet dat wie bleef kijken, ook verdween. Je
jonge gezicht kwam niet meer terug, geen schitterende ogen, geen blos of gladde
mondhoeken. Als je het lang genoeg volhield, was er ineens niets meer.
Het was toen dat papa Bich op de knie nam. Ze keek in zijn droeve ogen en kreeg
het koud.
‘Waarom is het zo stil, papa?’
Papa zweeg, een diepe zucht ontsnapte aan zijn borst. Hij keek naar het kleine
kind dat hij met een zachte hand bleef strelen en dat hij zou beletten groot te worden,
want wie groeide verdween. Hij zag haar vragende gezicht en sprak nauwelijks
hoorbaar: ‘Soms is het beter je ogen toe te knijpen, want wie niet ziet, hoeft niets te
vrezen.’
Nu ze met het buurjongetje op zolder was, hoorde ze vaders raadselachtige
woorden. Maar ze haalde haar schouders op en nam Seppe bij de hand. De jongen
huiverde in zijn geruite hemd. Hij haastte zich om zijn schuivende pet recht te zetten,
terwijl hij lachte om Bich, die de gekste voorwerpen tussen de rommel vandaan
haalde.
‘Wat vind je hiervan?’ Bich wees naar een oude jurk die ze voor zich hield. ‘Jij
mag hem aan. We maken hier een huisje dat net groot

Lust en Gratie. Jaargang 17

99
genoeg is om moeder en vadertje te spelen. Ik ben vader! En moeders moeten een
jurk aan.’
Seppe keek sip naar zijn schoenen. ‘Ik denk dat mijn oren te wijd staan om moeder
te zijn en dan nog: jongetjes zijn nooit moeder, dat weet ik heel zeker.’
Bich aarzelde. ‘Als je jurken draagt, heb je ook kindjes. Ik denk dat dat bij de jurk
hoort. Dus jij moet ook zo'n kleintje.’
Vol ongeloof keek hij haar aan, ging toen stil onder het dakraam zitten.
‘Moeders horen blij te zijn met baby's,’ klonk ze scherp.
Seppe hief schuw het hoofd en bedacht: wie als jongetje moeder moet spelen, is
beter gehoorzaam. Hij stak zijn armen in de mouwen en trok de felgekleurde stof
over zijn hoofd. Zijn krullen vielen op het kraagje. Bich klapte verrukt in de handen.
De jongen in de te wijde jurk was een bedremmeld kind dat vriendje wilde zijn en
daarom nieuwsgierig haar spel speelde. Seppe stak een kussen onder zijn broekriem
en knikte geestdriftig toen ze hem vroeg of hij al iets voelde. Hij vond het beter om
te verzwijgen dat een vrouwenlichaam niet lekker zat. In het bruine bed dat in de
verste zolderhoek stond, kon hij uitzieken. Bich beloofde drankjes, een warme kruik
en een vader die de zware pakken sjouwde.
‘Jij blijft in bed. Een moeder moet vooral veel rusten en zeuren.’
Seppe trok een pruillip en ging verveeld verliggen. ‘Ik vind het niet prettig meer.
Ik wil eruit.’
Bich weerde hem terug. ‘Dat kan helemaal niet. Er zit een kind in je buik, voel
maar.’
Seppe dacht aan zijn moeder, aan de dampende aardappelen op tafel en zijn lege
stoel. Ze stond vast ongerust voor het raam, terwijl hij met een kind in de buik het
druk had met drankjes en liggen.
Bich keek bestraffend. ‘Het moet er eerst uit. Als je het laat zitten, wordt het zo
groot dat het langs je keel naar buiten komt.’
Ze legde een hand op zijn voorhoofd. ‘Als je nu hard genoeg kreunt, is het zo
gebeurd.’
Seppe ging gehoorzaam liggen, het gezicht in een pijnlijke trek. ‘Jon-
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getjes brengen alleen oude kussens ter wereld, daar is geen kunst aan,’ zei hij. Maar
vandaag moest het anders. Tussen het speelgoed lag een pop met gesloten kraaloogjes
en een mager, zwart lijfje. Het paste precies bij de jurk, bij de kreunende Seppe in
het schrale licht op zolder.
Opeens was daar zijn schaduw, een breed lichaam dat zwaar ademde, de te luide
stem. Gehaast liet Bich Seppes hand los, staarde met ongeloof naar papa die haar zo
vreemd aankeek. Zijn mond een kleine streep, woede die trilde in zijn hals. In het
bed lag stil het jongenslichaam, zijn borst hijgde nog na, het warme kinderlijf tussen
de knieën. Hij richtte zich op, de arm afwerend, het jong beschermend. Angst klopte
in zijn keel.
Het meisje was aarzelend dichterbij gekomen, met schoenen die vol leken met
kiezelstenen. ‘Is het fout om kindjes te laten geboren worden?’
Ze fluisterde, keek schuw naar hem op. Zijn gezicht was hard, een scherm
waarachter haar echte papa was verdwenen. Traag draaide hij zich van haar weg.
‘Word nooit groot.’
Die morgen was het er plotseling, een stip in haar witte broekje, net een bedrukking
die verkeerd zat. Toen ze de slip hoog tussen haar benen optrok, plooide het kruisje.
Pijn ritste haar buik open alsof iemand met scherpe nagels beet in het vlees. Iemand
die maakte dat het bloedde, dat de angst haar vond. Ik moet het hard willen, dan zal
het stoppen, dacht ze vertwijfeld. Ze knelde haar vuist tot een prop die het bloeden
kon stelpen.
's Nachts sliep papa onrustig, hij praatte met iemand die onzichtbaar was. Bich
legde de verschoven deken behoedzaam over zijn schouder, ging stil naast hem
liggen, haar hand op haar warme buik. Ze keek naar de maan die in het raam
verschoof. Hij mocht niet weten dat ze dood zou gaan, dat hij straks alleen in het bed
zou achterblijven. Ze hoorde papa die ooit zei: ‘Als iemand sterft, houdt hij niet
genoeg van je.’ Waarom is mama dan gestorven? Ze wilde het vragen, maar papa
had een gezicht met harde ogen.
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Nu begreep Bich dat ze niet bang hoefde te zijn. Papa was de engel in wiens armen
je geen kwaad overkwam. Als je hard genoeg van iemand hield, ging je gewoon niet
dood.
Vader had haar die ochtend niet gezocht. Er was het geluid van de klok en hij zat
roerloos met de handen in de schoot. Een stenen vader in een stoel. Hij zag alleen
wat achter het raam zat en hoorde niet dat ze de deur opende. Bich strooide poeder
in een teil en sopte vaders kousen. Ze wreef de stof tegen haar hand, tot de vlekken
in het water verdwenen. Ze bukte, nam wasgoed van de grond.
Ineens voelde ze dat vader al die tijd had gezwegen, ze keek hem verwonderd aan.
Zo anders zat hij, de rug gebogen als was er iets wat hem drukte. Ze schoof tegen
hem aan, legde haar wang op zijn knie.
‘Papa, zeg het me.’
Hij zakte terug in het kussen.
‘Ik zal je het sprookje vertellen van het kleine meisje dat te veel groeide. Er was
eens een vader die een huis bouwde waarin net genoeg plaats was voor een dochtertje.
Hij kleedde haar in strakke jurkjes, want groeien mocht niet, het dak was te laag. Het
kind at, klaagde over het kleine bed waarin ze nauwelijks meer paste. Vader had
bezorgd gekeken, deelde toen zijn brede slaapplaats.
Op een dag had ze nieuwsgierig het deurtje opengeduwd en zich verwonderd over
alles wat daar buiten leefde. Maar omdat vader op haar wachtte, keerde ze zich om.
Toen ze terugkwam, raakte ze niet meer onder het lage deurtje door. Nooit had ze
gedacht dat vaders wereld zo klein was. Hij wuifde droevig achter het raam. Hoe
meer lucht ze hapte, des te sterker ze werd, te groot voor het veilige huisje van vader.
Het kind kreeg het koud en wenste een bed voor de nacht. Toen kwam daar een
man. Hij beloofde een nieuw huis, groter, mooier. Hij stopte haar in een kamer, waar
ze zover ze kon kijken geen muren zag. Zo nietig voelde ze zich dat ze weer verlangde
naar kleine meubeltjes. Zo klein werd ze dat de man haar niet meer vond en niet
meer zag u staan.
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Toen dacht ze: ik ga terug naar vaders huis, daar paste ik precies. Maar toen ze het
huis zag, schrok ze. De drempel was zo hoog. Ze dacht dat het leven haar had laten
groeien, maar ze was nog nooit zo klein geweest. Voor de drempel van papa's huis
kromp ze in elkaar van verdriet. Nooit hebben ze haar nog teruggezien.’
Bich staarde met wijde ogen, haar keel was droog. Vader voelde koud aan. Alles
wat aan warmte in zijn ogen, om zijn mond had gezeten, was verdwenen. Toen hij
opstond uit de stoel, leek hij dwars door haar heen te stappen. Ze moest een schim
geworden zijn, iemand die hij niet meer opmerkte. Bitter klonk hij: ‘Je bent
ongehoorzaam geweest.’
Vader zocht nu voorgoed het donker van de kamerhoek op. Met trage ogen zou
hij bekijken hoe ze het groeien koppig volhield. Zijn dochter voor het raam.
Cas lag naast haar en verschoof onder het laken. Bich vond de slaap niet, keek naar
het licht achter het gordijn. Zo wachtte ze tot de ochtend kwam en hij uit het huis
verdween. Zij bleef dan stil achter tussen huisraad en te wassen linnengoed. 's Avonds
bij de gedekte tafel zweeg hij en daardoor leek hij luid en beschuldigend te spreken.
Hij had haar willen zeggen hoe hij verlangde naar kinderstemmen. Hij hoorde alleen
het geluid van een leeg huis.
Bich had zich op een dag voorgenomen om te zwijgen en slechts dienstbaar te zijn
door als een werkzame vrouw in de kamers te wonen. Dat ze met Cas tafel en bed
deelde, was een plicht die hinderde. Maar zwijgen hielp.
Niet lang geleden sliep hij nog dicht tegen haar aan, een arm over haar buik. Hij
vertelde dat hij hield van het urenlange wachten tot de slaap kwam. Van de nacht
die de dag liet verdwijnen als het donker werd. Ze knikte vaag en draaide zich van
hem weg. Ze dacht aan vader die ze verlaten had en hoe hij nu ondiep zou slapen.
Ze verstijfde. Cas legde aarzelend een hand in haar hals. Hij volgde de lijn van
haar schouders, over haar rug. Ze voelde hoe warm hij was, hoe hij haastig ademde.
Bich kneep de ogen toe en merkte dat vader
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er was. Hij stond in het licht van de zolder en werd groter en groter. Vader lachte
met een schril geluid. Krampachtig hield ze de handen op de oren maar steeds
herhaalde hij: ‘Is het fout om kindjes te laten geboren worden?’ Ze duwde de man
naast zich weg. Toen wist ze dat ze Cas zou verlaten.
Zou Cas me gezocht hebben? vraagt ze zich af terwijl ze in haar kamer een geschikte
plaats zoekt voor de spiegel. Ze hangt hem bij het raam en denkt: hier is genoeg
zonlicht om wat gaat komen niet te vergeten. Het is een goede plek om het verleden
te bewaren. Bich ziet de lege kamer. Een nieuw begin.
De straat die ze inloopt, heeft een winkel waar alles te koop is. Het huisraad staat
op de stoep uitgestald: kisten, kleerborstels en wandkasten. Ze graait in de kisten,
zoekt tussen flesjes met oude kruiden en vergeelde kranten naar wat bruikbaar is.
Alles ruikt hier naar gebruikt, naar achtergelaten en vergeten. Wat men achter de
ramen opbergt, blijft bewaard tot iemand geld neertelt en het met zich meeneemt.
Bich leest in groene letters op het raam Le Magasin du Petit Bonheur.
De verkoper in zijn grijze stofjas zit achter een brede tafel en glimlacht alsof hij
wil zeggen: kies maar, je kunt hier alles vinden. Bich bladert in boeken, wrijft over
hout van kasten en stoelruggen. Tot ze schrikt en stilstaat. Het bed. Daar staat het
bed met de donkere glans. De slaapplaats waar vader zijn dochter troostte en in slaap
zong. Ze merkt ook: zijn stoel, zijn bril, de beduimelde speelkaarten.
‘Vader.’ Bich fluistert het.
Antwoordt hij nu? Zegt hij hoe treurig hij zich had gevoeld toen ze de deur van
zijn huis gesloten had?
Ze glijdt met haar vinger over de bedrand, tekent een spoor in het stof. Maar ze
aarzelt. Niets van toen herkent ze; noch de slaapgeur in gebloemde lakens, noch de
zoete lucht van boenwas.
Bich ademt moeilijk. Ze wenkt de verkoper.
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Maria Barnas
De dood en de honden
Hoor je de vogels?
Ze zingen dat de dood een vriend is
om de tuin te leiden met een melodie
De zon van vijven legt zilver
op de huizen en aan een open raam
een streep licht op een voorhoofd
slaapwit. De straten rollen zich om
een bedroevende hond. Hij is dood
Het land van reigers huivert
Een vrouw likt honing van een lepel
De zoete stad bolt op en krimpt
in de palm van haar hand
Ze vraagt: ‘Hond ben je nu gelukkig?’
Hond: ‘Vraag het de mensen.’
Vrouw: ‘Die met de gebroken enkels?
Of die met de zilveren heup
Of het kind met het elastiek om de tanden
Of die met de kronen om het hoofd
die doornen in mijn oog moet ik raad vragen?’
Hond: ‘Laat me met rust
Ik hoor vogels liegen’
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2X1
Hoe moet ik gaan liggen in het bed
van een woedende man?
Ik heb hem zo gemaakt
Ik vroeg hem dingen en ik hield niet op
de dingen te vragen die van elk bestaan
een versleten vloerkleed maken
Vergeef me ik ben moe
Ik weet niet altijd wat ik doe. Hier.
Ga je weg?
Wil je dat ik ga?
Maar voordat je gaat. Wat bedoelde je precies
met Fuck jou duizend jaar?
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1X2
‘Trek je toch niet alles aan’ zeg je
Ik zie een grotere man voor mij
met een ligbad en meloen in de tuin aan zee
Hij schenkt witte wolken
in mijn glas blauwe lucht
IJsblokjes rinkelen in het landschap
En de dag is een tafel van twee. Precies
en zo overzichtelijk
dat ik een lied wil zingen
Ik kan niet zingen
De man zegt ‘Trek je toch niet alles aan’
Dan mis ik jou zo:
ik zal je nooit laten gaan
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Ellen Kok
Harrie op de berg
Harrie Langman was achtenvijftig en had bijna zijn hele leven stofzuigers verkocht.
De laatste tien jaar verkocht hij God. Dagelijks tussen zeven en acht uur voor een
tv-station dat goed betaalde. Halleluja! Het had hem geen windeieren gelegd. Een
paar jaar geleden had hij het zomerhuis gekocht. Om ongelukken in het gebergte
voor te zijn had hij diezelfde dag een mobiele telefoon aangeschaft. Zodra het zacht
begon te sneeuwen legde hij het toestel aan het lichtnet. Niets zou hem zou beletten
om, als zijn huis ooit verduisterde door allesomringende sneeuw, de politie meteen
opdracht te geven hem te redden.
Het sneeuwde niet. De lucht zat vol rode vlekken. Hij had een cd met
walvisgeluiden opgezet en keek hoe, vanuit het oosten, het licht over de bergen
kwam.
Het dak was de eerste winter ingestort. In de lente merkte hij dat er een fles cognac
was verdwenen. Harrie Langman kocht een boek over waakhonden en zette het
ongelezen in de kast: de stap was te groot. Werkmannen bevestigden een ijzeren
rolgordijn tegen dieven. Ze repareerden het dak en zeiden Harrie niets meer achter
te laten. Daarom was hij gisteren met armen vol boodschappen de berg opgeklommen.
Voor hoelang wist hij niet, een maand, een week? Na een bejubelde afscheidsrede
was de tijd naar Harrie toegekomen. Er viel een stilte, de walvissen zwegen, hun
concert was ten einde.
‘Mensen van de grote stad kunnen heel veel tegelijkertijd. Ze zijn het gewend om
met een draai van hun kont de ijskast te openen, met één hand de magnetron in te
stellen en onderwijl met één oog het hoofdnieuws in de krant tot zich te nemen.
Vervang deze stadsbevolking door bergbewoners en je hebt het dubbele aantal nodig
om tot dezelfde actie te komen. Eén bergbewoner zou de ijskast openen, een tweede
de magnetron instellen, enzovoorts, enzovoorts. Iedereen zou de hele dag honger
hebben en nog niet weten wat er in de wereld gebeurde. Uiteindelijk, zeg ik u, zijn
de juiste mensen op de juiste
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plaats terechtgekomen. Er ging een industriële revolutie aan vooraf, het aantal
kinderen dat ervoor verhongeren moest is ongekend hoog, maar uiteindelijk zijn we
toch waar we wilden zijn: in de grote stad gaat alles lekker snel. Je zou ook kunnen
zeggen dat plattelanders heel hun leven bezig zijn met doodgaan en stedelingen alles
in het werk stellen om dat te vergeten. Een stedeling wil leven in de illusie dat hij
het middelpunt van de wereld is. Hij denkt dat de wetten van de bergen voor hem
niet opgaan.’
Er zijn natuurlijk ook mensen die de bergen intrekken. Dat zijn de echte halve garen,
minder rauw als de op de heuvels wortelgetrokken boer en niet zo gaar als de in
uitlaatgassen gerookte stadsmens. Ze ontregelen het gemiddelde en denken, midden
in de natuur, dat ze het centrum van de aarde zijn. Harrie Langman was zo'n man.
Hij zapte met rechts de walvissen op stand-by, opende met links de deur, stapte
in zijn laarzen, trok geitenleren gloves aan en liet toen, gehandschoend, met een halve
draai van de schakelaar het rolgordijn zakken. Over de telefoon die in het halletje
zijn infuus genoot, gleed een matte glans. Harrie begon de heuvel af te lopen naar
het bos. Hij neuriede. Er viel een flinterdunne regen.
Hij liep alleen, zonder jachthond met wapperende haren onder de buik. Sinds hij
een halve dag met zijn benen om de stam geklemd, hoog in een boom had
doorgebracht omdat paters uit zijn dorp de hond op hem hadden afgestuurd, liep hij
met een boog om alles heen dat meer dan twee benen bezat. Twee benen kon hij aan.
Benen die zich vanzelf openden als hij met het vlakke deel van zijn hand sloeg; de
achterkant van ‘voor een halve minuut uiteen wijkende benen op het bureau’ waar
hij als een racewagen in rondtoerde, twee benen kon hij aan.
En toch, als je hem nu, terwijl hij voorzichtig zijn voeten neerzette op de bevroren
aarde, zou vragen: ‘Hé Harrie, die ene halve minuut dat je jezelf kwijtraakt in het
gat waar je bent uitgekomen, waar denk je dan aan?’ Dan zou Harrie antwoorden:
‘Dan ben ik alleen, een wandelaar op een verlaten bergtop.’ Maar dat antwoord zou
geen pijn
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doen, niet meer pijn dan het opgerekte velletje van zijn eikel na het vrijen.
Bij aankomst, gisteren, was hij door een herinnering overvallen. Was het een kruid
dat op het pad geurde, rook hij de verblijfplaats van een dier?
Hij was zes en zijn vader was dood. Zijn moeder stond bij het aanrecht en zong,
hij rook de koolsoep die ze maakte. Telkens als ze in de pan roerde, kwam de geur
met vlagen naar hem toe. Een stank waaraan je wennen kon, tot de dag dat je stem
bleef steken in je strot.
‘Zonder die zou alles anders zijn,’ zeiden de buurvrouwen tegen zijn moeder. Ze
keken hem niet aan maar hij begreep dat ze het over hem hadden. Ze droegen kolen
onder hun dikke armen zoals ze kinderen droegen. Klemvast. De bladeren leken
grote babybillen. De kolen rolden over het aanrecht alsof ze spontaan de soep
opzochten. Maar Harrie zag het gevaar, hij zag hoe kool de wil tot overleven
verweekte. ‘Het gebeurt zonder dat je het merkt, op een dag zit je met je soepkom
op schoot voor de tv en je ziet een meneer. En ineens zuigt het beeld je mee en weet
je zeker dat je met deze man vroeger gespeeld hebt tussen planken en golfplaat. En
wat je niet begrijpt is dit: op welk moment is hij aan je greep ontstegen? Wat is er
met hem gebeurd dat hij niet meer in je straat woont maar daar, in verblindend licht,
méér staat te wezen dan jij ooit zult worden?’
Op verjaardagen brachten buurvrouwen prei mee. Dat was het hoogst uitzonderlijke.
Harrie droomde ervan zijn moeder met een maaltijd te verrassen: prei, naakt, glanzend,
een bord vol prei alleen, en daarna prei in plakjes, onvindbaar in een schuimig witte
saus. De gedachte hieraan wond hem op, meer nog dan de plaatjes waar zijn vriendjes
mee rondliepen.
Zijn moeder roerde en zong erbij tot hij acht was, het haar in een dun staartje op
haar hoofd danste mee. Van de ene op de andere dag was het voorbij. De soep borrelde
zonder haar stem. Harrie zat aan tafel en begreep dat zij het nu ook wist. Dat het zijn
schuld was en dat, zonder hem, alles anders had geroken.
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‘Wij zijn schuldig,’ zei Harrie, hij liet een korte stilte vallen, ‘ik ben schuldig.’ Hij
telde tot zes en verhief zijn stem: ‘I Just like you.’ In de huiskamer konden ze de
bijna onzichtbare oordopjes niet zien. Niemand wist dat Harrie herhaalde, hij
herhaalde de woorden precies zoals ze in zijn oren klonken. In tien jaar leerde hij
voor geen mens bang te zijn. Zodra hij zichzelf inzette als spiegel en de woorden,
exact in toonaard en accent, herhaalde, wilden ze hem zijn. Harrie Langman,
opgegroeid met kool in een achterbuurt, op weg naar de top.
‘Omdat je altijd elk moment opnieuw kunt beginnen. Omdat het nooit te laat is
om te zeggen: ik geef me over.’ Harrie herhaalde de woorden en grinnikte inwendig;
het leek wel of hij meedeed in een cowboyfilm. ‘Okee,’ hij stak zijn handen omhoog
en lachte met veel tanden naar de camera. Ze blonken van de speciale pasta. Weer
zweeg hij een ogenblik, waardoor het leek of hij zich tot ieder afzonderlijk richtte
toen hij zei: ‘Wees wie je kunt zijn, wees niet bang.’ En een dier, alleen een dier,
niet gevoelig voor woorden maakte hem bang.
De lucht van kool overrompelde hem. Een moment was hij in de keuken van zijn
moeder. Ze sloeg natte lappen tegen de gootsteen. Hij keek naar haar bleke handen
en zag de vingers zich krommen als had zijn moeder reuma.
Het was alsof al die jaren dat hij naar zijn moeder had gekeken zich stileerden tot
één beeld. Dat van een kool die je ziet groeien, als je maar het geduld bezit ernaast
te blijven staan.
Harrie huiverde. Als het de nestgeur van een dier was, welk dier? Was het beest voor
hem weggevlucht of hoorde hij het ademen vlakbij de deur van zijn huis? Lag het
daar, de oren plat, op hem te wachten?
Zijn moeder zat elk avond tussen zeven en acht voor de buis. Praise the Lord! Hij
stak zijn hand omhoog en straalde. Toen hij haar opzocht, zei ze: ‘Wat had je een
mooi pak aan jongen.’ Ze had de kaarsrechte strijkvouw natuurlijk meteen gezien.
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Al snel betrok hij een appartement dichtbij de televisiestudio in de grote stad. Hij
had zijn moeder laten overkomen. Daar stond ze, bevroren in het gehaaste straatbeeld,
met haar uitgezakte staartje en de ogen zo waterig alsof ze haar hele leven gehuild
had. Een vluchteling, had hij gedacht, maar ze was zijn moeder en hij had haar,
midden op de straat, omhelsd zonder iets te zeggen. Door de vreemde lucht van een
dier dat hij niet vond dacht hij tenslotte aan zijn moeder, terwijl hij het pad naar zijn
huis opliep. In de hal schonk hij een glas cognac vol tot aan de rand.
In het dal was water blijven liggen. De grond was hier niet bevroren. Aan weerzijden
van de weg fluisterde de modder. Stom, dacht Harrie, terwijl hij voortstapte. Stom
dat cd's met natuurgeluiden steeds één ding vergeten. Want nooit hoor je het ritselen
van je regenjas en het soppend geluid van laarzen die zich los zuigen uit de modder.
Dwars door alle oergeluiden heen klinkt het gemis: ik ben er niet!
Hij zette zijn voeten in de smurrie en zei: ‘Zo is alles compleet.’ Daarna hield het
plotseling op met regenen en ruiste het ook niet meer zo in de lucht.
Op een middag was hij de enorme groentetuin van de abdij binnengeslopen, met
veel kracht had hij vijf preien uit de grond getrokken. In iedere jaszak paste een
dubbelgeklapte prei, de rest stopte hij onder zijn hemd. Zijn moeder vroeg niets toen
hij de eerste prei op het aanrecht legde. Die avond hoorde hij haar zacht zingen.
‘Noodzakelijk kwaad,’ zei hij, met een scherpe nadruk op ‘noodzakelijk’. Als hij
de laatste tien jaar iets geleerd had was het dit: om van het goed naar het kwaad te
springen, die oneindige ruimte tussen twee uitersten in één seconde te overbruggen.
Als je de kijker wist te boeien met stem en gebaren, verdween die ruimte. Sloot het
Goed direct aan bij het Kwaad met een scherpe rode lijn in het midden. Wie zich
niet door honger aan het beeldscherm gekluisterd wist, herkende het gezichtsbedrog
onmiddellijk. Zoals je ondiep en diep water wel kunt scheiden met een roodwit koord
maar het overal hetzelfde water blijft.
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Daaraan dacht hij nu, en hij dacht aan de halve dag die hij als joch in een boom had
doorgebracht. De paters hadden na drie lege regels in de moestuin, hoopjes
omgewoelde aarde die na de diefstel achterbleven als stronthopen van een dier, de
hond losgelaten. Een hond met glasblauwe ogen. Hij stond onder de boom en gromde.
Daarna bleef hij rondjes sluipen, kop en de staart naar de grond. Harrie voelde het
bloed tussen zijn dijen stollen. Het gevoel uit zijn handen verdween. Sinds die dag
was hij bang voor honden. Of hij voor dit avontuur ook bang was geweest, herinnerde
hij zich niet. Hij herinnerde zich niet of er honden bestonden voor hij, met de preien
onder zijn hemd, de boom was ingeroetsjt. Het scherpe fluitje van de paters had een
einde aan de nachtmerrie gemaakt. Het was al donker toen hij eindelijk met ontzettend
veel moeite uit de boom naar beneden was geklommen. Zijn borst schrijnde van de
scherpe geur van prei en hij was nooit meer naar de moestuin teruggekeerd.
‘Overal in de wereld zeggen ze: een ongeluk komt nooit alleen. Gelukkig maar,
denken stadsmensen, want als ze zich al moeten concentreren op iets wat ze niet
gepland hebben, dan maar meteen voluit, vanaf de therapie tot en met de talkshow
waarin ze vertellen hoe het ongeluk en al die ongelukken erna nieuw inzicht heeft
gebracht. Hun leven is er alleen maar rijker door geworden! Zo ook herinneringen.
Een herinnering wordt altijd door een andere gevolgd. Wat heb je aan een herinnering
die nergens bij hoort? Waarom zou je je laten leiden door een beeld dat voor je
netvlies schuift zonder iets aan je herinnering toe te voegen? Als het gaat klinken
met iets wat er al is, als de ene herinnering zich bij de andere voegt, heeft het zin.
Wat zich hecht, bestaat. Laten we daarom dankbaar zijn dat een herinnering nooit
alleen komt. Halleluja!’
Harrie zag sneeuw door de bomen glinsteren. Hij dacht aan vrouwen; aan modder;
aan het lot van zijn moeder en toen hoorde hij plotseling die hond. Hij schrok,
overwoog terug te gaan. Naar huis? De cognac was op. Hij besloot het pad te blijven
volgen. Als al die
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mensen in de huiskamer op zoek naar troost hem niet uit balans konden brengen, en
als hij zelfs de herinnering aan zijn overleden moeder kon bijbenen, waarom zou hij
zich dan door hondengeblaf van zijn koers laten afwijken? Hij nam een dikke tak
van het bospad. Want zoveel wist hij nog wel van honden, dat ze het aan het zweet
in je knieholten ruiken dat je bang bent, dat je ze met woorden niet in de maling
neemt. Het geblaf werd sterker, maar niet wreder. Het klonk als gejank afgewisseld
door klagelijk geblaf. Hij sloop nu, met in zijn hand de dikke tak en keek links en
rechts uit naar de hond. De bomen dropen, de grond had de kleur van roest. Onder
zijn voeten sopte de modder, geen vogel floot. Toen hoorde hij verdrietig gepiep
boven zijn hoofd. Hij keek op. Halverwege een hoge boom, aan de vierde tak vanaf
onderen, hing een nat hondje in een eigenaardige kromming. Een pootje klemde in
de oksel van de tak, de rest van het beestje bungelde naar beneden.
Als hij zijn waakhondenboek ooit had ingekeken, was hij nu verbaasd geweest,
honden kunnen niet klimmen, maar hij was niet verbaasd en hij was helemaal niet
bang. Iets in hem werd heel zacht en hij dacht even aan zijn moeder toen hij, op zijn
tenen, probeerde met de stok bij de hond te komen. Hij kwam nog niet eens
halverwege. Er zat niks anders op dan zelf in de boom te klimmen. Hij drukte zijn
geitenleren handschoenen tegen de stam en bedacht zich: met blote handen kroop
hij omhoog. Meteen herinnerde hij het zich, hoe moeilijk het omhoog en hoe veel
erger het omlaag klimmen was geweest. Bovendien was hij bijna vijftig jaar ouder
dan de eerste keer. Hij schuurde zijn nagels aan de stam en schaafde zijn vel aan de
schors. Millimeter voor millimeter kwam hij omhoog. De cognac van gisteren klopte
in zijn hoofd en het hondje jankte hartverscheurend. Hij dacht, waar heb ik dat eerder
gehoord, dat geluid dat tot diep in je hart dringt en de pijn van alle mensen
samenbrengt maar hij wist het niet, en hij klom door. ‘Rustig maar,’ zei hij, ‘ik kom
je halen, het is zo voorbij, ik zal je losmaken zodat je weer kunt doen wat je zelf
wilt.’
Elke keer als hij opkeek om te zien hoe ver hij was opgeschoten, zwiepte het
hondje heen en weer, als een nat shirt aan een waslijn.
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Het piepte niet meer. Was het dood? Waarom klom hij ook zo traag? Verbeten
klauwde hij met zijn handen en voeten in de stam, een straaltje bloed stroomde uit
zijn knokkels en zijn linkervoet zwikte pijnlijk om de eerste tak. De dunne tak brak
onmiddellijk, hij schopte zijn laars in de stam en trok zich op aan een oneffenheid
in de schors. ‘Ik kom je halen,’ fluisterde hij, ‘je handen...’ Handen, dacht hij, moet
dat geen pootje zijn, ‘je handen doen misschien nu wel pijn maar eens zijn ze zacht
en toch niet al te warm...’ En toen zweeg hij want hij had al zijn kracht nodig bij het
klimmen.
Het hondje hing doodstil, maar toen Harries bebloede hand de vierde tak greep
kwam de tong uit het bekje en likte het diertje zijn hand. Voorzichtig wrikte Harrie
het pootje los en trok het beestje naar zich toe. De tong raspte over zijn neus.
Met het hondje onder zijn arm kon hij niet klimmen. Daarom hield hij het dier
loodrecht boven de aarde. Hij vertrouwde op zijn kennis dat een beest altijd op z'n
pootjes terechtkomt en besefte dat je dat van hem zelf nog niet kon zeggen. Als een
baksteen viel het hondje naar beneden en nam in zijn vaart de laatste twee takken
mee. Op de bovenste daarvan stond Harrie en om niet te vallen moest hij als een
razende zijn benen om de stam slingeren. Daar zat hij, precies als toen, alsof de tijd
geen vat op hem had. Over zijn schouder keek hij naar beneden. Het hondje was,
zoals voorspeld, op z'n pootjes beland. Het blafte kort en zette het op een rennen.
De onderste takken waren verdwenen. Zijn botten waren te broos om de sprong
aan te kunnen. Hij deed het enige wat hij doen kon, hij klemde zijn benen om de
stam. Een prettig, stevig gevoel. Hij en de boom. In de boom zou hij wachten tot
iemand hem zou bevrijden. Hij wist dat in deze verlaten streek geen mens voorbij
zou komen.
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Carla Bogaards
Drie uitersten
Het naast en toch het verst zijn oost en west,
Het diepst en toch het ondiepst: de klare beek.
Het hoogst en toch het helst zijn zon en maan,
Elkaar het liefst en verst zijn man en vrouw.
Li Ye († 784), Acht uitersten

1.
Gek worden sommige mannen ervan, wanneer het vrouwelijk oog een voorwerp
heeft geraakt lijkt het of het meteen daarna aan diggelen valt, uit elkaar spat. Alles
vervliegt, smelt, druppelt weg.
‘Het is de optimale beheersing van de materie,’ zei Madeleine Roza tegen haar
man Ricardo Gout. ‘Het is een primitief genoegen iets te bekijken en het te
doorgronden, molecuul voor molecuul. Een snelle blik die in tijd gemeten niet meer
dan een kwart seconde is, maar gemeten naar de oneindigheid van de tijd, die is toch
door mensen bedacht, een trage, peilende diepe concentratie, dat is het’.
Toen Ricardo zijn prachtige wenkbrauwen optrok, goudbruine olieachtig glanzende
haartjes, een beetje jongensachtig gewelfd, alsof zijn wenkbrauwen weigerden
volwassen te worden, bleef ze hem ernstig aankijken.
‘Rickie, geloof je me niet, denk je dat ik je iets voor zit te liegen?’
Madeleine had zo'n zin om hem alles uit te leggen, maar ze had ook zin om met
hem te slapen. Ze kon nooit eens zonder bijbedoeling naar hem kijken. Ze stroomde
meteen vol met genotvolle gedachtes. ‘Dat kijken, Ricardo, stamt nog uit de tijd dat
vrouwen vrij en zonder man leefden, dat was de oertijd voordat mannen en vrouwen
samen gingen wonen, ze kregen kinderen van de man die ze zelf uitkozen, ze
taxeerden hun kansen, dat noem je teeltkeus honey, en ik wil absoluut nog een kind
van je. Vrouwen kijken met hun seksualiteit, maar ze praten er ook mee, ze zingen
ermee...’ Madeleine aarzelde.
‘Ik moet iets aan je vertellen...’
‘Je vertelt al, Madeleine.’
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‘Weet je nog toen ik mijn miskraam kreeg? Voor die tijd, toen de baby aan het sterven
was kon ik soms niet praten of zingen, want zodra ik het deed voelde ik hoe mijn
baarmoeder kromp, mijn bekkenbodem zich spande en de baby geen zuurstof kreeg.
Je vroeg me vaak waarom ik zweeg, je zei: “Waarom kijk je zo strak voor je uit?”
Weet je nog? En vlak voordat de baby haar laatste hartslagjes liet horen zaten we in
de auto. Je vroeg telkens waarom ik zo uitdrukkingsloos door de voorruit keek, en
waarom ik alleen voorzichtig glimlachte. Ik gaf je nooit antwoord, ik kwetste je, dat
zag ik aan je mond, je zoog je bovenlip naar binnen. “Laat me nou maar,” zei ik
alleen.
Ik probeerde uit alle macht níet te kijken, ik begon met zwijgen en me niet meer
verroeren, maar vooral het zien moest ik uitschakelen. Ik wilde ook niet in mijn buik
kijken, voor zover je in je buik kunt kijken, ik wilde dat wezentje niet zien, ik was
bang dat ik het zou laten sterven met mijn blik. Ik wist toch allang dat bloedverlies
tijdens de zwangerschap kon duiden op een spontane abortus, maar toen de baby niet
werd geboren bedacht ik dat ik me er nooit meer een beeld van moest vormen om
het in leven te houden. Ik hield mezelf natuurlijk voor de gek, ik had bij de eerste
bloeding en de eerste krampen mijn buik moeten strelen, praten tegen de baby, en
het kind geruststellen bij het sterven.’
‘Luister eens Madeleine, we hebben toch een jaar later Danie gekregen, ik bedoel,
heb je toen nooit naar je buik gekeken?’
‘O, heel vaak, maar toen verloor ik nooit een druppeltje bloed, Danie wist dat we
twee keer achter elkaar het verdriet niet zouden kunnen dragen, nee dat wist hij niet,
dat vertelde ik hem. Ik zei: “Baby, ik zal straks mijn ogen stijf dichtdoen en mijn
handen vouwen, God zal tevreden zijn over mijn deemoed, en ik zal hem smeken
jou in leven te laten.”’
‘Sliep ik, was het nacht?’
‘Ja Rickie, ik schoof het gordijn open zodat ik vanuit ons bed de maan en de sterren
kon zien, en ik dacht aan de tijd dat ik een klein meisje was en achterop de fiets bij
mijn vader zat, na afloop van een familie-
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verjaardag, en we in het donker met mamma naar huis fietsten. Ze leken mij wel
vergeten te zijn, ik voelde me buitengesloten, ze kletsten samen over van alles en
nog wat, ze schoten in de lach en ze legden om de beurt een hand op elkaars stuur.
Op zo'n avond sloeg ik mijn blik op naar de hemel, en ik merkte dat de maan en
de sterren meereisden, ze bewogen zich voort met dezelfde snelheid als waarmee
wij gingen, ik kon niet meer ophouden met kijken. Ik wist opeens zeker dat ik heus
niet eenzaam was, ook al hadden mijn ouders alleen oog voor elkaar, want de maan
en de sterren vertegenwoordigen God, en die reisde met mij mee. En God liet mensen
nooit in de steek, hadden ze me geleerd, Hij ziet alles, Zijn oog is vrouwelijk en
mannelijk, Zijn zegen komt uit het oosten en uit het westen.
Dus die nacht, toen ik zwanger was van Danie, keek ik naar de hemel, gelukkig
was er geen bewolking en scheen het maantje, en toen ik zag hoe stil het uitspansel
de schepping uitbeeldde, de mystieke zin van de levensbron en de sprookjes, de
reizen en de thuiskomsten van goden en halfgoden, de verlossingen, toen kneep ik
mijn ogen dicht.
Ik maakte mezelf blind, er was evenmin dwang of kracht. Mijn lichaam gloeide,
mijn lichaam was onder mijn geloken oogleden warm aan het worden, en al mijn
bloedvaten vulden zich met bloed. Ik heb echt geluk dat ik een vrouw ben, ik kon
bidden met mijn bloed, een vrouw heeft zoveel weefsel in haar onderbuik en haar
geslachtsorganen, haar borsten, die kunnen volstromen, sorry Rickie maar het is meer
dan bij een man, en de capaciteit neemt toe naarmate ze ouder wordt en zwanger is
geweest.’
‘Jezus, ik wil met je naar bed, kijk niet zo.’
‘Soms kijk jíj heel speciaal, glimlachend als de Mona Lisa, soms denk ik dat de
kunsthistorici gelijk hebben als ze beweren dat het een man was, nou ja, een jongen
feitelijk.’
‘Maar die opgezette vingers, het oedeem, duidt dat niet op een vrouw die een kind
verwacht?’
‘O ja, en de kracht die uitgaat van die blik, dat schilderij laat mensen
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naar adem snakken, maar altijd pas later, als ze zich het beeld herinneren.’
‘Waar denk jij op dit moment, want elke herinnering is verbonden met een ander
herinnering, het vormt toch een streng, zoals vijgen aaneen worden geregen.’
‘Ik herinner me dat ik een jaar of dertien was, of jonger, misschien elf jaar, ik weet
het niet meer. Ik herinner me alleen dat ik verrukkelijk verliefd was. Toen ik een
meisje van vier was werd ik al verliefd, maar ik keek nog als een kleuter, ik zág een
kleuter. Ik weet zeker dat het toen al zuivere verliefdheid was, ik zie mezelf naar
hem kijken, ik herinner me mijn blijdschap als hij zich vertoonde, alsof ik veranderde
in het heldere water van een beek en zijn richting uitstroomde. Dat ventje was een
jaar ouder en stond met zijn kopje voor het geribbelde glas aan de achterkant van
ons zomerhuisje naar binnen te kijken, vroeg in de ochtend als we ons toilet maakten.
Mijn ouders huurden jarenlang in de maanden juli en augustus zo'n houten huisje op
de Veluwe, met openslaande deuren, stapelbedden, een tweepitsgasstel en een open
haard waar we dennenappels in brandden, het was midden in een groot naaldbos.
Mijn moeders blauwe ogen werden tijdens die vakanties donkerder, haar lichaam
ronder. We sliepen met elkaar in één kleine slaapkamer. Ik sliep vast, ik was een
kind, ik hoorde niet hoe mijn ouders de liefde bedreven. Maar overdag, als de zon
scheen zag ik, intuïtief kijkend en begrijpend, de lust in haar ogen branden.’
‘En wat zag je bij je vader?’
‘Niets! O, je lacht Ricardo, je neemt me niet serieus, jawel, je lacht ventje.’
‘Ik wil wel jouw ventje zijn, alleen van jou.’
‘Nou Rickie, ik zag niks bij mijn vader, of zag ik zijn gratie... ik zag nauwelijks
zijn ogen, ze waren altijd tot spleetjes geknepen en hij had zo'n tros wimpers waar
elke vrouw jaloers op is. Hij leek een onkwetsbare held, hij leek op Batman wanneer
hij mij op zijn schouders zette, en je weet hoezeer ik door Batman ontroerd kan
worden, ja ja, dat is zo... Maar ik praat nu over zijn uiterlijk, nee, nee, ik praat ook
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over zijn ziel, ik zag dus wel een weerspiegeling van zijn gevoelens. Maar in mijn
herinnering was mijn vader toch onkwetsbaar, in tegenstelling tot mijn moeder en
mijzelf.
Misschien is een vrouw kwetsbaar omdat je altijd haar ogen kunt zien, mijn vader
had een mager gezicht met brede zwarte wenkbrauwen en veel rimpeltjes om zijn
smalle, helle ogen, zijn zwarte, sluike haar viel over zijn ogen, hij had diepe groeven
om zijn mond.’
‘Is een vrouw naakter?’
‘Ja, en jij nu ook, Ricardo Gout, met je geschilderde kinderportet-gezichtje uit de
zeventiende eeuw.’
‘Waarom huil je, Madeleine?’
‘Omdat ik van je hou, omdat je me zo vertrouwd bent, omdat je ogen geen leugen
verbergen, geen berekendheid, geen dof licht, omdat ik het poppetje in je ogen zie,
en jij houdt van haar.’
‘Maar toen je nog een klein meisje was en jullie de zomermaanden doorbrachten
in het zomerhuisje, hield er al een jongen van je, wat gebeurde er als je hem zag?
Liep je hem tegemoet?’
‘Ja, ik holde naar de deur en verkondigde opgewonden aan mijn moeder en vader
dat Stefan er was. “Stefan, kom dan,” schreeuwde ik naar de hoek van het huisje,
daar stond hij, ik wist het zeker, daar was het raam met het geribbelde glas. Als hij
niet opschoot, haalde ik hem op en trok ik hem aan zijn arm mee.
“Hier is hij weer,” zei ik tegen mijn ouders. Stefan deed nooit een mond open waar
zij bij waren, hij had een kleine rode mond en ronde donkere ogen, zijn neus was
een beetje plat en in zijn kin zat een kuiltje. Hij staarde naar me, dronk limonade en
rende dan het huisje weer uit. Stefan is leuk, besliste ik als ik weer alleen was. “Kom
je morgen weer?” vroeg ik aan de inmiddels onzichtbare Stefan. Maar pas toen mijn
seksualiteit blindelings het proces volgde van groot-meisje-worden toen ik ongesteld
werd, kon ik er eindeloos van genieten dat een jongen belangstelling voor me toonde.’
‘Ik ken je al zolang, maar niet vanaf de tijd dat je vier jaar was, of vijftien, ik ben
jaloers op de tijd die je aanraakte en je verliefd maakte op een jongen, Madeleine,
wat voelde je op je vijftiende?’
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‘Eerder al, na Stefan werd ik alert. Een jongen in zijn volwassen-worden-stadium is
het mooiste onderdeel van de schepping. Als we de heilige boeken moeten geloven,
heeft God gezegd: laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis. En
als je daarna denkt aan Gods zoon die stierf op zijn tweeëndertigste, dan blijkt dat
God bijna alleen iets weet over gozertjes die uitgroeien tot van die grappige jonge
mannen.’
‘Maar wat doet de man die blijft leven en oud wordt?’
‘Die moet zijn leven lang houden van een vrouw, hoe vaker ze naar hem kijkt, des
te veerkrachtiger hij wordt. Hij bereikt bijna het stadium van een volmaakt mens,
jong en oud tegelijk.

2.
Een man zit te werken en hup daar komt zijn vrouw aanstuiven. Opeens vertoont
zijn beeldscherm vreemde vlekken, zijn tekst is verdwenen, een nieuw gedicht foetsie.
‘Wat doe je nou?’ verwijt hij haar.
‘Lieve help, ik keek alleen maar. Zullen we straks naar een restaurant gaan, sushi's
eten, en daarna dansen?’
‘Mijn tekst is weg, wat een ramp!’
‘Ik kéék alleen maar!’
Nukkig, zachtjes vloekend, diept hij zijn tekst weer op. Hij leest het nauwkeurig
over, zijn conclusie is dat het pasgeschreven gedicht schipbreuk heeft geleden, het
heeft geen body; romp noch achtersteven.
‘Houd je hersens erbij, print het uit en lees het opnieuw,’ mompelt hij tegen
zichzelf, met een zweem van hoop in zijn stem.
Maar omdat de printer weigert, begint hij te razen, zijn vrouw komt achter hem
staan: ‘Wat beweerde je daar? Mijn schuld, ik ben met geen vinger aan je spullen
geweest. Krijgen we dat gelazer? Ja hoor, vroeger was het zeker je moeder die alles
verpestte en nu ben ik het. Sorry, grapje, ik heb honger, ik ben een beetje misselijk,
daar word ik scherp van, of niet, of geïrriteerd... Ik vind je trouwens het knapst als
je kwaad bent, die prachtige groeven in je voorhoofd.’
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3.
Of een man dooft de lichten in zijn huis, de zon ging onder, de nacht viel. Zijn vrouw
ligt al in bed, de korenbloemgeur van haar eye make-up remover dringt tot zijn neus
door, net een westenwindje van zee. Zodra hij zich heeft uitstrekt onder het witte
laken en het dekbed, glipt ze uit bed. ‘Even een boek ophalen, gedichten,’ fluistert
ze.
Haar man dommelt weg, hij droomt van de maan en de sterren, of hij droomt niet,
hij let weer eens niet op in zijn slaap. Opeens schrikt hij wakker van een stem:
‘Godver, vallen al die boeken om, o o, nog een stapel.’
Zijn vrouw holt de trap op, boven is de slaapkamer, in haar haast sleurt ze schone,
drogende was mee van het wasrek dat aan de deur hangt.
Ze tilt het dekbed over zich heen, met een plofje kantelt het, zodat haar man naakt
ligt, en als ze giechelend aan háár hoofdkussen trekt, wordt zíjn hoofdkussen mee
geschoven. En als ze haar hoofd op zijn buik legt, lacherig nog steeds, en naar zijn
prachtige geslacht kijkt, omringd door van die olieachtig glanzende haartjes, alsof
zijn lichaam maar niet oud wil worden onder haar ogen, rijst het op, haar blik vult
zijn bloedvaten met warm bloed en kreunend rolt hij zich op zijn buik.
‘Madeleine, niks kan me stoppen nu, maar opeens... je brengt me in verwarring.
Madeleine, kíjk niet zo in het donker!’
‘Ricardo Gout, vertrouw me, als ik wil laat ik hem weer hard worden als een koraal
die ikzelf heb opgedoken,’ fluistert Madeleine Roza, ‘met mijn ogen, weet je.’
Li Ye was een courtisane (of, volgens andere bronnen, een taoistische non)
die later in de keizerlijke harem werd opgenomen. Acht uitersten: Spiegel
van de klassieke Chinese poëzie. Uitgeverij Meulenhoff, 1991
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Ineke van Mourik
Radicalinski en burgertrut
Op 1 april 2001 was het een feit: klokke twaalf in de nacht van 31 maart op 1 april
staan vier homoparen voor de Amsterdamse burgemeester Cohen om de officiële
bevestiging van het burgerlijk huwelijk te ontvangen. Voor het stadhuis komen
glanzende limousines aanrijden. De deuren gaan open en... Help, dit kan niet waar
zijn! Twee witte bruiden kijken stralend in de camera. Dit is een grap, dit is camp,
dit is Arjan Ederveen in zijn programma 25 Minuten. Gebiologeerd blijf ik kijken.
Een glanzend stel nichten opgetut met corsages volgt de twee bruiden. In de raadszaal
hangt de ernst van het historische moment. Wereldwijd worden de beelden
uitgezonden. Nederland is wederom gidsland. Nederland gidsland? Mijn eerste
gedachte is: hebben we het hier allemaal voor gedaan? Is dit het resultaat van de
eeuwenlange strijd tegen discriminatie en geweld tegen homo's: te eindigen als
mislukte klonen van hetero's? De volgende is: wat geweldig dat de emancipatie van
de homoseksuele medemens een feit is, dat er gelijke rechten zijn verworven.
Ik word gekweld door de eeuwige paradox die ook al een rol speelde in het
feminisme. Ik ben voorstander van de emancipatie van vrouwen, het recht om bij
wijze van spreke generaal te mogen worden en net zo moordlustig als mannen te
mogen zijn. Maar nog meer omarm ik het radicaal-feminisme. Het feminisme dat de
mogelijkheden onderzoekt om het anders te doen, om verder te gaan dan emancipatie.
Als we allemaal getrouwd en wel in onze eensgezinswoningen zitten, wat hebben
we dan eigenlijk gewonnen? In mij vechten de radicalinski en de burgertrut om
voorrang.

Ik ben een gouden munt
Terwijl camera's uit de hele wereld het burgerlijk homohuwelijk vastleggen, denk
ik aan twee boeken die in de jaren negentig zijn verschenen en die mij als
lesbo-feministe echt vrolijk maken. In 1994 werd bij uitgeverij Vita in Amsterdam
het boek Ik ben een gouden munt van Gloria Wekker uitgegeven en in 1999 bij
Columbia University Press in New York Female
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Desires: Transgender Practices across Cultures onder redactie van Evelyn Blackwood
en Saskia Wieringa. In beide boeken is een schat aan gegevens te vinden over erotiek
en seksualiteit tussen vrouwen in niet-westerse culturen. In het boek van Wekker
wordt het matiwerk in Suriname, uitgebreid beschreven. In het boek van Wieringa
en anderen, geïnstitutionaliseerde vriendschappen tussen oudere en jonge
adolescentenmeisjes, Chinese sisterhood-gemeenschappen, Indiaanse two
spirit-vrouwen die sociaal als man leven, tombois in West-Sumatra,
vrouwenhuwelijken in Lesotho. Met elke nieuwe variant, elke nieuwe beleving van
het vrouwelijke lichaam ontvouwt zich een waaier van same sex-samenlevingsvormen.
Vormen van subculturen waarvan het bestaan is weggemoffeld in het antropologische
rariteitenkabinet als iets van primitieve volken, of die door wereldse en geestelijke
gezagsdragers botweg worden ontkend of uitgebannen. Eeuwenlang hebben wij ons
in de patriarchale luren laten leggen met alle nadelige gevallen van dien: een rigide
systeem met twee soorten regels. Een voor mensen met mannelijke lichamen en een
voor mensen met vrouwelijke lichamen die vast omschreven rollen kregen toegewezen
onder de beschermende paraplu van de Vadergod en de Heteroseksualiteit, de
onaantastbare goddelijke twee-eenheid.

Hel en verdoemenis
Het burgerlijk huwelijk was nog maar net geconsumeerd, de vier echtparen zaten
nog na te sudderen op hun bankstellen, of een Rotterdamse imam, met in zijn kielzog
een aantal fundi-collega's, begon hel en verdoemenis te preken over homoseksualiteit.
Homoseksualiteit zou schadelijk zijn voor de samenleving omdat als deze ziekte zich
verspreidt dit zal leiden tot het uitsterven van de menselijke soort. De paus in Rome
verkondigde zijn mening over homoseksualiteit enige tijd daarvoor op een wat
tolerantere wijze, maar in de kern zit hij op één lijn met zijn fundamentalistische
islamitische mannenbroeders. Als mensen er dit soort opvattingen op na houden, zou
je bijna wensen dat de voorspellingen van de imam op korte termijn zouden mogen
uitkomen.
Vanuit de heilige geschriften, de bijbel en de koran, daalt via de gerok-

Lust en Gratie. Jaargang 17

133
te religieuze bemiddelaars hier op aarde de goddelijke mening over homoseksualiteit
op ons neer. En wie waren of zijn wij, nederige aardbewoners, om dit gezag te tarten?
Velen hebben in de loop van de tijd dit gezag getart en hebben dit moeten bekopen
met hun leven of met maatschappelijke uitstoting. Later toen, althans in het Westen,
de heilige geschriften aan kracht begonnen in te boeten werd de vloek van God
vervangen door de meer menselijke benadering van de psychiatrie. De zonde werd
een ziekte, en daar konden wij het mee doen. Eerst gemangeld door de godsdienst
en vervolgens door de wetenschap. Totdat, door grote inspanningen van de
homoseksuele gemeenschap zelf, ook deze opvattingen op de helling gingen. Maar
wie niet ten prooi wil vallen aan de indoctrinatie van hetero-ideologen, moet
permanent al haar of zijn geestelijke vermogens gebruiken om gezond en alert te
blijven. Het is bij tijden roeien tegen de stroom in. En als de draak van de indoctrinatie
op de ene plek is verdwenen, steekt hij meestal ergens anders zijn kop weer op.
De aan de mens, door God wie weet, gegeven speelsheid, flexibiliteit en variëteit
van de menselijke natuur worden door de hetero-ideologen op grove wijze
verkwanseld. Ten behoeve van het eigen particulier of politiek gerief, van het
krampachtig in standhouden van een wereld waarvan de fundamenten al lang door
houtrot zijn aangetast.

Vrijheid van meningsuiting
Tot mijn grote vreugde was de verontwaardiging - zowel van politieke als
niet-politieke zijde - over de uitspraken van de imam groot. Het is al te makkelijk
om zijn uitspraken af te doen als een folkloristisch importartikel uit de cultuur van
het Rif-gebergte. Meningen, gedachten zijn niet vrijblijvend. Op den duur creëren
zij realiteiten. Dat weten de verkondigers van verderfelijke opvattingen maar al te
goed. De bevrijding van groepen mensen uit de gevangenis van discriminatie en
geweld komt mede tot stand dankzij de vrijheid van meningsuiting. Maar diezelfde
vrijheid van meningsuiting wordt door velen misbruikt om opnieuw een wereld te
scheppen waarin die vrijheid wordt beknot (Iran, Afghanistan, om maar enkele landen
te noemen) of om allerlei misstanden te recht-
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vaardigen (harde porno en uitingen van verbaal geweld, onverteerbare,
exhibitionistische en voyeuristische tv-programma's met een hoog Büch- of
Frequin-gehalte).
In een redactioneel in de Volkskrant van 11 mei 2001 staat de paradox zwart op
wit: ‘Zo mogen religieuze opvattingen over de zondigheid van homoseksuelen worden
uitgedragen en verkondigd, mits die niet onnodig kwetsend zijn.’
Je mag wel antisemitisch zijn, als het maar niet onnodig kwetsend is. Voel je hem?
Het verkondigen van de zondigheid van homoseksualiteit is per definitie kwetsend
voor mij en mijn homozusjes en -broertjes. Bovendien weet ik zeker dat mijn oude
gelovige katholieke moeder zich nog steeds wat aan die zondigheid gelegen laat
liggen omdat gezagsdragers deze meningen luid of stilzwijgend blijven uitdragen.
Wat je eigenlijk moet lezen, is het volgende: alles mag worden gezegd en
verkondigd zolang het niet uitloopt op concrete mishandeling, moord, doodslag,
verdelging en vernietiging. Maar als de grenzen echt worden overschreden, als de
woorden in daden worden omgezet, wie beschermt ons dan? Wie gaat dan mee de
straat op? Bij wie kunnen we dan onderduiken?
Uit onmacht en radeloosheid hebben we een grens getrokken, want de vrijheid
van meningsuiting is een hoog goed. Maar tegelijkertijd kan die vrijheid ons de kop
kosten. Zoals je van vrijheid van meningsuiting niet kunt zeggen dat die per definitie
goed is, kun je dat evenmin zeggen over bij voorbeeld heteroseksualiteit. De misdaden
en wangedragingen die in de naam van zogenaamde gezonde heteroseksualiteit
worden gepleegd, zijn eindeloos en zouden in een ziek brein kunnen leiden tot
ausrottung van alle heteroseksuelen. Nu we toch aan het verdelgen zijn: wat te denken
van alle misdaden die mensen pleegden in naam van godsdiensten en niet-religieuze
ideologieën? Pagina 3 van de Volkskrant van 11 mei kan ons op nog een idee brengen.
Onder een stuk met citaten uit de bijbel en de koran over de verderfelijkheid van
homoseksualiteit staat een artikel over een lesbisch stel dat een man, die bij hen
inwoonde, op gruwelijke wijze mishandelde en vermoordde.
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Weg ermee, met al die vieze potten en andere homo's. Weg met alle religies. Weg
met heteroseksuelen. Weg met vrouwen die zich niet aanpassen, weg met iedereen
die ons niet aanstaat. Weg met dieren die andere dieren met hun virus besmetten.
Dat laatste hebben we echt gedaan en dat ruimde lekker op. Ja, imam, zo gaan wij
in het Westen met onze dieren om en misschien zette u dat aan het denken.
Als er iets of iemand niet deugt, dan zijn wij het zelf, soms ondanks en soms
dankzij onze politieke, religieuze, ideologische of seksuele voorkeuren.

Gerieflijk bankstel
Ik ben een religieus, spiritueel mens. Ik zeg dat hier omdat mijn weerzin tegen de
vernederende opvattingen van met name de grote gezaghebbende religies mij niet
seculier hebben gemaakt. Er bestaan goede en kwalijke vormen van religie en
spiritualiteit, van vrijheid van meningsuiting; er bestaat goede en slechte seksualiteit
(he, ho of bi), en dit gaat op voor meer zaken. Ik ervaar mijzelf als een deel van een
groter geheel dat het aardse overstijgt. Voor mij gaat het zolang ik leef om het eigen
gedrag, de verbondenheid met andere mensen en de aarde met alles wat daarop leeft,
en om de speelse en creatieve bijdragen die ik kan leveren aan positieve
ontwikkelingen in dit tamelijk helse oord.
De traditionele religies hebben, voor zover zij niet drastisch moderniseren, met
name waar het opvattingen over vrouwen en andersdenkenden betreft, volkomen
afgedaan. Wat voor mij niet heeft afgedaan, is wat er vóór of buiten de grote
patriarchale religies was en is. Sporen daarvan zijn te vinden in de twee boeken die
ik hierboven al noemde. Deze opmerkelijke boeken kregen nauwelijks of geen
aandacht in de Nederlandse media. Nog opmerkelijker is dat zelfs Lust & Gratie, dat
toch zijn wortels heeft in de lesbisch-feministische beweging, er geen aandacht aan
heeft besteed. Deze boeken zouden verplicht voer moeten zijn voor imams, pausen
en andere hetero-ideologen. Zij zijn een repliek in de discussie over homoseksualiteit
en tegelijkertijd een verfrissend geluid voor onszelf tegen de zelfgenoegzaamheid
van de homoseksuele subcultuur.
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Y. Né
Heimelijk pad
Uit bloed en schuim steeg zij
toen de tijd de hemel castreerde.
Zo ook stortten sluipdieren der liefde
af in mij en lusten tieren er roerig
Haar gewijd waren vruchten, roodste
bloemen, vissen. De ruigsten onder
de wilde beesten aaide zij. In huid
en vlees vind ik als zij mij terug.
In het likkende gaan, op het innige
bed, altijd kookt liefde, ik loop er
van over en met wassende armen
rol ik langs kusten naar jou.
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Marja Pruis
The Silence of the Peacocks
Op zoek naar Flannery O'Connor
April is een wrede maand. De weg van Atlanta naar Milledgeville ligt bezaaid met
lijken. Fretten, marmotten, konijnen en andere kleine bontachtigen hebben hun
voorjaar vroegtijdig zien eindigen tegen de vangrail, of plat op het asfalt. Georgia
on My Mind staat op de nummerborden van de voorbij zoevende auto's. In
Milledgeville bloesemen en bloeien de peren- en perzikbomen uitbundig. Bontjes
genoeg nog hier, want het wemelt van de eekhoorns, in de perkjes, de bomen, tot in
de dakgoten aan toe zie je de wollige staartjes wegschieten. Het bordkartonnen dorpje,
aan één kant begrensd door een gekkengesticht en aan de andere kant door een
heropvoedingskamp voor delinquente jongens, lijkt op het eerste gezicht met zijn
ene lange hoofdstraat waar bruidskledingzaak en begrafenisonderneming domineren,
weggeplukt uit Amityville horror. ‘Yawl come back!’ gebiedt de verkoper als we zijn
winkel met parafernalia van Gone With the Wind en aanverwante
Burgeroorlog-nostalgia verlaten, zodat even de schrik rijst dat we hem iets
verschuldigd zijn. Pas als we deze afscheidsgroet de komende dagen uit verschillende
monden horen, beginnen we oor te krijgen voor de hartelijke ondertoon.
De samentrekking van you en all blijkt ook in de dialogen van Flannery O'Connor
heel gebruikelijk, maar dat valt me nu pas op. Nu, gezeten op de porch van de
Antebellum Inn, hartje Milledgeville, waarnaar we zijn afgereisd in de hoop iets te
kunnen proeven van de sfeer van het werk van O'Connor op de plek waar ze woonde
en werkte, misschien zelfs om haar wrede, geestige en raadselachtige verhalen beter
te kunnen begrijpen, en anders gewoon maar om bloemen op haar graf te leggen. De
Antebellum Inn wordt gerund door een zussenstel waarvan de één getrouwd is met
een man die zich niet laat zien, maar blijkens de foto bij de receptie een sprekende
gelijkenis met John Cleese vertoont. De ander geeft haar liefde aan de eekhoorns én
aan het prepareren van het ontbijt. De ene ochtend verrast ze ons met wentelteefjes
met appel en kaneel, verdronken in de stroop, begeleid
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door vier rimpelige worstjes die het ook niet droog hebben weten te houden, de
andere dag beginnen wij met een soufflé van aardappel en ei. Met rode uien, zegt ze
met nadruk, om plotseling een enthousiaste kreet te slaken als ze buiten haar
lievelingseekhoorn ontwaart. Chester heeft ze hem gedoopt. Vroeger herkende ze
hem aan zijn manier van springen. ‘Hij hupte als een konijn,’ zegt ze. Omvangrijk
en amechtig doet ze onwillekeurig zelf een poging tot huppen. Sinds ongeveer een
jaar kan ze hem nog sneller herkennen omdat zijn staart verdwenen is. Eraf gehapt
of eraf gereden. ‘God, wat hou ik van die eekhoorn.’ Vanachter het raam kijkt ze
hoe een kluwen eekhoorns zich tegoed doet aan de bakjes voer die ze iedere ochtend
in de achtertuin klaarzet. Waarom smelten sommige mensen bij de aanblik van
varkens, doen anderen een moord voor een eekhoorn en leggen weer anderen zich
toe op het fokken van bouviers?

Stenen tafelen
Flannery O'Connor (1925-1964) hield pauwen op de boerderij die ze samen met haar
moeder bewoonde aan de rand van Milledgeville. In een artikel voor een blad genaamd
Holiday, in 1961, beschrijft ze hoe het begon, haar liefde voor the king of the birds.
Sinds haar vijfde een gepassioneerd verzamelaarster van allerlei soorten kippen en
kwartels, hoe vreemdsoortiger hoe beter, leek de pauw het gat te kunnen vullen dat
ze al enige tijd voelde gapen. Ze was inmiddels 27, had het ouderlijk nest al eens
verlaten om er, ziek, weer op terug te keren. Sinds haar vijfentwintigste leed O'Connor
aan lupus, de ziekte waaraan ook haar vader was gestorven, en die haar via krukken
naar de rolstoel en via steeds dikkere brillenglazen naar blindheid leidde. Voordat
ze ziek werd, had ze zes verhalen geschreven en een begin gemaakt met een roman.
Voor die roman-in-wording, die uitgroeide tot Wise Blood (1952), had ze een
aanmoedigingsprijs gekregen. Met haar verhalenbundel A Good Man Is Hard to Find
(1955) vestigde ze voorgoed haar naam. Hierna publiceerde ze nog een roman, The
Violent Bear It Away (1960). De tweede verhalenbundel, Everything That Rises
Must Converge (1965), verscheen al postuum. Ook na haar dood verscheen nog een
bundel essays en
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lezingen, Mystery and Manners (1969) en de verzamelbundel Collected Stories
(1971), die een jaar later werd bekroond met de National Book Award.
De verhalen en romans van Flannery O'Connor worden over het algemeen
beschouwd als exponent van de Amerikaanse southern literatuur. Broeierig, duister
en verwrongen zijn de voor de hand liggende kwalificaties om het werk van
uiteenlopende zuidelijke schrijvers als William Faulkner, Carson McCullers en
Eudora Welty te vangen, kwalificaties die sterker nog van toepassing zijn op het
werk van Flannery O'Connor. Vaak werd haar de vraag gesteld in hoeverre zij haar
thematiek geworteld zag in het zuiden. In verschillende lezingen die zij aan deze
kwestie wijdde, onder titels als ‘De regionale schrijver’ en ‘Het groteske in zuidelijke
fictie’, benadrukte zij het voordeel van de zuidelijke schrijver dat zijn land de oorlog
had verloren. De nederlaag confronteerde hem met de menselijke beperking én bracht
hem een gevoel voor mysterie bij. En omdat het zuiden nu eenmaal de bible belt van
de Verenigde Staten is, is dat mysterie een goddelijk mysterie, en de beleving van
die nederlaag iets wat op één lijn staat met de zondeval, zoals die in het Oude
Testament wordt beschreven. ‘Wij hebben een zintuig voor het absolute, kunnen ons
Mozes' gezicht voor de geest halen als hij de stenen tafelen aan stukken slaat,’ zei
ze in een interview. Die verhoogde zintuiglijkheid maakt volgens haar dat de
zuiderling nog steeds in staat is om een freak te herkennen als hij er één tegenkomt.
De afgedwongen afschaffing van de slavernij, de scheefgegroeide verhouding tussen
zwart en wit die met elkaar moeten zien te leven in plaats van boven of onder elkaar,
vormen dankbare stof voor groteske verhalen.
In Milledgeville, dat ooit hoofdstad was van Georgia en zichzelf nog steeds graag
profileert als Georgia's Antebellum Capital, gaan grandeur en verval zij aan zij. In
Brewers, dé fancy eetgelegenheid in de hoofdstraat waar op sommige avonden live
jazzmuziek te horen valt, verdienen studenten van de lokale Georgia College & State
University wat bij met het serveren van mediterrane salades en meergranenbrood.
‘Hi, I'm Kate, if there's anything I can do for you, just...’ Om de
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hoek, in een straatje van duidelijk minder allooi, staan in een grote hal pooltables in
strak gelid opgesteld. Genadeloos tl-licht doet de ontblote bovenlichamen van de
biljarters nog pafferiger lijken, hun toekijkende vrouwen bleker en hun kinderen
jengelender. In de brede lommerrijke lanen die de hoofdstraat aan de andere kant
kruisen, staan op gepaste afstand van elkaar majestueuze huizen, blinkend wit
geschilderd, lichtblauw of roze, met statige zuilen bij de entree en een brede porch
rondom, waarop schommelstoel en -bank doen verlangen naar zwoele zomeravonden.
Naarmate je verder van het centrum verwijderd raakt, wordt de bevolking zwart, de
huizen kleiner, vervelozer en de porches meer en meer verzamelplaatsen voor vuil
en plastic.

Regionaal trauma
Bij de plaatselijke Tourist Service krijgen we een plattegrondje uitgereikt waarop de
bezienswaardigheden van Milledgeville zijn aangegeven. Op het tekeningetje is het
huis aangekruist waar Flannery O'Connor als kind woonde, evenals de
universiteitsbibliotheek waar een kamer ‘van’ haar is ingericht, en de plek waar ze
begraven ligt. Opeens blijkt alles gewoon weer in kaart te zijn gebracht. Alhoewel,
alles? ‘Waar is de boerderij?’ vraag ik de Tourist-mevrouw. ‘Of is die afgebrand?’
‘Je bedoelt Andalusia,’ zegt ze geroutineerd. In een paar zinnen legt ze ons uit hoe
we er kunnen komen; we moeten de stad verlaten via een bepaalde snelweg en dan
de zoveelste afslag richting... ‘Maar,’ zegt ze meteen er achteraan, ‘ik geloof niet dat
je echt bij de boerderij kunt komen.’ Ze weet ook niet precies wie er nu woont, of
het in de familie is gebleven of niet. Het jeugdhuis is in ieder geval overgegaan in
de handen van een nicht van Flannery O'Connor die het huis heeft verwaarloosd en
bovendien beducht is voor bezoekers.
Flannery O'Connor wordt nogal eens afgeschilderd als een zonderling die een
schuw, teruggetrokken bestaan leidde. Haar ziekte beperkte haar weliswaar in haar
doen en laten, maar weerhield haar er niet van in de wijde omtrek lezingen te geven,
en journalisten en andere belangstellenden in haar huis te ontvangen voor interviews.

Lust en Gratie. Jaargang 17

143
Op de bekendste foto's ziet ze er nogal streng en nonachtig uit, maar haar gezicht is
dan al verwrongen en lichtelijk opgeblazen door haar ziekte en de medicijnen die ze
daartegen slikte. Foto's van enkele jaren ervoor, toen ze na creative writing te hebben
gestudeerd aan de universiteit van Iowa, enige tijd in New York en Connecticut
woonde, laten een andere vrouw zien, met een gecoiffeerd hoofd, brilloos,
glimlachend. Uit de bundeling interviews, Conversations with Flannery O'Connor
(1987), komt ze hartelijk naar voren, geïnteresseerd, geduldig en vooral humoristisch.
Droogjes vertelde ze aan een journalist haar hoogtepunt al te hebben beleefd op
vijfjarige leeftijd toen een van haar kippen, die in staat was om achteruit te lopen,
het bioscoopjournaal haalde. Toen een andere journalist de nacht door zou brengen
op Andalusia en ze druk doende was alle deuren op slot te draaien vanwege, zoals
ze zelf toelichtte, de nabijheid van het gekkengesticht en het heropvoedingskamp,
waarschuwde ze hem niet te schrikken als hij midden in de nacht ‘Help!’ zou horen.
‘Het zijn de pauwen maar.’
Dat de burgeroorlog ondanks het feit dat die alweer anderhalve eeuw geleden
beslecht is, nog steeds een regionaal trauma is, wordt ons duidelijk tijdens de
rondleiding in het voormalige gouverneurshuis. In een korte videodocumentaire
wordt verbeeld onder begeleiding van stemmige marsmuziek hoe de Confederates
het voor het nakijken hebben als generaal Sherman in november 1864 door
Milledgeville trekt en het stadje achteloos in beslag neemt, om zijn infamous tocht
richting Savannah te vervolgen. De periode dat het zuiden nog het zuiden was, waren
de glory days voor Milledgeville. De laatste jaren wordt er geld uitgegeven om de
monumentale vooroorlogse architectuur te conserveren, zodat Milledgeville kan
parelen in de historische route die in deze streek is uitgezet, The Antebellum Trail.
In talloze winkeltjes viert de nostalgie hoogtij; van soepkom tot borduurpatroon
wordt de herinnering aan het verleden in ere gehouden. In het uitkrantje What's up
in and around Milledgeville Right Now spuit een lokale columnist zijn gal over het
besluit de vlag van Georgia te veranderen en het heldhaftige embleem van de
Confederates te verklei-
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nen. ‘Ik vraag me af waarom zoveel politici tegenwoordig denken dat zwart en wit
wel harmonieus naast elkaar kunnen leven - maar alleen als de ene kant zijn
geschiedenis uitvlakt, evenals zijn geheugen en zijn culturele symbolen.’
In het verhaal ‘A Late Encounter with the Enemy’ uit A Good Man Is Hard to Find,
drijft Flannery O'Connor meedogenloos de spot met de zuidelijke verheerlijking van
het verleden. Ze voert hierin een 104-jarige oorlogsveteraan ten tonele die in
generaalsuniform op mag draven bij allerlei ceremonieën, maar in werkelijkheid zijn
uniform te danken heeft aan de première van Gone with the Wind.

Blasfemisch
Vlakbij de Tourist Service staat het huis waarin Flannery - die eigenlijk als eerste
voornaam Mary had, maar Mary O'Connor als schrijversnaam te Iers vond klinken
- haar kinderjaren doorbracht. Ze was geboren in Savannah, maar toen haar vader
ziek werd, week het gezin uit naar Milledgeville waar haar moeder oorspronkelijk
vandaan kwam en nog een familiehuis had. Met het plattegrondje in de hand
vergewissen we ons ervan dat dit echt het huis moet zijn. Geen bordje of plaquette
geeft verder iets aan. Het statige huis met twee verdiepingen, geheel in classicistische
stijl opgetrokken, maakt een verlaten indruk, er hangen dikke vervuilde vitrages voor
de ramen. Als ik het trapje naar de entree heb beklommen en me tussen de ionische
zuilen posteer, lijkt het echter alsof ik muziek hoor vanuit het souterrain. Vanuit dit
huis liep ‘Mary’ naar de enige katholieke kerk in deze protestantse omgeving, de
Sacred Heart Church, en bezocht ze het Georgia State College for Women.
Vaak werd de schrijfster gevraagd naar de christelijke boodschap in haar verhalen,
meestal als inleiding op de vraag waarom er zoveel wreedheid is in haar werk.
Theoretiseren over het religieuze aspect in het werk van Flannery O'Connor
rechtvaardigt weliswaar de gelaagdheid van haar werk, maar zou ook de onterechte
indruk kunnen wekken dat haar verhalen en romans een vrome inslag zouden hebben.
Een schrijver moest volgens haar dat wat niet voor het blote oog
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zichtbaar is, concreet zien te maken, net zoals in bijbelverhalen het absolute concreet
wordt voorgesteld. De wijze waarop O'Connor het Woord vlees doet worden en de
goddelijke almacht verzinnebeeldt, is echter op z'n zachtst gezegd onverwacht en
naar doorsnee christelijke maatstaven misschien zelfs blasfemisch te noemen. Dat
de mens nietig is, maar dat hij dat zelf nog niet weet of ontkent, ligt ten grondslag
aan haar schrijven. In feite leert zij haar personages een lesje. Een lesje dat ze niet
licht meer zullen vergeten, ware het niet dat ze er nogal eens het leven bij laten. Het
besef van eigen nietigheid breekt door in het aanschijn van bijvoorbeeld een
seriemoordenaar, een pauw, een Poolse immigrant of een houten beeld van een neger.
Zij zijn in O'Connors verhalen degenen die plotseling het licht doen doorbreken of,
meer in haar stijl, de hamer op het hoofd doen neerkomen.
De combinatie van intens realisme en een ongrijpbare onderlaag maakt dat haar
verhalen, hoe vaak je ze ook leest, in wezen raadselachtig blijven. Ook als je ze
herleest op de porch van de Antebellum Inn behouden O'Connors verhalen hun
magische kracht, al is ons voorstellingsvermogen van het een en ander voorgoed
vergroot door het zangerige gekoer van onze gastvrouw die alleen maar eekhoorn in
haar hoofd lijkt te hebben. Geheel in de stemming bedenken we in welke gedaante
de goddelijke aanwezigheid zich aan haar zou kunnen openbaren.
Op weg naar de universiteitsbibliotheek valt in een etalage een T-shirt op, waarop
een grote bloederige spijker is afgebeeld. ‘He didn't die in vain’ staat er in een robuust
lettertype onder. In de grote hal, waar in carrévorm computers staan opgesteld waarop
gratis ge-internet mag worden, komt direct een bibliothecaresse op ons toe met een
apparaat in haar hand. Als we vertellen waarvoor we hier zijn, zegt ze dat ze de
afstandsbediening voor de video al heeft gepakt. ‘You looked just like
O'Connor-people.’ We worden naar boven gedirigeerd, alwaar we de
richtingaanwijzers volgen met O'Connor Readingroom. Eenmaal gearriveerd stuiten
we op glas. De readingroom van Flannery O'Connor mag met recht geconserveerd
heten: de hele
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kamer is achter glas opgeborgen, als wordt hier een biotoop gekoesterd. Als kinderen
drukken we ons neus tegen de spiegelende ruit. Achter en opzij van haar bureau,
stoel en typmachine, staan de wanden vol met boekenkasten. Negen delen Truth zien
we staan. Drie delen Christian Spirituality: The Kingdom of God, Themes of the
Bible en Leo XIII. Maar ook: Homerus, Joyce, Dostojevski. The Humorous Stories
of Edgar Allan Poe. En: Hitler in Ourselves. Opengeslagen op de schappen enkele
exemplaren van een tijdschrift waarvoor Flannery O'Connor, die haar carrière als
cartooniste begon, tekeningen maakte. Ook hangen er schilderijen die ze maakte toen
ze met haar moeder Andalusia betrok. Over haar schilderkunst liet ze zich in een
interview wegwuivend uit, ‘er waren wat lege muren en daar moest wat komen te
hangen’, terwijl vooral haar kleurige zelfportret met zware bril en pauw op de
achtergrond indrukwekkend is. Pauwen zijn alom aanwezig. Een presse-papier in de
vorm van een pauw, verschillende beeldjes, foto's en afbeeldingen, en na enige tijd
zien we dat zelfs de vloerbedekking in pauwenpatroon is geweven. De
afstandsbediening trekt zich niets van de glazen vesting aan en zet de korte videofilm
in werking. Geen sprekende Flannery O'Connor jammer genoeg, maar veel bewegende
beelden van Milledgeville, afgewisseld met kiekjes uit het fotoalbum. Voordat we
de bibliotheek verlaten, schaffen we alle aanwezige o'conneriania aan, dat wil zeggen:
ansichtkaarten en de nieuwsbrief van The Flannery O'Connor Society, The Flannery
O'Connor Bulletin waarin alle mogelijke thema's door (semi-)wetenschappers worden
uitgeplozen (The Relationship Between Touch and Health in Flannery O'Connor)
en een vlugschrift genaamd Peacocks Feathers waarin studenten verhalen publiceren,
geïnspireerd door Haar.

Onzichtbare optocht
Toen een journalist haar vroeg welk advies zij jonge schrijvers zou geven, zei Flannery
O'Connor allereerst: ‘Laat een personage nooit denken voordat je weet hoe hij
eruitziet.’ Haar volgende devies luidde dat de schrijver in het begin van een verhaal
niet grof en overdreven genoeg te werk kan gaan. Pas vanaf pagina vier mag hij zich
subtiliteiten permitteren. De schrijver
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moet er vanuit gaan dat de gemiddelde lezer mentaal niet ouder is dan dertien. Verder
vond ze schrijven een kwestie van laten zien en verbergen: waarover je schrijft
weerspiegelt vanzelfsprekend dat wat je weet en interesseert, maar hierin moet je
vooral niet te rechtstreeks zijn. Een schrijver moet zich ook enig staren kunnen
veroorloven, vond ze, waarbij de blik zich fixeert, het beeld even wazig blijft en pas
langzaam weer scherp wordt.
Op weg naar Andalusia maken we een tussenstop in een winkeltje bij een
benzinestation, waar het naar gebakken kip ruikt en waar de schappen vol liggen met
marshmellows in alle kleuren en formaten. De man achter de kassa heeft maar één
oog. Waar zijn andere oog misschien ooit heeft gezeten zit nu alleen een vel. Een
vel met een klont eronder. ‘Yawl come back!’ roept hij ons na. Ter hoogte van Holiday
Inn temperen we vaart. ‘Ja, hier moet het zijn!’ roep ik als ik een kleine opening
tussen de bosschages aan de overkant van de weg ontwaar. Met piepende remmen
maken we een slalom en duiken het groen in. Om al na anderhalve meter zandweg
tegen een onverbiddelijk hek aan te rijden. ‘No trespassing.’ ‘Private property.’
‘Violaters will be prosecuted.’ Tot hoog in de bomen worden we aldus welkom
geheten, zodat we ook het smalle witte naambordje ontdekken: Andalusia. We turen
over het hek, maar door de dichte begroeiing is niets te zien. Alleen maar bomen en
misschien iets glooiends groens erachter. Horen we dan niet op zijn minst wat schrille
kreten?
Toen Flannery O'Connor haar eerste plukje pauwen ontving, een haan en een hen
met vier jonkies, per trein in een krat uit Florida aangevoerd, werd haar verteld dat
pauwen een delicate gesteldheid hadden en dat het maar de vraag was of ze tot
voortplanting zouden komen in een vreemde omgeving waar bovendien een minder
zacht klimaat heerste. Negen jaar later had ze veertig pauwen rondlopen op het erf.
‘Het is moeilijk om de waarheid over deze vogel te vertellen,’ schrijft O'Connor in
haar verhandeling over pauwen. De ochtenden ruimde ze in om te schrijven, de
middagen bracht ze door met het observeren van haar pluimvee. In ‘The Displaced
Person’ (uit A Good Man Is Hard to Find) denkt de priester, geconfronteerd met een
pauw in
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volle glorie, oog in oog met de verlosser te staan, terwijl de boerin wel beter weet:
het is een veelvraat. Tot afgrijzen van O'Connors moeder aten de pauwen álles.
Pinda's, fruit, groente. Ook haar bloemperken zag ze leeg geschrokt worden; geen
steel, knop of blad bleef achter. De hekken en hekjes rond de boerderij hingen uit
het lood, omdat de pauwen bij voorkeur een uitkijkpost innamen waarbij hun staart
naar beneden kon hangen. ‘Biedt een pauw op een tuinhekje slechts een superbe
aanblik,’ schreef O'Connor, ‘zes of zeven pauwen op een hek is onbeschrijflijk.’
Voor melancholici, schreef ze, is het geluid dat pauwen voortbrengen melancholiek,
voor hysterici klinkt het hysterisch. ‘Voor mij heeft het altijd geklonken als gejuich
voor een onzichtbare optocht.’ 's Nachts moet hun geroep tot in de wijde omtrek te
horen zijn geweest. Zoals O'Connor op schrift hun klanken benadert, moet het hier
ooit Milledgeville horror zijn geweest.
Lee-yon lee-yon,
Mee-yon mee-jon!
Eee-e-yoy eee-e-yoy!
Eeee-e-yoy eee-e-yoy!

De man met het ene oog trekt onweerstaanbaar op de terugweg. Cola, nú, misschien
een kippetje. Weer die schappen afgeladen met mierzoete viezigheden, onduidelijke
plakkerige klonters in folie gewikkeld. Helemaal in de hoek blijken nog enkele
vrieskisten heerlijkheden te bevatten. Grijze reuzengarnalen, stapels varkensoortjes,
gezellige pizzadozen, grote blokken wit. Wit wat? Op kleine etiketjes staat het echt,
in drukletters, minutenlang staren we erop: peacock-meat. De eenogige roept ons
weer na als we de zaak verlaten. Zijn schorre stem echoot nog in onze oren als we
Milledgeville al lang achter ons hebben gelaten.
Yawl come back
Ye hear!
Yawl come back now!
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Maria van Daalen
Opinión1
Critics: in your sight
no woman can win:
keep you out, and she's too tight;
she's too loose if you get in.
Sor Juana Inés de la Cruz

In de ochtend open ik mijn mailprogramma en vind een verdrietige e-mail van Anne
Vegter. Haar werk, gevraagd door de redactie van Lust & Gratie voor het laatste
nummer, is door diezelfde redactie geweigerd. Ik ben hoogst verbaasd. Allereerst,
omdat een redactie ingeval zij het gevraagde werk niet wenst te publiceren zij toch
niet botweg mag weigeren maar minstens om uitleg of om nieuw werk dient te vragen.
Er is zoiets als, ja, helaas, a gentlemen's agreement. En verder vind ik het nieuwe
werk van Anne prachtig. Ik besluit dan ook tot een kleine, vriendelijke actie. Als
volgt.

e-mail
Beste redactie,
Het nieuwe werk van Anne Vegter vind ik erg goed. Daarom verbaast het me dat
jullie het geweigerd hebben. Publiceren! zou ik willen voorstellen. Als de redactie
het nog eens bekijkt, samen met een paar opmerkingen mijnerzijds? Ik denk dat het
werk van Anne een verschuiving doormaakt en soms is het niet eenvoudig die ‘mee
te lezen’, vooral niet wanneer een dichter blijkbaar van de gebaande paden afraakt.
En juist dan is het opletten. Zeker, het levert niet altijd een nieuw uitzicht op. Maar
het kan gebeuren, zoals nu & hier, dat aarzelend en tastend een nieuw paradigma
wordt gewekt.
Hartelijke groet, Maria van Daalen
Met de e-mail stuurde ik onderstaand mini-essay op. Ik heb het voor Lust
& Gratie een beetje bijgewerkt maar het levendige briefkarakter zo veel
mogelijk gehandhaafd.
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Ad ‘Domineeskinderen’
Algemeen
Anne en ik faxen elkaar geregeld nieuw werk. Toen dit gedicht op een ochtend uit
mijn fax rolde en ik het las, dacht ik direct, met stijgende verbazing: dit is wat zich
in mijn hoofd afspeelt. Bijvoorbeeld als ik aan het stofzuigen ben. Dat malen in mijn
hoofd, zo van ‘o ja en dit nog en dat en gisteren...’ Stofzuigen is niet typisch
vrouwelijk. Maar deze wijze van denken wel, alleen, het hoe en waarom ervan is
niet eenvoudig uit te leggen.
Vrouwen hebben over het algemeen andere denkprocessen dan mannen, en de
vrouwen onder de dichters verwerken die als vanzelfsprekend in hun gedichten daar ben ik de afgelopen jaren steeds meer van overtuigd geraakt. Regelmatig zijn
vrouwen van mijn [middelbare] leeftijd ontroerd door hetzelfde werk waar mannelijke
collega's ongemeen geïrriteerd op reageren. En dan gaat het vaak om lezeressen die
weinig poëzie lezen. Hoe komt dat? Ik deel niet de gangbare mening zoals verwoord
door Jeni Couzyn, die in 1985 een voorbeeldige keuze presenteerde in het door haar
samengestelde The Bloodaxe Book of Contemporary Women Poets2.: ‘What is
women's consciousness, that man cannot stand it in the world he has made? One
thing though is certain - it has always been for the content, and not the style or form
of their work that men have disliked women's poetry.’ Nee nee, zo bedrieglijk simpel
is het niet, zoals ik ook al aangeef met mijn motto van de zeventiende-eeuwse
Mexicaanse non Sor Juana de la Cruz. Zeker, er zijn tijden geweest waarin vrouwen
niet vrijelijk over erotiek konden schrijven, en de ervaring van het baren is
voorbehouden aan een vrouw, zoals zaadlozing mij een typisch mannelijke ervaring
lijkt. Maar er is iets aan de hand met de syntaxis en dus met het denken, en ik houd
het erop dat er een soort ‘lineair’ denken is en een soort denken in cirkels of in
spiralen. ‘Lineair’ denken is dan resultaatgericht denken, de taal gebruiken als
‘boodschappenbriefje’ (de term is, meen ik, van Bernlef), de taal referentieel
gebruiken. ‘In cirkels denken’ of in spiralen (zie voor deze laatste ook het essay van
Michaël Zeeman in de Volkskrant van 18 mei 2001 over de nieuwe bundel Electric
Light van Seamus

Lust en Gratie. Jaargang 17

151
Heaney) komt uitsluitend voor in poëzie (ook in de grote Griekse tragedies, zie
Martha Nussbaums The Therapy of Desire) en heeft tot doel de lezer zo lichamelijk
mogelijk te movere (Latijns werkwoord voor ‘bewegen, ontroeren’, oorsprong van
onder andere het woord ‘motivatie’). Dit gebeurt door actief gebruik van het
werkwoord en is vaker aan te treffen in ‘vrouwen’ poëzie dan in poëzie van mijn
mannelijke collega's, alle streven naar ‘autonoom’ taalgebruik ten spijt. Nicoletta
Fotinos, in Lust & Gratie 63 en 643., stelt dat de ‘dichotomie tussen lichaam en geest
wordt onderzocht en soms opgeheven’ in ‘een genre waarin het vrouwelijke of
mannelijke ik spreekt vanuit een actief verlangend subject’. Hoewel ik haar aanzet
waardeer om het verschil in kaart te brengen, vind ik haar voorbeelden [nog] niet
overtuigend. Het gaat in deze poëzie om, denk ik, de drang het ‘stomme’ [vrouwelijke]
lichaam stem te geven, en dit te doen door de lezer zo veel mogelijk in het lichaam
van de lyrische ik te halen. Beschrijving ervan is dan niet genoeg. Ademhaling,
barensweeën, menstruatiepijnen in de tekst, zonder larmoyantie. De weg die een
dichter daartoe openstaat, is die van de grammatica en de syntaxis.

Inzake het gedicht
Het is een loop, hebben jullie dat gezien? Je kunt het vanaf het eind weer opnieuw
lezen, enzovoorts, enzovoorts. Echt dat malen in je hoofd. Het gedicht kent een hechte
structuur, 7 regels + 1 regel + 7 regels, en het vertelt achterstevoren, eerst zondag,
dan zaterdag, dan vrijdag, donderdag, woensdag, dinsdag, maandag. In een gedicht
moeten de afbrekingen functioneel zijn, dat wil zeggen: een regel is een andere
betekeniseenheid dan een zin. Kijk eens naar ‘zijn zakken Niet elke dinsdag lukt Op
maandag’? Daar heb ik erg om gelachen vanwege de heldere vormgeving van de
verwarring die zich voortdurend voordoet in elk huishouden met kinderen. En
waarover gaat het gedicht? Over dat je geheugen als thuisvrouw in je huis zit. Dus
in je hoofdkussen, of in de jaszakken van oom Rob of in het donderdagochtendbrood.
Ik neem aan dat jullie de joodse gewoonte kennen om op de sabbat
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een stoel voor Elia klaar te zetten? Dat is de stoel die leeg blijft: omdat ineens de
vreemdeling kan binnenkomen (een huis met een doorlopend ‘welkom’) en/of de
heilige, de messias (dus een huis met een doorlopende verwachting van het geluk en
de vervulling). Dat is prachtig en het gebeurt zo terloops dat het de lezer eerst niet
eens opvalt. Zo hoort dat ook met zulke in feite omineuze mededelingen: terloops.
En dan de lunch, met ‘Jezus’: tussen zaterdagen vrijdag? Lieve redactie, komt dan
niemand van jullie op de gedachte dat hier ‘en passant’ ook het christendom passeert?
Wanneer is die Jezus ook alweer gestorven? En ja, natuurlijk zit deze regel in het
centrum van een domineesgezinnen-gedicht. Hier draait het om, week in week uit.
Die ‘domineeskinderen’ rennen van zondag naar zondag, achterstevoren, met
medeneming van het joodse en het christelijke geloof, zo terloops, onder het
stofzuigen. En af en toe een oom, en zo te zien aan dat ‘hallooooo...’ is er tegelijk
een langdurige en rumoerige begroeting en een verzuchting (al die o's!) omdat oom
Rob zijn stofnesten ook nog eens in het domineesgezin leegt. Want ja, een dominee
moet zorgen voor het wel & wee van zijn gemeente. Ik lees dan ook nog dat die oom
Rob een beetje handtastelijk wordt, maar enfin, misschien is dat net iets te veel. Wel
is het zo (eerste strofe) dat het allemaal niet soepel gaat, het knarst bij het leven.
Als ik het gedicht hardop lees, vind ik de melodie. En het haastige leven. Probeer
maar.

Ad ‘Gebruiksaanwijzing’
Ahh, dit gedicht is even heel lastig. Lezen, en proeven! Voor mij gaat het over een
enorme echtelijke ruzie. Gescheld: ‘Nahuiveren, stoeptegel, draadnagel’. Dat is liefde,
angst, zware voorwerpen en iets wat hevig steekt. De ‘ik’ is een vrouw die tegelijk
haar relatie in stand wil houden, omdat ze van hem houdt, en haar eigen ruimte
probeert te handhaven. Haar ruimte is uiteindelijk heel klein: ‘eiheid’.
Het gedicht is een worsteling, niet zozeer met de gebruiksaanwijzing
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van de video (die ‘verpest’ wordt) als wel met de intrinsieke onmacht die met overgave
meekomt. De titel wijst op pijnlijke wijze erop dat er voor een relatie helemaal nooit
een gebruiksaanwijzing is. Liefhebben is niet hetzelfde als controleren. En dus kan
het razend fout gaan. En toch blijven, en willen liefhebben. Na ‘snijdende lijnen’
komt wel degelijk ‘episode, betrekkingen, eiheid’, dat is ‘jij en ik in het hier en nu,
jij en ik in één geschiedenis, jij en ik in één relatie, / en mijn volledig vrouwzijn’.
Ik eindigde mijn e-mail aan de redactie met de vrolijke aansporing: ‘Lieve
dames! Publiceer dit werk.’ En het is goed dat dit nu ook gebeurt, omdat
een dichter haar/zijn speelruimte mag onderzoeken in een literair tijdschrift
- dat is een van de functies van zo'n tijdschrift. Daarom is het treurig dat
met dit nummer een eind gekomen is aan het bestaan van Lust & Gratie.
Mooi dat de redactie ertoe heeft besloten om het zich vernieuwende werk
van Anne Vegter op te nemen met deze kleine toelichting. De canon
behoeft regelmatig revisie zodat we helder blijven denken, lezen en
(her)schrijven.

Eindnoten:
1 Mijn motto is te vinden in. C. Cosman, J. Keefe en K. Weaver, The Penguin Book of Women
Poets. Penguin Books Ltd, 1978, p. 138, ‘Verses from a Satirical Romance’. De stanza begint
in het Spaans met ‘Opinión’.
2. Bloodaxe Books Ltd 1985, het citaat op p. 21.
3. Essay ‘Somatografie’, deel I in nr.63, pp. 128-139, deel II in nr.64, pp. 136-153.
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Anne Vegter
Domineeskinderen
Slaap zonder kleren waaronder mijn zondagse
Ik bevries mijn kanarie, deel tijdens de omwenteling
met mijn hoofdkussen een onvermoeibaar geheugen
Het alles mogelijke zuigt zondags de plinten af,
wat knarsen wil knarsen zal: één stoel vrij
voor Elia Zaterdag kan of kan hij niet
Heeft hobby's om op te noemen
Kom, een lunch Ach Jezus waarom niet?
Vrijdagmiddagflits voor wie de termen kent:
donderdagochtendbrood Op een woensdag
stond plotseling oom Rob geparkeerd voor het huis
ja als oom Rob komt is het van halloooooooooooo
zijn jaszakken uitstoffen Hij wond geen doekjes om
zijn zakken Niet elke dinsdag lukt Op maandag
had ik meestal geluk als de telefoon ging wist ik dat
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Gebruiksaanwijzing
Je moet hem zeggen ‘heel mooi’
Zoekwoorden die hem ontlasten
ich liebe dich We nemen je op
in een register Sie lieben dich alle
Zeg dat hij een betrouwbaar product is
Zeg dat ook zijn schaamhaar onderdeel
kan zijn van de fluid experience
Zeg: je hebt nogal wat woorden
ter beschikking Verbazend Nederlands
Nahuiveren, stoeptegel, draadnagel
Melancholie zonder welke je likdoorn
niet in the picture zou komen
Godverdomme zegt hij formeel
Hierbij is het evoluerend kunstwerk verjaard
Ik verpest hoogstpersoonlijk de video
van mijn recente werk waaronder
de een of andere vaklul
van die zuigende teringhouse gezet heeft
Heel mooi zeg hem dat Heel heel mooi
Sla, trap, whatever: snijdende lijnen,
episode, betrekkingen, eiheid
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[Sjuul Deckwitz
Schaamteloos traktaat]
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Christine D'haen
De vrouwen van Herakles
De zon bleef donker en de maan vertraagde
en de bevolking sluimerde drie nachten:
zijn moeder paarde met de god drie nachten,
zij droeg haar zoon een maanmaand meer, zo kwam
een moederlijker man op onze aarde.
Gods echtgenote echter sloeg haar speen
weg van zijn lip, een weg van melk spoot door
het zwart heelal, onsterfelijk, ons spoor.
Prinsessen, priesteressen, openden de weg
de onontkoombare, naar het geslacht.
Waarom werpt hij zijn vrouw en zonen op het vuur?
Zijn woede was de waanzin van gods gade,
hij boet met knechtschap aan een dwaas, twaalf jaar.
Diens wrok vormt hij tot werken voor het Goed.
Haar leeuw die moordde worgt hij in zijn krocht.
Niet zonder bovenaardse drang vermocht
de man te werken. Een godinnenpaar
staat hem terzijde met haar zachte kracht.
De wijze leert de hydra te onthoofden,
dat de aarde zuiver water drinke,
de meesteres der dieren neemt de hinde
die hij voorzichtig op haar arm legt, aan.
Zij legt het ever op zijn nek, dat steeds geslacht
het offer van zijn leven voor de mensen bracht.
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De gier vervoert hij met Athena naar de akker.
Staalklauwige staalsnavelige lucht
verzwartte het zwerk, hij trof het broed
dat zij met ratels opjoeg, in hun vlucht.
Hera's versmade stier voert hij in mensenmacht,
mensetend dier ment hij tot metgezel.
Eén borst ontstelt hem als de Amazone
haar gordel voor zijn liefde ontbindt,
Hera verblindt die doodt wie hij bemint.
De Zon verwondt hij niet, wel Hera's borst
Als zij de wester-ossen weigert die hij bracht.
De graangodin ontvangt hem in haar schoot
vóór hij Athena's opdracht hoort: de Dood.
Wenend ontrukt hij Hades zijn genoot.
En trouwt uit deernis nog een vrouw.
Door Hera's waanzin doodt zijn mannenhand:
Omphale omstrikt hem rouwvol met haar vrouwenrokken.
In avondlicht lokt Hera's eeuwige vrucht.
Daar bukt zich Atlas onder onze wereld.
De mensenzoon neemt op zijn hals het groot gewicht
dat goddelijke vrouwenhand verlicht.
Atlas biedt hem de appels, hij Athena
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die Hera geeft waarvan hij afstand doet.
Is nu zijn aardse levenslot volbracht?
Hij trouwt een jonge vrouw, ontrouw.
Zijn oude drenkt zijn plenggewaad,
om zijn begeerte te bezweren,
in haar verkrachters zaad en bloed.
Haar vocht beet in zijn ingewand,
hij wijdt zich tot het brandoffer der offerande.
God bergt onder zijn echtgenotes kleed
zijn dode zoon, die zij hem toch wil baren,
zijn loon haar dochter, eeuwige bruid.
De jageres hoopt na de jacht haar buit
vol medelijden in zijn handen.

Hera is de echtgenote van de oppergod Zeus. Haar jaloezie vervolgt Zeus'
zoon bij een andere vrouw; tot Herakles, na twaalf wereldbeschavende
werken, toch van de verzoende Hera het eeuwige leven krijgt. De wijze
godin die hem helpt is Athena, de jageres Artemis. De andere vrouwen
zijn Megara, de amazone Hippolyte, de graangodin Demeter, Deianira,
Iole, Hebe. De vrouw die hem helpt boeten is Omphale. De genoot is
Theseus.
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Saskia Wieringa
De dame met de hibiscus
‘Dé, ik denk dat we Tommy maar eens een beetje moeten opvrolijken,’ zei Laras.
Ze wenkte een bediende om haar te vragen de mango's die Tommy had meegebracht
schoon te maken. ‘Hmm, ze zien er mooi uit.’ Ze bracht er eentje naar haar neus.
‘En ze ruiken ook goed, kijk,’ ze pulkte met haar nagel een piepklein stukje van de
schil los, ‘mooi donkergeel van binnen.’ Tommy lachte verlegen, tevreden. Laras
keurde altijd het fruit dat ze meebracht en leverde ongenadige kritiek als het niet
perfect was. ‘Hier, die mangistan, kijk nou toch. Reken maar dat ze verrot zijn van
binnen. En een onrijpe durian. Dat zal nog wel even duren voor we daar een hapje
van kunnen nemen. Wat heb je ervoor betaald?’ Het was altijd te veel, zelfs als
Tommy een paar honderd roepia van de prijs af loog. Laras snoof. ‘Zo'n witte als jij
kunnen ze ook van alles wijsmaken.’
Maar nu keek Laras Tommy vrolijk aan en tikte haar op haar hand. ‘Je ziet er bleek
en verschrikt uit. Wat is er?’ Tommy schudde haar hoofd. ‘Niets. Misschien wat te
lang gelezen in het archief.’ Ze had nog steeds een benauwd gevoel in haar borst en
kon niets zeggen. Ze slikte en probeerde Laras en Dédé zo opgewekt mogelijk aan
te kijken.
Buiten op straat klonk de schelle roep van de satéverkoper. ‘Té. Té.’ Dédé liep
naar het hek en bestelde drie porties. De man wakkerde zijn houtskoolvuurtje aan,
doopte drie bundeltjes van tien stokjes in een saus en legde ze op het rooster. Ze
keken toe hoe hij ze behendig draaide tot ze precies goed waren. Hij wikkelde iedere
portie in een bananenblad, deed er wat pindasaus over, prikte het dicht met een
bamboeprikker. De satéverkoper kwam iedere middag rond deze tijd langs. De
verkopers van petjel, bakso en bami hadden ook hun vaste tijd. Dit kalme ritme ging
altijd door, zoals het maagdarmkanaal peristaltische bewegingen blijft maken, ook
al worden enkele ledematen van het lichaam dat bij dit verteringsmechanisme behoort
geamputeerd. Honderdduizenden werden vermorzeld in de wrede
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dans waarin generaal Suharto zijn macht vestigde, dacht Tommy. Als een dolgedanste
Shiva vertrapte hij alles onder zijn moordende voeten. Maar de boeren bleven ploegen,
de boerinnen plantten de zaailingen en in de steden deden de verkopers van etenswaren
hun rondes, ieder met zijn eigen herkenbare gong, fluit of roep. En toen de rivieren
de lijken naar zee hadden afgevoerd, de krokodillen en haaien met volgevreten buiken
traag hun rondjes zwommen en de vette maden niets meer te maken hadden in de
massagraven, werd de oogst alweer gedorst.
Tommy reeg met haar tanden het laatste stukje saté van haar stokje. Ze dronk een
slok van de stroop die de bediende samen met een schotel mangostukjes voor hen
had neergezet. Het terras waar ze zaten stond vol potten met varens. Aan de rand
van de overkapping hingen tientallen orchideeën. Vlak bij haar hoofd boog zich een
takje kleine gele bloemen naar voren. Haar blik werd het kelkje ingezogen dat obsceen
openstond.
Het was gaan waaien. De regenbui zou binnen een paar minuten losbarsten. Laras
liep naar de hibiscusheg die voor de tuinmuur stond. Ze koos zorgvuldig drie mooie
rode bloemen uit. Neuriënd en heupwiegend liep ze het terras weer op. Ze stak een
bloem achter het oor van Dédé en blies een kusje over haar wang. ‘Zo, schoonheid,
nu ben je ook een Dame met de Hibiscus. Hoewel - meestal moet je haar koppige,
wanhopige minnaar spelen.’ Ze trok Tommy aan een hand omhoog. ‘Hier, steek jij
deze in je haar.’ Zelf deed ze de derde bloem in haar wrong. Ze draaide zich om en
nam Tommy en Dédé ieder aan een hand mee door de enorme hal, haar slaapkamer
in.
Ze liet zich op haar bed ploffen. ‘Zo, hoe zullen we het vandaag spelen?’ Ze keek
vragend naar Tommy, die zich pas onlangs bij haar theatergezelschap had aangesloten.
De slaapkamer van Laras was het enige mooie vertrek in het protserige huis. Haar
echtgenoot was kolonel en verantwoordelijk voor de brandstofvoorziening van zijn
divisie. Het was een van de meest begeerde baantjes binnen het leger. Van de
commissies die de olieleveranciers hem betaalden had hij een enorme villa laten
bouwen, met
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gotische ramen, Louis XVI-balkons, Moorse terrassen en Venetiaanse blinden. De
vloer in de hal was van roze marmer, er hingen lange geborduurde gordijnen met
rode, groene en zachtgele motieven langs de ramen. In het midden zweefde een
reusachtige kristallen kroonluchter. Laras had de vloer van haar kamer belegd met
matten waardoor de hele ruimte naar rivieroever rook. Haar sprei was met rode en
gele Chinese motieven gebatikt. Haar bed en kast waren van mahoniehout en versierd
met eenvoudig snijwerk.
Dédé liep naar de twee grote ramen die op het terras uitkeken. Het plensde en het
water spatte naar binnen. Ze sloot de blinden, ademde langzaam en diep de frisse
regengeur in en deed de ramen op een haakje. Ze draaide zich om en keek haar
minnares aan. Laras lag naar haar te kijken, in een houding die haar volle borsten en
rijke heupen goed uit deed komen.
Zij schreef de scenario's en regisseerde hun middagspelen. Dat waren meestal
liefdesdrama's, waarin ze zelf de romantische heldin speelde. Sinds ze op haar elfde
jaar haar eerste Garbo-film zag, oefende ze op de sluimerende hartstocht achter een
onderkoelde blik. Ze had prachtige lange wimpers, maar haar donkere ogen konden
nooit hun felheid verbergen, al had ze haar oogleden bijna helemaal dicht. Bovendien
speelde er altijd een licht ironisch lachje om haar lippen, want ze had een groot plezier
in de drakerige stukken die ze produceerde.
Dédé was inmiddels in de rol die de hibiscus van haar eiste. Een tedere balkonscène,
waar Tommy vanuit een hoek van de kamer gefascineerd naar keek. Ze had haar
bovenlichaam iets naar voren gebogen; ze stond klaar om haar rol met Laras te mogen
spelen.
‘Liefste, je weet hoe erg ik het vind je ook maar een ogenblik hier alleen te laten.
Maar mijn vader verwacht me in zijn hotel. Hij wil belangrijke familiezaken met me
bespreken. Ik kan zijn vertrouwen niet beschamen. Ik draag de geur van je lijf en je
liefde in me mee. De gouden gloed van je heerlijke lichaam staat in mijn ogen
gebrand.’ Laras zuchtte en smachtte, haar wimpers fladderden, haar hibiscus
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raakte een beetje verfrommeld. Dédé boog zich voorover en kuste Laras
hartstochtelijk. Tederder dan de vorige keer dat ze deze scène speelden, kwam het
Tommy voor. Ze zat er meteen helemaal in, net zoals ze zich vroeger van de
oorlogszuchtige wereld van haar opa afwendde en zich verstopte in een spannend
boek. Haar benauwdheid was weggeglipt. Een nieuwe spanning had zich in haar
maag genesteld.
Ze maakte een paar grote stappen voor ze zich naar het bed toedraaide. ‘Pom,
pompom pompom. Woont hier misschien een mevrouw Marguerite?’ Tommy speelde
graag de rol van de vader van Armand. Zijn zoon had een verhouding met de
courtisane Marguerite, waardoor het aanstaande huwelijk van zijn dochter in gevaar
kwam. Om de familieer te redden kwam hij haar smeken de relatie met zijn zoon te
verbreken. Hij werd heen en weer getrokken tussen zijn in beton gegoten fatsoen en
het verlangen naar de geneugtes die, zo stelde hij zich voortdurend voor, zijn zoon
in de armen van deze vrouw smaakte. Vandaag barstte zijn burgerlijke pantser bijna.
Laras had haar ogen half dicht, haar tepels waren hard en duidelijk zichtbaar onder
haar strakke jurk. Tommy verlangde al naar de laatste scène die ze speelden, als
Armand zijn geliefde net voor ze sterft in bed aantreft en ze elkaar nog één keer hun
liefde betonen. Dan was Tommy weer vader en arts tegelijk, en kon ze druk rondlopen
en weeklagen.
Als ze vroeger een boek las, speelde ze ook de hele dag de rol van de hoofdpersoon.
Opa en zij konden zich daar prima in vinden, want de avonturen van de drie musketiers
die zij graag naspeelde, verschilden niet zoveel van zijn oorlogsfantasieeën. Na zijn
dood woonde ze bij tante Femke en had ze niemand meer om degengevechten mee
te oefenen. Ze observeerde wel gefascineerd de liefdesperikelen van haar klasgenoten.
Omdat ze altijd luisterde en zich met niemand bemoeide, kwamen ze haar om de
beurt hun verlangens vertellen. 's Avonds in bed verzon ze dan een happy end.
‘Adieu, onmogelijke droom te mogen leven aan de zijde van mijn geliefde. Ik
betreur het wrede lot dat hem uit mijn armen rukte...’ Laras genoot van deze scène.
Dramatisch sterven ging haar beter af dan
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koel en hooghartig rondwandelen. Haar arts zat naast haar op het bed en beklopte
gewichtig haar borst, terwijl Marguerite, achterover gelegen, haar sterfscène rekte.
‘Ach kon ik maar sterven met zijn kus op mijn lippen...’ Ineens stoof Armand de
slaapkamer binnen, de sukkel had het complot van zijn vader eindelijk doorzien.
‘Ach mijn zoon, kun je me vergeven?’ kreunde Tommy, terwijl Armand zijn vader
volledig negeerde en Marguerite stamelend in zijn armen nam. ‘Liefste, hoe kon ik
aan je trouw twijfelen? Nu ik je terugzie in je doodse pracht, je blik omfloerst, bleek
onder je bronzen huid en je lippen krachteloos, overweldigt mij de herinnering aan
de nachten die ik in je armen doorbracht. Laat me nog eenmaal voor je knielen en
mijn liefde bewijzen in de schoot waarin ik zo vaak rustte na de opperste extase van
onze liefde. Pas in de dood zullen we samen zijn en ons geluk kunnen vinden.’ Dédé
was vanmiddag niet bijzonder tekstvast, stelde Tommy vast, terwijl ze met grote
interesse hun verrichtingen volgde.
Armand knielde en snikte, terwijl hij zijn hoofd op de boezem van Marguerite
legde. Hij vervolgde, zijn stem enigszins gesmoord omdat zijn mond op Marguerites
linkerborst drukte: ‘In de droom van mijn dood zal onze liefdesband voor eeuwig
blijven. Het lichaam sterft, maar mijn ziel die onze liefde bevat zal altijd met de
jouwe versmolten blijven.’
Laras, waakzaam nu, tikte Dédé op haar hoofd. ‘Houd op! Je bent Tristan niet!
Dat speelden we gisteren. Je zit in het verkeerde verhaal. Jij leeft immers gewoon je
losbandige leven door!’ Marguerite vervolgde, zachter: ‘Ik hoop dat je de lippen van
jouw Dame met de Hibiscus kust als je in extase terneerligt bij je volgende minnares,
zodat ik je in al je liefdesnachten kan volgen.’ Ze richtte zich kwijnend op voor de
afscheidsscène. ‘Heb me lief in al je dromen, heb me lief in het duister van de nacht,
heb me lief als wat je had en hebt verloren, als zon en maan ineen, als sterrenpracht.’
Ze zong met haar hoge Javaanse zangstem in het oor van Armand en zeeg neer op
het bed, waar Armand zich tegen haar aan vlijde en alvast de rits van haar jurk
openmaakte.
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Tommy voelde het bonzen tussen haar benen. Ze wilde de uitbarsting voor zijn en
glipte de deur uit naar het kamertje waar zij 's middags altijd sliep. Ze rukte haar
bovenkleren uit, viel op het smalle bed en trok het rolkussen tussen haar benen. Ze
drukte zich ertegenaan en liet het gloeiende gevoel weer omhoogkomen. Langzaam
stuurde ze het rond, bouwde de spanning op tot het hele gebied zacht, zwaar klopte.
Toen liet ze het met een zucht ontsnappen. Een gevoel van welbehagen stroomde
door haar aderen tot aan haar tenen. Ze klemde het rolkussen nog dichter tegen zich
aan. Dutch wife, heerlijk Dutch wife, dacht ze vaag voor ze in slaap viel.
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Andreas Burnier
De man in de lift
...dat de som van alle Melkwegformaties die er maar bestaan in de orde
van grootte van honderdmiljard lag, waarvan slechts een onaanzienlijk
miljoen voor onze hedendaagse telescopen bereikbaar was.
Thomas Mann, Doctor Faustus Frankfurt a/M., S. Fischer Verlag, 1947
Ned. vert. Thomas Graftdijk, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985
‘Je weet toch dat moeder thuis is?’ roep ik hard tegen de oude man in het bed. Maar
hij weet het beter. Moeder dwaalt 's nachts door de gangen van dit gebouw en bezoekt
iedereen, behalve hem. Door de halfzijdige verlamming is zijn linkeroog groter dan
het rechter; zijn linkerwang, linkerkaak en de linkerhelft van zijn lippen hangen
scheef. Zijn linkerarm ligt machteloos terneer, terwijl de rechter, sterk en krachtig,
het dek kneedt. Ik weet dat zijn linkerbeen is verlamd en dat hij incontinent is. Hij
die altijd zo schoon, zo ordelijk en zo precies was en, ja, een beetje ijdel nog steeds,
ziet er ineens tien jaar ouder uit dan zijn vierentachtig jaar, in plaats van tien jaar
jonger, zoals tot gisterochtend.
Hij is nauwelijks te verstaan, maar zijn gehoor is plotseling opmerkelijk veel beter
geworden dan toen hij nog gezond was. Zonder gehoorapparaat blijkt hij mij nu te
kunnen horen. ‘Moeder is erg moe! Zij moet nu uitrusten, terwijl ik jou bezoek!’
roep ik tegen hem, in uitroeptekens.
‘Weet je wat gek is,’ antwoordt hij op een vertrouwelijke, warme toon, ‘nu wonen
wij al zoveel jaren hier en wij hebben nooit geweten dat dit boven ons was. Zit moeder
beneden?’
Ik zwijg.
‘Het was een ontzettend lawaai,’ zegt hij. ‘Wij waren dus op bezoek bij Antoinette,
in Wassenaar. Die had mensen laten komen om haar televisie te repareren. En wat
denk je? Die laten hun gereedschap, iets van metaal, met een ontzettende klap op dat
apparaat vallen. Dat is een
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afschuwelijk hard lawaai, vooral als je er niet bij bent. Afschuwelijk.’ Ik knik
begrijpend.
‘Het was me het partijtje wel,’ vervolgt hij. ‘Die man was dus in de lift gezet: zo,
schuin verticaal, met zijn handen voor zich gekruist, door die twee mannen. De
vrouwen helemaal overstuur, dat begrijp je. Maar wat ik erg vind, is dat Antoinette
moeder in de nacht alleen naar huis heeft laten lopen, terwijl ze toch weet dat zij zo
slecht ter been is. Alleen met de tram naar huis: een vrouw die zo moeilijk kan lopen.
Dat vergeef ik haar niet.’
‘Antoinette was vanmiddag bij je op bezoek,’ antwoord ik. Zij is erg op je gesteld
en laat je heel hartelijk groeten.’
‘Maar het was me het partijtje wel,’ zegt hij. ‘Een vreselijk geluid was dat. En dat
van moeder vergeef ik haar niet.’
‘Wil je iets drinken, vader?’ vraag ik. Nadat hij hoestend en zich verslikkend, want
ook de linkerhelft van zijn keelspieren is verlamd, een slokje heeft gedronken, praat
hij voort, kennelijk opgelucht dat iemand hem eindelijk eens uitgebreid aan het woord
laat.
‘Vannacht ben ik helemaal naar boven geweest, naar de twaalfde verdieping,’ gaat
hij verder. ‘En toen weer met de lift naar beneden, naar de vijfde en vierde verdieping.’
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vraag ik. Ik begin te merken dat hij een soort
droomtaal spreekt, met de innerlijke logica van droombeelden.
‘Ja, dat weet ik niet. Zomaar eens,’ antwoordt hij schalks. ‘Beneden kwam er
allemaal papier uit het plafond. Een soort papier. Je kon het niet oprapen. Een soort
stroom van schuim, doorzichtig. De patiënten raakten er helemaal onder bedolven.
De brandweer, de politie, alles moest eraan te pas komen.’
‘Is het nu weg?’ vraag ik.
‘De kleinkinderen werken hier gelukkig allebei,’ antwoordt hij. ‘Dat heb ik nooit
geweten. Allebei in de verpleging, Carlo en Anne. Maar Carlo zegt niets tegen mij.’
Dan valt hij in slaap.
De volgende dag slaapt hij nog steeds, of weer. Hij ligt blootgewoeld, op zijn
verlamde zijde gerold aan de rand van het bed. Zijn ontblote
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dijen zijn besmeurd en achter hem liggen zijn faecaliën. (Woorden als ‘drollen’,
‘poep’ of ‘stront’ waren onder en boven zijn stand. ‘Ontlasting’ was meer het woord
dat mijn moeder zou gebruiken. En ‘essetee’, voor de eerste twee letters van stront,
was hem te flauw Haagsedamesachtig.)
Ik loop om het bed heen en kijk hem aan. Hij ademt. ‘Vader,’ zeg ik zacht. Hij
opent zijn ogen en zegt: ‘Zo, dag kind. Fijn je weer te zien.’ Ik kus hem op zijn
verlamde wang, bedenk dat hij dat niet voelt en kus hem nogmaals op zijn voorhoofd.
‘Ik zal even de zuster halen,’ zeg ik. Zij komen met hun drieën, de gordijnen om het
hek gaan dicht en na een kwartier mag ik naast het bed gaan zitten, aan zijn goede
kant, want dan kan hij mij beter zien, heeft de neuroloog gezegd.
‘Je moet zachtjes praten en voorzichtig zijn met wat je zegt,’ begint hij. De aard
van het incident is hem gelukkig ontgaan. Geen spoor van gêne. ‘Er hangen hier
namelijk overal microfoons.’ Hij wijst op de stang boven het bed naast het zijne.
‘Microfoons,’ fluistert hij. ‘Wat jullie beneden thuis zeggen, kunnen ze hier allemaal
horen, de dokters. Dus voorzichtig.’
‘Is de dokter tevreden over je?’ vraag ik.
‘Ja, dat gaat wel. Maar ik ben niet tevreden.’
‘Waarom niet?’ vraag ik.
‘Deze hand heeft geen kracht meer,’ zegt hij. ‘Ik kan er niets mee. Deze kant van
mij is eigenlijk al afgestorven.’
Ik pak zijn gezonde hand. ‘Je zult veel moeten oefenen,’ zeg ik. ‘Dan komt het
meeste wel weer goed.’
Hij moet een beetje huilen. Ik leg mijn hand boven op zijn hoofd. Hij ontspant,
kijkt tevreden en valt in slaap.
‘Het is toch zo raar,’ zegt hij.’ ‘'s Nachts is het hier een ontzettend lawaai en drukte
op de kamer. Die man naast mij, waar de microfoons zitten, heeft een “bakkie” en
daar ligt hij de hele nacht mee te zenden. En wat er dan uitkomt! Een vuilbekkerij,
dat houd je niet voor mogelijk.’
‘Dat lijkt mij erg naar,’ zeg ik. ‘Kun je dan wel slapen?’
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‘Nee, helemaal niet. Er komt ook bezoek, 's nachts. Moeders nicht, Adèle, is hier al
drie keer geweest. Maar dan blijft zij bij het bed van hem staan en zegt niets tegen
mij. Begrijp jij dat nou? En mijn neef, Benno, was er gisternacht, helemaal uit
Californië overgekomen om de patiënt te bezoeken. Maar die bleef zo half achter de
deur staan en zei niets.’ Hij lacht kort, met een glimp van zijn oude humor, of is het
spot of sarcasme? ‘Dat is zeker modern.’
Ik probeer hem water te laten drinken, waarbij hij zich weer verschrikkelijk verslikt,
schudt zijn kussens op, probeer hem recht te leggen en zijn blootgewoelde voeten,
kleine, bleke oude-mannenvoeten, te bedekken met het laken.
‘Jij schrijft toch boeken?’ zegt hij. ‘Vannacht was jouw werk te aanschouwen. Op
de Engelse televisie. Hoe heet je laatste boek ook weer? Dat ging toch over
gevangenen? Ik heb goed nieuws: de gevangenen komen vrij!’
De verpleegsters hebben het zwaar, lopen de hele dag te hollen, maar zij zijn te jong
en te hardhandig. Dan zijn de broeders zachter. Die nemen ook meer tijd voor de
patiënten, vindt hij.
Aan weerszijden van zijn bed zijn nu stevige gazen wanden bevestigd, want hij
kan niet tegen hekjes. (‘Ik heb namelijk de oorlog meegemaakt.’) Hij werd onrustiger
en is vannacht op de grond gevallen. Van die nachtelijke onrust bemerk ik tijdens
de bezoekuren niets. Tamelijk gelaten ligt hij in zijn kinderbed. Ik voer hem hapjes
pudding, kleine stukjes perzik, en laat hem melk drinken, waarbij ik zijn hoofd
ondersteun. Van bovenaf bezien is zijn hoofd vrijwel zoals vroeger. Dan herinner ik
mij hem zoals hij was. Maar frontaal is hij als een broodmagere, broze negentigjarige,
zonder gebit, zonder gehoorapparaat en soms met een grote leesbril op, omdat hij
denkt dat hij dan beter kan zien.
Hij bezoekt nu wat hij ‘de loopschool’ noemt. Uit zijn verslagen maak ik op dat
hij veel moeilijkheden heeft met de fysiotherapeut. Die begrijpt er niets van. De
fysiotherapeut beseft helemaal niet dat deze patiënt tot voor kort een geheel
zelfstandige man was. Schijnt te den-
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ken dat hij altijd zo slap is geweest. Aan de ene kant heeft hij daar wel begrip voor,
want de fysiotherapeut (soms zegt hij ‘psychotherapeut’) heeft hem nooit anders
gekend. Maar hij voelt zelf dat hij onder al die zielige kneuzen die hier verblijven
nog veruit de vitaalste is.
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